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I 
 

“(...) Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação 

 e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba  

por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito  

às leis que regem a matéria; a Humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, 

 mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe 

 silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, 

vê-se escrita a palavra amor; perfeita eqüidade preside às relações sociais, todos 

reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, 

 portanto, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. (...) Contemplai, 

pois, à noite, à hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e, das inúmeras esferas que 

 brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e 

 pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio, após a expiação (...)” 

 

Santo Agostinho  

Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

Allan Kardec – pg 84-85 

FEB, 105ª Edição 

 

II 
 

“Venha, meu coração está com pressa 

Quando a Esperança está dispersa 

Só a Verdade me liberta 

Chega de maldade e ilusão 

 

Venha, o Amor tem sempre a porta aberta 

E vem chegando a primavera 

Nosso Futuro recomeça 

Venha, que o que vem é Perfeição” 

 

Renato Russo – Legião Urbana 

“Perfeição” – O Descobrimento do Brasil – 1993 
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RESUMO 
 
 
 
 
A talassemia beta ocorre devido à diminuição (β+, β++, βsilent) ou ausência (β0) de síntese de 
cadeias beta de globina e é decorrente de vários mecanismos que provocam o defeito 
genético. A herança da talassemia beta é caracterizada pela existência de indivíduos 
heterozigotos, heterozigoto compostos, homozigotos e portadores de interação entre o alelo 
talassêmico beta e outras talassemias e/ou variantes de hemoglobina. O objetivo principal 
deste estudo foi realizar a caracterização molecular e laboratorial em indivíduos heterozigotos 
e homozigotos da talassemia beta e em portadores da interação hemoglobina S/talassemia 
beta. Foram incluídos 48 indivíduos (35 heterozigotos, 4 homozigotos e 9 com interação 
HbS/talassemia beta) atendidos no Laboratório Integrado de Análises Clínicas (UFRN) e no 
Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte – Natal/RN). 
As amostras de sangue periférico de cada paciente foram submetidas aos seguintes exames 
laboratoriais: eritrograma, eletroforese de hemoglobina em pH alcalino, dosagem das 
hemoglobinas A2 e Fetal, e ferritina sérica. O DNA foi extraído utilizando-se o kit blood 

genomicPrep Mini Spin e a caracterização molecular foi realizada através da técnica 
PCR/RFLP mediante digestão com enzimas de restrição específicas para as mutações IVS-1 
nt 1 (G→A), IVS-1 nt 6 (T→C) e nonsense códon 39 (CAG→TAG). Dentre os 35 
heterozigotos, 37,1% apresentaram a mutação IVS-1 nt 6, 42,9% a IVS-1 nt 1 e 20% eram 
portadores de outras mutações não identificadas com a técnica utilizada. Os quatro pacientes 
homozigotos apresentaram a mutação IVS-1 nt 6, enquanto 66,7% dos indivíduos com 
interação HbS/talassemia beta tinham a mutação IVS-1 nt 1. A códon 39 não foi detectada em 
nenhum dos pacientes investigados. Dentre os alelos talassêmicos encontrados, 40,4% eram 
IVS-1 nt 1, 40,4% eram IVS-1 nt 6 e 19,2% não foram identificados. Em relação aos dados 
laboratoriais, os heterozigotos apresentaram microcitose e hipocromia evidenciada pelo VCM 
variando de 57 a 75fL, e o HCM, entre 15,9 a 23,6 pg. A hemoglobina A2 variou de 3,7 a 
7,2%. Os homozigotos também apresentaram VCM e HCM reduzidos e HbA2 elevada. Ao 
comparar os dados laboratoriais entre os indivíduos heterozigotos para as mutações IVS-1 nt 1 
e IVS-1 nt 6 observou-se que os heterozigotos da mutação IVS1-1 apresentaram valores 
médios de VCM e HCM significativamente menores (p = 0,023 e 0,007, respectivamente) e 
hemoglobina A2 significativamente mais elevados (p < 0,001) quando comparados aos 
heterozigotos da mutação IVS-1 nt 6. A técnica de PCR/RFLP se mostrou útil para a 
identificação da presença ou ausência das mutações IVS-1 nt 6, IVS-1 nt 1 e β0 códon 39 na 
maioria dos pacientes investigados na pesquisa. O presente estudo é o primeiro trabalho 
realizado no estado do Rio Grande do Norte para identificação das mutações da talassemia 
beta, e constitui importante contribuição para o conhecimento do perfil molecular da 
talassemia beta em nosso país. 
 
 
Palavras-chave: Talassemia beta, hemoglobinopatias, interação hemoglobina S/talassemia 
beta, mutações, PCR/RFLP 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Beta thalassemia arises as a consequence of the reduction (β+, β++, βsilent) or absence (β0) of 
beta globin chain synthesis and results from a number of mechanisms that lead to genetic 
defects. The inheritance of beta thalassemia is characterized by the existence of heterozygous 
individuals, compound heterozygotes, homozygotes and those with coinheritance of beta 
thalassemia allele and other thalassemias and/or hemoglobin variants. The aim of this study 
was to perform molecular and laboratory characterization of beta thalassemia in heterozygous 
and homozygous individuals and in those with coinheritance of S beta thalassemia. A total of 
48 individuals were included (35 heterozygotes, 4 homozygotes and 9 S beta thalessemia 
carriers) referred to the Integrated Laboratory of Clinical Analyses of the Federal University 
of Rio Grande do Norte (UFRN) and the Hematology Ambulatory Facility of the Dalton 
Barbosa Cunha Hemocenter (Hemonorte – Natal, Brazil). Peripheral blood samples form each 
patient underwent the following laboratory examinations: erythrogram, hemoglobin 
electrophoresis at alkaline pH, measurements of Hb A2, Fetal Hb and serum ferritin. DNA 
was extracted using the illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit and molecular 
characterization was performed by the PCR/RFLP technique, which involves digestion with 
specific restriction enzymes for IVS-1 nt 1 (G→A), IVS-1 nt 6 (T→C) and codon 39 
(CAG→TAG) mutations. Of the 35 heterozygotes, 37.1% showed IVS-1 nt 6 mutation, 
42.9% IVS-1 nt 1 and 20% were carriers of other mutations not identified by the technique 
used. The four homozygous patients presented with the IVS-1 nt 6 mutation, while 66.7% of 
the individuals with S beta thalassemia had the IVS-1 nt 1 mutation. Codon 39 was not 
detected in any of the patients investigated. Of the thallasemic alleles found, 40.4% were IVS-
1 nt 1, 40.4% IVS-1 nt 6 and 19.2% were not identified. Laboratory data showed that the 
heterozygotes exhibited microcytosis and hypochromia, evidenced by MCV ranging from 57 
to 75fL and MCH from 15.9 to 23.6 pg. Hemoglobin A2 varied between 3.7 and 7.2%. The 
homogygotes also showed reduced MCV and MCH and elevated HbA2.. Comparison of 
laboratory data between heterozygous individuals with IVS-1 nt 1 and IVS-1 nt 6 mutations 
showed that heterozygotes for the IVS1-1 mutation had significantly lower mean MCV and 
MCH (p = 0.023 and 0.007, respectively) and significantly higher hemoglobin A2 (p < 0.001) 
when compared to heterozygotes for the IVS-1 nt 6 mutation. PCR/RFLP was useful in 
identifying the presence or absence of IVS-1 nt 6, IVS-1 nt 1 and codon 39 mutations in most 
of the patients investigated here. This is the first study conducted in the state of Rio Grande 
do Norte, Brazil aimed at identifying beta thalassemia mutations and represents an important 
contribution to the knowledge regarding the molecular profile of beta thalassemia in our 
country. 
 
 
Key words: β-thalassemia, hemoglobinopathies, S-β thalassemia, mutations, PCR/RFLP. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Hemoglobina 

A hemoglobina é a principal proteína contida nas hemácias e tem por função 

primordial o transporte de oxigênio aos tecidos. É uma molécula tetramérica composta por 

quatro cadeias polipeptídicas cada uma ligada a um grupo prostético, o heme – um anel 

pirrólico de protoporfirina IX que contém em seu centro um átomo de ferro mantido no estado 

reduzido (Fe2+) (Figura 1). A ligação frouxa e reversível entre o ferro central e o O2 é o 

mecanismo pelo qual este é transportado aos tecidos (FORGET, 2001; SCHECHTER, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura química do heme (BAIN, 2006); estrutura da hemoglobina (adaptado de 

SCHECHTER, 2008) 

 

A parte protéica da hemoglobina - a globina, é composta por um par de cadeias do 

“tipo alfa” – alfa (α) ou zeta (ζ) – cada uma com 141 aminoácidos, e por um par de cadeias 

“tipo beta” – epsilon (ε), gama (γ), delta (δ) ou beta (β) – com 146 aminoácidos cada (BAIN, 

2006; FORGET, 2001). 

No adulto normal existem três tipos de hemoglobina: (1) a hemoglobina A, composta 

pelas cadeias globina alfa e beta (α2β2); (2) a hemoglobina A2, composta por cadeias alfa e 

delta (α2δ2); e (3) a hemoglobina Fetal, formada por cadeias alfa e gama (α2γ2). 

Respectivamente, constituem cerca de 97%, 2% e 1% da concentração total de hemoglobina. 
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Na vida intra-uterina (períodos embrionário e fetal), o perfil hemoglobínico é diferente 

daquele encontrado no adulto: são observadas, respectivamente em termos de idade 

gestacional, as hemoglobinas embrionárias Gower-1 (ζ2ε2) Gower-2 (α2ε2) e Portland (ζ2γ2), e 

a hemoglobina Fetal (SCHECHTER, 2008). 

