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RESUMO 
 
 

Introdução: A anemia falciforme é o resultado de uma mutação pontual (GAG→GTG) no 
códon do gene da globina β, conduzindo a uma substituição de ácido glutâmico por valina na 
sexta posição da cadeia polipeptídica. A anemia falciforme apresenta manifestações clínicas 
heterogêneas, que podem ser relacionadas ao tipo de haplótipo associado ao gene da HbS e 
aos níveis de HbF. Objetivo: Caracterização clínica, hematológica e molecular dos pacientes 
com anemia falciforme em Fortaleza, Ceará. Metodologia: Foram analisados 47 pacientes 
com anemia falciforme, adultos e de ambos os sexos. A determinação dos valores 
hematológicos foi realizada em contador automático de células sangüíneas; a determinação da 
presença de HbSS foi realizada por eletroforese em pH alcalino em fitas de acetato de 
celulose e por eletroforese de diferenciação em Ágar-fostato pH 6.2; os níveis de HbF foram 
determinados pela técnica da desnaturação alcalina; e a análise dos haplótipos da mutação ßS 
foi realizada por meio da técnica da reação em cadeia mediada pela polimerase para 
polimorfismo dos comprimentos dos fragmentos de restrição (PCR-RFLP). As análises 
estatísticas foram desenvolvidas no programa GraphPad Prism (versão 5.0) e o nível de 
significância estabelecido foi p < 0,05. Resultados: A distribuição dos haplótipos do gene da 
βS-globina, 63% do tipo Bantu, 25% do tipo Benin e 12% do tipo Atípico, está em 
conformidade com a observada para a população brasileira, em que o haplótipo Bantu é o 
mais prevalente, seguido pelo Benin e Senegal. Não houve diferença significativa entre o 
presente estudo e os resultados encontrados no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas e 
Ribeirão Preto; porém uma diferença significativa foi observada quando o estudo foi 
comparado aos resultados obtidos em Salvador, Belém, Amazonas e por outros pesquisadores 
no Ceará. A distribuição das freqüências dos haplótipos do gene da βS-globina nos diferentes 
estudos está condizente com a história da formação da população brasileira, exceto nos 
resultados do estudo anterior realizado no Ceará, que obteve o haplótipo Benin com maior 
prevalência. Conforme os dados históricos sobre as origens da população negra trazida ao 
estado do Ceará, o haplótipo Bantu seria o mais prevalente. Na comparação entre os 
haplótipos e as características hematológicas estudadas, apenas os valores de HbF e Ht 
apresentaram diferença estatisticamente significativa. Os níveis de HbF foram maiores no 
haplótipo Benin, seguido do haplótipo Bantu, o que está em conformidade com os dados da 
literatura. Foi demonstrada maior presença de crises vaso-oclusivas e episódios de pneumonia 
no haplótipo Benin/Atípico do que no haplótipo Bantu/Atípico; e maior presença de crises de 
infecção urinária no haplótipo Benin/Atípico do que no haplótipo Benin/Benin. Não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os haplótipos Bantu/Bantu e Benin/Benin em 
relação às complicações clínicas, entretanto foi observado que o haplótipo Bantu/Bantu tem 
uma maior freqüência em todos os eventos clínicos estudados quando comparado ao 
Benin/Benin. Dentre os resultados foi demonstrada uma tendência de menor número de 
pacientes com crises vasos-oclusivas e úlceras de perna com o aumento dos níveis de HbF. 
Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre os níveis de HbF e os 
valores de Hemácias, Hemoglobina, Hematócrito, Leucócitos e Plaquetas. Conclusões: A 
determinação dos haplótipos da anemia falciforme é de grande importância não só para o 
acompanhamento e prognóstico dos pacientes, como também como ferramenta para estudos 
antropológicos que contribuam no esclarecimento da origem dos africanos que tanto 
contribuíram na formação etnológica, econômica, cultural e social do Brasil. 

Palavras-chaves: Anemia Falciforme. Haplótipos. Globinas 

 

 



  

ABSTRACT 
 
 
Introduction: The sickle cell anemia is the result of a point mutation in the β-globin gene, 
leading to a substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the polypeptide 
chain. The sickle cell anemia presents heterogeneous clinical manifestations, which may be 
related to the type of haplotype associated with the gene for HbS and HbF levels. Objective: 
Clinical characterization, molecular and haematological patients with sickle cell anemia in 
Fortaleza, Ceará. Methods: We analyzed 47 patients with sickle cell anemia, adults of both 
sexes. The determination of hematological values was performed on blood cells automated 
meter; the determination of the presence of HbSS was performed by alkaline hemoglobin 
electrophoresis on cellulose acetate tapes and by differentiation electrophoresis on agar-
phosphate pH 6.2; the levels of HbF were determined by alkali denaturation technique; and 
the analysis of the haplotypes of the ßS mutation was done by polymerase chain reaction-
restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Statistical analysis was developed in 
the program GraphPad Prism (version 5.0) and the level of significance was set p <0.05. 
Results: The distribution of the haplotypes of βS-globin gene - 63% of the Bantu type, 25% of 
the Benin type and 12% atypical – was in conformity with that observed for the entire 
Brazilian population, in which the Bantu haplotype is most prevalent, followed by the Benin 
and Senegal. There was no significant difference between the results found in this study and 
those found for the cities of Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas and Ribeirão Preto; but 
there was a significant difference with the results obtained for the cities of Salvador and 
Belém and the state of Amazonas, and by other researchers in Ceará. The distribution of 
haplotype frequencies of the βS-globin gene in the different studies is in line with the history 
of the formation of the Brazilian population, except for the results of a previous study carried 
out in Ceará, in which the Benin haplotype was found to be most prevalent. According to the 
historical information on the origins of the slave population brought to Ceará, the Bantu 
haplotype should be the most prevalent. In the comparison between the haplotypes and the 
haematological characteristics studied, only the values of HbF and Ht showed statistically 
significant difference. The levels of HbF were higher in the Benin haplotype, followed by the 
Bantu haplotype, which is in accordance with the literature. Was demonstrated greater 
presence of painful episodes and episodes of pneumonia in Benin haplotype/Atypical 
haplotype than in Bantu/Atypical and increased presence of urinary infection crises in Benin 
haplotype/Atypical haplotype than in Benin/Benin. There was no statistically significant 
difference between the haplotypes Bantu/Bantu and Benin/Benin for clinical complications, 
however it was observed that the haplotype Bantu/Bantu has a higher frequency in all studied 
clinical events when compared to Benin/Benin. Among the results was shown a trend of fewer 
patients with painful episodes and of leg ulcers with increased levels of HbF. There was no 
statistically significant difference in the comparison between the levels of HbF and the values 
of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, leukocytes and platelets. Conclusions: The 
determination of haplotypes of sickle cell anemia is of great importance not only for 
monitoring and prognosis of patients, but also as a tool for anthropological studies which help 
in clarifying the origin of Africans who have contributed so much in training ethnological, 
economic, cultural and social Brazil. 
 
 
Key words: Sickle cell anemia. Haplotypes. Globins 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 A molécula de hemoglobina 

 
A hemoglobina (Hb) é uma proteína com peso molecular aproximado de 64 

kilodáltons (KD), representando 95% das proteínas dos eritrócitos. Sua principal função é a 

absorção, o transporte e a distribuição de oxigênio para os diversos tecidos do organismo. 

(BUNN; FORGET, 1986; MACKA; KATOA, 2006).   

A molécula de hemoglobina é formada por quatro subunidades, sendo cada 

subunidade composta por uma cadeia polipeptídica, denominada globina, e um grupo heme 

(Figura 1). O grupo heme é formado pelo complexo ferro-protoporfirina IX, sendo o átomo de 

ferro o sítio de ligação com o oxigênio, portanto cada molécula de hemoglobina é capaz de 

combinar-se com quatro moléculas de oxigênio. As cadeias globínicas se agrupam 

normalmente em pares, de acordo com o tipo de hemoglobina, sendo um par denominado de 

cadeias alfa (α- alfa, ζ- zeta) e outro de cadeias beta (β-beta, δ-delta, γ-gama, ε-épsilon). As 

cadeias das globinas alfa possuem uma sequência de 141 aminoácidos e as cadeias das 

globinas beta uma sequência de 146 aminoácidos. Combinações entre as cadeias globínicas 

dão origem às diferentes hemoglobinas presentes nos eritrócitos, desde o período embrionário 

até a fase adulta, sendo produzidas no decorrer das etapas do desenvolvimento humano 

(BUNN; FORGET, 1986; MARENGO-ROWE, 2006; WEATHERALL; PROVAN, 2000).  

 
                                 Figura 1- Estrutura da Hemoglobina normal.  
                                 Fonte: Silva et al., 2006.

 



 14
 

 
 
 

A gênese das cadeias globínicas é regulada por agrupamentos (clusters) de genes 

nos cromossomos 11 e 16 (Figura 2). Os genes das globinas α estão localizados em um 

segmento de DNA de 40 kilobases (Kb) no braço curto do cromossomo 16. Os genes das 

globinas β estão localizados em um segmento de DNA de 60 kb no braço curto do 

cromossomo 11.  A organização dos genes nos cromossomos 11 segue a mesma ordem em 

que são expressos nos períodos embrionário, fetal e adulto. O conjunto de todos estes genes é 

o resultado da duplicação de um gene primordial que existiu a aproximadamente 500 milhões 

de anos, sendo provavelmente resultado de uma diferenciação posterior ao longo do processo 

evolutivo (HARDISON, 2001; STEINBERG; BENZ JUNIOR, 1995). 

O grupo de genes α é constituído pelos genes α¹ e α², que diferem apenas no 

segundo íntron; pseudogenes α (ψ α¹ e ψ α²); gene ζ²; pseudogene ζ (ψ ζ¹) e gene Θ¹ (teta) 

(Figura 2A). Os pseudogenes, apesar de apresentarem uma estrutura similar aos seus genes 

correspondentes, não expressam cadeias polipeptídicas; e o gene Θ, até o presente momento, 

não está associado à expressão de hemoglobina funcional (STEINBERG; BENZ JUNIOR, 

1995; WEATHERALL; PROVAN, 2000) 

O grupo de genes β é constituído pelo gene ε, genes γ (γAe γG), pseudogene β (ψ 

β) e os genes δ e β (Figura 2B). As cadeias polipeptídicas decorrentes da expressão do gene γ, 

devido a mecanismos de duplicação e conversão gênica, diferem no aminoácido da posição 

136, podendo ser uma glicina (γG) ou alanina (γA) (NAGEL; STEINBERG, 2001; 

STAMATOYANNOPOULOS; NIENHUIS, 1994; WEATHERALL; PROVAN, 2000). 
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Figura 2- Representação dos locis dos genes da globina α e dos genes da globina β humana. (A) 

grupo de genes da globina α, localizado no cromossomo 16p13.3. Fonte: Weatherall; Provan, 2000.  

(B) grupo de genes da globina β, localizado no cromossomo 11p15.5; as setas indicam o gene da 

globina β expandido, sendo composto por 3 éxons e 2 íntrons, totalizando 1587 pb.  

Fonte: Clark; Thein, 2004. 

 

A regulação da expressão dos genes da globina envolve mecanismos seqüenciais 

de ativação e inativação, resultando na síntese das diferentes cadeias globínicas. Os 

mecanismos de regulação ainda estão sendo estudados, mas alguns trabalhos demonstram que 

as interações de fatores transcricionais em estágios específicos, a região controladora do locus 

(LCR) no grupo de genes β, a presença de sítios hipersensíveis à DNAse I (HS-40) no grupo 

de genes α, as sequências cis que atuam positiva ou negativamente na regulação da 

transcrição e os fatores de transcrição eritróides ou não-eritróides possam estar envolvidos 

(ADORNO et al., 2008a; BANK, 2006; MAHAJAN; WEISSMAN, 2006; NAGEL; 

STEINBERG, 2001;  STAMATOYANNOPOULOS, 2005).  

Diferentes hemoglobinas foram identificadas durante o processo de 

desenvolvimento ontogênico humano, sendo que as hemoglobinas Gower 1 (ζ2ε2), Gower 2 

(α2ε2) e Portland (ζ2γ2) são encontradas somente nos primeiros estágios da embriogênese, por 

um período de até três meses do início da evolução gestacional; a hemoglobina fetal (HbF) 
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(α2γ2) é produzida na vida intra-uterina, decaindo logo após os seis meses de vida, 

apresentando quantidades menores que 2 % no adulto normal; e as hemoglobinas A1(α2β2) e 

A2 (α2δ2) estão presentes na vida adulta, alcançando níveis médios de 97% e 3,5%, 

respectivamente (Figura 3). As proporções entre as cadeias γG / γA da HbF é de 70/30 no 

período fetal e 40/60 na vida adulta (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003; NAGEL; 

STEINBERG, 2001; WEATHERALL; PROVAN, 2000). 

 
             Figura 3- Representação esquemática da expressão dos genes da globina e principais sítios      

de produção durante os diferentes períodos do desenvolvimento ontogênico humano.  

             Fonte: Steinberg, 2001.  

 

 

1.2 Hemoglobinopatias 

 

 
A herança do intenso processo de miscigenação ocorrido no Brasil refletiu nos 

aspectos culturais, sociais e gênicos da população. Dentre as várias características herdadas, 

estão as modificações ou mutações gênicas que podem resultar em doenças. Como exemplo 

pode-se citar as hemoglobinopatias, que constituem uma das principais e mais freqüentes 

doenças genéticas que acometem os seres humanos (DI NUZZO; FONSECA, 2004; SILVA 

FILHO et al., 2005). 

