
ACADEMIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 

AC&T 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

PÓS GRADUAÇÃO EM HEMATOLOGIA E BANCO DE SANGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ ALEXANDRE MOREIRA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS LABORATORIAIS ENVOLVIDOS NO DIAGNÓSTICO DA ANEMIA 

FALCIFORME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

2018 



RESUMO 

A anemia falciforme se caracteriza como uma doença causada por um distúrbio 
genético hereditário, devido a troca do aminoácido ácido glutâmico por valina, 
ocasionado pela mutação de um gene e a respectiva troca de timina por adenina. Esta 
patologia se apresenta de duas formas, sendo o traço falcêmico, representado por 
HbAS, onde os pacientes são portadores, porém não manifestam a doença e a doença 
propriamente caracterizada por HbSS, caracterizando a anemia falciforme. O objetivo 
deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica para estabelecer os principais achados no 
hemograma e exames laboratoriais envolvidos no diagnostico desta patologia. Como 
critérios metodológicos realizou-se busca em sites como Scielo, Pubmed e livros para 
a elaboração deste artigo. Conclui-se que os exames de triagem são de extrema 
importância, porem o diagnostico da doença falciforme só é confirmado através da 
eletroforese de hemoglobinas, sendo este exame o padrão ouro do diagnóstico. 
 

Palavras – Chave: HbSS; HbAS; eletroforese; falcização.  

 

INTRODUÇÃO 

A Anemia Falciforme (AF) se caracteriza como uma doença autossômica 

recessiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo (REES; WILLIAMS; 

GLADWIN, 2010). Estimasse que 3,2 milhões de pessoas apresentam a doença e 43 

milhões são portadores da mutação, apresentando traço falciforme (GDB, 2015). 

 No Brasil, afeta cerca de 0,1 a 0,3% da população negra, sendo a doença 

hereditária de maior prevalência, estimando-se que 5 a 6% da população carregam o 

gene da Hemoglobina S (HbS), e que a incidência está em torno de 700 a 1000 casos 

novos todos os anos (SILVA; RAMALHO, CASSORLA, 1993). 

 A AF é uma doença crônica, incurável, porém tratável, onde o sangue periférico 

se caracteriza pela presença de hemácias em forma de foice, que são removidas da 

circulação e destruídas devido a hemólise causada pela doença (YANAGUIZAWA; 

TABERNER; NATOUR, 2008). Geneticamente acontece uma substituição de uma 

base nitrogenada timina (T) por adenina (A), ocasionado a substituição do aminoácido 

ácido glutâmico por valina, na posição seis da cadeia Beta (FERRAZ E MURAO, 

2007). 

 São características principais da AF a icterícia, febre, crises dolorosas e 

acidente vascular encefálico (AVE), sendo este o sintoma mais grave da doença, 

acometendo principalmente crianças de 3 a 10 anos de idade (OHENE-FREMPONG 

et al., 1998) 

 A homozigose da doença leva a uma anemia grave, por apresentar sua 

hemoglobina SS (HbSS), quantos indivíduos heterozigotos apresentam hemoglobina 



AS (HbSA), apresentando este o traço falcêmico, ou seja, o hemograma se apresenta 

normal, com os índices hematimétricos dentro da normalidade (ZAGO, et al., 2007). 

 O presente estudo busca revisar os principais aspectos laboratoriais 

encontrados nos pacientes portadores da AF e traço falcêmico, esperando contribuir 

para um melhor e mais amplo entendimento dos aspectos da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta revisão consiste em uma análise não sistemática da literatura, 

exploratória, visando a obtenção de dados qualitativos relacionados ao diagnóstico da 

anemia falciforme, abordando aspectos gerais da doença, origem e diagnóstico. Para 

isto foram utilizados artigos extraidos de sites como PUBMED, SCIELO, LILACS, 

BIREME, assim como livros e anais de congressos em educação médica e 

hematológica. 

