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RESUMO 

Introdução - A anemia falciforme é uma doença caracterizada por uma mutação 

genética, ocorrendo uma troca das bases nitrogenadas do DNA, a Timina pela 

Adenina. É a doença hereditária mais prevalente no mundo, considerada como um 

problema de saúde pública no Brasil. A hemoglobina S é a mais comum das 

alterações hematológicas, onde as células passam a apresentar a forma de foice ou 

meia lua. A anemia falciforme é definida como homozigose (Hb SS), já o 

heterozigose é portador do traço falcêmico, geralmente assintomático. Existem 

diversos métodos laboratoriais para pesquisa de hemoglobinopatias entre eles 

destacam-se: hemograma, teste de falcização, teste de solubilidade, eletroforese 

alcalina de hemoglobina, eletroforese ácida de hemoglobina, dosagem de Hb fetal, 

cromatografia líquida de alta pressão e reação em cadeia de polimerase. Objetivo - 

Realizar uma revisão bibliográfica visando o conhecimento e a importância desses 

diferentes métodos e o como cada um deles auxiliam o clínico. Conclusão - No 

Brasil os exames laboratoriais mais utilizados para detecção da patologia em 

questão são: hemograma, teste de solubilidade, teste de falcização, dosagem de 

hemoglobina Fetal, cromatografia líquida de alta pressão e eletroforese de 

hemoglobina ácida e alcalina. Todos os exames laboratoriais apresentados no 

presente trabalho são de grande valia no auxílio ao profissional médico para o 

diagnóstico da patologia anemia falciforme, atuando na sua detecção para 

tratamento e acompanhamento médico.  

Descritores: Anemia falciforme. Diagnóstico laboratorial. Hemoglobina S. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction - Sickle Cell Disease is featured by a genetic mutation, changing 

thymine for adenine, DNA nitrogenous bases. It’s the most prevalent hereditary 
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disease in the world, considered as a public health problem in Brazil. The 

hemoglobin S is the most common hematological disorder, where cells have sickle or 

half moon shapes. Sickle cell anemia is defined as homozygous (Hb SS), on the 

other hand the heterozygous carries the sickle cell trait, usually asymptomatic. Sickle 

cell anemia is defined as homozygous (Hb SS), on the other hand the heterozygous 

carries the sickle cell trait, usually asymptomatic. There are several laboratory 

methods for hemoglobinopathies research, among them include: complete CBC, 

sickling test, solubility test, alkaline electrophoresis hemoglobin, acid electrophoresis 

hemoglobin, fetal hemoglobin dosage, high pressure liquid chromatography (HPLC) 

and polymerase chain reaction (PCR). Objectives - Conduct a literature review to 

the knowledge and the importance of these different methods and how each of them 

help the clinician. Conclusion - In Brazil, the laboratory tests most commonly used to 

detect the disease in question are: blood count, solubility test, sickling test, Fetal 

hemoglobin, high performance liquid chromatography and electrophoresis pressure 

acid and alkaline hemoglobin. All laboratory tests presented in this study are of great 

value in helping the medical professional for diagnosis of sickle cell disease, acting in 

its detection to treatment and medical monitoring. 

Descriptors: Sickle Cell Disease; laboratory diagnosis; hemoglobin S. 
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 Introdução 

 

A anemia falciforme é uma doença hereditária caracterizada por uma mutação 

genética da hemoglobina envolvendo duas bases nitrogenadas do DNA, a Timina 

pela Adenina1. Essa mutação no gene da globina beta da hemoglobina, dá origem a 

uma hemoglobina anormal denominada de Hb S, que substitui a hemoglobina 

normal denominada de Hb A. Somente os hemozigotos SS possuem a anemia 

falciforme. Em geral os pais são portadores assintomáticos de um único gene 

afetado (heterozigotos) produzindo Hb A e Hb S (AS) transmitindo cada um deles 

para a criança, que assim recebe gene anormal em dose dupla2. Trata-se de uma 

doença crônica e que geralmente traz alto grau de sofrimento aos seus portadores3. 

As manifestações clínicas decorrentes das síndromes falciformes são 

extremamente variáveis entre os pacientes, anemias e fenômenos vaso-oclusivos 

são as complicações mais frequentes. Esses sintomas começam aparecer ainda no 

primeiro ano de vida com a diminuição da hemoglobina Fetal nos eritrócitos4. 