As hemoglobinopatias são um grupo de doenças genéticas, caracterizadas por 

alterações na porção protéica da molécula de hemoglobina. Estas alterações são classificadas 



 17
 

como estruturais ou de síntese. As alterações estruturais incluem substituição, deleção e 

inserção de um ou mais aminoácidos, além da fusão de duas cadeias polipeptídicas. As 

alterações de síntese de hemoglobina, denominadas talassemias, envolvem a redução ou 

ausência de síntese de um ou mais tipos de cadeias polipeptídicas, dependendo do mecanismo 

e genótipo envolvido (BUNN, 1997; WEATHERALL; PROVAN, 2000).  

Existem aproximadamente 1.000 variantes de hemoglobina sendo descritas no 

mundo inteiro (ZAMARO, 2008). Entre as hemoglobinas variantes mais freqüentes 

encontram-se as hemoglobinas S, C, D e E (BUNN, 1997; OLD, 2003; WEATHERALL; 

PROVAN, 2000). Segundo o Boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

desordens da hemoglobina estão atualmente presentes em 71% de 229 países do mundo. 

Estima-se que 5% da população mundial seja portadora dos genes da hemoglobina S (HbS) e 

de talassemias (MODELL; DARLISON, 2008).  

As hemoglobinopatias constituem um problema de saúde pública no Brasil. As 

estimativas indicam que aproximadamente 2 milhões de indivíduos são portadores de HbS, 

sendo  8.000 afetados com a forma homozigótica (ZAGO, 2002). 

O grupo de alterações genéticas caracterizadas pelo predomínio da HbS 

denomina-se Doença Falciforme, que inclui: a anemia falciforme (HbSS), as interações com 

talassemias (S/ β0 talassemia e S/ β+ talassemia) e a associação com outras variantes de 

hemoglobina (HbSC, HbSD). Traço falcêmico é a denominação dada a indivíduos 

heterozigotos para a hemoglobina S (AS) (BONINI-DOMINGOS, 2006).  

Os indivíduos heterozigotos para a hemoglobina S (AS) possuem hemácias com 

aproximadamente 20 a 45% da hemoglobina variante e são geralmente assintomáticos; os 

homozigotos (SS) possuem a anemia falciforme, com hemácias contendo 80% ou mais de 

HbS, sendo portadores de anemia hemolítica crônica grave, acompanhada por manifestações 

clínicas variáveis (CHANG et al., 1997; WEATHERALL; PROVAN, 2000). 
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1.3 Epidemiologia da HbS 

 

 
A Hemoglobina S possui distribuição mundial, sendo mais freqüente na África, 

Oriente Médio, Sul da Europa, Índia, Pasquistão, América do Sul e Caribe (METCALFE et 

al., 2007). A África possui a maior freqüência da hemoglobina variante, principalmente na 

região Centro-Ocidental, Atlântico-Ocidental e Sul (COSTA, 2001). 

A Anemia Falciforme ocorre em 1 a cada 500 nascimentos de afro-americanos e 

em 1 a cada 1.000-4.000 nascimentos de hispano-americanos (GONÇALVES et al., 2003). 

Mais de 50.000 americanos são afetados pela doença, tornando-a uma das desordens genéticas 

mais prevalentes nos Estados Unidos (ASHLEY-KOCH; YANG; OLNEY, 2000). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 2 milhões de 

indivíduos são portadores de HbS no Brasil, sendo 8.000 portadores de anemia falciforme, 

estimando-se 700 a 1.000 novos casos por ano (ZAGO, 2002). Entre afro-ascendentes 

brasileiros, o traço falciforme é encontrado em freqüências entre 6,9 a 15% (GONÇALVES et 

al., 2003).  

O maior estudo de prevalência e distribuição de hemoglobinopatias realizado no 

Brasil, em 1987, indicou que 3,08% dos indivíduos analisados apresentavam padrões de 

hemoglobina alterados, e destes, 2,49% eram variantes estruturais. Os indivíduos que 

apresentavam traço falcêmico (HbAS) representaram 60,95% do total dos portadores de 

hemoglobinopatias, enquanto que a condição HbAC foi detectada em 14,27% dos casos. A 

freqüência de HbSS, que representa a anemia falciforme na população, foi de 0,04% 

(NAOUM et al., 1987).   

O gene βS apresenta distribuição heterogênea entre os diferentes estados 

brasileiros, variando de acordo com a região estudada. Estudos de triagem neonatal para 

hemoglobinopatias foram realizados, principalmente, nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do 

país.  

Na região Sudeste, Ducatti et al. (2001) encontraram a presença de 3,7% de traços 

de HbS em 913 amostras de recém-nascidos em São José do Rio Preto; mais recentemente, 

Brandelise et al. (2004) descreveram a prevalência de 0,02% para a doença falciforme (SS e 

SC) ao estudarem 281.884 recém-nascidos durante o programa de triagem neonatal em 

Campinas. No estado do Rio de Janeiro, foi observada a presença de 4,7% de portadores do 

traço falciforme (HbAS) em um estudo com 99.260 recém-nascidos (LOBO et al., 2003). No 
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estado de Minas Gerais, o programa de triagem neonatal detectou um caso (0,06%) de doença 

falciforme para cada 1.591 nascimentos (SERJEANT, 2000). 

Na região Sul do Brasil, em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, foi 

encontrado apenas um caso (0,0008%) de anemia falciforme e 1,14% de heterozigotos (AS) 

em 117.320 recém-nascidos (SOMMER et al., 2006). Daudt et al., (2002) encontraram 1,2% 

do gene S entre recém-nascidos de Porto Alegre. A prevalência da anemia falciforme no 

estado do Paraná, determinada pelas amostras das crianças que se submeteram ao "teste do 

pezinho", foi de 2,2% em cada 100.000 nascidos vivos (WATANABE et al., 2008). 

Na região Nordeste, Bandeira et al. (1999) descreveram a freqüência de 5,1% para 

os heterozigotos AS e de 0,2% para a doença falciforme em 1.988 recém-nascidos no estado 

de Pernambuco; em Natal, Rio Grande do Norte, Araújo et al.(2004) encontraram 1,5% de 

recém-nascidos heterozigotos AS e 0,05% de portadores da anemia falciforme. No estado da 

Bahia, onde se encontra uma significante heterogeneidade genética, Adorno et al. (2005) 

descreveram a freqüência de 9,8% de heterozigotos AS, 0,9% de heterozigotos duplos SC e 

0,2% de portadores da anemia falciforme (SS) em recém-nascidos de uma maternidade 

pública da cidade de Salvador-BA; mais recentemente, Silva et al. (2006), em um estudo de 

triagem neonatal na região do Recôncavo Baiano, descreveram que entre 9,5 e 11,4% dos 

recém-nascidos são portadores de hemoglobina S. Em Fortaleza, Pinheiro et al. (2006) 

encontraram a prevalência de 4,1% de portadores de HbS em 389 amostras de recém-

nascidos. 

Analisando as pesquisas realizadas nas diferentes regiões do Brasil, a HbS é mais 

freqüente na região Nordeste, o que corrobora com os dados do Ministério da Saúde (ZAGO, 

2002). A presença da hemoglobina variante está relacionada com o componente afro-

descendente e, segundo dados do IBGE, o Nordeste é a região que possui a maior população 

de descendentes negros, quando somados o número de indivíduos pretos e pardos 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2003). 

 

 

1.4 Anemia falciforme: do defeito molecular às manifestações clínicas  

 
 

A Anemia falciforme é caracterizada pela homozigose da hemoglobina S (SS) 

(BONINI-DOMINGOS, 2006). Esta hemoglobina variante é decorrente de uma mutação 



 20
 

pontual (GAG       GTG) no códon do gene da globina β, conduzindo a substituição de um 

ácido glutâmico pela valina na sexta posição da cadeia polipeptídica. A mutação da 

hemoglobina faz com que ela possa polimerizar-se em tensões diminuídas de oxigênio, 

formando estruturas filamentosas que se depositam nas hemácias, modificando sua forma e 

tornando-as falciformes. O fenômeno de falcização pode ser revertido quando níveis elevados 

de oxigênio são novamente atingidos, sendo que falcizações sucessivas alteram a estrutura da 

membrana da hemácia, favorecendo a formação de células irreversivelmente falcizadas 

(CHANG et al., 1997; GONÇALVES et al., 2003).   

A primeira descrição de hemácias falciformes deveu-se à observação de células 

alongadas e em forma de “foice” no sangue periférico de um paciente anêmico da Índia, pelo 

médico Robert Herrick, em Chicago, no ano de 1910 (MARENGO-ROWE, 2006). 

A formação de polímeros de HbS dentro das hemácias tem como conseqüência 

múltiplas alterações da célula, sendo as mais importantes: o efluxo de potássio, o aumento do 

cálcio intracelular e de membrana, a formação de polímeros da Hb com proteínas da 

membrana e a exposição de moléculas de adesão da membrana celular. Essas modificações 

têm conseqüências que as amplificam: provocam um aumento da adesão de hemácias ao 

endotélio, desencadeando fenômenos inflamatórios que alteram também os granulócitos e as 

plaquetas; enrijecem a membrana da hemácia, encurtando sua sobrevida na circulação; 

promovem lesões microvasculares; causam uma depleção de óxido nítrico (NO), que 

contribui para vasoconstrição, ativação da inflamação e ativação da cascata da coagulação 

(ZAGO; PINTO, 2007). 

Toda a cadeia de alterações que ocorrem nas moléculas, células, tecidos e órgãos 

do paciente com anemia falciforme, ligam o defeito molecular às manifestações clínicas da 

doença (Figura 4) (ZAGO; PINTO, 2007). 
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       Figura 4- Relação entre fenômenos fisiopatológicos e manifestações clínicas nas doenças 

falciformes.  

       Fonte: Zago; Pinto, 2007. 

 

Os pacientes com anemia falciforme possuem um quadro clínico heterogêneo. 

Alguns pacientes apresentam evolução clínica desfavorável; com retardo no crescimento e 

desenvolvimento, além de alterações em vários órgãos, que são provenientes da hemólise 

contínua e dos fenômenos de vaso-oclusão ocorridos durante o curso da doença; enquanto 

outros apresentam evolução menos grave (BUNN; FORGET, 1986; WEATHERALL; 

PROVAN, 2000).  

A heterogeneidade clínica da doença tem sido relacionada a fatores genéticos e 

adquiridos. Entre os fatores adquiridos destacam-se o nível sócio-econômico, com as 

conseqüentes variações nas qualidades de alimentação, prevenção de infecções e assistência 

médica (ZAGO, 2002; ZAGO; PINTO, 2007). Em relação às características geneticamente 

determinadas, têm importância na gravidade clínica: variações nos níveis de HbF, o tipo de 
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haplótipo associado ao gene da HbS e a co-existência de alfa-talassemia (STEINBERG, 2001; 

ZAGO, 2002). 

Entre as manifestações clínicas mais freqüentes da doença estão: anemia, úlceras 

de perna, crises aplásticas, seqüestro esplênico, crises álgicas, síndrome torácica aguda (STA), 

acidente vascular cerebral (AVC), alterações pulmonares e oftalmológicas, priapismo, retardo 

no crescimento e desenvolvimento, suscetibilidade aumentada a infecções e alterações em 

vários órgãos (STUART; NAGEL, 2004; WEATHERALL; PROVAN, 2000). 

A principal causa da anemia nesses pacientes é a menor sobrevida das hemácias. 

Trata-se de uma anemia hemolítica, mas além da hemólise, outros fatores podem contribuir 

para a gênese da anemia ou agravá-la, como: carência de folato, insuficiência renal, crises 

aplásticas e esplenomegalia, que também podem ocorrer no curso da doença. Embora a 

maioria dos pacientes com anemia falciforme tenha auto-esplenectomia em virtude dos 

repetidos episódios de enfartes esplênicos, a preservação do baço é mais freqüente nos 

pacientes com anemia falciforme que receberam transfusões irregularmente durante a infância 

(ZAGO; PINTO, 2007).  

Os sintomas e conseqüências da anemia fazem parte da evolução da doença, 

podendo ser associada com o retardo da maturação sexual, com a sobrecarga cardíaca e 

insuficiência cardíaca na terceira década de vida, além do aparecimento de úlceras de perna 

(ZAGO; PINTO, 2007).   

As crises aplásticas são mais freqüentes nos primeiros anos de vida e são causadas 

por infecção por parvovírus B19, que apresentam citotoxicidade principalmente aos 

precursores eritróides, promovendo uma parada passageira da eritropoese. Em indivíduos 

normais, a aplasia transitória produzida pela infecção viral passa desapercebida, pois resulta 

em queda discreta dos níveis de hemoglobina, no entanto, nos pacientes com anemia 

falciforme, a supressão da eritropoese por alguns dias é suficiente para agravar 

acentuadamente a anemia (BORSATO et al., 2000; STUART; NAGEL, 2004; YOUNG; 

BROWN, 2004; ZAGO; PINTO, 2007). 

O seqüestro esplênico é mais freqüente nos dois primeiros anos de vida, sendo 

caracterizado pelo aumento do baço, diminuição da concentração de hemoglobina e 

reticulocitose, podendo acarretar um colapso circulatório que pode conduzir a óbito por 

anemia e choque hipovolêmico (STUART; NAGEL, 2004). Quando ocorrem numerosos 

enfartes, levando à fibrose e desaparecimento do baço nos primeiros 2-5 anos de vida, o que 

pode ser precedido de perda da função (asplenia funcional), há um aumento do risco de 

infecções graves, especialmente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
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Neisseria meningitidis e Klebsiella sp., entre outros, que podem acarretar meningites ou 

septicemias graves associadas a elevada mortalidade. Essa é a principal causa de óbito na 

anemia falciforme dos pacientes na primeira infância. O uso de medidas profiláticas como 

vacinas antipneumocócicas e profilaxia com penicilina reduziram drasticamente a morte das 

crianças com a doença (ZAGO; PINTO, 2007).  

