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Resumo  

As hemoglobinopatias são doenças que se caracterizam pelo caráter 
autossômico recessivo causado por defeito na formação da estrutura da 
hemoglobina ou síntese da mesma. Dentre as hemoglobinopatias destaca-se a 
anemia falciforme. Segundo o Ministério da Saúde no Brasil a doença acomete 
cerca de 0,3% dos nascidos vivos de algumas regiões com maior prevalência na 
população negra. Em 1985 foi realizado estudo onde 50,8% doa participantes 
apresentavam hemoglobina anormal HbAS, 89 (33,5%) beta talassemia 
heterozigota, 32 (12%) HbAC e 4 (1,5%) alfa talassemia. Este estudo objetivou 
conhecer a prevalência das hemoglobinas S em exames de amostras de sangue 
umbilical ou através da triagem neonatal, por meio de revisão bibliográfica nas 
bases de dados Lilacs e Scielo. Encontraram-se cinco estudos sobre a prevalência 
de hemoglobinas anormais em amostras de sangue, realizados entre o ano de 
2002 e 2006. Em Porto Alegre das 1.615 amostras sanguíneas coletadas através 
da Triagem neonatal de bebês, 41 apresentaram resultados alterados. Em estudo 
realizado em Natal foram analisadas 1.940 amostras de sangue de cordão 
umbilical onde se encontrou uma prevalência de 1,5% dos recém-nascidos para 
traço falciforme e 0,05% para anemia falciforme. Em Fortaleza dos 389 recém-
nascidos, 16 (4,1%) apresentaram HbS, sendo que destes 15 foram sugestivas de 
traço falciforme (HbAS), o que representa 3,8% do total e 0,2% com diagnóstico 
sugestivo de anemia falciforme (HbSS). No Rio Grande do Sul a Triagem neonatal 
de 117.320 recém-nascidos, dos 1.629 (1,4%) com hemoglobinas alteradas 1.342 
apresentaram traço falciforme (HbAC) e um diagnóstico para anemia falciforme 
(HbSS). A importância do diagnóstico precoce da anemia está relacionada ao fato 
desta patologia ser responsável pelo desenvolvimento de complicações e pela alta 
morbimortalidade dos portadores, bem como pela baixa expectativa de vida. O 
diagnóstico precoce e a orientação da população, quanto à importância da 
realização da triagem neonatal em recém-nascidos, constituem fatores 
importantes na prevenção do desenvolvimento de complicações advindas da 
doença. 
 

Palavras chaves: Hemoglobinopatias. Triagem neonatal. Anemia falciforme.  

 

 



Introdução 

 

As hemoglobinopatias são doenças que se caracterizam pelo caráter 

autossômico recessivo causado por defeito na formação da estrutura da 

hemoglobina ou síntese da mesma. Dentre as hemoglobinopatias destaca-se a 

anemia falciforme que é uma doença genética hereditária que se caracteriza por 

originar a hemoglobina S (HbS) conferindo às hemáceas a forma de “foice” ou 

“meia lua” (BANDEIRA, et al., 2007).  

Segundo o Ministério da Saúde no Brasil a doença acomete cerca de 0,3% 

dos nascidos vivos de algumas regiões com maior prevalência na população 

negra (BRASIL, 2001). 

A importância do diagnóstico precoce da anemia está relacionada ao fato 

desta patologia ser responsável pelo desenvolvimento de complicações como 

crises vaso-oclusivas, crises álgicas, comprometimento do funcionamento renal, 

acidente vascular cerebral, seqüestro esplênico, dentre outras. Além das 

complicações a doença é responsável pela alta morbidade e mortalidade dos 

portadores, bem como pela baixa expectativa de vida (BRASIL, 2001). 

Em 1985 foi realizado estudo que objetivou avaliar um programa com 

finalidade de detectar e conscientizar portadores de hemoglobinas anormais. A 

população do estudo foi composta por 7.657 indivíduos dos sexos masculino e 

feminino, com idades entre seis meses a 75 anos, da região de São José do Rio 

Preto e Presidente Prudente. Os autores do estudo classificaram os participantes 

em caucasóides (6941) e negróides (716), onde obtiveram 266 resultados para 

hemoglobinas anormais, sendo que destes 135 (50,8%) apresentavam 



hemoglobina anormal HbAS, 89 (33,5%) beta talassemia heterozigota, 32 (12%) 

HbAC e 4 (1,5%) alfa talassemia. Indivíduos com hemoglobina normal é portador 

de HbA. Para os indivíduos com hemoglobina considerada anormal e seus 

familiares, participaram de reuniões onde foram passadas informações sobre 

aspectos médicos e biológicos (NAOUM et al., 1985). 