 

 

1.2. Síntese da hemoglobina 

A produção de hemoglobina humana se inicia logo após a concepção. Nesse período, 

tem início a síntese das globinas zeta e épsilon, seguidos das cadeias alfa e gama. A síntese 

das cadeias beta tem início após a quinta semana de gestação e se mantém presente em 

pequenas quantidades durante a vida fetal. As cadeias delta surgem no final da vida intra-

uterina, próximo ao momento do nascimento (Figura 2). Apesar disso, a hemoglobina A2 não 

tem sido encontrada no sangue fetal, mas suas concentrações características de adultos 

normais já são alcançadas por volta dos quatro meses após o nascimento. Ao longo do 

primeiro ano de vida, a hemoglobina Fetal é substituída gradativamente pelas hemoglobinas A 

e A2 (SCHECHTER, 2008; SEGEL; PALIS, 2006; WEATHERALL; CLEGG, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2 – Ontogenia da hemoglobina (adaptado de SCHECHTER, 2008) 
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O mecanismo de produção das cadeias de globina segue o padrão geral para síntese 

protéica: transcrição do DNA em RNA, e tradução deste à molécula de proteína (Figura 3). 

Após iniciada a transcrição, a fita de DNA sofre a ação da RNA polimerase, que sintetiza uma 

fita de RNA complementar imatura chamada pré-RNAm, que é o transcrito inicial. Esse RNA 

sofre o processo de capping e adquire a calda de poliadenosina. Em seguida, ocorre a retirada 

dos íntrons, regiões não codificadoras de aminoácidos, em um processo denominado splicing. 

Uma vez maduro, o RNAm deixa o núcleo da célula e vai ao citoplasma para iniciar o 

processo de tradução. Ele se liga ao ribossomo para servir de molde para a cadeia 

polipeptídica em formação, e cada seqüência de três nucleotídeos do RNAm corresponde a 

um aminoácido, transportado ao ribossomo por um RNA transportador (RNAt) específico 

(BAIN, 2006; FORGET, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3 – Mecanismo de produção das cadeias de globina (adaptado de BAIN, 2006) 
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1.2.1. Genes das cadeias de globina 

A síntese dos diferentes tipos de hemoglobina reflete os processos de ativação e 

desativação dos genes correspondentes. As globinas zeta (ζ) e alfa (α) são sintetizadas por 

genes localizados no cluster alfa (cromossomo 16, locus p13.3), que contém um gene zeta e 

dois genes alfa funcionais. Os genes α1 e α2 são idênticos em termos de estrutura, embora os 

níveis de expressão sejam maiores para o α2. As cadeias épsilon (ε), gama glicina (γG), gama 

alanina (γA), delta (δ) e beta (β) são sintetizadas por genes localizados no cluster beta 

(cromossomo 11, locus p15.5) (Figura 4). Os dois tipos de cadeia gama são diferenciados pelo 

aminoácido codificado na posição 136: glicina ou alanina. Ambos os clusters apresentam 

genes não funcionais, denominados pseudogenes. Uma importante característica da síntese de 

cadeias globina é que os genes são ativados seqüencialmente em relação a sua disposição nos 

clusters alfa e beta, ao longo do desenvolvimento do indivíduo (SCHECHTER, 2008; 

WEATHERALL, 2001a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4 – Clusters alfa e beta (adaptado de SCHECHTER, 2008) 

 

 

Cada um dos clusters apresenta elementos regulatórios principais para a expressão dos 

genes presentes (Figura 4). No cluster alfa há o Hypersensitive Site-40 (HS-40), que possui 

um sítio hipersensível à DNase I, e está localizado 40kb antes do gene zeta. No cluster beta 

está presente o LCR (Locus Control Region), composto por cinco sítios hipersensíveis à 
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DNase I – que recebem a denominação de HS-1 a HS-5, e se encontra posicionado entre 5 e 

25 kb na extremidade 5’, em relação ao gene épsilon. Ainda no cluster beta, em 3’ está 

presente um sítio hipersensível à DNase I, cuja função ainda não se encontra bem elucidada 

(STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001).  

A regulação da expressão dos genes contidos no cluster beta – assim como para o 

cluster alfa, depende da interação de seqüências cis-atuantes – elementos promotores, 

reforçadores e silenciadores, com proteínas trans-atuantes, representadas pelos fatores de 

transcrição. O LCR tem como uma de suas funções abrir a estrutura da cromatina dos genes 

no cluster beta, para que os fatores de transcrição possam ter acesso às seqüências cis-

atuantes, e dar início à transcrição, sendo o HS-3 o sítio onde a atividade de abertura da 

cromatina ocorre com mais intensidade, e o ponto de partida dessa atividade dependeria da 

ligação de um fator trans-atuante ao HS-3. Por outro lado, o HS-2 apresenta função diferente 

do HS-3, não atuando na abertura da cromatina, mas representando importante papel como 

reforçador. De um modo geral, o LCR como um todo – o conjunto de seus componentes – 

possui ação reforçadora para a expressão dos genes do cluster beta (HO; THEIN, 2000; 

STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001). 

O arcabouço dos genes para as cadeias de globina, de forma geral, segue o mesmo 

molde, diferenciando-se pela distribuição dos códons entre os éxons e pelo número de pares 

de bases nos íntrons e nas regiões flanqueadoras. Todos os genes apresentam três éxons –  

regiões codificadoras de aminoácidos, e dois íntrons – regiões não codificadoras, removidas 

durante o processo de síntese protéica, e são flanqueados por regiões também não 

codificadoras de aminoácidos, denominadas UTR’s – região não traduzida, em 5’ e 3’.  Os 

íntrons são representados por uma sigla, seguida da numeração correspondente: IVS-1 e IVS-

2, e nos genes para as globinas “tipo alfa”, o íntron 2 é consideravelmente menor em número 

de pares de bases em relação aos genes para as globinas “tipo beta” (Figura 5) (BAIN, 2006; 

FORGET, 2001). 
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         Figura 5 – Esquema representativo da estrutura dos genes “tipo alfa” e “tipo beta” 

         de globina (FORGET, 2001) 

 

 

 

O gene da globina beta ocupa uma região de cerca de 2kb no cluster beta (Figura 6). 

Na extremidade proximal do gene está localizada a seqüência de nucleotídeos que constitui a 

região promotora, na qual estão presentes as seqüências altamente conservadas, denominadas 

boxes. Essa região se estende anteriormente ao +1nt, que é o primeiro nucleotídio da região 

5’-UTR. Em -30nt, está presente uma TATA box – seqüência de 5 nucleotídeos ATAAA, em 

-75nt, uma CAAT box – seqüência CCAAT, além de duas CACCC boxes, em -90nt e -110nt. 

Essas seqüências tem por função atuar na regulação da expressão do gene da globina beta, 

sendo importantes elementos regulatórios para a ativação da transcrição do gene 

(STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001; THEIN, 1998). 
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Figura 6 – Estrutura do gene beta. Estão indicados os elementos regulatórios (boxes) na 

região promotora, dinucleotídeos GT-AG e o sinal de poliadenilação. C: sítio CAP; ATG: códon 

iniciador; TAA: códon finalizador; P: sítio de adição da calda poli(A) (Adaptado de THEIN, 1998) 

 

 

 

A região 5’-UTR, tem início no 1+nt, que corresponde ao sítio de adição da 7-

metilguanosina, o sítio Cap, no transcrito primário, e se estende por 50 nucleotídeos até o 

códon de iniciação ATG, enquanto a região 3’-UTR ocupa 132 nucleotídeos entre o códon 

finalizador TAA e o local de inserção da calda Poli(A) no RNAm. Em 3’-UTR está presente 

uma seqüência conservada AATAAA, denominada sinal de poliadenilação, que tem por 

função sinalizar o sítio de clivagem em 3’ na transcrição. Após a clivagem, ocorre a adição da 

calda de poliadenosina que é importante para a estabilidade do RNAm em formação (THEIN, 

1998). 

Entre as regiões 5’-UTR e 3’-UTR estão os íntrons e os éxons que compõem o gene 

beta. O primeiro íntron separa o terceiro nucleotídeo do códon 30, enquanto o segundo fica 

entre os códons 104 e 105, e são compostos, respectivamente, por 130 e 850 pares de bases. 

No início e no final de cada íntron são encontradas as junções de splice. Esses dinucleotídeos 
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constituem seqüências invariantes requeridas para a remoção dos íntrons, e estão presentes 

nas extremidades 5’, na forma de doador de splice - dinucleotídeo GT, e na extremidade 3’, 

como aceptor de splice - dinucleotídeo AG (KAZAZIAN; BOEHM, 1988; THEIN, 1998).  

Anterior e posteriormente às junções de splice, se encontram as seqüências de 

consenso, constituídas pelos três últimos nucleotídeos dos éxons e os seis primeiros 

nucleotídeos dos íntrons em 5’ e pelos dez últimos nucleotídeos dos íntrons e pelo primeiro 

nucleotídeo dos éxons em 3’, que são importantes para que haja a correta retirada dos íntrons 

em nível das junções de splice. No interior de éxons e de íntrons estão presentes seqüências 

semelhantes àquelas requeridas para o splicing, mas que não são utilizadas quando os sítios 

aceptores e doadores normais estão funcionais. Essas seqüências são conhecidas como sítios 

críticos de splice (FORGET, 2001; THEIN, 1998). 