As crianças com doença falciforme apresentam a partir dos dois anos de 

idade um retardo no crescimento somático que afeta mais o peso do que a altura e 

que se acentua progressivamente até os dezoito anos5. 

Os portadores do traço falciforme são geralmente assintomáticos, não 

apresentam nenhuma anormalidade física e sua expectativa de vida é semelhante 

ao da população geral. Seus achados hematológicos são normais, sem anemia, com 

níveis de hemoglobina variando de 13 a 15 g/dL e VCM de 80 a 90 fL. A sobrevida 

das hemácias é normal, portanto, não há hemólise e nenhuma outra alteração 

laboratorial, além da presença da hemoglobina S em heterozigose com a 

hemoglobina A (Hb AS), sendo a concentração de Hb A maior do que a de Hb S6. 

Cientificamente, a Anemia Falciforme (AF) foi descrita pela primeira vez em 

1910 por Herrick, que, com auxílio da microscopia, pôde registrar suas observações 

realizadas acerca do esfregaço sanguíneo de um estudante proveniente da América 

Central. Já o primeiro relato em relação à doença ocorreu nos Estados Unidos da 

América (EUA) em necropsias de pacientes nos quais se identificou agenesia 

esplênica em afro-americanos com antecedentes clínicos crônicos similares ao da 

AF. No Brasil, a introdução da hemoglobina S (HbS) responsável pela AF deu-se 

através do tráfico negreiro de inúmeras tribos africanas que vieram ao nosso país 
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para realizarem o trabalho escravo nas indústrias de cana-de-açúcar do Nordeste e, 

posteriormente, para a extração de metais preciosos em Minas Gerais5. 

A única opção conhecida para a cura da AF ainda é o transplante de medula. 

A terapia gênica é outra importante perspectiva a ser explorada no futuro. Esta 

abordagem explora a transferência de genes de regulação das cadeias globínicas 

em células tronco hematopoiéticas autólogas utilizando vetores virais transplantados 

em pacientes. A busca de novas perspectivas para o tratamento pode contribuir não 

apenas com a redução dos sintomas, mas com a cura definitiva da doença no 

futuro7. 

 

Método 

 

O presente trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica nos 

indexadores SCIELO (Scientific Eletronic Library), LILACS, livros, revistas científicas 

nacionais, sites e periódicos. 

As pesquisas foram realizadas no período de maio de 2015 a junho de 2016 

utilizando as palavras chaves: anemia falciforme, diagnóstico laboratorial, 

hemoglobina S, entre outras, separadas ou em conjunto com o objetivo de 

esclarecer a importância dos métodos laboratoriais para diagnóstico da anemia 

falciforme e como cada um deles pode auxiliar o clínico. 

 

Discussão 

 

As hemoglobinas são alterações consequentes a problemas tanto estruturais 

quanto da síntese das cadeias da hemoglobina, representadas pelas síndromes 

falciformes e talassemias, respectivamente. Constituem as enfermidades genéticas 

de maior frequência no mundo8. 

Por ser uma patologia hereditária, quanto maior for o nível de Hemoglobina S 

(Hb S) presente no sangue, maior será a probabilidade dessa doença se tornar mais 

grave1. 
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Hemograma 

 

No hemograma as alterações incluem: anemia grave do tipo normocítica-

normocrômica podendo se tornar macrocítica com alto grau de anisocitose e 

poiquilocitose, o RDW estará elevado, já a Concentração de Hemoglobina 

Corpuscular Média (CHCM) será normal, sua morfologia eritrocitária são os 

drepanócitos, os leucócitos estarão elevados devido as crises de hemólise ou 

infecções e as plaquetas estarão altas devido a relação da atrofia do baço1.  

A reticulocitose é comum nas doenças falciformes. Utilizando a técnica da 

contagem de reticulócitos é possível pesquisar a presença de precipitados 

intraeritrocitários de Hb H para estabelecer a interação do genótipo de Hb S com 

talassemia alfa. Os eritrócitos com Hb S, quando oxigenados, se apresentam 

normais ou discóides no sangue com raros eritrócitos afoiçados como apresentado 

na Figura 1. Quando a concentração de Hb S desoxigenada é elevada, o processo 

de falcização é muito intenso como apresentado na Figura 24.  

 

 Figura 1. Esfregaço de sangue periférico de paciente com anemia falciforme controlada mostrando     

maior número de eritrócitos discóides em relação aos falcizados.      