A dor no paciente falciforme pode ser aguda ou crônica. A abordagem da dor 

crônica é mais complexa, principalmente porque na maioria das situações não há uma causa 

única que pode ser tratada. Geralmente está associada à necrose asséptica da cabeça do úmero 

ou do fêmur, causada pela isquemia óssea crônica em territórios pouco vascularizados. Os 

eventos de dor aguda se desenvolvem de forma bastante heterogênea e correspondem às 

manifestações clínicas mais comuns da anemia falciforme, sendo associados à isquemia 

tecidual aguda causada por vaso-oclusão. A topografia mais freqüentemente relatada abrange 

membros inferiores e superiores (ZAGO; PINTO, 2007).  

Os episódios de dor e inchaço dos pés e das mãos (dactilite) correspondem a um 

processo inflamatório, iniciado por necrose da medula óssea nas porções distais dos membros, 

sendo mais freqüente nos dois primeiros anos de vida, pois com o crescimento, a medula 

óssea dessa região é substituída por medula gordurosa, e a manifestação não mais ocorre. 

Após esse período, a interrupção de fluxo sangüíneo nas extremidades de ossos grandes e 

estruturas periarticulares favorecem o desenvolvimento de crises de dor, principalmente na 

tíbia, úmero e fêmur. Crises de dor abdominal são frequentemente atribuídas a pequenos 

enfartos de mesentério (COSTA, 2001; ZAGO; PINTO, 2007).  

A síndrome torácica aguda está associada a um elevado índice de mortalidade 

entre os portadores da doença, sendo caracterizada por febre, dispnéia, dor no peito, 

leucocitose e infiltrado pulmonar (KLINGS et al., 2006; ZAGO; PINTO, 2007). Envolve 

episódios de vaso-oclusão e infecção, que estão na maioria das vezes combinados. Há 

evidências de que em muitos desses casos ocorram infecções primárias ou secundárias por 

Mycoplasma, Legionella e Chlamidia, embora muitas vezes as culturas de escarro e 

hemoculturas para bactérias resultem negativas (ZAGO; PINTO, 2007). A complicação é 

geralmente precedida ou acompanhada de dor em 10% a 25% dos pacientes quando ocorre até 

a idade de 10 anos, e em menos de 5% dos pacientes após essa idade; por outro lado, 5% a 

25% dos pacientes do primeiro grupo têm febre, em comparação com cerca de 50% dos 

pacientes mais velhos (VICHINSKY et al., 1997). 

O AVC é uma complicação grave que pode afetar indivíduos com anemia 

falciforme e está associado à elevada mortalidade, principalmente em crianças entre 2 e 5 
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anos de idade, com redução de incidência entre 10 e 19 anos. Alguns fatores de risco estão 

relacionados à ocorrência de AVC, como concentrações diminuídas de hemoglobina e HbF, 

leucocitose, hipertensão, ocorrência prévia de acidente isquêmico transitório e síndrome 

torácica aguda (BUCHANAN et al., 2004; STUART; NAGEL, 2004). 

A evolução da doença é marcada por um amplo espectro de complicações clínicas, 

que atingem a maioria dos órgãos. Algumas dessas complicações não reduzem a expectativa 

de vida do paciente, embora possam comprometer consideravelmente a qualidade de vida, tais 

como: úlceras de pernas, retinopatia, necrose óssea, especialmente da cabeça do fêmur, e 

cálculos de vesícula. Outras alterações, no entanto, comprometem diretamente a função de 

órgãos vitais e estão diretamente associadas a risco de vida, destacando-se as infecções, as 

complicações cardiorrespiratórias, especialmente a insuficiência cardíaca congestiva e a 

síndrome torácica-aguda, a insuficiência renal e os acidentes vasculares cerebrais (HEENEY, 

2005).  

Algumas das manifestações têm uma acentuada predominância ou estão limitadas 

a uma faixa etária, sendo que os mecanismos subjacentes a essa predominância etária nem 

sempre são evidentes. A insuficiência cardíaca, a insuficiência renal e a retinopatia são 

manifestações tipicamente tardias, pois exigem uma longa evolução da lesão tissular para se 

manifestarem. Da mesma forma, os cálculos biliares acumulam-se após vários anos de 

hemólise crônica e excreção aumentada de bilirrubinas (HEENEY, 2005). Por outro lado, a 

dactilite limita-se aos primeiros anos de vida (ZAGO; PINTO, 2007). 

 

 

 

1.5 Fatores genéticos moduladores da Anemia Falciforme 

 

 
Apesar dos indivíduos com anemia falciforme possuírem a mesma mutação, 

alguns fatores têm sido associados à gravidade e evolução clínica dos pacientes, dentre os 

quais podemos ressaltar: variações nos níveis de HbF, tipo de haplótipo ligado ao grupo de 

genes da globina β e a concomitância com a alfa-talassemia (ADORNO et al., 2008a; 

FIGUEIREDO, 2007; STEINBERG, 2001; ZAGO, 2002). 
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1.5.1 Hemoglobina fetal 

 

 
A HbF inibe a polimerização da HbS devido a formação de um híbrido 

assimétrico, que é composto por cadeias polipeptídicas das duas hemoglobinas (α2βSγ) 

(STUART; NAGEL, 2004). O híbrido formado entre a HbS/HbF possui maior estabilidade 

quando constituído pelas cadeias γG do que pelas cadeias γA . A presença da alanina na 

posição 136 da cadeia γ parece interferir com a interação entre as cadeias γ e βS, diminuindo o 

efeito na prevenção da polimerização da HbS (BHAUMIK, 1994). 

A HbF é um dos moduladores do fenótipo clínico da anemia falciforme 

(FIGUEIREDO, 2007). O aumento dos níveis de HbF está associado à redução da morbidade 

e mortalidade da doença (STEINBERG et al., 2003). Atualmente, diversos agentes 

citotóxicos, como a hidroxiuréia, têm sido utilizados e amplamente estudados no tratamento 

da anemia falciforme, pois estimulam a síntese de HbF (FRANCESCHI; CORROCHER, 

2004; PLATT, 2008; STEINBERG, 2001; STUART; NAGEL, 2004).  

A concentração de HbF é geneticamente controlada. Os haplótipos ligados ao 

grupo de genes da globina β e alterações na região controladora do locus (LCR) da globina β, 

entre outros, são importantes fatores que podem alterar a concentração de hemoglobina fetal 

(FIGUEIREDO, 2007). Os haplótipos podem refletir variações polimórficas em elementos cis 

regulatórios, os quais podem alterar a ligação de proteínas que ativam ou inibem a transcrição 

de um gene, modificando o balanço recíproco entre a expressão dos genes βS e γ. Uma das 

variações de elementos cis é a ocorrência do polimorfismo C-T, localizado na posição -158 da 

região promotora do gene γG (-158C-TγG), presente nos haplótipos Senegal e Árabe-Indiano, 

sendo fortemente relacionado a níveis elevados de HbF, expressão aumentada do gene γG, 

quando comparado ao gene γA e, conseqüentemente, menor gravidade das manifestações 

clínicas (STEINBERG, 2005; STEINBERG; ADEWOYE, 2006; STUART; NAGEL, 2004).  

A região controladora do locus (LCR) da globina β compreende uma série de 

cinco sítios hipersensíveis a ação da DNAse I (HS-1 a HS-5), presentes entre 6 a 18 Kb na 

posição 5’ antes do gene ε, que desempenham um papel importante na expressão específica de 

tecidos e de genes do grupo da globina β (Figura 5) (STEINBERG; BENZ JUNIOR, 1995). 

Cada um dos sítios contém diferentes combinações de domínios conservados, onde ocorre a 

ligação de proteínas que influenciam o processo de transcrição. Alterações nas sequências 

destes domínios podem conduzir a ligações que modificam a expressão destes genes. Entre os 
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sítios, o HS-2 é o que possui maior evidência de associação com os níveis elevados de HbF 

descritos em portadores de anemia falciforme (ADORNO et al., 2008a; STEINBERG; BENZ 

JUNIOR, 1995; STEINBERG, 2001).  

Outros elementos regulatórios além deste polimorfismo ainda permanecem 

desconhecidos. Mais recentemente, tem sido investigado a participação de outros fatores que 

podem influenciar os níveis de HbF, como outros loci denominados QTL (locus quantitativo 

de características), sendo descritos três até o momento: QTL na posição 8q, interage com o 

polimorfismo -158C-TGγ, modulando a HbF; QTL na posição Xp22, associado ao número de 

células falciformes em uma família com β-talassemia; QTL na posição 6q22.3-23.2, que 

apresenta a correlação mais evidente com nível de HbF e vários genes desta região. O gene 

PDE7B também parece ser um forte candidato a modulador da HbF, pois participa da via de 

inibição da produção de hemina, induzida pela expressão do RNA mensageiro da γ-globina, 

diminuindo a atividade transcripcional do promotor desta globina (CHANG et al., 1995; 

GARNER et al., 2002; INOUE et al., 2004; STEINBERG, 2005; STEINBERG; ADEWOYE, 

2006; WYSYNSKI et al., 2004). 

Figura 5- Representação esquemática dos sítios hipersensíveis à DNase I e sua  

localização na região controladora do locus da globina β no cromossomo 11.  

      Fonte: Nagel; Steinberg, 2001. 
 

 

1.5.2 Haplótipos ligados ao grupo de genes da globina β 

 

 

É do conhecimento geral que os indivíduos são geneticamente diferentes e que 

algumas das diferenças entre as pessoas representam mudanças genéticas patológicas. 

Entretanto, muito provavelmente, podem representar variações silenciosas no DNA. Tais 

variações, também designadas como comuns ou neutras, são denominadas de polimorfismos 

do DNA (ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985).  
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O tipo de variabilidade mais comum no complexo gênico da globina beta é aquele 

produzido por variações de seqüências que alteram o sítio de reconhecimento de uma enzima 

de restrição. Usando uma série de enzimas de restrição, que identificam alterações específicas 

no DNA, é possível identificar a constituição das regiões adjacentes ao locus beta. O padrão 

de combinação dos sítios polimórficos para qualquer cromossomo é chamado de haplótipo 

(ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985).  

O primeiro polimorfismo associado ao gene β S foi descrito por Kan e Dozy em 

1978, no sítio para a enzima de restrição Hpa I, localizado na posição 3' do gene, seguindo-se 

novas descrições de outros sítios de polimorfismos de restrição (Figura 6). Mais de duas 

dezenas de sítios polimórficos foram descritos no complexo dos genes da globina beta 

(ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985).  

A descoberta dos haplótipos do gene β S apresentou um importante elemento de 

análise antropológica para estudo das composições populacionais, bem como elementos de 

estudo clínico, os quais podem fornecer dados preditivos acerca da evolução da doença e seu 

nível de gravidade (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003).  

 
Figura 6- Sequência de polimorfismos genéticos localizados no cromossomo 11, com o 

padrão de clivagem para diferentes endonucleases de restrição.  

Fonte: Stuart; Nagel, 2004. 

 

Os haplótipos da anemia falciforme têm sido relatados em diferentes regiões do 

mundo. São classificados em cinco tipos diferentes, de acordo com a origem étnica e 

geográfica onde predominam. O haplótipo Benin tem sido associado à África Ocidental; o 

Bantu ou República Centro Africana à África Oriental e Centro-Sul; o Senegal à África 

Atlântico-Ocidental; o Árabe-Indiano à Índia e Península Arábica e o Camarões à Costa 
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Ocidental Africana (Figura 7) (GONÇALVES et al., 2003; NAGEL, 1984;  SUTTON; 

BOUHASSIRA; NAGEL, 1989).  

A maioria dos cromossomos com o gene β S tem um dos cinco haplótipos comuns, 

contudo existe uma minoria de cromossomos, aproximadamente 5%, que estão associados 

com haplótipos menos comuns, geralmente designados como haplótipos atípicos (ZAGO et 

al., 2001).  Segundo Zago et al. (2000), os haplótipos atípicos são produzidos por diversos 

mecanismos genéticos, tais como: substituição de um nucleotídio em um dos sítios 

polimórficos de restrição; recombinação entre dois haplótipos β S típicos ou, mais 

frequentemente, entre um haplótipo βS típico e um haplótipo βA diferente; e conversão não 

recíproca entre cromossomos de uma sequência de DNA, dentre estes, o mecanismo de 

recombinação parece ser o mais comum.  

 
          Figura 7- Distribuição geográfica dos haplótipos ligados ao gene da globina β S na África e 

regiões do Oriente Médio.  

          Fonte: Stuart; Nagel, (2004). 

 

Os diferentes haplótipos da anemia falciforme estão relacionados a um quadro 

clínico e níveis de HbF variados, sendo o haplótipo Senegal associado a níveis elevados de 
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HbF (> 15%) e curso clínico menos grave da doença; o Benin a níveis medianos de HbF (5 a 

15%) e curso clínico intermediário; o Bantu ou República Centro Africana a níveis 

diminuídos de HbF (<5%) e quadro clínico mais grave;  e o haplótipo Árabe-Indiano que 

apresenta níveis elevados de HbF e curso clínico heterogêneo (NAGEL, 1984; POWARS, 

1991). 

 

1.5.3 Alfa-talassemia 

 

 

As talassemias envolvem a redução ou ausência de síntese de um ou mais tipos de 

cadeias globínicas. As talassemias alfa se devem à deficiência parcial ou completa da síntese 

da globina α nas hemácias de indivíduos afetados (WAYE; CHUI, 2001).  

A presença de α-talassemia em indivíduos com anemia falciforme tem sido 

associada a um efeito inibitório na polimerização intracelular da hemoglobina S, diminuição 

dos níveis de hemoglobina corpuscular média (HCM) e uma diminuição nos episódios de 

hemólise que, consequentemente, resultam em um aumento na concentração de hemoglobina 

e no número de eritrócitos, promovendo assim uma diminuição da gravidade clínica da 

doença (ADORNO et al., 2008b). 