A seqüência completa de nucleotídeos do gene codificador da globina beta foi 

apresentada em um artigo denominado “The Nucleotide Sequence of The Human β-Globin 

Gene”, publicado por Lawn et al. (1980) (Figura 7). O grupo de pesquisadores tomou como 

base estudos prévios que haviam determinado a seqüência do RNA mensageiro (mRNA) da 

globina beta e obtiveram a seqüência do gene, incluindo as sequências referentes às regiões 

ausentes no mRNA maduro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Seqüência de nucleotídios do gene da globina beta. Em letras maiúsculas 

maiores e menores estão representados, respectivamente, os éxons e os íntros, limitados 

pelos códons iniciador ATG e finalizador TAA (LAWN et al., 1980) 
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1.3. Hemoglobinopatias 

As hemoglobinopatias são doenças hereditárias decorrentes de alterações de síntese na 

fração protéica da hemoglobina, as cadeias globina. São classificadas em três grupos:  

(1) as hemoglobinas anormais, ou variantes estruturais da hemoglobina, que resultam 

de modificações estruturais nas cadeias de globina não afetando sua taxa de síntese;  

(2) as talassemias, que ocorrem devido à diminuição ou ausência de síntese de uma ou 

mais cadeias polipeptídicas de globina, levando a um desequilíbrio nas quantidades destas 

cadeias e; 

(3) a persistência hereditária da hemoglobina fetal (PHHF), que constitui um grupo 

heterogêneo caracterizado pela síntese elevada de cadeias gama após o nascimento, 

persistindo a produção de quantidades apreciáveis de hemoglobina Fetal durante a vida adulta 

(WEATHERALL, 2001a). 

Atualmente, cerca de 1.000 variantes de hemoglobina já foram identificadas 

(http://globin.cse.psu.edu/; Acesso em 17.08.09). Em sua maioria, resultam da substituição de 

um único aminoácido nas cadeias alfa ou beta globina e podem tanto interferir na estabilidade 

ou nas propriedades funcionais da hemoglobina como não causarem qualquer alteração na 

molécula. Globalmente, as variantes mais freqüentes são as hemoglobinas S, C e E 

(WEATHERALL; CLEGG, 2001).  

O defeito molecular que dá origem à hemoglobina S consiste na substituição de uma 

adenina por uma timina no códon 6 do gene da globina beta causando alteração na cadeia 

polipeptídica – a troca do aminoácido ácido glutâmico pela valina. A hemoglobina S, 

portanto, é diferente da hemoglobina A em vários aspectos, dentre os quais a propriedade de, 

sob baixas tensões de oxigênio, formar cristais insolúveis que se polimerizam em fibras, 

resultando na falcização do eritrócito (FRENETTE; ATWEH, 2007). 

O termo “Doença Falciforme” inclui manifestações sintomáticas envolvendo a 

hemoglobina S, como a anemia falciforme (Hb SS), a interação hemoglobina S/talassemia 

beta (Hb S/β talassemia) e a interação com outras variantes de hemoglobina, como a que 

resulta na doença da hemoglobina SC (FRENETTE; ATWEH, 2007).  

As talassemias têm distribuição mundial e recebem sua denominação de acordo com 

os genes afetados. Desse modo, existem vários tipos de talassemias, incluindo combinações 

entre os diferentes tipos: talassemias alfa (α), beta (β), gama (γ), delta-beta (δβ), delta (δ) e 

épsilon-gama-delta-beta (εγδβ). As mais comuns são as talassemias alfa e beta. A talassemia 

alfa atinge as hemoglobinas na vida intra-uterina e na vida adulta, uma vez que a globina alfa 
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participa da composição das hemoglobinas desde o início da vida fetal. O defeito molecular é 

heterogêneo, sendo principalmente do tipo deleção de um ou de ambos os genes alfa, embora 

possam ocorrer mutações. A talassemia α0 ocorre quando há perda dos dois genes alfa em um 

mesmo cromossomo, e a talassemia α+ quando há perda de apenas um deles, podendo ser o 

indivíduo homozigoto, heterozigoto ou apresentar interação entre as duas formas (BAIN, 

2006; WEATHERALL; CLEGG, 2001). 

 

 

1.4. Talassemia beta 

A talassemia beta foi descrita pela primeira vez em 1925, nos Estados Unidos da 

América, por Thomas Cooley e Pearl Lee, a partir da observação de casos de pacientes que 

apresentavam anemia grave desde tenra idade associada à esplenomegalia e alterações ósseas. 

Daí surgiu a denominação “Anemia de Cooley”. Tempos depois receberia o nome de 

Talassemia – do grego “Talassa”, que significa “o mar” – de George Whipple, após este 

constatar que a origem dos pacientes dos quais havia realizado a necrópsia remetia à região do 

Mar Mediterrâneo. Apenas após a década de 1940 foram reunidas informações suficientes 

para se começar a compreender a herança relacionada à talassemia, bem como para se 

perceber que não se tratava de uma doença restrita ao Mediterrâneo (WEATHERALL, 

2001b). 

Mais de 200 tipos de mutações diferentes para a talassemia beta foram descritas até o 

momento, sendo resultantes, em sua maioria, de mutações de ponto caracterizadas pela troca 

de um único nucleotídeo na seqüência gênica. Essas mutações resultam em ausência completa 

de síntese de cadeias beta (talassemia β0) ou em deficiência severa, leve ou mínima na 

produção dessas cadeias (talassemia β+, talassemia β++ ou βsilent, respectivamente) (THEIN, 

1998; WEATHERALL, 2001a).  

 

 

1.4.1. Bases moleculares da talassemia beta 

As mutações constituem o principal defeito molecular para a talassemia beta e 

ocorrem, essencialmente, na forma de mutação de ponto e frameshift. Este último grupo é 

caracterizado pela inserção ou deleção de um único nucleotídio ou de alguns nucleotídios na 

seqüência gênica. Essas mutações interferem na expressão gênica em nível de transcrição, 
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processamento do RNA, e tradução deste em globina beta (Tabela 1). As formas de talassemia 

beta devido a deleções são muito raras, e podem envolver apenas o gene beta, o cluster beta 

por completo, ou somente partes do cluster, mantendo o gene beta intacto (THEIN, 1998). 

 

 

       Tabela 1 – Tipos de alelos da talassemia beta segundo o mecanismo pelo 

        qual interferem na função do gene beta 

• Mutações que afetam a transcrição 

                   Região Promotora 

                   5’-UTR 

• Mutações que afetam o processamento do RNA 

                  Junções de Splice 

                  Seqüências de Consenso 

                  Sítios Críticos de Splice nos Íntrons 

                  Sítios Críticos de Splice nos Éxons 

                  3’-UTR  

                            Seqüência AATAAA 

                            Outros 

• Mutações que afetam a tradução do RNA 

                  Códon Iniciador 

                  Códon Nonsense 

                  Frameshifts 

                    Fonte: adaptado de THEIN, 1998 

 

 

 

1.4.1.1. Mutações que afetam a transcrição 

As mutações que alteram os elementos promotores causam diminuição na eficiência 

da transcrição do gene. Elas podem dificultar a ligação aos fatores de transcrição, a interação 

com o LCR e o início da transcrição (HO; THEIN, 2000). No TATA Box, cuja seqüência 

ATAAA vai da posição -31nt a -27nt, são conhecidas várias substituições de nucleotídeos, 
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como A→G na posição -31nt, T→C em -30nt, bem como para a posição -28nt as 

substituições e A→C e A→G. Essas mutações resultam em alelos β+ (CAI et al., 1989). No 

interior do CCAAT box, que ocupa a posição entre -76nt e -72nt no gene, é encontrada uma 

mutação na posição -73nt (A→T), que cria um alelo β++. Essa mutação resulta em produção 

de RNAm levemente reduzida, sugerindo que a atividade transcricional do sítio modificado se 

mantém de forma parcial (CHEN et al., 2007). 

Para as seqüências CACCC box distal (-101nt a -105nt) e proximal (-86nt a -90nt) são 

conhecidas várias mutações que causam leve diminuição na síntese de RNAm. Dentre estas é 

encontrada  a  mutação βsilent -101nt (C→T), e substituições diferentes para as posições -86nt, 

-87nt e -88nt, além de um alelo β+ em -90nt (C→T). Também ao longo da região 5’UTR são 

encontradas mutações que causam leve redução de síntese de cadeias beta, resultando em 

alelos silenciosos, como a mutação na posição +1nt (A→C), ponto inicial do sítio CAP (HO; 

THEIN, 2000; THEIN, 1998).  

 

 

1.4.1.2. Mutações que afetam o processamento do RNA 

São conhecidas diversas mutações que atingem as junções de Splice em ambos os 

íntrons do gene da globina beta. A modificação causada nessas seqüências invariantes 

essenciais à retirada dos íntrons no transcrito primário – dinucleotídeos GT-AG, causam 

inexistência de splicing normal e resultam em alelos β
0. Três substituições diferentes na 

primeira posição do primeiro íntron criam o mesmo tipo de alelo mutante, mas são 

encontradas em diferentes populações. A mutação na qual ocorre a troca da guanina por uma 

adenina – IVS-1 nt 1 (G→A), é característica de populações da região do Mar Mediterrâneo 

(KAZAZIAN; BOEHM, 1988; THEIN, 1998). 

As mutações que alteram as seqüências de consenso adjacentes às junções de Splice 

causam diminuição na eficiência do splicing normal em grau variável, e resultam em alelos β+ 

que produzem fenótipos dos mais leves aos mais severos, uma vez que ainda ocorrem 

quantidades variáveis de splicing normal. Quando, na posição 5 do primeiro íntron, há 

substituição da guanina por qualquer uma das outras três bases nitrogenadas – citosina, timina 

ou adenina, as mutações criadas são alelos β+. Contudo, a taxa de splicing normal resultante é 

bastante reduzida em relação ao indivíduo normal (HO; THEIN, 2000). Ao contrário, a 

mutação IVS-1 nt 6 (T→C), também de origem na região do Mar Mediterrâneo, é 

caracterizada por determinar um alelo β+ que leva a um fenótipo leve (alelo β++) e quando a 
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herança ocorre em homozigose a talassemia é do tipo intermediária, na qual o quadro clínico 

não é dos mais graves e o paciente pode necessitar de transfusões sanguíneas apenas de modo 

esporádico (COSTA et. al, 1991; HO; THEIN, 2000).  

