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Artigo 

 

PREVALÊNCIA DE TRAÇO FALCIFORME EM DOADORES 

DE SANGUE NA CIDADE DE GOIÂNIA – GOIÁS 

 
Rita de Cássia Thomé Arradi   

 
O traço falciforme é uma condição das pessoas portadoras da hemoglobina “AS”, ou seja, 

possuem características genéticas que não apresentam restrições ao metabolismo 

(heterozigoto falcêmico), um portador assintomático que na maioria das vezes tem um 

perfil hematológico normal. O presente estudo teve como objetivo determinar a prevalência 

do traço falciforme “AS” em doadores de sangue na cidade de Goiânia, Capital de Goiás, 

no período de janeiro a dezembro de 2007, onde foram analisados 52.404 amostras de 

sangue total (EDTA), na Central Goiana de Sorologia, provenientes de 5 bancos de sangue 

particulares desta mesma Capital. As amostras foram submetidas ao teste da mancha, um 

teste de triagem para hemoglobina “S” (“SS”, “AS” ou “SC”). Aquelas que apresentaram 

positividade para hemoglobina “S”, foram realizados teste de confirmação em eletroforese 

qualitativa em acetato de celulose pH 8,0 - 9,0, o que nos mostra uma prevalência de 1,33% 

de hemoglobina “AS” (694 positivas) ou traço falciforme na nossa população (apenas um 

caso de hemoglobina “SC”). Apesar de baixa a freqüência de hemoglobina “AS” na 

população avaliada, a sua triagem em doadores é importante, pois nos permite o uso 

adequado do sangue a ser transfundido. 
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Introdução 

 

 Uma das proteínas mais importantes nos 

seres humanos é a “hemoglobina”, o 

pigmento que associado aos glóbulos 

vermelhos transporta o oxigênio. A 

substituição de uma base purínica na 

seqüência do DNA por outra, resultando na 

incorporação da valina, ao invés do ácido 

glutâmico, na cadeia beta da hemoglobina, 

resulta numa hemoglobina variante 

“HbS”.1,2 

 Essa mutação pontual na posição 6 do 

gene tem como conseqüência alteração nas 

propriedades físico-químicas da molécula, 

dificultando o transporte de oxigênio, 

resultando num distúrbio hereditário. 

Quando, desoxigenada, a HbS apresenta 

acentuada diminuição na solubilidade e 

agrega-se formando polímeros os quais são 

responsáveis pela alteração na morfologia 

(falcização), enrijecem e deformam-se. Os 

glóbulos deformados, alongados, nem 

sempre conseguem passar através de 

pequenos vasos (fenômenos vaso-

oclusivos), características da anemia 

falciforme (indivíduos homozigóticos HbS 

HbS.2 

 O indivíduo heterozigótico (HbA HbS) é 

considerado portador sadio e denominado 

“traço falciforme”. O traço falciforme não é 

uma doença, apenas indica a presença de 

hemoglobina “S” em combinação com a 

hemoglobina “A”, o que resulta na 

hemoglobina do tipo “AS”.3 

 Embora traço falciforme (HbAS) 

comumente seja assintomático, há relatos 

de morte súbita e complicações clínicas tais 
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como hematúria, hipostenúria, embolismo 

pulmonar e infarto esplênico, especialmente 

quando os portadores são expostos a 

condições extremas de baixa tensão de 

oxigênio como ocorre em esforços físicos 

extenuantes, despressurização da cabine de 

vôo e em grandes altitudes.4,9,10 

 A opinião mais comum é de que essas 

complicações ocorram muito raramente já 

que o baixo potencial de falcização dos 

heterozigotos exige que os fatores 

desencadeantes (hipóxia, acidose e 

desidratação) sejam muito intensos.5 

 No Brasil, mais de 8.000 pessoas 

apresentam anemia falciforme (forma 

homozigota), e cerca de 2 milhões de 

pessoas são portadoras do traço falciforme 

(forma heterozigota). Uma vez que esta 

alteração genética tem origem no continente 

africano, a prevalência do gene beta “S” 

apresenta diferenças regionais decorrentes 

do processo de miscigenação e migração da 

população brasileira.2,5 

 Indivíduos com traço falciforme são 

clinicamente e hematologicamente 

saudáveis e, portanto, aptos à doação de 

sangue. Sabe-se que a transfusão de 

hemácias contendo hemoglobina “AS”, 

possui algumas contra-indicações bem 

específicas, como em transfusão em recém-

nascidos (sobretudo em prematuros), em 

pacientes com anemia falciforme em crises 

de falcização e em indivíduos com hipóxia 

intensa.  