No Brasil, cerca de 20% dos pacientes com anemia falciforme apresentam α-

talassemia (COSTA et al., 1989; FIGUEIREDO et al., 1996). Eventos vaso-oclusivos que são 

devidos à hemólise, tais como AVC, úlceras de pernas, priaprismo e hipertensão pulmonar se 

beneficiam com a associação de α-talassemia. Entretanto, episódios de dor, síndrome torácica 

aguda e osteonecrose, complicações mais dependentes da viscosidade sangüínea, são mais 

prevalentes na presença desta associação (FIGUEIREDO et al., 1996; STEINBERG, 2005; 

STEINBERG; ADEWOYE, 2006; STEINBERG; EMBURY, 1986).  

 
 

1.6 Distribuição dos haplótipos da Anemia falciforme no Brasil 

 

 

A anemia falciforme atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Do século XVI 

ao século XIX, aproximadamente 10 milhões de escravos africanos foram trazidos para as 

Américas, deste total, 400.000 foram para os Estados Unidos e 3 milhões para o Brasil. Nos 

Estados Unidos o haplótipo Benin é o mais freqüente, seguido pelo Bantu e Senegal em 
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proporções equivalentes (ZAGO; SILVA; FRANCO, 1999). Nas Américas do Norte e Sul, no 

Caribe e no Reino Unido, o haplótipo Benin também é o mais freqüente, embora o haplótipo 

Bantu seja o mais presente no Brasil (PANTE-DE-SOUSA et al., 1998; ZAGO; 

FIGUEIREDO; OGO, 1992). O haplótipo Senegal está irregularmente distribuído no país, 

uma conseqüência do pequeno tráfico de escravos provenientes de Senegal, Gambia, Serra 

Leoa e Guiné (ZAGO; SILVA; FRANCO, 1999). Os escravos trazidos ao Brasil vieram 

principalmente das regiões de Angola e ilha de São Tomé, das regiões da Costa da Mina e, em 

menor número, da Costa do Marfim, Costa dos Escravos, Congo, Moçambique, Madagascar e 

Cabo Verde (NAOUM; DOMINGOS, 1997). 

O historiador Pierre Verger descreveu que os escravos da Bahia foram trazidos da 

região do Golfo do Benin (principalmente haplótipo Benin) e o restante do Brasil recebeu 

grande imigração de escravos do Congo e Angola (principalmente haplótipo Bantu) 

(VERGER, 1987). 

Sobre as origens da população negra trazida ao estado do Ceará, cita-se como 

advinda, na sua maioria, das regiões de Angola, Congo e Moçambique. Os escravos negros 

eram introduzidos no estado a partir, principalmente, dos portos de Recife, São Luís e, em 

menor quantidade, de Salvador e Rio de Janeiro (RIEDER, 1988).  

Os resultados das análises dos haplótipos nos diferentes estudos realizados no 

Brasil estão, em sua maioria, condizentes com a história da formação da população brasileira, 

exceto no Ceará, que obteve o haplótipo Benin com maior prevalência (GALIZA NETO et 

al., 2005). Conforme os dados históricos sobre as origens da população negra trazida ao 

estado do Ceará, o haplótipo Bantu seria o mais prevalente. 

O desenvolvimento do presente estudo poderá fornecer informações importantes 

relacionadas à caracterização molecular dos pacientes com anemia falciforme, contribuindo 

para o estudo das origens da formação étnica da população cearense; além de analisar a 

relação dos haplótipos com as manifestações clínicas da doença, que dará início a uma série 

de pesquisas no estado, com a finalidade de buscar novos conhecimentos, visando a melhoria 

da qualidade de vida destes pacientes.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Caracterizar o perfil clínico, hematológico e molecular dos pacientes com anemia 

falciforme em Fortaleza, Ceará. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar os haplótipos de pacientes com anemia falciforme em Fortaleza; 

• Comparar a freqüência dos haplótipos presentes no Ceará com trabalhos realizados em 

outros estados brasileiros;  

• Analisar a relação dos diferentes haplótipos com os níveis de HbF; 

 

• Analisar a correlação dos diferentes haplótipos com a freqüência de complicações 

clínicas nos pacientes com anemia falciforme; 

 

• Analisar a correlação entre os níveis de HbF e as complicações clínicas nos pacientes 

com anemia falciforme. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
3.1 Casuística 

 

       

No presente trabalho foi realizado um estudo corte transversal em 47 pacientes 

adultos, com diagnóstico clínico e laboratorial de anemia falciforme, atendidos no 

ambulatório do serviço de Hematologia do Hospital Universitário Walter Cantídio 

(HEMOCE/HUWC), todos voluntários, de ambos os sexos. Foram excluídos do estudo os 

pacientes que receberam transfusão sangüínea nos últimos três meses antes da coleta e os que 

faziam uso de hidroxiuréia ou qualquer medicação que estimule a síntese de hemoglobina 

fetal.  
No momento anterior à coleta das amostras de sangue foram fornecidas todas as 

informações sobre os objetivos da pesquisa a cada paciente e, aos que concordavam na 

participação do estudo, foi obtida a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO), com posterior aplicação do questionário com todas as informações necessárias 

sobre a doença (APÊNDICE). Os prontuários médicos dos pacientes foram analisados com o 

objetivo de obtenção de informações adicionais importantes como: história clínica e evolução 

da doença. 

As amostras de sangue coletadas foram encaminhadas para o Laboratório de 

Hemoglobinopatias de Doenças Genéticas e Hematológicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) para a realização da análise hematológica e eletroforese 

de hemoglobinas; e para o Laboratório de Genética Molecular (LABGEM) do Departamento 

de Patologia e Medicina Legal da UFC para a realização das análises moleculares.  

O projeto que resultou no presente trabalho está em conformidade com as 

orientações constantes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde, e com o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, sob protocolo número 113.12.07. 
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3.2 Metodologia 

 

 

O delineamento do estudo está representado na figura abaixo. 

 

 
 
Figura 8 - Representação esquemática do delineamento do estudo. 
 
 
 
3.2.1 Coleta das amostras  

 

 

Foram coletados 10 mL de sangue venoso em dois tubos de coleta à vácuo, 

contendo o anticoagulante EDTA (etileno-diamino-tetracético). Um tubo foi utilizado para a 

realização da análise hematológica e eletroforese de hemoglobinas; o segundo tubo para 

extração do DNA genômico e realização das análises moleculares.    
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3.2.2 Análise hematológica 

 

 
A determinação dos valores hematológicos e índices hematimétricos foi realizada 

em contador automático de células sangüíneas (modelo Sysmex KX-21N, Roche) e a análise 

morfológica das hemácias pela observação microscópica de esfregaços sangüíneos corados 

pelo método combinado de May- Grunwald- Giemsa (LIMA et al., 1992). 

 

 

3.2.3 Eletroforese de hemoglobinas 

 

 

- Preparação de hemolisados: As amostras foram submetidas à preparação de 

hemolisados para a obtenção da solução de hemoglobina utilizada nas análises eletroforéticas 

(NAOUM, 1999). Foi utilizado o procedimento do Hemolisado Rápido com saponina 

(BONINI-DOMINGOS, 2006). 

Procedimento:  

1. Em placa de Kline colocou-se um volume de sangue com dois volumes de reativo 

hemolisante (saponina a 1%); 

2. A homogeneização se processa até a hemólise completa da mistura, que se dá em 

torno de dois minutos; 

3. Utilizou-se o hemolisado após cinco minutos, e no máximo 24 depois da sua 

preparação.   

Foram realizadas diferentes técnicas eletroforéticas para a determinação da presença 

da hemoglobina SS:  

 

- Eletroforese em pH alcalino em fitas de acetato de celulose: A técnica é utilizada 

para qualificação e quantificação de hemoglobinas normais e anormais. As diferentes 

mobilidades eletroforéticas das hemoglobinas anormais são originadas por alteração de carga 

elétrica, causada por substituições de aminoácidos diferentes nas cadeias formadoras das 

moléculas. As hemoglobinas anormais que se originam de mutações onde não ocorrem 

mudanças de carga elétrica, migram na posição de HbA. Nestes casos, para a caracterização 

dessas hemoglobinas, usam-se outros processos eletroforéticos, portanto a eletroforese em pH 
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alcalino é utilizada como teste de triagem para hemoglobinas variantes (ZAMARO et al., 

2002).   

Procedimento (MARENGO-ROWE, 1965): 

1. As fitas de acetato de celulose foram embebidas por 15 minutos em tampão TEB pH 

8,6 ( 10,2 g de tris hidroximetil aminometano; 0,6g de EDTA; 3,2g de ácido bórico e 

1.000 mL de água destilada); 

2. Utilizou-se o mesmo tampão para os compartimentos eletrolíticos da cuba; 

3. As fitas foram secadas entre duas folhas de papel absorvente, que foram colocadas na 

cuba de eletroforese, conectando-as com os compartimentos eletrolíticos através de 

tiras de papel de filtro; 

4.  As amostras foram aplicadas a 1,0 cm da extremidade da fita que está em contato com 

o pólo negativo; 

5. Para cada conjunto de três amostras, aplicou-se um controle na primeira posição, à 

esquerda; 

6. Passou-se 300 volts por 30 minutos; 

7. As frações foram analisadas sem coloração e posteriormente coradas com Ponceau 

(0,5g de ponceau S; 5g de ácido tricloroacético e 100 mL de água destilada), 

embebendo as fitas por cinco minutos, e posteriormente em solução descorante (100 

mL de ácido acético glacial; 50 mL de metanol e 1.000 mL de água destilada) por 30 

minutos, com agitação constante do recipiente de descoloração. 

 

- Eletroforese de diferenciação em Ágar-fostato pH 6.2: É específica para 

diferenciar alguns tipos de hemoglobinas mais lentas que a HbA, como por exemplo: Hb S/ 

Hb D e HbC/ HbE, que em eletroforese alcalina, migram em posições semelhantes, 

dificultando a correta identificação (ZAMARO et al., 2002). 

Procedimento (VELLA, 1968): 

1. Os componentes do gel ágar-fosfato (500 mg de ágar-ágar e 25 mL de tampão fosfato 

pH 6,2) (tampão fosfato pH 6,2: 2,02 g de Na2HPO4; 7,66 g de NaH2PO4.H2O e 1.000 

mL de água destilada) foram aquecidos no microondas até completa dissolução; 

2. Pipetou-se 1,0 mL do gel em lâminas de microscópio. Deixou-se gelificar à 

temperatura ambiente. As lâminas podem ser conservadas em geladeira em câmara 

úmida, por até 5 dias; 

3. As amostras foram aplicadas na porção média da lâmina; 
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4. Para conexão do gel com os compartimentos eletrolíticos usou-se folha dupla de papel 

de filtro; 

5. Passou-se 150 volts por 30 minutos; 

6. As frações foram analisadas sem coloração e posteriormente coradas com Ponceau. 

 

 

3.2.4 Determinação da concentração de hemoglobina fetal 

 

 

 Foi realizada pelo método da desnaturação alcalina. Procedimento (BETKE; 

MARTI; SCHLICHT, 1959): 

 

1. Dilui-se 0,3 mL de hemoglobina em tubo contendo 5,0 mL da solução de ferrocianeto 

de potássio; 

2. Adicionou-se 2,8 mL da solução de hemoglobina diluída e 0,2 mL da solução de 

hidróxido de sódio 1,2 N e agitou-se por 10 segundos; 

3. Foi adicionado ao mesmo tubo solução de sulfato de amônio após 2 minutos. A 

mistura foi deixada em repouso por 10 minutos; 

4. O conteúdo do tubo foi filtrado em duplo papel de filtro; 

5. Ler a densidade óptica do tubo e comparar com a leitura de uma solução padrão em 

540 nm, usando a solução de ferrocianeto de potássio como branco. 

  

 

3.2.5 Análises moleculares 

 

 

O estudo dos haplótipos da mutação BS no gene da cadeia beta globínica foi 

realizado através da extração do DNA de leucócitos, seguida da técnica da reação em cadeia 

mediada pela polimerase e polimorfismo dos comprimentos dos fragmentos de restrição 

(PCR-RFLP). 

- Extração do DNA genômico: O DNA foi isolado de leucócitos, a partir de amostras 

de sangue total, colhidas em tubos contendo o anticoagulante EDTA. Foi utilizado o seguinte 

protocolo (SAMBROOK; FRITSCH; MANIATS, 1992). 
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PARTE I (Obtenção do buffy-coat): 

1. Centrifugou-se o sangue total de 5 a 10 minutos a 2000 rpm; 

2. O plasma foi descartado e a suspensão remanescente (hemácias e leucócitos) foi 

invertida em um tubo; 

3. Foi adicionada 2,5 vezes da suspensão contida no tubo de solução de lise (9 partes de 

NH4CL para 1 parte de NH4HCO3), a nova suspensão foi deixada em repouso por 15 

minutos, sendo homogeneizada a cada 30 segundos e após centrifugada a 2.000 rpm 

por 20 minutos;  

4. A suspensão centrifugada contida no tubo foi invertida em um tubo Eppendorf e, em 

seguida, foi adicionado 1.200 uL da solução de lise;  

5. O Eppendorf foi centrifugado a 4000 rpm por 5 min; 

6. Após centrifugação, o Eppendorf foi invertido, sendo descartado o sobrenadante, para 

posterior adição de 1.200 uL da solução de lise, soltando o botão do precipitado. A 

suspensão foi centrifugada a 4.000 rpm por 5 minutos; 

7. O Eppendorf é novamente invertido, sendo descartado o sobrenadante, para posterior 

adição de 1.200 uL da solução de TKM-1, soltando o botão do precipitado. A 

suspensão foi centrifugada a 4.000 rpm por 5 minutos e congelada a uma temperatura 

de – 20° C até a realização da segunda parte do protocolo. 