As substituições de nucleotídeos que ocorrem no interior dos íntrons e dos éxons 

podem criar novos sítios críticos de splice doadores ou aceptores, ou ativar os existentes de 

modo que essas seqüências podem competir com os locais normais de retirada de íntrons. A 

ocorrência da mutação IVS-1 nt 110 (G→A) ativa um sítio crítico aceptor presente no 

primeiro íntron, e cria um dinucleotídeo AG 19 pares de bases antes do aceptor normal. Como 

resultado, o alelo mutante é β
+ com fenótipo severo (alelo β

+), uma vez que embora ainda 

ocorra splicing normal, 90% do RNAm processado é não funcional (HO; THEIN, 2000; 

KAZAZIAN; BOEHM, 1988). 

As mutações que atingem a seqüência AATAAA e outras partes da região 3’UTR são 

caracterizadas por redução parcial em proporções variáveis na síntese de cadeias beta 

normais, originando alelos β
+, β

++ e β
silent. Substituições no sinal poli(A) interferem no 

reconhecimento do sítio em que a transcrição deve terminar, e o pré-RNAm resultante é 

alongado e instável. No entanto, algum transcrito normal ainda é produzido, indicando que o 

sinal poli(A) intacto não é o requisito absoluto para a adequada clivagem do RNAm em 

formação (THEIN, 1998). 

 

 

1.4.1.3. Mutações que afetam a tradução do RNA 

As mutações que interferem na tradução do RNA resultam em alelos β
0 nos quais 

nenhuma globina beta é produzida, e são decorrentes de três mecanismos: substituições no 

códon iniciador, mutações nonsense e frameshifts. Já foram identificadas diferentes mutações 

para os três nucleotídeos que compõem o códon iniciador ATG, e quando presentes, 

determinam que a tradução seja truncada em seu início. Do mesmo modo, mutações nonsense, 

como a que ocorre no códon 39 (CAG→TAG), terminam a tradução prematuramente por 

originarem códons finalizadores no RNAm, enquanto os frameshifts, por incluir ou retirar um 

ou poucos pares de bases no gene, alteram a matriz de leitura e causam o término antecipado 

da tradução (KAZAZIAN; BOEHM, 1988; THEIN, 1998). 
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1.4.2. Fisiopatologia da talassemia beta 

A talassemia beta ocorre quando mutações que atingem o gene beta de globina 

interferem quantitativamente na produção dessa cadeia polipeptídica. Em virtude disso, ocorre 

desequilíbrio entre as quantidades das globinas alfa e beta, uma vez que a primeira continua 

sendo sintetizada normalmente. Um resumo da fisiopatologia da talassemia beta é apresentado 

na figura 8 (WEATHERALL, 2001a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 8 – Fisiopatologia da talassemia beta (adaptado de WEATHERALL, 2001a) 

 

 

Inicialmente, dois mecanismos tentam suprimir as cadeias alfa livres, através da 

ligação com cadeias gama – elevando a quantidade de Hb Fetal sintetizada, e por ação 

proteolítica. Entretanto, essa estratégia não é eficiente e o excesso de cadeias alfa no interior 

do precursor eritróide se agrega e precipita na membrana celular, danificando-a, o que 

determina a destruição prematura da célula. Esse fenômeno, caracterizado pela destruição 

intensa de precursores eritróides na medula óssea, resulta em eritropoese ineficaz e constitui a 

causa mais importante da anemia na talassemia beta. As hemácias que conseguem chegar ao 

sangue periférico estão sujeitas à hemólise, o que contribui para a anemia que caracteriza a 

doença (THEIN, 2005; WEATHERALL, 1998). 
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A anemia proveniente da eritropoese ineficaz e da hemólise estimulam a síntese de 

eritropoetina levando à expansão da medula óssea devido ao aumento da eritropoese. Esta 

expansão da medula óssea é responsável por várias complicações como as deformidades 

ósseas características do esqueleto e da face e doenças como a osteoporose, enquanto a 

intensa destruição dos eritrócitos pode causar icterícia em pacientes com formas mais graves 

(WEATHERALL, 1998; WEATHERALL, 2001a).  

A sobrecarga de ferro na talassemia beta constitui um problema importante. O excesso 

é devido a várias fontes, como o ferro liberado nos processos hemolíticos, o aumento da 

absorção gastrintestinal estimulado pela anemia e a necessidade variável de transfusões 

sanguíneas. Como resultado, o transporte realizado pela transferrina é insuficiente e ocorre 

aumento nas concentrações de ferro não ligado à transferrina no plasma. O ferro não ligado 

atinge vários órgãos, principalmente coração, fígado, pâncreas e a glândula pituitária, 

causando dano aos tecidos em virtude da formação de radicais livres. A doença cardíaca 

decorrente desse mecanismo é a causa principal de morte nos portadores da talassemia maior 

(URBINATI et al., 2006). 

 

 

1.4.3. Classificação genotípica e clínica da talassemia beta 

A herança para a talassemia beta é caracterizada pela existência de indivíduos do tipo 

heterozigoto (traço talassêmico beta), heterozigoto composto (indivíduo que herda mutações 

diferentes de cada genitor), homozigoto e o portador da interação entre o alelo talassêmico 

beta e outras talassemias e/ou variantes de hemoglobina (THEIN, 2008) 

De acordo com o fenótipo, a talassemia beta pode ser classificada em quatro tipos: (1) 

portador silencioso, (2) traço talassêmico beta ou talassemia menor, (3) talassemia 

intermediária e (4) talassemia maior (THEIN, 1998). 

O termo “portador silencioso” se refere ao heterozigoto para as mutações β
silent – 

“silenciosas”, mutações tão brandas que quando herdadas na forma de traço, não determinam 

alterações hematológicas no indivíduo e suas concentrações de Hb A2 estão normais. Quando 

se apresentam em homozigose ou heterozigose composta com outros alelos βsilent, o paciente 

apresenta características fenotípicas de heterozigotos para os alelos β++, β+ e β0 e, associadas a 

alelos mais severos, pode determinar as manifestações clínicas de talassemia intermediária. 

(THEIN, 1998; WEATHERALL, 2001a). 



 

 

33

O traço talassêmico beta ou talassemia menor é a forma heterozigota para a talassemia 

beta. Os indivíduos portadores do gene não apresentam sintomas clínicos, com exceção de 

algumas situações em que pode ocorrer anemia de intensidade variável, como em infecções 

intercorrentes e na gravidez. Neste último caso, a anemia a qual a mulher já está propensa 

fisiologicamente pode se tornar mais significativa. Da mesma forma, a expectativa de vida é 

comparável a de um indivíduo normal (BAIN, 2006; OLIVIERI; WEATHERALL, 2001). 

As formas mais comuns de heterozigose para a talassemia beta são caracterizadas por 

anemia microcítica e hipocrômica leve, com VCM (volume corpuscular médio) e HCM 

(hemoglobina corpuscular média) reduzidos, hemoglobina A2 elevada variando de 3,5% a 

5,5%, hemoglobina Fetal normal ou pouco elevada e número de hemácias também elevado. 

Esses aspectos variam de acordo com o mecanismo molecular envolvido na herança para a 

talassemia beta (THEIN, 1998). 

Os casos em que a hemoglobina A2 e os parâmetros hematológicos são normais estão 

relacionados às mutações silenciosas, as quais determinam uma taxa mínima de redução de 

cadeias beta. Quando a hemoglobina A2 é normal, mas as alterações hematológicas 

características do traço talassêmico beta estão presentes, várias causas podem estar 

envolvidas, dentre elas a coexistência de talassemia delta, tanto na forma δ0 quanto na forma 

δ+ e deleções no LCR. Concentrações mais elevadas de hemoglobina A2, geralmente variando 

entre 6,5% a 9% associadas a aumento marcante na concentração de hemoglobina Fetal 

resultam das formas delecionais, que são raras. Situações em que a concentração de 

hemoglobina A2 está elevada e os parâmetros hematológicos estão normais se associam com 

herança para talassemia alfa não-delecional ou a deleções de dois genes α, e a outras situações 

como doença hepática, herdados junto ao traço talassêmico beta (BAIN, 2006; OLIVIERI; 

WEATHERALL, 2001). 

Os efeitos do excesso de cadeias alfa são mais pronunciados na heterozigose β/β0 do 

que na β/β+, devido ao maior desequilíbrio entre a síntese das cadeias alfa e beta. Em 

decorrência disso, as alterações nos valores do VCM, do HCM e da hemoglobina A2 podem 

ser relacionadas com a mutação presente (RUND et al., 1992; THEIN, 2005). A anemia no 

traço talassêmico beta está relacionada principalmente à destruição dos precursores eritróides 

na medula óssea (OLIVIERI; WEATHERALL, 2001). 

O diagnóstico das formas mais comuns do heterozigoto para talassemia beta se 

relaciona com as características laboratoriais (Tabela 2). Valores reduzidos de VCM e HCM 

associados à hemoglobina A2 acima de 3,5% indicam a presença de heterozigose da 

talassemia beta. A hemoglobina Fetal na maioria dos casos se apresenta em concentrações 
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abaixo de 2%, embora possa ser detectada em concentrações mais elevadas, e o número de 

hemácias, de um modo geral, é elevado, aproximando-se de cerca de 7,0 x 1012/L. A 

morfologia das hemácias apresenta alterações características, como hemácias em alvo e 

ponteado basófilo e células microcíticas e hipocrômicas (OLD, 2003; ROSATELLI et al., 

1992). 