 Desde 2002 existe no Brasil a 

recomendação para detecção de HbS em 

doadores de sangue.6,7 

 As bolsas contendo sangue com HbS 

não devem ser descartadas, devem ser 

rotuladas e é proibida a transfusão destes 

componentes em pacientes com 

hemoglobinopatias, recém-nascidos, 

pacientes com acidose grave e em 

transfusão intra-uterina.7-9 

 O presente estudo objetivou identificar 

portadores saudáveis de traços falciforme 

(HbAS) em doadores de sangue da Central 

Goiana de Sorologia (Goiânia-GO). 

 

 

Casuística e Métodos 

 

 Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade 

da região Centro-Oeste do país, onde a 

Central Goiana de Sorologia realiza exames 

de Sorologia, Imunohematologia e Biologia 

Molecular de doadores, provenientes de 

cinco bancos de sangue particulares, 

situados nesta Capital. No período de 

janeiro a dezembro de 2007 foram 

analisados 52.404 amostras de sangue total 

de doadores colhidas em tubo com EDTA, 

das quais 10.294 do Instituto de 

Hemoterapia de Goiânia; 6.765 amostras 

provenientes do Instituto de Hematologia 

de Goiânia; 5.563 amostras do Instituto do 

Sangue; 15.731 amostras do Instituto 

Goiano de Hemoterapia e 14.050 amostras 

do Hemolabor. 

 Inicialmente todas as amostras foram 

triadas através do “teste da mancha”, onde o 

reagente utilizado foi a saponina saturada 

com um reagente redutor ditionito de sódio. 

Este reagente tem a propriedade de 

hemolisar as hemácias e na presença da 

hemoglobina “S” irão formar cristais 

hemáticos insolúveis e após a dispensação 

da amostra em papel de filtro teremos uma 

dispersão da solução, formando um 

concentrado de hemácias no centro da zona 

de aplicação, indicando uma reação positiva 

como mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1 

 

 Após a triagem, as amostras  

 

Amostra positiva           Amostra negativa 
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 Após a triagem, as amostras 

supostamente positivas ou duvidosas, foram 

submetidas a eletroforese qualitativa em 

acetato de celulose pH 8,0 – 9,0 para 

confirmação do resultado, como mostra a 

Figura 2. 

 
Fig.2 

 

Resultados 

 

 Foram estudadas 52.404 amostras de 

doadores de sangue de ambos os sexos, 

onde 694 amostras (1,33%) foram positivas 

para hemoglobina “AS” e apenas uma 

amostra para hemoglobina “SC”, sendo que 

a distribuição dos doadores positivos para 

Hb “AS” entre os serviços ficaram da 

seguinte forma: Instituto de Hemoterapia de 

Goiânia de 10.294 doações, 158 foram 

“AS” (1,53%); Instituto do Sangue de 5.563 

doações, 92 foram “AS” (1,65%); Instituto 

de Hematologia de Goiânia de 6.765 

doações, 91 foram “AS” (1,34%) e apenas 

uma amostra foi “SC”; Instituto Goiano de 

Hemoterapia de 15.731 doações, 176 foram 

“AS” (1,12%); e Hemolabor de 14.050 

doações 178 foram “AS” (1,27%) (Figura 

3). 

1,33%

98,67%

Hb Normal Hb AS

 

Conclusão 

 

 Este estudo vem nos mostrar a 

importância e necessidade da triagem de 

hemoglobinas anormais em doadores de 

sangue, embora com uma prevalência de 

apenas 1,33% de portadores assintomáticos 

de hemoglobina “AS”, na nossa região, 

podendo este índice variar até 5% em outras 

regiões no nosso País. Assim estaremos 

garantindo um produto de melhor qualidade 

para as transfusões de hemácias, evitando-

se efeitos indesejáveis ao receptor, tanto 

pela possibilidade de falcização destas 

hemácias como pelas possíveis alterações 

que este produto pode apresentar durante a 

estocagem. 
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