PARTE II (Precipitação de proteínas e obtenção do DNA): 

1. A amostra foi descongelada; 

2. Foi adicionado 1 mL da solução de TKM-1, soltando o botão (esta etapa foi repetida 

mais uma vez), em seguida, o Eppendorf foi centrifugado a 11.000 rpm por 5 minutos; 

3. O sobrenadante foi descartado e foi adicionado ao tubo 800 uL de TKM-2 + 50 uL de 

SDS, soltando o botão (O TKM-2 é para lavagem de hemácias e o SDS é um 

detergente que remove as células existentes, pois dilui as membranas). A suspensão 

foi deixada em repouso no banho-maria por 1 hora a 55°C; 

4. Após a etapa do banho-maria, foi adicionado ao tubo 360 uL de NaCl, soltando o 

botão (NaCl precipita as proteínas e restos celulares). A suspensão foi centrifugada a 

11.000 rpm por 10 minutos; 

5. O sobrenadante foi transferido para um tubo, sendo adicionado 2 mL de etanol a 100% 

(O DNA é insolúvel no álcool). Sucessivas agitações foram feitas no tubo até o 

aparecimento da nuvem de DNA. Transferiu-se 200 uL da suspensão para outro 
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eppendorf. O tubo e o Eppendorf foram deixados over-night no freezer a uma 

temperatura de 0°C; 

6. O tubo foi centrifugado a 4.400 rpm por 30 minutos e o Eppendorf a 11.000 rpm por 

10 minutos; 

7. O sobrenadante foi descartado (o DNA está no precipitado). Os tubos foram deixados 

em repouso á temperatura ambiente para secagem por aproximadamente 6 horas;  

8. Foi adicionado 200 uL de água-miliq, lavando bem o tubo e transferindo para o 

eppendorf correspondente. 

9. Após a realização do protocolo de extração, todas as amostras de DNA extraído foram 

quantificadas no aparelho Nanodrop, para posterior amplificação gênica. As amostras 

foram armazenadas a -20° C até o momento da utilização. 

- PCR-RFLP (reação em cadeia mediada pela polimerase para polimorfismo dos 

comprimentos dos fragmentos de restrição). 

A análise dos haplótipos da mutação ßS foi realizada por meio da técnica da 

reação em cadeia mediada pela polimerase e polimorfismo dos comprimentos dos fragmentos 

de restrição (PCR-RFLP). A técnica utiliza enzimas de restrição para detecção de mutações e 

polimorfismos genéticos. As enzimas de restrição reconhecem sítios específicos na seqüência 

do DNA amplificada, que é clivada somente quando o sítio está presente, gerando fragmentos 

de vários tamanhos que são separados e analisados por eletroforese, sendo posteriormente 

detectados pela coloração com brometo de etídio ou outro corante fluorescente (CLARK; 

THEIN, 2004). 

Foram analisados seis sítios polimórficos de restrição, seguindo a metodologia de 

Sutton; Bouhassira e Nagel (1989): 1. XmnI 5’γG, 2. Hind III γG, 3. Hind III γA, 4. Hinc II ψβ, 

5. Hinc II 3’ψβ, 6. Hinf I 5’ß. As informações sobre a sequência dos oligonucleotídeos, 

enzimas utilizadas para cada região, tamanho do fragmento após amplificação e o tamanho 

dos fragmentos após clivagem com enzimas de restrição estão representadas no Quadro 1. 
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Oligonucleotídeos Enzima Região Tamanho 
do 

fragmento 

Fragmentos após 
clivagem 

 
H0: 5’AACTGTTGCTTTATAGGATTTT 3’  
H1: 5’AGGAGCTTATTGATAACCTCAG 3’  
 

 
Xmn I 

 
5’γG 

 
650pb 

 
450pb+200pb 

H2: 5’AAGTGTGGAGTGTGCACATGA 3’  
H3: 5’TGCTGCTAATGCTTCATTACAA 3’ 

HindIII γG 
 

780pb 430pb+340pb+10pb 

H3: 5’TGCTGCTAATGCTTCATTACAA 3’ 
H4: 5’TAAATGAGGAGCATGCACACAC 3’ 

Hind III γA 
 

760pb 400pb+360pb 

 
H5: 5’GAACAGAAGTTGAGATAGAGA 3’ 
H6: 5’ACTCAGTGGTCTTGTGGGCT 3’  
 

 
Hinc II 

 
ψβ 
 

 
701pb 

 
360pb+340pb+1pb 

H7: 5’TCTGCATTTGACTCTGTTAGC 3’  
H8: 5’GGACCCTAACTGATATAACTA 3’  
 

Hinc II 3’ψβ 590pb 470pb+120pb 

H9: 5’CTACGCTGACCTCATAAATG 3’ 
H10: 5’CTAATCTGCAAGAGTGTCT 3’ 

Hinf I 5’β 
 

380pb 240pb+140pb 

Quadro 1- Sequência dos oligonucleotídeos e enzimas utilizadas para a detecção dos haplótipos da anemia 
falciforme; regiões dos sítios polimórficos; tamanho dos fragmentos gerados antes e após clivagem.  
Fonte: Sutton; Bouhassira; Nagel, 1989. 
 

Todas as amostras foram analisadas para os seis sítios polimórficos seguindo os 

seguintes protocolos: 

H0 e H1: A reação foi realizada para um volume final de 25 μL. No eppendorf foram 

adicionados 11 μL de água para injeção; 12,5 μL de PCR Master Mix; 0,25 μL do 

oligonucleotídeo H0; 0,25 μL do oligonucleotídeo H1; e 1 μL de DNA genômico. O processo 

de amplificação foi realizado por uma desnaturação prévia de 94°C por 5 minutos; acrescida 

de 35 ciclos compreendendo desnaturação a 94°C por 45 segundos, pareamento dos 

oligonucleotídeos a 60°C por 45 segundos e extensão a 72°C por 1 minuto e 30 segundos; e 

mais um último ciclo de extensão a 72°C por 7 minutos, mantido a 4 °C por até no máximo 6 

horas. Após amplificação, foi realizada a digestão enzimática adicionando-se 5 μL do mix da 

enzima Xmn I (3,3 μL de água para injeção; 0,2 μL da enzima Xmn I; 1,5 μL do tampão da 

enzima) a 10 μL do produto amplificado, deixando em banho-maria a 37°C por 3 horas.  

 

H2 e H3: A reação foi realizada para um volume final de 33 μL. No eppendorf foram 

adicionados 18,5 μL de água para injeção; 12,5 μL de PCR Master Mix; 0,5 μL do 

oligonucleotídeo H2; 0,5 μL do oligonucleotídeo H3; e 1 μL de DNA genômico. O processo 

de amplificação foi realizado por uma desnaturação prévia de 94°C por 5 minutos; acrescida 

de 35 ciclos compreendendo desnaturação a 94°C por 30 segundos, pareamento dos 

oligonucleotídeos a 60°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; e mais um último 
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ciclo de extensão a 72°C por 7 minutos, mantido a 4 °C por até no máximo 6 horas. Após 

amplificação, foi realizada a digestão enzimática adicionando-se 5 μL do mix da enzima Hind 

III (3,3 μL de água para injeção; 0,2 μL da enzima Hind III; 1,5 μL do tampão da enzima) a 

10 μL do produto amplificado, deixando em banho-maria a 37°C por 3 horas.  

 

H3 e H4: A reação foi realizada para um volume final de 33 μL. No eppendorf foram 

adicionados 18,5 μL de água para injeção; 12,5 μL de PCR Master Mix; 0,5 μL do 

oligonucleotídeo H3; 0,5 μL do oligonucleotídeo H4; e 1 μL de DNA genômico. O processo 

de amplificação foi realizado por uma desnaturação prévia de 94°C por 5 minutos; acrescida 

de 35 ciclos compreendendo desnaturação a 94°C por 30 segundos, pareamento dos 

oligonucleotídeos a 60°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; e mais um último 

ciclo de extensão a 72°C por 7 minutos, mantido a 4 °C por até no máximo 6 horas. Após 

amplificação, foi realizada a digestão enzimática adicionando-se 5 μL do mix da enzima Hind 

III (3,3 μL de água para injeção; 0,5 μL da enzima Hind III; 1,5 μL do tampão da enzima) a 

10 μL do produto amplificado, deixando em banho-maria a 37°C por 3 horas.  

 

H5 e H6: A reação foi realizada para um volume final de 33 μL. No eppendorf foram 

adicionados 18,5 μL de água para injeção; 12,5 μL de PCR Master Mix; 0,5 μL do 

oligonucleotídeo H5; 0,5 μL do oligonucleotídeo H6; e 1 μL de DNA genômico. O processo 

de amplificação foi realizado por uma desnaturação prévia de 94°C por 5 minutos; acrescida 

de 35 ciclos compreendendo desnaturação a 94°C por 30 segundos, pareamento dos 

oligonucleotídeos a 60°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; e mais um último 

ciclo de extensão a 72°C por 7 minutos, mantido a 4 °C por até no máximo 6 horas. Após 

amplificação, foi realizada a digestão enzimática adicionando-se 5 μL do mix da enzima Hinc 

II (3,3 μL de água para injeção; 0,5 μL da enzima Hinc II; 1,5 μL do tampão da enzima) a 10 

μL do produto amplificado, deixando em banho-maria a 37°C por 3 horas. 

  

H7 e H8: A reação foi realizada para um volume final de 25 μL. No eppendorf foram 

adicionados 10,5 μL de água para injeção; 12,5 μL de PCR Master Mix; 0,5 μL do 

oligonucleotídeo H7; 0,5 μL do oligonucleotídeo H8; e 1 μL de DNA genômico. O processo 

de amplificação foi realizado por uma desnaturação prévia de 94°C por 5 minutos; acrescida 

de 35 ciclos compreendendo desnaturação a 94°C por 30 segundos, pareamento dos 

oligonucleotídeos a 57°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; e mais um último 

ciclo de extensão a 72°C por 7 minutos, mantido a 4 °C por até no máximo 6 horas. Após 
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amplificação, foi realizada a digestão enzimática adicionando-se 5 μL do mix da enzima Hinc 

II (3,3 μL de água para injeção; 0,2 μL da enzima Hinc II; 1,5 μL do tampão da enzima) a 10 

μL do produto amplificado, deixando em banho-maria a 37°C por 3 horas.  

 

H9 e H10: A reação foi realizada para um volume final de 25 μL. No eppendorf foram 

adicionados 10,5 μL de água para injeção; 12,5 μL de PCR Master Mix; 0,5 μL do 

oligonucleotídeo H9; 0,5 μL do oligonucleotídeo H10; e 1 μL de DNA genômico. O processo 

de amplificação foi realizado por uma desnaturação prévia de 94°C por 5 minutos; acrescida 

de 35 ciclos compreendendo desnaturação a 94°C por 45 segundos, pareamento dos 

oligonucleotídeos a 57°C por 45 segundos e extensão a 72°C por 1 minuto e 30 segundos; e 

mais um último ciclo de extensão a 72°C por 10 minutos, mantido a 4 °C por até no máximo 6 

horas. Após amplificação, foi realizada a digestão enzimática adicionando-se 5 μL do mix da 

enzima Hinf I (3,3 μL de água para injeção; 0,2 μL da enzima Hinf I; 1,5 μL do tampão da 

enzima) a 10 μL do produto amplificado, deixando em banho-maria a 37°C por 3 horas.  

O PCR Master Mix utilizado nos protocolos foi da marca Fermentas (0,025 de 

Taq DNA Polimerase; 2 mM de MgCl2; 0,2 mM de cada dNTP) e as reações de amplificação 

foram desenvolvidas no termociclador Eppendorf. 

Os resultados da amplificação foram verificados pela corrida eletroforética em gel 

de agarose a 1,5%, sob corrente constante de 80 V por 15 minutos, e visualizados em câmara 

de UV (ultravioleta) após coloração com brometo de etídio. 

Os resultados da digestão enzimática foram verificados pela corrida eletroforética 

em gel de agarose a 1,5%, sob corrente constante de 80 V por 30 minutos, e visualizados em 

câmara de UV (ultravioleta) após coloração com brometo de etídio. 

Os resultados da digestão enzimática das amostras foram analisados de acordo 

com o padrão de polimorfismos para cada haplótipo que está representado no Quadro 2. 

 
Região/ Enzima 5’γG 

Xmn I 

γG  

 HindIII 
γA  

Hind III 
ψβ 

Hinc II 

3’ψβ 

 Hinc II 

5’β 

Hinf I Haplótipo 

Senegal + + - + + + 

Benin - - - - + - 

Bantu/ Bantu - + - - - - 

Camarões - + + - + + 

Índia-Arábia + + - + + - 
Quadro 2- Padrão de polimorfismos para cada haplótipo.  

Fonte: modificado de Stuart; Nagel, 2004. 
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3.2.6 Análise estatística  

 

 

O GraphPad Prism (versão 5.0) foi o programa utilizado para a realização da 

análise estatística.  

O teste utilizado para avaliação da distribuição normal das variáveis contínuas foi 

o Kolmogorov-Smirnov. 

O teste do Qui-quadrado foi utilizado para a comparação da prevalência dos 

haplótipos em outras regiões brasileiras com o presente estudo.  

O teste ANOVA foi utilizado para a comparação múltipla de médias entre os 

haplótipos e os valores de HbF, He, Hb, Ht, Leucócitos e Plaquetas; e o pós-teste Newman-

Keuls para identificar quais grupos foram diferentes. Também foi utilizado para a comparação 

entre os níveis de HbF e os valores de He, Hb, Ht, Leucócitos e Plaquetas. 

O teste Exato de Fisher foi utilizado na comparação de proporções entre os 

haplótipos e as complicações clínicas dos pacientes.  

O teste de tendência com Qui-Quadrado foi utilizado para correlacionar os níveis 

de HbF e as complicações clínicas dos pacientes com anemia falciforme. 