 

 

Tabela 2 – Valores médios dos parâmetros hematológicos e hemoglobina A2 relacionados à 

mutação presente no heterozigoto 

 n Hcias  

(x1012/L) 

Hb 

(g/dL) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

A2 

(%) 

β
0 Códon 39 (C→T) 34 6,38±0,34 13,3±0,9 62,9±3,0 21,1±1,2 5,1±0,4 

β
++ IVS-1 nt 6 (T→C) 11 5,96±0,31 13,8±0,7 70,4±1,9 23,3±0,7 3,9±0,4 

β
+ IVS-1 nt 110 (G→A) 34 6,28±0,43 13,2±1,0 63,8±2,7 21,1±1,1 4,5±0,5 

β
0 IVS-1 nt 1 (G→A) 10 6,18±0,39 12,8±0,8 63,3±3,1 20,3±1,0 4,8±0,4 

Fonte: adaptado de ROSATELLI et al., 1992 

 

 

A heterozigose da talassemia beta e a anemia ferropriva são causas de microcitose e 

hipocromia. Caso ocorram simultaneamente no indivíduo o diagnóstico do traço talassêmico 

beta pode ser comprometido, uma vez que a diminuição dos níveis da hemoglobina total na 

deficiência de ferro pode acarretar queda nos níveis da hemoglobina A2. Em muitos casos, 

mesmo em presença da anemia ferropriva, as concentrações de hemoglobina A2 não reduzem 

o suficiente para entrar na faixa de normalidade, o que está relacionado à mutação da 

talassemia beta presente no indivíduo (MADAN et al., 1998). 

As talassemias do tipo intermediária e maior são as formas homozigotas ou 

heterozigotas compostas para diferentes mutações, caracterizadas pela presença de 

manifestações clínicas. Na forma intermediária, o conjunto e a gravidade dos sintomas são 

bastante variáveis e o paciente apresenta necessidade esporádica de transfusão sanguínea. 

Ocorre devido a fatores que levam a uma menor severidade no desequilíbrio entre as 

quantidades de cadeias alfa e beta produzida no indivíduo em relação à talassemia maior. 

Dentre os fatores responsáveis pela clínica da talassemia intermediária está a presença de 
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mutações severas associadas a mutações brandas ou silenciosas, a coexistência de talassemia 

alfa, bem como o traço talassêmico beta herdado concomitante a genes alfa triplicados ou 

quadruplicados (ROSATELLI et al., 1989; THEIN, 2005).  

Na talassemia maior ocorre a forma mais severa da doença, na qual o paciente 

apresenta anemia hemolítica grave, que requer transfusões sanguíneas regulares desde muito 

jovem e uso de medicamentos quelantes de ferro, para minimizar os efeitos da deposição 

deste nos tecidos. Como resultado da anemia severa o paciente é acometido de fraqueza, 

caquexia e falha cardíaca, e em decorrência da expansão da medula óssea apresenta caracteres 

físicos determinados pelas anormalidades ósseas no esqueleto e na face. Além disso, outros 

sintomas são característicos, como esplenomegalia, úlceras de perna, hipertensão pulmonar, 

retardo no crescimento e colelitíase. O uso regular de transfusão sanguínea diminui essas 

manifestações clínicas, mas necessita da quelação do ferro, caso contrário, complicações 

cardíacas, hepáticas e endócrinas podem ocorrer em decorrência da sobrecarga de ferro sobre 

os tecidos (URBINATI et al., 2006). 

 

 

1.4.4. Interação hemoglobina S/talassemia beta 

A interação hemoglobina S/talassemia beta (Hb S/β talassemia) é uma condição que 

apresenta manifestações clínicas de severidade variada. Pode ser do tipo Hb S/β0 talassemia 

na qual ocorre ausência de síntese de cadeias beta normais e, portanto, ausência de 

hemoglobina A, sendo mais grave e muito semelhante à anemia falciforme, e a interação Hb 

S/β+ talassemia, cujo tipo de mutação β+ determina a taxa de diminuição de síntese de cadeias 

beta normais, havendo produção de hemoglobina A em quantidade variável, o que também 

determina a gravidade das manifestações clínicas (FRENETTE; ATWEH, 2007). 

De um modo geral, os pacientes com interação Hb S/β talassemia apresentam 

microcitose, hipocromia e elevação das hemoglobinas A2 e Fetal. Na interação Hb S/β+ 

talassemia, a hemoglobina S se apresenta bastante elevada, acima de 50%, enquanto na 

interação Hb S/β0 talassemia não há produção de hemoglobina A e a hemoglobina S pode 

alcançar valores de cerca de 90% da hemoglobina total. Os valores para o VCM podem 

chegar a 60 fL para a interação com alelo β0, e estar acima de 70 fL quando o alelo é β+. A 

concentração da hemoglobina total também varia em uma faixa de cerca de 6,0 g/dL a valores 

normais (FRENETTE; ATWEH, 2007; PEMBREY et al., 1980; SONATI et al, 1998; ZAGO 

et al., 1980). 
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1.4.5. Distribuição geográfica da talassemia beta 

A talassemia beta é encontrada nas mais diversas regiões do mundo, que incluem 

países banhados pelo Mar Mediterrâneo, partes do continente africano, do Oriente Médio, do 

subcontinente Indiano, sudeste da Ásia e Ilhas do Pacífico. A freqüência do heterozigoto varia 

de 1% a 20% nessas regiões. Em diferentes populações geralmente são encontradas algumas 

mutações mais comuns associadas a um número variável de mutações raras, sendo que o 

perfil dessas mutações é característico para as diferentes populações (FLINT et al., 1998; 

WEATHERALL; CLEGG, 2001; WEATHERALL, 2001a). 

No Brasil, a freqüência de heterozigotos para a talassemia beta é de cerca de 1% 

(BEZERRA; BEZERRA, 1992; FREITAS; ROCHA, 1983; MELO-REIS, et al., 2006; 

RAMALHO et al., 1999; VIANA-BARACIOLI, 2001). 

Estudos realizados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil mostram que as principais 

mutações presentes nessas populações são a mutação β0 códon 39 (C→T) e a β+ IVS-1 nt 110 

(G→A) (MARTINS et al, 1993; REICHERT et al, 2007), enquanto na região Nordeste, a 

mutação mais freqüente é a β
++ IVS-1 nt 6 (T→C) seguida da β

0 IVS-1 nt 1 (G→A) 

(ARAÚJO et al, 2003).  

As mutações mais freqüentes na região Sul e Sudeste são de modo similar encontradas 

em populações do norte da Itália, principal área de origem dos imigrantes que se instalaram 

nessas regiões. Por outro lado, a β IVS-1 nt 6, conhecida como “mutação portuguesa”, ocorre 

com freqüência elevada em populações de Portugal, de onde se originaram os primeiros 

colonizadores de nosso país (ARAÚJO et al., 2003; MARTINS et al., 1993; REICHERT et 

al., 2007). 

Em 1992, Bezerra & Bezerra realizaram um estudo com o intuito de identificar a 

presença da heterozigose para a talassemia beta em uma amostra da população de Natal, 

estado do Rio Grande do Norte e encontraram uma freqüência de 1,72%. Em nosso estado, 

contudo, ainda não há estudos que apresentem o perfil das mutações para talassemia beta, 

sendo esse o principal objetivo do presente trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo principal 

• Realizar a caracterização molecular e laboratorial em indivíduos portadores das 

formas heterozigota e homozigota da talassemia beta e da interação hemoglobina 

S/talassemia beta 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Implantar a técnica de PCR/RFLP para o diagnóstico de formas moleculares mais 

comuns da talassemia beta; 

• Identificar e caracterizar laboratorialmente as formas moleculares da talassemia beta 

na população estudada. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização da amostra 

No período de novembro de 2007 a outubro de 2009 foram analisadas amostras de 

sangue de 48 indivíduos de ambos os sexos, naturais do estado do Rio Grande do Norte, 

sendo 39 com talassemia beta (35 heterozigotos e 4 homozigotos) e 9 com a interação 

HbS/talassemia beta.  

Dos 35 pacientes heterozigotos, 22 (62,9%) eram do sexo feminino e 13 (37,1%), do 

sexo masculino, com idade variando entre 1 e 70 anos (mediana de 31 anos). Os quatro 

pacientes homozigotos eram do sexo masculino, com idade entre 10 e 32 anos (mediana de 24 

anos). Os 9 pacientes com a interação HbS/talassemia beta, cuja idade variou entre 7 meses e 

50 anos (mediana de 12 anos), 6 (66,7%) eram do sexo feminino e 3 (33,3%), do sexo 

masculino. 

A seleção dos pacientes se deu mediante triagem entre aqueles que foram 

encaminhados ao Laboratório Integrado de Análises Clínicas do Departamento de Análises 

Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Ambulatório 

de Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte – Natal/RN), por médicos 

hematologistas da rede pública e privada de saúde para diagnóstico de anemia a esclarecer. 

Apenas indivíduos sem parentesco e com valores para a concentração de hemoglobina 

A2 acima de 3,5% foram incluídos no estudo. 

Os participantes ou seus representantes legais foram informados sobre o objetivo do 

estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices 1 e 

2), segundo a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Foi preenchida uma ficha de identificação para cada paciente contendo dados pessoais 

e clínicos, e posteriormente utilizada para registro dos resultados dos procedimentos 

laboratoriais realizados (Apêndice 3). 

O projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

(CEP-UFRN), com número de protocolo 015/08 (Anexo 1). 
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3.2. Obtenção das amostras 

As amostras de sangue periférico foram obtidas por punção venosa – correspondendo 

a um volume de 10 mL para cada participante – e adequadamente distribuídas em dois tubos 

estéreis, um contendo o anticoagulante EDTA na proporção de 1mg/mL de sangue e o outro 

sem anticoagulante.  

A alíquota de sangue contendo EDTA foi utilizada para a realização do eritrograma, 

da eletroforese de hemoglobina em pH alcalino, quantificação das hemoglobinas A2 e Fetal e 

para a extração de DNA. Todos os exames foram realizados dentro de 24 horas após a coleta. 

A alíquota sem anticoagulante foi submetida à centrifugação a 1.500 g por 10 minutos 

(Centrífuga Quimis®), e o soro foi transferido para um microtubo estéril, e acondicionado em 

freezer -20ºC até a determinação da ferritina sérica. 

 

 

3.3. Eritrograma 

O eritrograma foi realizado por método automatizado fazendo uso do contador 

automático de células modelo Micros 60 (ABX Diagnostics). 

 

 

3.4. Preparo do hemolisado  

3.4.1. Hemolisado rápido 

O hemolisado rápido, utilizado na eletroforese qualitativa de hemoglobina em pH 

alcalino, foi preparado adicionando 20 µL de sangue total previamente homogeneizado a 

50µL de reativo hemolisante1, seguido de homogeneização da mistura até hemólise completa 

(NAOUM, 1997). 

 

 

3.4.2. Hemolisado livre de estroma 

Para se obter o hemolisado utilizado na quantificação das hemoglobinas A2 e Fetal, foi 

colocado 1 mL de sangue total colhido com EDTA em um tubo de ensaio 12x75mm. Após 

centrifugação a 600g por 5 minutos (Centrífuga Quimis®) foi retirado o plasma e os 

eritrócitos foram lavados três vezes com solução de cloreto de sódio a 0,9% sob centrifugação 

                                                
1 Reativo hemolisante: Saponina 1g; Água destilada qsp 100mL. 
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de 600 g por 5 minutos. Aos eritrócitos lavados, foi adicionado o mesmo volume de água 

destilada, e, após agitação, foi acrescentado clorofórmio em volume correspondente à metade 

do volume obtido. O conteúdo foi centrifugado a 1500 g por 20 minutos e o sobrenadante, que 

constitui o hemolisado livre de estroma, foi transferido para outro tubo com o auxílio de 

pipeta Pasteur (WILD; BAIN, 2006). 

 

 

3.5. Eletroforese de hemoglobina em pH alcalino 

Após o preparo do hemolisado rápido, as amostras foram submetidas à eletroforese em 

acetato de celulose (Cellogel, Chemetron) utilizando tampão Tris-EDTA-borato (TEB) pH 

8,52. Procedeu-se a corrida eletroforética sob a diferença de potencial de 300 V durante 30 

minutos. A leitura do resultado foi realizada mediante o uso de amostras padrão contendo 

hemoglobinas A, S e C, a fim de comparação da mobilidade eletroforética destas com a da 

amostra em estudo (NAOUM, 1997). 

 

 

3.6. Teste de solubilidade 

A confirmação da hemoglobina S foi realizada mediante o teste de solubilidade em 

papel de filtro. Em lâmina de vidro foram colocados 200 µL de solução redutora3 e 50 µL do 

sangue total. Após homogeneização da mistura por 30 segundos, transferiu-se 20 µL para 

papel de filtro qualitativo. A formação de um botão indica a presença da Hb S 

(MAGALHÃES, ARASHIRO, 1977). 

 

 

3.7. Dosagem de hemoglobina A2 

A concentração de hemoglobina A2 foi obtida mediante eletroforese em acetato de 

celulose (Cellogel, Chemetron) utilizando tampão Tris-EDTA-borato (TEB) pH 8,5 com 

conseguinte corrida eletroforética sob a diferença de potencial de 300 volts durante 30 

minutos. Após o fracionamento, as bandas correspondentes às hemoglobinas A e A2 foram 

                                                
2 Tampão Tris-EDTA-Borato (TEB) pH 8,5: Tris-(hidroximetil)-aminometano 10,2 g; Na2EDTA 0,6 g; ácido 
bórico 3,2 g; água destilada q.s.p. 1.000 mL. 
3 Solução redutora: 1mL da solução fosfato; 10mg de ditionito de sódio. 
Solução fosfato: KH2PO4 16,89g; K2HPO4 29,665g; saponina P. A. 1,25g; água destilada q.s.p. 125mL. 
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recortadas e eluídas em solução de NaCl a 0,9 % em banho-maria a 37ºC por 30 minutos. A 

leitura das absorbâncias das frações das hemoglobinas foi obtida em comprimento de onda de 

415 nm, utilizando espectrofotômetro (Coleman, modelo 395-UV) (BEZERRA, 1984). 

 

 

3.8. Dosagem de hemoglobina Fetal 

A hemoglobina Fetal foi quantificada através do método de desnaturação alcalina. Foi 

adicionada solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1,2 N4 ao hemolisado, e após 2 minutos a 

reação foi interrompida pela adição de solução saturada de sulfato de amônio5, a qual 

precipita as hemoglobinas desnaturadas. Após filtração em papel de filtro quantitativo 

(Whatman no42), o filtrado foi analisado por espectrofotometria em comprimento de onda de 

540 nm (Coleman, modelo 395-UV) (BETKE et al., 1959). 

 

 

3.9. Dosagem de ferritina sérica 

A concentração de ferritina sérica foi obtida a partir da análise das amostras de soro 

provenientes das alíquotas de sangue total sem anticoagulante. O ensaio utilizado foi 

Quimioluminescência Imunométrica em fase sólida utilizando-se kit comercial (Ferritin, Euro 

Diagnostics Products Co., UK) em aparelho automatizado (Immulite, Diagnostics Products 

Co., USA), seguindo-se a metodologia indicada pelo fabricante. 

 

 

3.10. Análise molecular 

 

3.10.1. Extração de DNA de leucócitos do sangue periférico 

A extração do DNA foi realizada através do kit illustra blood genomicPrep Mini Spin 

(GE Healthcare, USA), seguindo-se as recomendações do fabricante. Em um microtubo 

estéril de 1,5 mL foi adicionada uma alíquota de 200 µL de sangue total previamente 

homogeneizado à proteinase K, seguido da adição de solução de lise, esta última contendo um 

                                                
4 NaOH 1,2 N: Hidróxido de sódio 48 g, água destilada q.s.p. 1.000 mL. 
5 Solução saturada de sulfato de amônio: Sulfato de amônio 500 g; água destilada q.s.p. 500 mL. 
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sal caotrópico. Em presença da proteinase K, o sal caotrópico provoca a lise das hemácias e 

desnatura proteínas.  

A mistura foi homogeneizada em vórtex e incubada por 10 minutos em temperatura 

ambiente, com agitação intermitente, e transferida para uma microcoluna acoplada a um tubo 

coletor e centrifugada a 11.000 g por 1 minuto (Centrífuga Mikro-120, Hettich Zentrifugen). 

Nesta etapa o sal caotrópico promove a ligação do DNA genômico à membrana de sílica da 

microcoluna.  

Para a primeira lavagem, adicionou-se a solução de lise à microcoluna. Em seguida 

centrifugou-se a 11.000 g por 1 minuto. Para a segunda lavagem foi adicionado o tampão de 

lavagem e posterior centrifugação a 11.000 g por 3 minutos.  

Ao final, a microcoluna foi transferida para um microtubo limpo e acrescentado o 

tampão de eluição pré-aquecido a 70º C em banho-maria seguido de incubação à temperatura 

ambiente por 1 minuto e centrifugado a 11.000 g também por 1 minuto. O DNA extraído foi 

armazenado em freezer -20º C. 

 

 

3.10.2. Avaliação da integridade e quantificação do DNA 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada através de eletroforese horizontal em 

gel de agarose a 0,8% utilizando tampão TBE6 1X (pH 8,0), sob diferença de potencial de 100 

V durante 1 hora e 30 minutos. Em seguida, procedeu-se a coloração com solução de brometo 

de etídio 5 µg/mL em TBE 1X por 30 minutos para permitir a visualização das bandas de 

DNA no gel por exposição à luz ultravioleta (SAMBROOK et al., 1992). A quantificação do 

DNA foi obtida por espectrofotometria a 260 nm (SAMBROOK et al., 1992) utilizando 

espectrofotômetro FEMTO.  

 

 

3.10.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A amplificação do DNA foi obtida através da técnica Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR). Para tanto, procedeu-se a preparação do mix de reagentes, ao qual foi 

adicionada uma alíquota de DNA (Tabela 3). 

                                                
6 Tampão TBE 1X: tris base 0,089 M, ácido bórico 0,089 M, EDTA 0,2 mM. 
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Tabela 3 – Composição da reação na PCR 

Componentes Volume (µµµµL) 

H2O (MiliQ Autoclavada) 35,1 

Tampão 10X 5,0 

MgCl2 (50 mM) 2,0 

dNTP (10 mM) 1,0 

EA74 (10 µM) 0,7 

EA72 (10 µM) 0,7 

Taq DNA Polimerase (5U/µM) 0,5 

DNA 5,0 

Volume Final  50,0 

 

 

Os primers utilizados foram o EA74 e o EA72 (Tabela 4), resultando na amplificação 

de um fragmento de 627 pb, a fim de investigar a presença das mutações IVS-1 nt 1 (G→A), 

IVS-1 nt 6 (T→C) e nonsense códon 39 (CAG→TAG) (SIRVENT et al, 1998). 

