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RESUMO 

  O presente trabalho tem como objetivo mostrar as principais técnicas laboratoriais 

utilizadas no diagnóstico da anemia falciforme e dos portadores de traços falciformes e conclui-

se que a anemia falciforme ocorre em indivíduos que apresenta a hemoglobina S (HbS) , 

devido a uma mutação no cromossomo 11 onde a substituição do acido glutâmico pela valina 

faz com que se de origem a hemoglobina S (HbS). 
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ABSTRACT 

 
        The present study aims to show the main laboratory techniques used in the diagnosis of 
sickle cell anemia and sickle cell trait, and it is concluded that sickle cell anemia occurs in 
individuals with hemoglobin S (HbS) due to a mutation on chromosome 11 where the 
replacement of glutamic acid by valine causes hemoglobin S (HbS) to originate.  
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1 INTRODUÇÃO: 

A principal função da medula óssea é a produção de glóbulos 

vermelhos, dentre elas os eritrócitos. Os eritrócitos são células que apresentam 

um formato de disco bicôncavo e são constituídas por moléculas de 

hemoglobina que vivem aproximadamente 120 dias em nosso organismo, a 

principal função da hemoglobina é o transporte de oxigênio para os tecidos. 

(MONTEIRO et al. ,2015). 

A molécula de hemoglobina é constituída por dois pares de cadeias 

globínicas , cada cadeia se liga a um grupo heme, por sua vez esse grupo 

heme é constituído por um anel porfirínico que se liga a um átomo de ferro, 

sendo responsável pela ligação com oxigênio.  (SANTOS; CHIN, 2012). 



Em indivíduos que não apresentam anemia falciforme, encontra-se três 

tipos de hemoglobinas, a hemoglobina HbA (hemoglobina A), que é formada 

por duas cadeias alfas e duas cadeias betas, esta representa cerca de 96% da 

hemoglobina total, a AHbA2 (hemoglobina A2), que representa cerca de 2,5 a 

3% da hemoglobina presente no organismo e a hemoglobina HbF 

(hemoglobina fetal) que é formada por duas cadeias alfas e duas gamas, essa 

apresenta em baixas concentrações na vida adulta. (MONTEIRO; et al.,2015). 

A anemia falciforme é uma doença que é caracterizada pela presença da 

HbS (hemoglobina s) em indivíduos homozigoticos, isso ocorre devido a uma 

mutação na posição 6 da extremidade N no terminal do cromossomo 11, é 

nesse cromossomo que ocorre a substituição de um acido glutâmico pela 

valina. Essa substituição faz com que a hemácia fica em forma de foice devido 

a HbS ser responsável pelo processo de polimerização dos eritrócitos, ou seja 

os eritrócitos quando não recebem oxigênio leva a falcização da hemácia. 

(BRUNETTA et al.,2010). 

A alteração da morfologia dos eritrócitos, faz com que ocorra episódios 

vaso-oclusivos que por sua vez junto com a anemia representa as 

principaiscomplicações que são observadas nos pacientes com doença 

falciforme. Essas complicações destacam as osteonecrose, crises dolorosas, 

síndrome torácica aguda, acidente vascular cerebral e asplenia funcional que 

pode levar o risco de infecções como por exemplo a formação de ulceras 

resultando em uma infecção bacteriana.  (NAOUM,2017). 

Com a redução da vida média das hemácias, pacientes que possuem a 

doença falciforme, possuem hemólise crônica, que por sua vez causam 

palidez, elevação de bilirrubina indireta, icterícia, e o aumento de reticulócitos. 

(ANVISA,2002). 

Os termos drepanocitose e anemia falciforme aparecem nos indivíduos 

homozigóticos  (HbSS), que por sua vez esse gene pode combinar-se com 

outras hemoglobinopatias que se destacam a HbD, HbC, beta-talassemias, 

entre outras. Já em pacientes que apresentam a heterozigose (HbAS) são 

portadoras do traço falciforme, quando isso ocorre é comum encontrar pessoas 

que são da família com HbS. Essas pessoas com o traço falciforme não 



apresentam alterações hematológicas não havendo portando os processos 

vasos- oclusivos. (MANFREDINI et al.,2007). 

 A doença teve origem na áfrica, mas atualmente encontra-se em 

diversas partes do mundo, no Brasil é mais freqüente em lugares onde a 

população de negros e pardos é maior,também ocorre em brancos com 

proporção menor. Estimativas mostram que mais de 2 milhões e pessoas são 

portadoras do gene (HbS), no Brasil mais de 8.000 são afetados com a forma 

homozigótica (HbSS). (ANVISA,2002). 