 Fonte: NAOUM, 2012                           

   

 Figura 2. Esfregaço de sangue periférico de paciente com anemia falciforme, coletado durante crise 

dolorosa, mostrando eritrócitos discóides com equinocitose vários eritrócitos falcizados.                                                               

  Fonte: NAOUM, 2012 
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 Teste de Falcização 

 

O teste de falcização consiste em colocar sob baixa tensão de oxigênio os 

eritrócitos a ser pesquisados9. Todas as hemácias contendo predominantemente 

hemoglobina S podem adquirir a forma clássica falciforme após desoxigenação, em 

decorrência da polimerização intracelular da desoxi-Hb S, processo reversível após 

oxigenação10. 

O fenômeno de falcização (teste positivo), como apresentado na figura 3, 

ocorre em portadores de Hb S, com variação de tempo entre os diferentes tipos, 

entretanto, essa relação falcização/genótipo/tempo não é constante, e também não 

serve para caracterizar o genótipo11. 

Esse teste não distingue doença falciforme de traço falciforme, pois todos os 

eritrócitos entram em falcização sob essas condições12. 

Aos recém nascidos não se aplica esse teste, pois o alto nível de 

hemoglobina Fetal e o baixo nível de hemoglobina S presentes nessa ocasião 

podem levar a um resultado falso-negativo3. 

 

 Figura 3.  Teste de falcização positivo 

  Fonte: NAOUM, 1997 (A.C.T.) 

 

 

Teste de solubilidade 

 

  Esse teste é fundamentado no maior grau de insolubilidade da hemoglobina S 

em comparação com a hemoglobina A, em solução hipertônica contendo potente 

droga redutora (ditionito de sódio).  A turvação indica insolubilidade da hemoglobina 

S enquanto a transparência da mistura evidencia a sua ausência4. A lise dos 

eritrócitos, quando na mistura do ditionito de sódio libera hemoglobina desoxigenada 
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e a cadeia beta de cada molécula se desloca lateralmente, causando ”opacidade” na 

leitura do teste quando realizado em tubo como apresentado na Figura 4. Em 

microplaca nos testes positivos, as Hb S se precipita e não se difunde, formando um 

botão, como apresentado na Figura 513. Sabe-se que o teste de solubilidade não 

apresenta boa sensibilidade para detecção da presença de HbS no período 

neonatal, especialmente nos recém-nascidos (RNs) prematuros, uma vez que neste 

período ainda não houve a transição de HbF para hemoglobina do adulto14. 

 

 Figura 4. Teste de solubilidade com amostra transparente N (normal), AS, SS, SC, AC apresentam 

turvação, teste positivo. 

Fonte: (PRUDENCIO, et al, 2000).  
 

 

 Figura 5. Teste de solubilidade realizado em microplaca. As amostras CONT e 1157 são positivas 

evidenciando o botão de hemácias. 

 Fonte: (BANDEIRA, et al, 2013). 

 

 Dosagem de Hb Fetal 

 

 A Hemoglobina Fetal é mais resistente a desnaturação por soluções 

fortemente alcalinas que outros tipos de hemoglobinas. A quantificação de Hb Fetal 

pode ser realizada por duas técnicas: método de Singer, que é utilizado para altas 

concentrações de Hb Fetal e o método de Betke, usado para baixas concentrações 
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de Hb Fetal9. A determinação da concentração de Hb Fetal é fundamental em duas 

situações especificas: anemia falciforme e Hb S/talassemia beta4. 

 

Eletroforese alcalina de hemoglobina 

 

A  inclusão da eletroforese de hemoglobinas nos testes de triagem neonatal, 

representou um passo importante no reconhecimento da relevancia das 

hemoglobinopatias, como problema de saúde publica no Brasil. A Hb S pode ser 

confirmada por procedimentos eletroforeticos em que as Hb que apresentam 

migração semelhante em pH alcalino como apresentado na Figura 6, podem ser 

diferenciadas3. 

A eletroforese em acetato de celulose, pH alcalino, amplamente difundida, é 

uma metodologia que deve ser utilizada como teste de rastreamento inicial para a 

detecção de hemoglobinas variantes. Metodologias complementares devem ser 

realizadas para a caracterização de hemoglobinas com migração semelhante15. 