 

DISCUSSÃO 

O diagnóstico laboratorial dessa hemoglobinopatia deve ser divido em testes 

de triagem para se fazer um pré-diagnóstico da patologia, hemograma, teste de 

falcização, teste de solubilidade, dosagens de hemoglobina fetal e hemoglobina A2, 

imunoensaio e triagem em neonatal. O diagnóstico confirmatório é realizado através 

da detecção de HbS e outras frações em associação, através da técnica de 

eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose ou agarose. 

 

Exames Laboratoriais Para o Diagnóstico da Anemia Falciforme 

 O hemograma sempre é o primeiro passo para o diagnóstico da anemia 

falciforme, sendo possível a visualização das hemácias em foice presentes no 

esfregaço sanguíneo, juntamente com uma leucocitose. Os indivíduos apresentam um 

Volume Corpuscular Médio (VCM) e Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) 

diminuídos, devido a diminuição dos níveis de hemoglobina resultantes do processo 

de fagocitose de hemácias falcizadas, conforme Figura 1 (NOGUEIRA et al., 2013). 

 

Figura 1: Hemácias falciformes, hemácias em alvo, hipocromia, policromasia e um eritroblasto, 

observados em esfregaço sanguíneo; paciente com anemia falciforme. 



 

Fonte: http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/IIIC2aCasestudy.shtml 

  

O aparelho automatizado de hemograma fornece informações uteis como o aumento 

do RDW nos casos mais graves, mesmo apresentando um CHCM normal. Os índices 

hematimétricos alterados com um amento da contagem de leucócitos são importantes 

vertentes avaliadas na evolução da doença. A leucocitose é um indicativo de aumento 

de hemólise, indicando que muitas hemácias estão sendo destruídas pelo processo 

de fagocitose (PRUDENCIO; COVAS; BONINI-DOMINGOS, 2000). 

 Para diagnostico laboratorial da AF ainda pode-se realizar a contagem de 

reticulócitos que estará aumentada, indicando atividade proliferativa compensatória 

da Medula Óssea devido ao processo hemolítico (ARAI ET AL., 2011). 

 O teste de solubilidade avalia o nível de solubilidade da hemoglobina. A HbS é 

insolúvel e observada neste teste atrás da opacidade que confere ao filtro de papel, 

porém este exame é contraindicado em neonatos, podendo apresentar um falso 

negativo devido a grande presença de HbF (PRUDENCIO; COVAS; BONINI-

DOMINGOS, 2000). 

 O teste de falcização observa a presença de depranócitos (células em foice) 

durante a leitura. Este teste serve como pré diagnóstico, visto que apresenta varias 

vertentes que podem alterar ou influenciar no seu resultado apresentando falsos 

positivos ou negativos; dentre eles a técnica utilizada, a experiencia na interpretação 

dos resultados, conservação dos reagentes, dentre outros (ZANATA; MANFREDINI, 

et al., 2009). 

 A eletroforese se divide em ácida ou alcalina, sendo alcalina em gel de celulose 

diferencia as hemoglobinas normais, fetais e as variantes HbS e HbC. Todavia, como 

a HbS aparece na mesma posição eletroforética de outras hemoglobinas, faz-se 

necessário a realização da eletroforese acida para a confirmação dos resultados 

(DUARTE, 2014). 



A eletroforese ácida em ágar citrato ou agarose, confirma a presença de 

hemoglobinas HbA, HbF, HbS, sendo então um teste utilizado como confirmatório 

para a doença falciforme quando esse é apresentada na eletroforese (ZANATA; 

MANFREDINI, et al., 2009). 

 Ainda podemos relatar a cromatografia liquida de alta performance (HPLC) 

utilizada para a detecção de anomalias das hemoglobinas, além de quantificação e 

triagem de variantes. Se caracteriza como um teste rápido e preciso, quantitativo que 

permite o diagnóstico das hemoglobinopatias como a doença falciforme (ZANATA; 

MANFREDINI, et al., 2009). 