O nível de significância estatística considerado para todas as análises foi p < 0.05. 

 

 

4 RESULTADOS 

 
4.1 Idade e sexo dos pacientes estudados  

 
          A idade dos pacientes variou entre 18 a 62 anos. A distribuição dos 

pacientes por idade foi: < 20 anos (9%), 20-30 anos (54%), 31-40 anos (25%), 41-50 anos 

(6%), 51-60 anos (4%) e > 60 anos (2%). Em relação ao sexo, 55 % eram do sexo masculino e 

45% eram do sexo feminino. 
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4.2 Distribuição dos haplótipos e cromossomos na população estudada 

 

 

As combinações de haplótipos identificados nos 47 pacientes com anemia 

falciforme estudados foram: Bantu/Bantu (45%), Bantu/Benin (23%), Bantu/Atípico (13%), 

Benin/Benin (11%), Benin/Atípico (6%) e Atípico/Atípico (2%). Dos cromossomos 

analisados, 63% foram do tipo Bantu, 25% do tipo Benin e 12% do tipo Atípico (Tabela 1 e 

Quadro 3). 

 
Tabela 1- Distribuição dos haplótipos e cromossomos na população estudada 
 
  
Haplótipos 
 

 
N° de indivíduos (%) 

                            N° de cromossomos 
 
        Bantu                      Benin                  Atípico 

   
Bantu/Bantu 21 (45%) 42 - - 
Bantu/Benin 11 (23%) 11 11 - 
Bantu/Atípico 06 (13%) 06 - 06 
Benin/Benin 05 (11%) - 10 - 
Benin/Atípico 03 (6%) - 03 03 
Atípico/Atípico 01 (2%) - - 02 
Total 47 (100%) 59 (63%) 24 (25%) 11 (12%) 
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Quadro 3- Determinação dos haplótipos de cada paciente. 

PACIENTES H0H1 H2H3 H3H4 H5H6 H7H8 H9H10 HÁPLÓTIPOS 
1 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
2 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/-) (-/+) Benin/Atípico 
3 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
4 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/+) (-/-) Benin/Benin 
5 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
6 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/+) Bantu/Atípico 
7 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
8 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/+) Bantu/Atípico 
9 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
10 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
11 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/+) Bantu/Atípico 
12 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
13 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/+) (-/-) Benin/Benin 
14 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
15 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
16 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
17 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/+) Bantu/Atípico 
18 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
19 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/+) Bantu/Atípico 
20 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
21 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
22 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
23 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/-) (-/+) Benin/Atípico 
24 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
25 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
26 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/-) (-/+) Benin/Atípico 
27 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/+) (-/-) Benin/Benin 
28 (-/-) (+/-) (-/+) (-/-) (-/+) (+/+) Atípico/Atípico 
29 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
30 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
31 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
32 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
33 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
34 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
35 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
36 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/+) (-/-) Benin/Benin 
37 (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) (+/+) (-/-) Benin/Benin 
38 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
39 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
40 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
41 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
42 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
43 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/+) Bantu/Atípico 
44 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
45 (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) (-/-) (-/-) Bantu/Bantu 
46 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
47 (-/-) (+/-) (-/-) (-/-) (-/+) (-/-) Bantu/Benin 
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4.3 Comparação da freqüência dos haplótipos entre estados brasileiros 
 

  

A distribuição da frequência dos haplótipos dos pacientes com anemia falciforme 

observada no presente estudo não teve diferença estatisticamente significativa dos resultados 

encontrados no Rio de Janeiro (p=0,0542), Porto Alegre (p=0,1087), Campinas (p=0,4223) e 

Ribeirão Preto (p=0,5764); porém obteve diferença significativa quando comparada aos 

estudos realizados no Ceará (p=0,0002), Salvador (p=0,0006), Belém (p=0,0067) e Amazonas 

(p<0,0001). Não houve diferença estatisticamente significativa entre o presente estudo e a 

média da distribuição da freqüência dos haplótipos na população brasileira (p= 0,0772) 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2- Distribuição da freqüência (%) dos haplótipos da anemia falciforme em Fortalez
em outras populações brasileiras, excluindo os haplótipos atípicos. 

População N° de cromossomos Haplótipos (%) 

Bantu Benin Senegal 

Presente estudo (CE)1 94 63 25 0 
Salvador (BA)2 250 41,6 55,2 0,4 

Belém (PA)3 260 66 21,8 10,9 
Ceará (CE)4 34 41,2 55,9 2,9 

Rio de Janeiro (RJ)5 148 54 44,6 1,4 
Amazonas (AM)6 20 60 10 30 

Porto Alegre (RS)7 49 79,6 18,4 2 
Campinas (SP)8 142 64,7 35,2 0 

Ribeirão Preto (SP)9 67 73 25,5 1,5 
Todos 1.064 60,34 32,4 4,91 

Fonte: 1. Presente estudo; 2. Adorno et al., 2008b; 3. Cardoso; Guerreiro, 2006; 4. Galiza Neto et al., 
2005; 5. Fleury, 2001; 6. Pante-De-Sousa et al., 1999; 7. Wagner et al., 1996; 8. Gonçalves et al., 1994; 9. 
Zago; Figueiredo; Ogo, 1992.  

 

 

4.4  Valores hematológicos dos pacientes estudados. 

 
Os valores hematológicos de todos os pacientes do estudo estão representados na 

Tabela 3. Apenas a concentração de HbF não apresentou distribuição normal em seus valores.    

 
    Tabela 3- Valores hematológicos dos pacientes com anemia falciforme.  

HbF  
(%) 

He 
(milhões/mm³) 

Hb 
(g/dL) 

Ht  
(%) 

Leucócitos 
(/mm³) 

Plaquetas 
(/mm³) 

 
6,72 ± 3,73 2,74 ± 0,60 8,50 ± 1,30 25,20 ± 3,96 11.20 ± 3.41 421.457 ± 108.273 

            Os resultados foram reportados em valores de Média ± Desvio-padrão. 
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4.5 Características hematológicas em relação aos haplótipos da anemia 

falciforme 

 
 

A comparação múltipla de médias entre os cinco haplótipos apresentou diferença 

estatisticamente significativa apenas para os valores de HbF (p=0,0018) e Ht (p=0,0298). 

Após a utilização do pós-teste estatístico foi observada diferença em relação à HbF entre os 

grupos Bantu/Bantu (6,14 ± 3,46) x Bantu/Atípico (10,88 ± 2,78) (p<0,05), Benin/ Benin 

(8,56 ± 1,93) x Benin/Atípico (1,43 ± 1,17) (p<0,05), Bantu/Benin (6,47 ± 3,59) x 

Bantu/Atípico (10,88 ± 2,78) (p<0,05) e Bantu/Atípico (10,88 ± 2,78) x Benin/Atípico (1,43 ± 

1,17)  (p<0,01). Em relação ao Ht foi observada diferença entre os grupos Bantu/Bantu (25,98 

± 2,86) x Bantu/Benin (22,54 ± 3,19) (p<0,05) (Tabela 4 e Gráfico 1). 

 

Tabela 4 - Características hematológicas dos pacientes de acordo com o haplótipo da anemia 
falciforme 
 Bantu/Bantu Benin/Benin Bantu/Benin Bantu/Atípico Benin/Atípico Valor de p

 
HbF (%) 

 
6,14 ± 3,46 

 
8,56 ± 1,93 

 

 
6,47 ± 3,59 

 

 
10,88 ± 2,78 

 

 
1,43 ± 1,17 

 

 
  0,0018 

 
He 

(milhões/mm³) 

 
2,79 ± 0,53 

 

 
2,97 ± 0,26 

 

 
2,35 ± 0,43 

 

 
2,58 ± 0,45 

 

 
2,95 ± 0,64 

 

 
  0,07 

 
Hb(g/dL) 

 
8,65 ± 1,10 

 

 
8,58 ± 0,37 

 

 
7,82 ± 1,09 

 

 
8,02 ± 1,04 

 

 
9,18 ± 1,49 

 

 
  0,1668 

 
Ht (%) 

 
25,98 ± 2,86 

 

 
25,46 ± 1,22 

 

 
22,54 ± 3,19 

 

 
23,73 ± 3,48 

 

 
26,76 ± 4,05 

 

 
  0,0298 

 
Leucócitos 

(/mm³) 

 
11.989 ± 2.849 

 

 
8.826 ± 2.068 

 

 
11.349 ± 4.296 

 

 
12.515 ± 3.102 

 

 
8.660 ± 2.248 

 

 
  0,1673 

 
Plaquetas 

(/mm³) 

 
438.047 ± 

91.560 
 

 
398.500 ± 

75.347 
 

 
376.727 ± 
109.609 

 

 
495.833 ± 

80.576 
 

 
432.666 ± 
204.020 

 

 
  0,2162 

Os resultados foram reportados em valores de Média ± Desvio-padrão. 
Foi utilizado o teste ANOVA para a comparação múltipla de médias entre os haplótipos (Bantu/Bantu, Benin/Benin, 

      Bantu/Benin, Bantu/Atípico, Benin/Atípico) e os valores de HbF, He, Hb, Ht, Leucócitos e Plaquetas. Foi utilizado o 
pós-teste Newman-Keuls para identificar quais grupos foram diferentes. 
HbF: Hemoglobina fetal 
He: Hemácias 
Hb: Hemoglobina 
Ht: Hematócrito 
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                               Gráfico 1- Distribuição da média dos níveis de 

                               HbF nos diferentes haplótipos encontrados no 

                               estudo. 

 
 
 

4.5  Tipo de haplótipo em relação à presença de complicações clínicas 
 
 

 
Os pacientes com o haplótipo Bantu/Atípico obtiveram menor presença de crises 

vaso-oclusivas e episódios de pneumonia quando comparados aos pacientes com o haplótipo 

Benin/Atípico. Crises de infecção urinária foram mais freqüentes nos pacientes com o 

haplótipo Benin/Atípico do que nos pacientes com o haplótipo Benin/Benin. Todas as outras 

comparações entre os haplótipos e a presença de complicações clínicas não obtiveram 

diferença estatisticamente significativa (Tabela 5).  
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  Tabela 5– Complicações clínicas dos pacientes de acordo com o haplótipo da anemia falciforme 
 
 
 

Grupo 1 
 

Bantu/Bantu 

Grupo 2 
 

Benin/Benin 

Grupo 3 
 

Bantu/Benin 

Grupo 4 
 

Bantu/Atípico 

Grupo 5 
 

Benin/Atípico 

Grupos com 
diferença 
estatística 

(Valor de p) 
Crises vaso-

oclusivas 
 

13/21 (61,9%) 
 

3/5(60%) 
 

7/11(63,64%) 
 
 

1/6(16,67%) 
 

3/3(100%) 
 

Grupos 4 e 5 
0,0476 

 
 

Transfusões 
de hemácias 

 

19/21(90,48%) 
 

4/5(80%) 
 

7/11(63,64%) 
 

5/6(83,33%) 
 

2/3(66,67%) 
 

NA 
0,05 

 
 

Pneumonia 
 

10/21(47,6%) 
 

2/5(40%) 
 

5/11(45,45%) 
 

1/6(16,67%) 
 

3/3(100%) 
 

Grupos 4 e 5 
0,0476 

 
 

Infecção 
urinária 

8/21(38,09%) 
 

0/5(0%) 
 

4/11(36,36%) 
 

2/6(33,33%) 
 

3/3(100%) 
 

Grupos 2 e 5 
0,0179 

 
 

Litíase biliar 
 

10/21(47,6%) 
 

0/5(0%) 
 

3/11(27,27%) 
 

1/6(16,67%) 
 

1/3(33,33%) 
 

NA 
>0,05 

 
 

Insuficiência 
Cardíaca 

5/21 (23,81%) 
 

1/5(20%) 
 

3/11(27,27%) 
 

1/6(16,67%) 
 

0/3(0%) 
 

NA 
>0,05 

 
Acidente 
Vascular 
Cerebral 

 
2/21(9,52%) 

 

 
0/5(0%) 

 

 
0/11(0%) 

 

 
0/6(0%) 

 

 
0/3(0%) 

 

 
NA 

>0,05 
 
 

Internação 
 

14/21(66,67%) 
 

3/5(60%) 
 

7/11(63,64%) 
 

1/6(16,67%) 
 

3/3(100%) 
 

NA 
>0,05 

 
 

Úlceras de 
perna 

6/21(28,57%) 
 

1/5(20%) 
 

4/11(36,36%) 
 

0/6(0%) 
 

1/3(33,33%) 
 

NA 
>0,05 

 
 

Necrose no 
fêmur 

5/21(23,81%) 
 

0/5(0%) 
 

0/11(0%) 
 

0/6(0%) 
 

0/3(0%) 
 

NA 
>0,05 

        Os resultados das manifestações clínicas foram reportados para cada haplótipo em valores de n/total (%), ou seja, 
no número de pacientes em que ocorreu o evento dividido pelo total de pacientes (porcentagem). 
O teste utilizado para comparação de proporções entre os grupos foi o teste Exato de Fisher. 
NA- Não aplicável, pois não houve diferença entre os grupos. 
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4.6  Nível de HbF em relação às complicações clínicas 

 
 

Houve uma tendência de menor número de pacientes com crises vasos-oclusivas 

(p=0,0405) e úlceras de perna (p=0,0076) com o aumento dos níveis de Hemoglobina Fetal 

(Tabela 6, Gráficos 2 e 3). Não houve tendência estatisticamente significativa em relação ao 

número de indivíduos que apresentaram os demais eventos clínicos com os níveis de 

Hemoglobina Fetal (Tabela 6). 