 Assim o presente trabalho tem como objetivo mostrar as principais 

técnicas laboratoriais utilizadas no diagnostico da anemia falciforme e dos 

portadores dos traços falciformes para assim terem melhor entendimento sobre 

a doença. 

2 MATERIAL E MÉTODO 

Para apresentar as principais técnicas laboratoriais utilizadas nesse 

artigo, foi realizado uma pesquisa do tipo revisão de literatura, as fontes 

utilizadas foram artigos disponíveis no Scielo, revistas cientificas, consultas em 

site referente ao tema abordado e livros.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O diagnostico da anemia falciforme é feito através de testes de triagem 

para se dar um pré diagnóstico, esses testes são feitos através de hemograma, 

dosagem da hemoglobina fetal e hemoglobina A2, focalização isoelétrica, teste 

de falcização,entre outros, o teste confirmatório se da através do processo 

conhecido como eletroforese, esse teste é realizado para a detecção da 

hemoglobina HbS, como mostra na figura 1, para essa técnica é utilizado uma 

cuba de eletroforese  que apresenta dois compartimentos um pólo positivo e 

outro negativo,a amostra sempre migra do pólo negativo para o positivo, as 

amostras são inseridas no acetato de celulose onde essa celulose fica 

embebida com solução tampão com ph alcalino maior que 7 durante 15 

minutos,a celulose é colocada na cuba de eletroforese para a aplicação das 

amostras utiliza-se saponina, feito o processo  é passado uma corrente elétrica 

de 300 volts por 20 minutos. 



Figura 1:Eletroforese alcalina de hemoglobina em acetato de celulose. (1) Hb AS; (2) Hb AA; 

(3) Hb SS com 5% de Hb Fetal. A seta indica fração de meta Hb S em paciente com anemia 

falciforme associada à deficiência de G6PD. 

 

                                                           Fonte: Naoum 

No hemograma o que se avalia são os índices hematimétricos,contagem 

de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, leucócitos, plaquetas e a morfologia 

dos eritrócitos destacando as células falciformes,como mostra na figura 

2,células em alvo, policromasia, dacriócitos, eritroblastos, esquisócitos,corpos 

de Howell- Jolly, micrócitos, macrócitos e pontilhados basófilos, os resultados 

na maioria das vezes são normocíticos e normocrômicos de moderada ou 

acentuada intensidade, a reticulocitose é comum, a bilirrubina de pessoas com 

anemia falciforme é aumentada devido a grande quantidade de eritrócitos 

defeituosos, e a metaemoglobina se encontra elevada decorrente a constante 

oxidação da HbS. Em pessoas que apresentam o traço falciforme não 

apresenta alterações no hemograma. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Presença de Drepanócitos como mostra a seta em pacientes com anemia 

falciforme. 



  

                                     Fonte: Universidade Federal de Goiás. 

  

 4 CONCLUSÃO 

Conclui-se portanto, a partir das pesquisas levantadas que a anemia 

falciforme ocorre em indivíduos que apresenta a hemoglobina S (HbS) , devido 

a uma mutação no cromossomo 11 onde a substituição do acido glutâmico pela 

valina faz com que se de origem a hemoglobina S (HbS), em indivíduos que 

apresentam anemia falciforme, as hemácias ficam em forma de foice devido a 

falta de oxigênio, processo conhecido por polimerização essa alteração da 

morfologia dos eritrócitos faz com que ocorra episódios vaso- oclusivos, e esse 

é o maior problema da doença, pois quando ocorre a obstrução dos vasos 

sanguíneos começa as dores essa obstrução se da pelo fato das células 

falciformes ir grudando na parede do endotélio.  

 O diagnóstico se da através de exames de testes de triagem 

como por exemplo hemograma, dosagem da hemoglobina fetal e hemoglobina 

A2, focalização isoelétrica, teste de falcização, entre outros, e o teste 

confirmatório se da através do processo conhecido como eletroforese para 

confirmar a detecção da hemoglobina S (HbS).  

 A presente revisão apresenta as principais informações sobre a 

anemia falciforme, e destaca a importância do diagnóstico laboratorial, deve-se 

ressaltar também a importância do diagnóstico neonatal, uso de 



medicamentos, identificação dos sintomas, e o conhecimento da doença para a 

orientação a população.   
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