 
  Figura 6. Eletroforese alcalina de hemoglobinas em gel de agarose. Diferenciação da mobilidade 

eletroforética dos genótipos SC, SF e AS. Os traços de Hb A nos genótipos SC e SF se devem à 

sangue transfundido em ambos pacientes que cederam as amostras de sangue para análise. 

 Fonte: NAOUM, 2012 

 

 Eletroforese ácida de hemoglobina 

 

 A eletroforese ácida de hemoglobina realizada em gel de agarose com pH 

entre 5 e 6 por isso conhecida por agarose ácida como apresentado na Figura 7, 

tem a finalidade de diferenciar a Hb S das outras 22 hemoglobinas variantes que 

migram na mesma posição, quando submetidas a eletroforese alcalina4. Devido ao 
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processo de co-migração das formas semelhantes, métodos complementares tem de 

ser utilizados para caracterizar essas hemoglobinas. Esse sistema de fracionamento 

propicia, também, a identificação semiquantitativa da Hb Fetal9. 

 

Figura 7. Eletroforese ácida de hemoglobinas em gel de agarose. (1) Hb ASF em sangue de recém-

nascido; (2) Hb AS; (3) Hb AA. Devido ao processo físico-químico de eletroendosmose a Hb Fetal 

migra com maior rapidez que a Hb A. 

  Fonte: NAOUM, 2012 

 
  

 Cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) 

 

A cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), estabelecida pelo sistema 

automatizado, e um método que permite a detecção de anomalias da hemoglobina 

de forma rápida e precisa9. 

É um processo de troca catiônica que promove com grande eficiência e 

precisão a quantificação de Hb A, A2 e Fetal, bem como de Hb variantes4. O HPLC 

tem grande vantagem de ser um exame quantitativo e com isso permite o cálculo 

não só da dosagem de Hb S como também da Hb Fetal (Hb F), podendo assim 

verificar a gravidade com que a doença se manifesta16. Por outro lado nem sempre a 

HPLC oferece resultados satisfatório, pois há várias situações que impedem 

conclusões seguras. Por exemplo: um paciente portador de talassemia beta menor, 

que geralmente tem a Hb A2 elevada, pode mostrar níveis normais dessa Hb se esta 

estiver associada a anemia ferropriva4. 

 

 Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

 

A PCR é um exame qualitativo que detecta o gene S e oferece a vantagem de 

ser altamente específico. PCR em tempo real é um método quantitativo e é uma 
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técnica desenvolvida através do refinamento da PCR convencional, também é uma 

técnica altamente específica, porém devido a seu alto custo ambos ainda não se 

popularizaram no diagnóstico da doença16. 

As metodologias desenvolvidas a partir da tecnologia do DNA tem ajudado na 

elucidação da base molecular de muitas hemoglobinopatias, que são as doenças 

genéticas mais comuns na população humana9. 

 

Conclusão 

 

No Brasil os exames laboratoriais mais utilizados para detecção da patologia 

em questão são: hemograma, teste de solubilidade, teste de falcização, dosagem de 

hemoglobina Fetal, cromatografia líquida de alta pressão e eletroforese de 

hemoglobina ácida e alcalina. 

O hemograma é utilizado como monitoramento, teste de solubilidade e teste 

de falcização podem confirmar a presença da hemoglobina Hb S nos eritrócitos, mas 

não são indicados a neonatos, a dosagem de hemoglobina Fetal, cromatografia 

líquida de alta pressão e as eletroforeses ácidas e alcalinas são considerados 

métodos confirmatórios, pois são capazes de diferenciar genótipos. Alguns estudos 

tem como método padrão ouro as eletroforeses já que a determinação da anemia 

falciforme se dá basicamente pela detecção da hemoglobina S. 

Todos os exames laboratoriais apresentados no presente trabalho são de 

grande valia no auxílio ao profissional médico para o diagnóstico da patologia 

anemia falciforme, atuando na sua detecção para tratamento e acompanhamento 

médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

REFERÊNCIAS 

 

1 NOGUEIRA, K. D. A.; SILVA, W. D. L. da; PAIVA, S. G.; Diagnóstico Laboratorial 
da Anemia Falciforme. Revista Científica do ITPAC, v.6, n.4, Pub.2, Araguaína, 
2013. Disponível em <http://www.itpac.br/arquivos/Revista/64/2.pdf> Acesso em 15 
abr. 2016. 
 