O objetivo deste estudo é conhecer a prevalência das hemoglobinas S em 

exames de amostras de sangue umbilical ou através da triagem neonatal. 

Foi realizado estudo de revisão bibliográfica nas bases de dados Lilacs e 

Scielo de onde se selecionou quatro artigos sobre estudos de prevalência de 

hemoglobinopatias realizados entre 2002 e 2006. 

 

Discussão 

 

Encontraram-se quatro estudos sobre a prevalência de hemoglobinas 

anormais em amostras de sangue, realizados entre o ano de 2002 e 2006, dos 

quais quatro estão descritos a seguir. 

Em 2002 analisou-se 1.615 amostras sangüíneas coletadas através da 

Triagem neonatal de bebês nascidos em Porto Alegre, onde 48,8% dos 

participantes do estudo eram do sexo feminino e 50,2% do sexo masculino. Após 

a análise das amostras verificou-se que “entre os 41 indivíduos com resultados 

alterados, 13 não retornaram para consulta. Desses, oito não buscaram o 

resultado da triagem conforme a rotina do hospital. Os demais, mesmo sendo 

informados do resultado, não retornaram. Esses indivíduos não foram localizados 

nos endereços que forneceram. Todos os pacientes que consultaram e que foram 



orientados após receber os resultados retornaram para a realização dos exames 

confirmatórios, não havendo nenhuma recusa” (DAUDT et al., 2002). 

Em estudo realizado em Natal com objetivo de identificar a prevalência de 

hemoglobinopatias em recém-nascidos foram analisadas 1.940 amostras de 

sangue de cordão umbilical onde se encontrou uma prevalência de 1,5% dos 

recém-nascidos para traço falciforme e 0,05% para anemia falciforme (ARAÚJO, 

2004). 

Pinheiro et al. (2006) realizou um estudo sobre a prevalência da 

hemoglobina S em recém-nascidos, em Fortaleza, através da análise de amostras 

de sangue de cordão umbilical, onde foram coletados 10 ml de sangue de cada 

recém-nascido utilizando-se de 15 a 20 cm de cordão umbilical, ligado e 

seccionado pelo obstetra imediatamente após o parto. A amostra do estudo foi 

composta por amostras de sangue de 389 recém-nascidos, com maior prevalência 

do sexo feminino, 200, que do sexo masculino, 189. Das 389 amostras, 16 (4,1%) 

apresentaram HbS, sendo que destes 15 foram sugestivas de traço falciforme 

(HbAS), o que representa 3,8% do total e 0,2% com diagnóstico sugestivo de 

anemia falciforme (HbSS). Em relação à diferença observada entre os sexos, no 

sexo feminino 2,0% apresentavam HbS e do masculino 6,3%. 

Estudo realizado por Sommer et al. (2006) em Rio Grande do Sul com 

objetivo da avaliar a prevalência dos padrões hemoglobínicos em diversas regiões 

do Estado analisou amostras de sangue obtidas pela Triagem neonatal de 

117.320 recém-nascidos, atendidos na rede básica da saúde (SUS), onde dos 

1.629 (1,4%) com hemoglobinas alteradas 1.342 apresentaram traço falciforme 

(HbAC) e um diagnóstico para anemia falciforme (HbSS). 



Conclusão  

 

De acordo com o Ministério da Saúde no Brasil a anemia falciforme é uma 

doença que acomete cerca de 0,3% dos nascidos vivos de algumas regiões com 

maior prevalência na população negra (BRASIL, 2001). 

Com os dados apresentados pelos estudos descritos no item anterior 

conclui-se que o diagnóstico precoce e a orientação da população, quanto à 

importância da realização da triagem neonatal em recém-nascidos, constituem 

fatores importantes na prevenção do desenvolvimento de complicações advindas 

da doença.  
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