 

 

             Tabela 4 – Primers utilizados para amplificação do fragmento alvo do estudo  

             no gene beta de globina 

Primer Seqüência Direção Posição 

EA74 5’-GGTTTGAAGTCCAACTCCT-3’ →→→→ 61961-61979 

EA72 5’-CACTCAGTGTGGCAAAGGTG-3’ ←←←← 62587-62568 

→→→→  sense; ←←←←  anti-sense. 

 

 

A reação foi processada em termociclador (GeneAmp 9700, Apllied Biosystems), no 

qual foram realizados 35 ciclos de 94oC por 30 segundos para desnaturação, de 60oC por 45 

segundos para anelamento e de 72oC por 1 minuto para extensão. Esses ciclos foram 

antecedidos por aquecimento à temperatura de 94oC durante 2 minutos para desnaturação 

inicial e seguidos de uma etapa de extensão final, sob temperatura de 72oC por 7 minutos.
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3.10.4. Eletroforese dos produtos da PCR 

Para visualização dos fragmentos amplificados alíquotas de 5 µL do produto da PCR 

foram misturadas a 3 µL do tampão da amostra7 e submetidas à eletroforese horizontal em gel 

de agarose a 1,5%, utilizando tampão TBE 1X (pH 8,0), sob diferença de potencial de 100 V 

durante 1 hora.  

Em cada gel de eletroforese foi aplicado 2,0 µL (500 µg/mL) do padrão de tamanho 

molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs) para determinação do tamanho do fragmento 

amplificado. Após a corrida eletroforética foi realizada a coloração do gel em solução de 

brometo de etídio em uma concentração de 5 µg/mL em tampão TBE 1X por 30 minutos e 

posterior exposição do gel à luz ultravioleta e fotodocumentação (SAMBROOK et al., 1992). 

 

 

3.10.5. Digestão com enzimas de restrição (RFLP - restriction fragment length 

polymorphism analysis) 

As amostras de produto amplificado foram submetidos à digestão com as enzimas de 

restrição apropriadas para cada mutação estudada. Foram utilizadas a enzimas BsaBI, SfaNI e 

BfaI (Biolabs), para detectar, respectivamente, as IVS-1 nt 1 (G→A), IVS-1 nt 6 (T→C) e 

nonsense códon 39 (C→T). O processo ocorreu overnight, por 16 horas, em banho-maria a 

37oC para BfaI e SfaNI, e a 60oC para a BsaBI (SIRVENT et al, 1998). 

As seqüencias específicas reconhecidas pelas enzimas utilizadas e o padrão das bandas 

resultantes da clivagem de acordo com o genótipo estão apresentados na Tabela 5. 

                                                
7 Tampão da amostra: 40% de sacarose, 0,25% de azul de bromofenol em água. 
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       Tabela 5 – Seqüencias reconhecidas pelas enzimas de restrição e padrão das bandas 

       obtidas após a digestão 

Enzima Seqüencia 
Fragmentos 

Normal Heterozigoto Homozigoto 

BsaBI 5’...GATNN▼NNATC...3’ 

3’...CTANN▲NNTAG...5’ 

627 627+322+305 322+305 

SfaNI 5’...GCATC(N)5
▼...3’ 

3’...CGTAG(N)9▲...5’ 

506+121 506+241+174

+121+91 

241+174 

+121+91 

BfaI 5’...C▼TAG...3’ 

3’...GAT▲C...5’ 

422+114 

+91 

422+268+154

+114+91 

268+154 

+114+91 

 

 

3.10.6. Eletroforese dos produtos de digestão 

O produto obtido foi submetido à eletroforese horizontal em gel de agarose a 2,0%, 

com uso de tampão TBE 1X (pH 8,0), sob diferença de potencial de 100 V durante 1 hora. O 

padrão de tamanho molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs) foi também aplicado no gel, 

com o intuito de evidenciar o tamanho dos fragmentos presente (SAMBROOK et al., 1992). 

O procedimento de coloração foi semelhante ao descrito no item 3.10.4.  

 

 

3.11. Análise estatística 

Para a análise dos dados foram utilizandos os softwares “S.P.S.S. for Windows” 

versão 10.0 e “Microsoft Office Excel 2007”. O nível de significância estabelecido para todos 

os testes foi de 5% (p < 0,05).  

Foi realizada a análise descritiva em termos de média e desvio padrão para todas as 

variáveis quantitativas. 

O teste t de Student foi empregado para comparar os valores médios dos parâmetros 

laboratoriais entre dois diferentes grupos. Foram utilizados os testes de Kolmogorov-Smirnov 

e de Levene para verificar, respectivamente, se as variáveis apresentavam distribuição normal 

e variâncias homogêneas. 
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4. RESULTADOS 

 

Dos 48 indivíduos inclusos no estudo, 35 (72,9%) eram heterozigotos, 4 (8,3%) eram 

homozigotos da talassemia beta, e 9 (18,8%) apresentaram a interação HbS/talassemia beta 

(Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 – Distribuição percentual dos 48 indivíduos não aparentados de acordo  

com o genótipo para a talassemia beta 

 

 

Dentre os 35 indivíduos heterozigotos para a talassemia beta, 13 (37,1%) apresentaram 

a mutação β+ IVS-1 nt 6 (T→C), 15 (42,9%) a mutação β0 IVS-1 nt 1 (G→A) e 7 (20%) eram 

portadores de outras mutações não detectadas pela metodologia utilizada (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Distribuição percentual dos 35 indivíduos com o traço talassêmico beta 

de acordo com as mutações detectadas 
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Os quatro pacientes com talassemia beta homozigoto, apresentaram a mutação β+ IVS-

1 nt 6 (T→C), enquanto os pacientes com interação HbS/talassemia beta, 6 (66,7%) 

apresentaram a mutação β0 IVS-1 nt 1 (G→A) e os outros 3 (33,3%) são portadores de outras 

mutações não identificadas pela metodologia utilizada. A mutação β0 códon 39 (CAG→TAG) 

não foi detectada em nenhum dos pacientes do estudo. 

Dentre os alelos talassêmicos encontrados no estudo, 40,4% eram IVS-1 nt 1, 40,4% 

eram IVS-1 nt 6 e 19,2% não foram identificados com as técnicas utilizadas (Tabela 6). 

 

 

    Tabela 6 – Freqüência dos alelos responsáveis pela talassemia beta nos 48 

    indivíduos estudados 

Mutação Total de Alelos Freqüência (%) 

β
0 IVS-1 nt 1 (G→A) 21 40,4 

β
+ IVS-1 nt 6 (T→C) 21 40,4 

Outras 10 19,2 

 

 

 

As Figuras 11 e 12 apresentam exemplos do perfil das bandas de fragmentos de DNA 

obtido após digestão com as enzimas SfaNI e BsaBI, respectivamente, a fim de detectar a 

presença das mutações β+ IVS-1 nt 6 (T→C) e β0 IVS-1 nt 1 (G→A). 
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←←←← 506 pb 
 
 
 

←←←← 241 pb 
 

←←←← 174 pb 
 
 
 

←←←← 121 pb 
 

←←←← 91 pb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Eletroforese horizontal em gel de agarose 2,0% de produtos de PCR digeridos 

com enzima SfaNI overnight por 16 horas, em banho-maria a 37oC. A coluna 1 corresponde à 

amostra de homozigoto para IVS-1 nt 6; a 2 corresponde ao padrão de tamanho molecular 

“100bp DNA Ladder” (BioLabs); a coluna 3, à amostra de heterozigoto para IVS-1 nt 6; a 4 

corresponde à amostra de indivíduo normal para essa mutação; a coluna 5 corresponde ao 

controle positivo homozigoto e a coluna 6, ao branco da reação de PCR digerido com o mix 

de enzima e tampão 

 

 



 

 

49

←←←← 627 pb 
 
 
 
 

←←←← 322 pb 
←←←← 305 pb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Eletroforese horizontal em gel de agarose 2,0% de produtos de PCR digeridos 

com enzima BsaBI overnight por 16 horas, em banho-maria a 60oC. As colunas 1, 3 e 7 

correspondem a amostras de indivíduos normais para a mutação investigada; a coluna 4 

corresponde ao padrão de tamanho molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs); as colunas 2 e 

5, amostras de indivíduos heterozigotos para a mutação IVS-1 nt 1; coluna 6 corresponde ao 

controle positivo heterozigoto e coluna 8, ao branco da reação de PCR digerido com o mix de 

enzima e tampão 
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A Tabela 7 apresenta os valores médios e desvio padrão dos parâmetros 

hematológicos e da ferritina sérica dos indivíduos heterozigotos e homozigotos da talassemia 

beta. Nos heterozigotos, o VCM e o HCM foram, respectivamente, 64,9 ± 4,7 fL e 20,1 ± 2,1 

pg, enquanto nos homozigotos, 60,0 ± 5,8 fL e 17,9 ± 1,5 pg. Foram excluídos do cálculo os 

indivíduos com deficiência de ferro ou cuja concentração sérica de ferritina não foi 

determinada.  