 

          Tabela 6 - Complicações clínicas dos pacientes com anemia falciforme de acordo com o 
nível de hemoglobina fetal 

 
 
Complicações Clínicas 

 
HbF ≤ 5 

 
HbF > 5 e ≤ 10 

 
HbF > 10 

 
      Valor de p 

 
Crises vaso-oclusivas 
 

 
12/16(75%) 

 

 
14/24(58,33%) 

 

 
2/7(28,57%) 

 

 
A<0 

0,0405 
 
Transfusões de hemácias 
 

 
15/16(93,75%) 

 

 
18/24(75%) 

 

 
5/7(71,42%) 

 

 
>0,05 

 
Pneumonia 
 

 
9/16(56,25%) 

 

 
10/24(41,67%) 

 

 
3/7(42,86%) 

 

 
>0,05 

 
Infecção urinária 
 

 
8/16(50%) 

 

 
7/24(29,17%) 

 

 
3/7(42,86%) 

 

 
>0,05 

 
Litíase biliar 
 

 
6/16(37,5%) 

 

 
9/24(37,5%) 

 

 
0/7(0%) 

 

 
>0,05 

 
Insuficiência Cardíaca 
 

 
3/16(18,75%) 

 

 
7/24(29,17%) 

 

 
0/7(0%) 

 

 
>0,05 

 
Acidente Vascular 
Cerebral 
 

 
2/16(12,5%) 

 

 
0/24(0%) 

 

 
0/7(0%) 

 

 
>0,05 

 
Internação 
 

 
12/16(75%) 

 

 
13/24(54,17%) 

 

 
3/7(42,86%) 

 

 
>0,05 

 
Úlceras de perna 
 

 
8/16(50%) 

 

 
5/24(20,83%) 

 

 
0/7(0%) 

 

A<0 
0,0076 

 
Necrose no fêmur 
 

 
1/16(6,25%) 

 

 
3/24(12,5%) 

 

 
0/7(0%) 

 

 
>0,05 

          
          Os resultados das manifestações clínicas foram reportados para cada nível de HbF em valores de n/total            

(%), ou seja, no número de pacientes em que ocorreu o evento dividido pelo total de pacientes   
(porcentagem). 

          O teste utilizado foi o teste de tendência com qui-quadrado. 
          A<0- A tendência do evento é menor à medida que aumenta o nível de Hemoglobina Fetal. 
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Gráfico 2- Correlação entre crises vaso-oclusivas 

                                   e nível de HbF. 
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                         Gráfico 3- Correlação entre presença de úlceras de perna 

                                e nível de HbF.  
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4.7  Dados do hemograma em relação ao nível de hemoglobina fetal 

 
 

Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre os três 

diferentes níveis de HbF e os valores de He, Hb, Ht, Leucócitos e Plaquetas (Tabela 7). 

 

             Tabela 7 - Dados do hemograma de acordo com o nível de hemoglobina fetal 
 

 
     Hemograma 

 
HbF ≤ 5 

 
HbF > 5 e ≤ 10 

 
HbF > 10 

 
Valor de p 

 
He 

(milhões/mm³) 

 
2,83 ± 0,76 

 

 
2,75 ± 0,55 

 

 
2,47 ± 0,33 

 

 
>0,05 

 
Hb( g/dL) 

 
8,83 ± 1,48 

 

 
8,39 ± 1,27 

 

 
8,13 ± 0,91 

 

 
>0,05 

 
Ht (%) 

 
25,91 ± 4,72 

 

 
25,07 ± 3,74 

 

 
24,01 ± 2,82 

 

 
>0,05 

 
Leucócitos(/mm³) 

 
10.485 ± 3.283 

 

 
11.090 ± 3.601 

 

 
13.241 ± 2.469 

 

 
>0,05 

 
Plaquetas(/mm³) 

 
418.937 ± 131.885 

 

 
416.104 ± 
103.770 

 

 
445.571 ± 

65.607 
 

 
>0,05 

                
                Os resultados foram reportados em valores de Média ± Desvio-padrão. 

          Foi utilizado o teste ANOVA para a comparação múltipla de médias entre os 3 diferentes níveis de  
HbF e os valores   de He, Hb, Ht, Leucócitos e Plaquetas. 

                HbF: Hemoglobina fetal 
                He: Hemácias 
                Hb: Hemoglobina 
                Ht: Hematócrito 
 
 
 

4.8  Idade em relação ao nível de HbF 
 

          Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre os 

três diferentes níveis de HbF e idade dos pacientes. 
 

Tabela 8- Comparação entre idade dos pacientes e nível de hemoglobina fetal 
 
      

 
HbF ≤ 5 

 
HbF > 5 e ≤ 10 

 
HbF > 10 

 
Valor de p 

 
Idade 

 
28 ± 10,34  

 

 
31 ± 10,81 

 

 
25 ± 5,45 

 
>0,05 

                Os resultados foram reportados em valores de Média ± Desvio-padrão. 
          Foi utilizado o teste ANOVA para a comparação múltipla de médias entre os 3 diferentes níveis de  

HbF e a idade dos pacientes 
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5 DISCUSSÃO 

 

 
A anemia falciforme é uma doença hereditária comum no Brasil. Conforme visto 

anteriormente, apresenta uma variedade de complicações clínicas que podem levar os 

pacientes a óbito (ZAGO; PINTO, 2007). A maior susceptibilidade a infecções bacterianas, 

resultante da destruição do baço ainda nos primeiros anos de vida, pode ser considerada a 

principal causa de morte dos pacientes com anemia falciforme, entre as mais importantes 

infecções estão: síndrome torácica aguda, meningite, septicemia, gastroenterite e crise 

aplástica (PLATT et al., 1994). Segundo Zago (2002), estas infecções têm uma evolução fatal 

rápida, portanto podem ser responsáveis por mortes súbitas ou por causas não diagnosticadas 

nos primeiros anos de vida em crianças sem diagnóstico precoce da doença. 

Em nosso país, um estudo realizado por Alves (1996), sobre a mortalidade da 

anemia falciforme, relatou que 78% dos óbitos devido à doença falciforme ocorreram até os 

29 anos de idade e, destes, 37,5% concentravam-se nos menores de 9 anos, confirmando a 

elevada letalidade da doença. Em um outro estudo, a mediana da idade dos óbitos foi de 26,5 

anos na Bahia, de 31,5 anos no Rio de Janeiro e de 30,0 anos em São Paulo, evidenciando 

baixa idade no momento do óbito e diferença entre as idades dos óbitos segundo o local de 

ocorrência no território nacional (LOUREIRO; ROZENFELD, 2005). A letalidade hospitalar 

precoce e as diferenças de letalidade dentro do próprio território nacional refletem as 

desigualdades sociais existentes no Brasil. 

Em nosso estudo não foi analisada a idade de óbito dos pacientes com anemia 

falciforme, no entanto, de acordo com a distribuição por idade, foi verificada uma diminuição 

do número de pacientes acima dos 41 anos. Não houve diferença na prevalência da doença em 

relação ao sexo, o que corrobora com os dados da literatura, que relata que a doença está 

ligada principalmente à etnia e raça do paciente (ZAGO, 2002). 

Países como os Estados Unidos e a Jamaica já demonstraram que a maneira mais 

eficiente e efetiva para reduzir a morbi-mortalidade da anemia falciforme é a triagem 

neonatal, uma vez que o diagnóstico precoce permite a inserção do paciente em programas de 

saúde multidisciplinares, com a utilização de cuidados preventivos e orientação aos pais, 

proporcionando melhora na qualidade e sobrevida desses pacientes (PLATT et al., 1994; 

WIERENGA; HAMBLETON; LEWIS, 2001). No Brasil, a portaria nº 822/01 do Ministério 

da Saúde incluiu as hemoglobinopatias no Programa Nacional de Triagem Neonatal, 
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permitindo assim o diagnóstico já ao nascimento, mas nem todos os estados brasileiros 

implementaram essa segunda fase do teste do pezinho onde se detecta a doença falciforme 

(ZAGO, 2002).  

O Brasil é um país de grande heterogeneidade étnica. Um dos fatores mais 

marcantes da história do Brasil foi a grande influência africana, fazendo-se de forma mais ou 

menos intensa, a depender da região do país e da diversidade étnica dos imigrantes 

(ÁLVARES FILHO et al., 1995). Como visto anteriormente, a presença da anemia falciforme 

está relacionada com o componente afro-descendente. Segundo Álvares Filho et al. (1995) a 

distribuição geográfica da HbS no Brasil tem freqüências menores entre as populações da 

região Sul e Sudeste (2,71% e 2,35%, respectivamente) e maiores nas regiões Norte e 

Nordeste (5,93% e 6,13%, respectivamente), além disso, foram observadas variações na 

freqüência de HbS em uma mesma região, com diferenças marcantes na região Nordeste.  De 

acordo com os dados do IBGE, a região Nordeste possui a maior população de descendentes 

negros, quando somados o número de indivíduos pretos e pardos, o que demonstra a 

prevalência da hemoglobinopatia na região (IBGE, 2003). 

A composição dos haplótipos da anemia falciforme no Brasil foi analisada em 

estudos realizados em Salvador, Belém, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Porto Alegre, 

Campinas e Ribeirão Preto (Tabela 2). A prevalência do haplótipo Bantu foi mostrada em: 

Belém, Rio de Janeiro, Amazonas, Porto Alegre, Campinas e Ribeirão Preto (CARDODO; 

GUERREIRO, 2006; FLEURY, 2001; GONÇALVES et al., 1994; PANTE-DE-SOUZA et 

al., 1999; WAGNER et al., 1996; ZAGO; FIGUEIREDO; OGO, 1992). O haplótipo Benin foi 

mais prevalente no Ceará (GALIZA NETO et al., 2005). A análise dos haplótipos no estado 

da Bahia tem relatado conflitantes prevalências entre o haplótipo Bantu (COSTA et al., 1984) 

e o haplótipo Benin (QUEIROZ, 1996), embora estudos mais recentes tenham mostrado 

prevalência no haplótipo Bantu (ADORNO et al., 2004; ADORNO et al. 2008b; 

GONÇALVES et al., 2003). 

Os resultados das análises dos haplótipos nos diferentes estudos realizados no 

Brasil estão, em sua maioria, condizentes com a história da formação da população brasileira, 

exceto no Ceará, que obteve o haplótipo Benin com maior prevalência. Conforme os dados 

históricos sobre as origens da população negra trazida ao estado do Ceará, o haplótipo Bantu 

seria o mais prevalente. 

No presente estudo foram investigados os haplótipos da anemia falciforme 

presentes nos pacientes selecionados e foram realizadas diversas comparações levando-se em 



 54
 

consideração o perfil molecular, hematológico e clínico, com a preocupação de detectar 

possíveis agentes moduladores da doença. 

Na análise dos 94 cromossomos βS foi encontrada uma maior prevalência do 

haplótipo Bantu, seguido do haplótipo Benin. O resultado está em conformidade com os 

dados históricos sobre as origens da população negra trazida ao estado do Ceará. Um dado 

importante foi destacado quando foi feita a comparação entre o presente trabalho e um estudo 

realizado por Galiza Neto et al. (2005) no mesmo hospital de referência, pois os resultados 

foram significativamente diferentes, sendo relevante mencionar que o estudo anterior foi 

realizado com um menor número de pacientes.  

Não foi demonstrada diferença significante na distribuição das freqüências dos 

haplótipos entre o presente estudo e pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

Campinas, Ribeirão Preto e com a distribuição média da população brasileira, pois como 

visto, o haplótipo Bantu é o mais prevalente, seguido pelos haplótipos Benin e Senegal 

(VERGER, 1987). A diferença significativa entre o presente estudo e o realizado em Salvador 

está dentro do esperado, pois os escravos de Salvador foram trazidos principalmente da região 

do Golfo do Benin (VERGER, 1987). Foi encontrada diferença significante quando 

comparado com a análise da população de Belém, porém, quando são comparadas somente as 

freqüências dos haplótipos Bantu e Benin dos dois estudos, não há diferença significativa, o 

que está de acordo com os resultados encontrados por Cardoso e Guerreiro (2006). Diferença 

significativa também foi encontrada em comparação aos resultados encontrados no estado do 

Amazonas, o que está de acordo com Pante-De-Sousa et al. (1999), pois este estado recebeu 

escravos provenientes de Senegal, Gambia, Serra Leoa e Guiné.  

Os resultados confirmam a heterogeneidade étnica existente no Brasil e os estudos 

sobre a história da formação da população brasileira, que descreve que os escravos negros 

foram trazidos principalmente do Congo e Angola, com exceção ao estado da Bahia que 

receberam imigração do Golfo do Benin (VERGER, 1987). 

Em relação aos valores hematológicos dos pacientes estudados, apenas a 

concentração de HbF não apresentou distribuição normal em seus valores, mostrando que não 

há distribuição simétrica nos resultados. Um trabalho realizado na Palestina demonstrou 

heterogeneidade nos níveis de HbF que variaram de 1,5% a 17% entre os pacientes com 

anemia falciforme (SAMARAH et al., 2009). A média da concentração de hemoglobina fetal 

no presente estudo foi de 6,72 ± 3,73 (Tabela 3). Os resultados foram semelhantes aos demais 

estudos da literatura. A concentração média de HbF encontrada por Queiroz (1996) foi de 
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6,45%; Figueiredo et al. (1996) encontraram uma HbF de 6,35%;  Galiza Neto et al. (2005) 

valores de HbF de 7,61; e Gonçalves et al. (2003) valores de 8,25%. 

Dentre os critérios de exclusão do estudo estão os pacientes em uso de agentes 

estimuladores da síntese de HbF, pois esta tem sido bastante estudada com um dos 

moduladores do fenótipo clínico da anemia falciforme (FIGUEIREDO, 2007). Estudos 

anteriores demonstraram que o aumento nos níveis de HbF podem interferir clinicamente ou 

até terapeuticamente na doença ((POWARS et al., 1994; PLATT, 2008). Rahgozar et al. 