 Os exames de triagem são necessários para o norteamento do clínico, porém 

para confirmação diagnostica se faz necessário a realização de exames 

eletroforéticos, sendo a eletrofororese de hemoglobinas o padrão ouro para esta 

finalidade demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Eletroforese alcalina de hemoglobina em acetato de celulose da esquerda para a direita: Hb 

AS, HB AA e Hb SS com 5% de Hb Fetal. A seta indica fração de meta-Hb S em paciente com anemia 

falciforme associada à deficiência de G-6-PD. 

 

Fonte: NAOUM, 2008 

 

 

CONCLUSÃO 

 As hemoglobinopatias fazem parte de um grande grupo de doenças 

monogênicas encontradas na população. Seus processos fisiopatológicos complexos, 

bem como gravidade e diversidade de manifestações clínicas fazem da doença 

falciforme um desafio para a ciência. 

Para o diagnóstico da AF existem na literatura a descrição de diversos exames 

que auxiliam o clínico, compreendendo desde o simples hemograma, até exames 

mais sofisticados como o HPLC. 



 Os exames de triagem são norteadores, porem somente com os exames 

eletroforéticos se faz a confirmação da AF, definindo neste trabalho que a eletroforese 

de hemoglobinas ainda é o padrão ouro para diagnóstico da doença. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Arai M et.al. Reticulocitograma em pacientes com anemia falciforme e 

hemoglobinopatias SC. Publ. UEPG Biol. Health Sci. (P. Grossa). 2011 jan/jun;17(1): 

53-8. 

Duarte BG. Métodos de diagnóstico laboratorial da anemia falciforme. In: Anais do 

Conic-Semesp; 2014; São Paulo, SP-Brasil. 2: 11p. 

Ferraz, MHC. & Murao, Mitiko. Diagnóstico Laboratorial da Doença Falciforme em 

Neonatos e Após o Sexto Mês de Vida. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2007 vol.29, 

n.3, p. 218- 222. Disponível em: Acesso em: 14 maio 2012. 

GBD Mortal. Causes Death Collab. 2015. Global, regional, and national age-sex 

specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 385:117–71 

Naoum PC, Naoum FA. Hemoglobinopatias [Internet] [obtido em 2018] Disponivel em: 

http://www.hemoglobinopatias.com.br/ 

Nogueira KDA et.al. Diagnóstico laboratorial da anemia falciforme. Rev. cient. ITPAC. 

(Araguaína). 2013 Out; 6(4), pub 2:5p. 

Ohene-Frempong K,Weiner SJ, Sleeper LA,Miller ST, Embury S, et al. 1998. 

Cerebrovascular accidents in sickle cell disease: rates and risk factors. Blood 91:288–

94 

Prudencio BCAB, Covas DT, Bonini-Domingos CR. Comparação de metodologia 

utilizada para a detecção de Hemoglobina S (Hb S) em doadores de sangue. Rev. 

bras. hematol. hemoter. 2000; Aug; 22(2): 99-109. 

Rees DC, Williams TN, Gladwin MT. 2010. Sickle-cell disease. Lancet 376:2018–31 

Silva RBP, Ramalho AS, Cassorla RMS. A anemia falciforme como problema de 

Saúde Pública no Brasil. Rev. Saúde Pública. 1993 Fev;27(1):54-8. 

Yanaguizawa M, Taberner GS, Cardoso FNC, Natour J, Fernandes ARC. Diagnóstico 

por imagem na avaliação da anemia falciforme. Rev. Bras. Reumatol. 2008 Apr; 

48(2):102-5. 

Zanatta T; Manfredini V. Comparação entre métodos laboratoriais de diagnóstico de 

Doenças Falciformes. Newslab. 2009; 94: 180-194. 

http://www.hemoglobinopatias.com.br/