2 GUIMARAES, Cínthia Tavares Leal; COELHO, Gabriela Ortega. A importância do 
aconselhamento genético na anemia falciforme. Ciênc. saúde coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1733-1740, June  2010 . Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000700085&lng=en&nrm=iso>. access 
on  06  June  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000700085. 
 
3 FIGUEIREDO, A. K. B.; et al. Anemia Falciforme: Abordagem Diagnóstica 
Laboratorial. Rev. Ciênc. Saúde Nova Esperança  - Jun. 2014. Disponível em 
<http://www.facene.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Revista-completa-2014-v.-
12-n.1.pdf> Acesso em 15/04/ 2016. 
 
4 NAOUM, P.C. Eletroforeses: hemoglobinopatias, proteínas séricas, 
lipoproteínas, DNA/ Paulo Cesar Naoum. – Ed. Santos, São Paulo 2012. Pg.75-85. 
 
5 RODRIGUES, D. de O. W., et al.  Diagnóstico Histórico da Triagem Neonatal 
para Doença Falciforme. Rev. APS, v. 13, n. 1, p. 34-45, Juiz  de Fora, 
2010.Disponível em http://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps/article/viewFile/433/295>  
Acesso em 15 mar. 2016. 
 
6 MURAO, Mitiko; FERRAZ, Maria Helena C.. Traço falciforme: heterozigose para 
hemoglobina S. Rev. Bras. Hematol. Hemoter.,  São José do Rio Preto ,  v. 29, n. 
3, p. 223-225,  Sept.  2007 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
84842007000300006&lng=en&nrm=iso>. access 
on  06  June  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842007000300006. 
 
7 SANTOS, J. L. dos; CHIN, C. M. Anemia falciforme: desafios e avanços na 
busca de novos fármacos. Quím. Nova, São Paulo, v. 35, n. 4, p. 783-790, 2012. 
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422012000400025&lng=pt&nrm=iso> Acesso em 03 jun. 
2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422012000400025.  
 
8 BANDEIRA, Flávia M. G. C. et al .Importância dos programas de triagem para o 
gene da hemoglobina S. Rev. Bras. Hematol. Hemoter., São José do Rio Preto ,v. 
29, n. 2, p. 179-184, June  2007 .Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
84842007000200017&lng=en&nrm=iso>. acesso 
em  06  June  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842007000200017. 
 
9 ZANATTA, T.; MANFREDINI V. Comparação entre métodos laboratoriais de 
diagnóstico de Doenças Falciformes. News Lab., 94 ed., 2009. 



12 
 

 Disponível em: http://newslab.com.br/newslab/revista_digital/94/artigos_94.pdf 
Acesso em 03 abr. 2016. 
 
10 ZAGO, M. A.; FALCÃO, R. P.; PASQUINI, R. Tratado de Hematologia, 1 ed. 
São Paulo: Ed. Atheneu, 2014. 
 
11 NAOUM, P. C.; NAOUM F. A.; NAOUM, P.F. Diagnóstico laboratorial das 
doenças das células falciformes. www.hemoglobinopatias.com.br/dfalciforme 
/diagnostico.htm. 
 
12 HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 
20 ed. Barueri: Ed. Manole, 2008. 
 
13 PRUDENCIO, B. C. A. B.; COVAS, D. T.; BONINI-DOMINGOS, C. R. 
Comparação de metodologia utilizada para a detecção de Hemoglobina S (Hb 
S) em doadores de sangue. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. São José do Rio Preto, 
v. 22, n. 2, p. 99-109, ago. 2000. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151684842000000200006&l
ng=pt&nrm=iso Acesso em 03/09/2015  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-
84842000000200006.  
 
14 GIOVELLI, L. L. et al. Estudo comparativo entre metodologias de triagem 
para detecção de hemoglobina S em bancos de sangue.  J.  Bras. Patol. Med. 
Lab., Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p. 137-140, Abr. 2011 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167-2444201100080000 
7&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 03 Jun.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S1676-
24442011000200007.  
 
15 ZAMARO et al. Diagnóstico laboratorial de hemoglobinas semelhantes à 
HbS, Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial v. 38, n. 4, p. 261-266, 
Rio de Janeiro, 2002 
 
16 FERREIRA, et al. Aplicações da Biologia Molecular no Diagnostico da 
Anemia Falciforme. Revista Ciência e Cultura. Vol. 1. 
 
 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