(2000) descreveram que pacientes SS com melhor prognóstico apresentavam níveis elevados 

de HbF. Entretanto, Inatti et al. (2003), estudando 50 pacientes com anemia falciforme, 

encontraram associação entre níveis elevados de HbF e o fenótipo grave. 

Na comparação entre os haplótipos e as características hematológicas estudadas, 

apenas os valores de HbF e Ht apresentaram diferença estatisticamente significativa (Tabela 

4).  

A concentração de HbF é descrita como haplótipo dependente e diretamente 

correlacionada ao curso clínico da doença (GILMAN, 1995; POWARS, 1975; STEINBERG, 

1999). Os níveis de HbF no haplótipo Bantu/Atípico (10,88 ± 2,78) foram superiores aos 

níveis dos haplótipos Bantu/Bantu (6,14 ± 3,46), Bantu/Benin (6,47 ± 3,59) e Benin/Atípico 

(1,43 ± 1,17); e o haplótipo Benin/Benin (8,56 ± 1,93) apresentou níveis superiores em 

relação ao haplótipo Benin/Atípico (1,43 ± 1,17). Os haplótipos Atípicos são advindos da 

ocorrência de diversos mecanismos genéticos que podem ser responsáveis pela variação das 

concentrações de HbF entre os portadores do haplótipo Atípico, o que é demonstrado quando 

comparados os níveis de HbF dos haplótipos Bantu/Bantu (6,14 ± 3,46), Bantu/Atípico (10,88 

± 2,78); e haplótipos Benin/Benin (8,56 ± 1,93) e Benin/Atípico (1,43 ± 1,17), nestes 

resultados verifica-se um comportamento diferente dos haplótipos Bantu e Benin em relação 

aos níveis de HbF na presença do haplótipo Atípico. Não há relatos na literatura que definam 

os níveis de HbF no haplótipo Atípico.  (BORDIN et al., 2002; GONÇALVES et al., 2003; 

ZAGO et al., 2000; ZAGO et al., 2001).  

É importante ressaltar que foram encontrados maiores níveis de HbF associados 

ao haplótipo Benin/Benin quando comparados ao haplótipo Bantu/Bantu, o que está de acordo 

com o dados da literatura (Nagel, 1984; Powars, 1991).  

Em relação ao Ht, o haplótipo Bantu/Bantu (25,98 ± 2,86) apresentou níveis 

superiores ao haplótipo Bantu/Benin (22,54 ± 3,19), o que corresponde com os resultados 

encontrados por Galiza Neto et al. (2005). Resultados diferentes foram encontrados por 

Fleury (2001) e Gonçalves et al. (2003). A correlação entre os níveis de Ht e os haplótipos 
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não tem sido foco de muitas pesquisas, pois não há relatos na literatura que evidencie a 

influência dos haplótipos no volume globular das hemácias. 

Quando foi realizada a correlação entre os diferentes haplótipos da anemia 

falciforme e as complicações clínicas dos pacientes, houve diferença estatisticamente 

significativa apenas entre os haplótipos Bantu/Atípico e Benin/Atípico em relação à presença 

de crises vaso-oclusivas e episódios de pneumonia; e entre Benin/Atípico e Benin/Benin em 

relação às crises de infecção urinária (Tabela 5). Foi demonstrada maior presença de crises 

vaso-oclusivas e episódios de pneumonia no haplótipo Benin/Atípico do que no haplótipo 

Bantu/Atípico; e maior presença de crises de infecção urinária no haplótipo Benin/Atípico do 

que no haplótipo Benin/Benin. Estudos anteriores sugerem que o haplótipo Bantu está 

associado a uma maior incidência de complicações clínicas do que o haplótipo Benin 

(ADORNO et al., 2008b; GONÇALVES et al., 2003; NAGEL, 1984; POWARS, 1991; 

STEINBERG, 2001). A presença dos haplótipos Atípicos em heterozigose com os haplótipos 

Bantu e Benin, podem ser responsáveis pela variação na presença das complicações clínicas 

do nosso estudo em relação aos dados da literatura (BORDIN et al., 2002; GONÇALVES et 

al., 2003; ZAGO et al., 2000; ZAGO et al., 2001).  

Não houve diferença significativa entre os haplótipos Bantu/Bantu e Benin/Benin 

em relação às complicações clínicas, entretanto foi observado que o haplótipo Bantu/Bantu 

tem uma maior freqüência em todos os eventos clínicos estudados quando comparado ao 

Benin/Benin. Foi encontrado um pequeno número de pacientes com o haplótipo Benin/Benin 

no estudo, o que pode ter levado a resultados sem diferença significativa na comparação de 

proporções entre estes grupos. 

A associação entre a heterogeneidade clínica da anemia falciforme e os níveis de 

HbF foi demonstrada por estudos anteriores. Um estudo que demonstrou os riscos e 

benefícios do uso de hidroxiuréia, agente terapêutico indutor da síntese de HbF, concluiu que 

a administração da droga está associada a uma redução de morbidade e mortalidade dos 

pacientes com anemia falciforme (STEINBERG et al., 2003). 

É interessante ressaltar que as manifestações clínicas foram mais presentes no 

haplótipo que apresentou o menor nível de HbF, demonstrando que o quadro clínico dos 

pacientes com anemia falciforme pode ser correlacionado com os níveis de HbF. Além disso, 

foi verificada uma tendência de menor número de pacientes com crises vasos-oclusivas e 

úlceras de perna com o aumento dos níveis de Hemoglobina Fetal (Tabela 6, Gráficos 2 e 3). 

Resultado semelhante foi encontrado por Buchanan et al. (2004) e Adorno et al. (2008b), que 

demonstraram uma associação entre níveis mais elevados de HbF e uma baixa freqüência de 
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úlceras da perna. Nossos resultados também estão de acordo com os estudos de Nagel e 

Steinberg (2001), que também mostraram que níveis elevados de HbF estão associados com 

sintomas mais leves na anemia falciforme.  

Não foi demonstrado no presente estudo a associação entre os níveis de HbF e a 

idade dos pacientes, assim como com os valores de He, Hb, Ht, Leucócitos e Plaquetas 

(Tabela 7).  Resultado semelhante foi encontrado por Borba e outros (2003) e Adorno et al. 

(2008b).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 
Os principais haplótipos determinados nos pacientes com anemia falciforme em 

Fortaleza foram o haplótipo Bantu (63%), seguido do haplótipo Benin (25%), o que 

apresentou conformidade com os dados históricos sobre as origens da população negra trazida 

ao estado do Ceará. 

Na comparação da freqüência dos haplótipos presentes no Ceará com trabalhos 

realizados em outros estados brasileiros foi verificado que todos os resultados foram 

condizentes com a história da formação da população brasileira, exceto um estudo 

desenvolvido por outros pesquisadores no Ceará, que obteve o haplótipo Benin com maior 

prevalência. 

A relação entre os diferentes haplótipos e os níveis de HbF foi claramente 

observada, mostrando que os pacientes com o haplótipo Bantu tem níveis de HbF menores do 

que os pacientes com o haplótipo Benin.  

Os diferentes haplótipos também demonstraram correlação com a frequência de 

complicações clínicas, pois os pacientes com o haplótipo Bantu apresentaram um maior 

número de complicações quando comparados ao pacientes do haplótipo Benin. Os haplótipos 

Atípicos em heterozigose com os haplótipos Bantu e Benin alteraram os níveis de HbF e a 

freqüência de complicações clínicas nos pacientes com anemia falciforme.  

Os resultados demonstram que os níveis de Hemoglobina Fetal podem ser 

utilizados como fator prognóstico nos pacientes com anemia falciforme, pois apresentam 

correlação com a frequência de complicações clínicas, no entanto não deve ser a única 

ferramenta diagnóstica para prever o quadro clínico destes pacientes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A determinação dos haplótipos da anemia falciforme é de grande importância não 

só para o acompanhamento e prognóstico dos pacientes, como também como ferramenta para 

estudos antropológicos que contribuam no esclarecimento da origem dos africanos que tanto 

contribuíram na formação etnológica, econômica, cultural e social do Brasil. 

Levando-se em consideração que no centro de referência em que o trabalho foi 

realizado tem atualmente 109 pacientes com diagnóstico de anemia falciforme e que o estudo 

foi realizado com apenas 47 pacientes, que não faziam uso de agentes estimuladores da 

síntese de HbF, é importante que novas pesquisas sejam realizadas com o objetivo de analisar 

quais haplótipos estão envolvidos nestes pacientes que apresentam um quadro clínico mais 

severo.  
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             Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada como “Caracterização do 
Perfil Clínico, Hematológico e Molecular dos pacientes com anemia falciforme do Hospital Universitário Walter 
Cantídio”, que tem como objetivo principal pesquisar a presença de uma alteração das células do 
sangue que pode estar relacionada com uma doença que muda a forma das hemácias, pesquisando na 
célula qual a causa desta modificação.   

             Convido a Sra a participar da pesquisa, em caso de dúvida, poderá comunicar-se com 
a pesquisadora Dra. Romélia Pinheiro Gonçalves, que reside na rua Pereira Valente, 640, Apto 701, 
bairro Meireles, Fortaleza,CE. Fone: (0xx85)-33668264. Para tanto, necessitamos que a Senhora 
autorize a obtenção da coleta de sangue e das informações para que seja realizada a pesquisa. A coleta 
de sangue será realizada nos Hemocentros do Estado do Ceará, localizado na Rua Capitão Francisco 
Pedro, 1210, Rodolfo Teófilo.  

A participação da senhora na pesquisa será plenamente voluntária e consciente, não havendo 
qualquer forma de pagamento ou compensação material, sendo que, ao participar da pesquisa, não 
ficará exposto(a) a nenhum risco, podendo desistir de participar, a qualquer momento, sem prejuízo de 
sua assistência médica. Sua identidade será mantida em sigilo absoluto, sendo a divulgação dos 
resultados totalmente proibida a terceiros, ficando restrita à discussão acadêmica de âmbito científico 
e, ainda assim, sem qualquer possibilidade de identificação dos pacientes. Será, no entanto, permitido 
o acesso às informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa. 

Esse documento será impresso em duas vias, ficando uma com a entrevistada e a outra com a 
pesquisadora.  

Certo e ciente dos detalhes acima descritos, e, por concordar na íntegra com todos os termos 
acima expostos, manifestos, por vontades próprias, livres e conscientes, o propósito de participar do 
presente estudo. 

 

                                                   Fortaleza,____ de _________________ de ______. 

                                                     

 

 

                                                   _________________________________________ 

                                                             Assinatura do participante da pesquisa 

 

                                             

                                                   

                                                  _________________________________________ 

                                                            Assinatura de quem obteve o termo 

 



 72
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73
 

QUESTIONÁRIO 

 
Data: ____/____/______ 

Nome completo: __________________________________ Sexo: (   ) fem   (   ) masc 
Endereço: ___________________________________________________________ 
Cidade onde mora: ____________________Telefone: (___)_________________ 
Idade: ____Data de nasc: ____/___/___ Local de nasc ______________________ 
Profissão atual: _________________________________________ 
 
 
Fuma?   
(   ) não  
() sim - A quanto tempo? ___________________________________________ 
Se fumava, quanto tempo faz que você parou de fumar? ___________________ 
 
Toma bebidas alcoólicas?    
(  ) não  
(  )sim - A quanto tempo? _______________________________________________ 
          -Com que freqüência e quantidade você toma? ____________________________ 
          - Quando foi a última vez que você ingeriu bebida alcoólica? ______________ 
 
Você tem algum tipo de doença? (hipertensão, diabete, colesterol, triglicérides, reumatismo, 
outras) 
(   ) não 
(   ) sim – Quais?_____________________________________________________________ 
 
 
Toma medicamentos? 
(   ) não 
(   ) sim– Quais?________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Você tem história de anemia na família (pais, irmãos ou filhos) 
( ) não 
( ) sim , Quem e quantos familiares?________________________________________  
 
Você toma vitaminas ou complementos alimentares? (Exemplo: vit C, vit E...) 
(   ) não 
(   ) sim, regularmente.  
(   ) sim, não regularmente 
Se a resposta for sim, indicar quais vitaminas ou complementos alimentares você toma: 
______________________________________________________________________  
 
Você já realizou alguma transfusão sanguínea? 
( )não 
( ) sim, quantas?__________________________ 
Se sim quando foi a última transfusão?_____________________________ 
Anexar Xerox do cartão transfusional 
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Você teve no último ano? 
                 (  ) crises álgicas ou crises de dor , Quantas?_________________________ 
( ) sim        
                (  ) lesões de órgão alvo, Qual o órgão atingido?______________________ 
Se sim, com que freqüência você as sente?____________________________________ 
 
Você tem tido febre no último mês? 
( ) não                                                       ( )sim        
 
Se sim com que freqüência, quais as infecções mais 
freqüentes?____________________________________________________________ 
 
 Apresenta crises torácicas (dor no peito, com comprometimento pulmonar, dificuldade 
respiratória e tosse) 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Dados do último Hemograma:                                        Data: ____/_____/_______ 
Hemácias=_____________________________  
Ht=___________________________________  
Hb=__________________________________ 
Leucócitos =___________________________ 
Plaquetas=_____________________________ 
Obs:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Clínica  
Hepatomegalia 
Esplenomegalia                   (    )sim         (   ) não 
Ùlcera de pernas                 (    )sim         (   ) não 
Alterações esqueléticas      (    )sim         (   ) não 
AVC 
PULMONARES 
VESÍCULA 
RETINOPATIA 
INFECÇÃO URINÁRIA 
INSUFICIENCIA RENAL 
INSUFICIENCIA CARDIACA 
DORES 
TEM BAÇO 
 
Perfil eletroforético %HbF_______     %HbS_______   %HbA2_______ 
 
 
 
 

 
 
 

 