 

 

    Tabela 7 – Valores médios e desvio padrão dos parâmetros hematológicos  

    e bioquímico de 30 pacientes de acordo com o genótipo da talassemia beta 

Parâmetros  
Genótipo 

Heterozigoto (N=26*) Homozigoto (N=4) 

Hematócrito (%) 35,0 ± 4,4 26,4 ± 4,0 

Hemoglobina (g/dL) 10,8 ± 1,4 7,8 ± 0,8 

Hemácias (x1012/L) 5,41 ± 0,71 4,39 ± 0,51 

VCM (fL) 64,9 ± 4,7 60,0 ± 5,8 

HCM (pg) 20,1 ± 2,1 17,9 ± 1,5 

CHCM (g/dL) 31,0 ± 1,5 29,8 ± 1,7 

RDW (%) 14,2 ± 0,8 23,5 ± 4,2 

Ferritina (ng/mL) 228,1 ± 314,0 348,8 ± 159,0 

* Foram excluídos 9 pacientes dos cálculos dos valores de média e desvio padrão  
devido a estes apresentarem deficiência de ferro ou não terem resultados para a 
dosagem de ferritina sérica. Valores de referência: ver Anexo 2. 
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Na Tabela 8 são mostrados os valores médios e desvio padrão dos tipos de 

hemoglobina para os indivíduos heterozigotos e homozigotos da talassemia beta. Os 

indivíduos homozigotos apresentaram concentrações de hemoglobina A2 e Fetal mais elevada 

(5,7 ± 0,6% e 10,9 ± 5,2%, respectivamente) quando comparada com os heterozigotos (4,8 ± 

0,9% e 1,1 ± 1,3%, respectivamente).  

 

 

      Tabela 8 – Valores médios e desvio padrão dos tipos de hemoglobina de  

      30 pacientes de acordo com o genótipo da talassemia beta 

Tipos de 

Hemoglobina  

Genótipo 

Heterozigoto (N=26*) Homozigoto (N=4) 

Hemoglobina A (%) 94,1 ± 1,6 83,4 ± 5,0 

Hemoglobina A2 (%) 4,8 ± 0,9 5,7 ± 0,6 

Hemoglobina F (%) 1,1 ± 1,3 10,9 ± 5,2 

* Foram excluídos 9 pacientes dos cálculos dos valores de média e desvio padrão em 
virtude destes apresentarem deficiência de ferro ou não terem resultados para a 
dosagem de ferritina sérica. Valores de referência: ver Anexo 2. 

 

 

Os dados laboratoriais dos 4 pacientes homozigotos e dos 35 heterozigotos da 

talassemia beta encontram-se no Apêndice 5. 

Dos 9 indivíduos com a interação HbS/talassemia beta, apenas um não havia recebido 

transfusão sanguínea nos últimos três meses e não estava em uso de hidroxiuréia. Os demais 

receberam transfusão sanguínea e/ou estavam sob uso de hidroxiuréia motivo pelo qual não 

serão apresentados valores médios e desvio padrão dos dados laboratoriais por não serem 

representativos.  

Os parâmetros hematológicos e o perfil eletroforético estão apresentados nas Tabelas 9 

e 10, respectivamente. Os valores de ferritina sérica não foram determinados nesse grupo. 
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                  Tabela 9 – Parâmetros hematológicos dos 9 pacientes com interação  

                  Hb S/talassemia beta 

No 
Parâmetros Hematológicos 

Hto 
(%) 

Hb 
(g/dL) 

Hcias 
(x1012/L) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(%) 

RDW 
(%) 

1§ 
22,3 9,9 2,31 96 42,7 44,3 18,8 

2§ 28,4 8,6 3,17 90 27,0 30,2 15,5 

3 22,5 7,2 3,02 75 23,7 31,8 15,4 

4* 27,6 8,5 3,80 73 22,4 30,9 24,3 

5# 23,5 7,0 3,27 72 21,5 30,0 18,6 

6# 20,2 6,4 2,22 91 29 31,9 18,7 

7# 25,6 7,7 3,93 65 19,7 30,2 22,5 

8* 26,9 8,2 3,0 90 27,1 30,2 16 

9# 27,7 8,0 3,93 70 20,3 28,8 17,4 

* Transfusão sanguínea dentro dos últimos três meses. 
§ Pacientes em uso do medicamento hidroxiuréia. 
# Ausência de informações sobre se o paciente fazia uso de hidroxiuréia e/ou se 
havia recebido transfusão sanguínea nos últimos três meses. 

 

 

 

                 Tabela 10 – Perfil eletroforético dos 9 pacientes com interação Hb S/ 

                 talassemia beta 

No 

TIPOS DE HEMOGLOBINA 

Hemoglobina A 
(%) 

Hemoglobina S 
(%) 

Hemoglobina A2 
(%) 

Hemoglobina F 
(%) 

1§ - 84 3,7 12,3 

2§ - 79,1 4,4 16,5 

3 - 89,3 6,8 3,9 

4* 56,7 33,6 4,3 5,4 

5# - 70,0 5,7 5,5 

6# 16,8 75,1 4,0 4,1 

7# - 68,9 4,0 27,1 

8* 55,8 39,3 3,7 1,2 

9# - 83,6 4,9 11,5 

* Transfusão sanguínea dentro dos últimos três meses.  
§ Pacientes em uso do medicamento hidroxiuréia.  
# Ausência de informações sobre se o paciente fazia uso de hidroxiuréia e/ou se havia recebido 
transfusão sanguínea nos últimos três meses. 
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Foi realizada a comparação dos parâmetros hematológicos e bioquímico e dos tipos de 

hemoglobina entre os grupos de indivíduos heterozigotos para as mutações IVS-1 nt 6 e IVS-

1 nt 1.  

A Tabela 11 mostra a comparação das análises laboratoriais entre os pacientes 

heterozigotos da talassemia beta para as mutações IVS-1 nt 1 e IVS-1 nt 6, sem deficiência de 

ferro. A análise estatística mostrou que houve diferença significante (p < 0,05) para VCM, 

HCM, hematócrito, concentração de hemoglobina total e das hemoglobinas A e A2.   

 

 

Tabela 11 – Comparação dos resultados das análises laboratoriais (média ± DP) entre 

pacientes heterozigotos da talassemia beta para as mutações IVS-1 nt 1 e IVS-1 nt 6, sem 

deficiência de ferro 

Parâmetros  

Tipo de Mutação 

IVS-1 nt 1 (N=12)* IVS-1 nt 6 (N=9)** p-valor(1) 

Hematócrito (%) 32,7 ± 4,1 37,2 ± 3,5 0,012 

Hemoglobina (g/dL) 10,0 ± 1,0 11,8 ± 1,1 <0,001 

Hemácias (x1012/L) 5,21 ± 0,71 5,47 ± 0,31 0,320 

VCM (fL) 63,3 ± 3,8 68,0 ± 4,5 0,023 

HCM (pg) 19,3 ± 1,7 21,7 ± 2,0 0,007 

CHCM (g/dL) 30,5 ± 1,5 31,8 ± 1,6 0,064 

RDW (%) 14,2 ± 0,8 14,1 ± 0,8 0,883 

Ferritina (ng/mL) 235,0 ± 220,7 309,5 ± 463,0 0,629 

(1) p-valor do teste t de Student para amostras independentes. 
* Foram excluídos da comparação 3 pacientes com deficiência de ferro ou cuja dosagem da ferritina sérica 
não pôde ser realizada 
** Foram excluídos da comparação 4 pacientes com deficiência de ferro ou cuja dosagem da ferritina sérica 
não pôde ser realizada 

Valores de referência: ver Anexo 2. 
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Na Tabela 12 estão os resultados da comparação dos valores médios e desvio padrão 

dos tipos de hemoglobina entre os grupos de indivíduos heterozigotos para as mutações β
+ 

IVS-1 nt 6 (T→C) e β0 IVS-1 nt 1 (G→A). Observou-se que não houve diferença estatística 

(p > 0,05) apenas para a hemoglobina Fetal.  

 

 

 

Tabela 12 – Comparação dos valores médios e desvio padrão dos tipos de hemoglobina entre 

os grupos de pacientes heterozigotos da talassemia beta para as mutações IVS-1 nt 1 e IVS-1 

nt 6, sem deficiência de ferro 

Tipo de hemoglobina 

Tipo de Mutação 

IVS-1 nt 1 (N=12)* IVS-1 nt 6 (N=9)** P-valor(1) 

Hemoglobina A (%) 93,3 ± 1,8 95,1 ± 0,5 0,009 

Hemoglobina A2 (%) 5,3 ± 0,6 4,1 ± 0,2 <0,001 

Hemoglobina F (%) 1,4 ± 1,8 0,8 ± 0,5 0,333 

(1) p-valor do teste t de Student para amostras independentes. 
* Foram excluídos da comparação 3 pacientes com deficiência de ferro ou cuja dosagem da ferritina sérica 
não pôde ser realizada 
** Foram excluídos da comparação 4 pacientes com deficiência de ferro ou cuja dosagem da ferritina sérica 
não pôde ser realizada 

Valores de referência: ver Anexo 2. 
 

 

 

As Tabelas 13 e 14 apresentam a comparação das análises laboratoriais e dos tipos de 

hemoglobina dos pacientes heterozigotos e homozigotos da mutação IVS-1 nt 6. Houve 

diferença estatisticamente significante (p < 0,05) para todos os parâmetros hematológicos, 

com exceção do CHCM. Em relação aos tipos de hemoglobina, os homozigotos apresentaram 

valores mais elevados de hemoglobinas A2 e Fetal, havendo diferença estatisticamente 

significante (p < 0,05) para todos os tipos de hemoglobina. 
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Tabela 13 – Comparação dos valores médios e desvio padrão dos parâmetros hematológicos 

entre os pacientes homozigotos e heterozigotos para a mutação IVS-1 nt 6 da talassemia beta  

Parâmetros  

Genótipo IVS-1 nt 6 

Homozigotos (N=4) Heterozigotos (N=9)* p-valor(1) 

Hematócrito (%) 26,4 ± 4,0 37,2 ± 3,5 <0,001 

Hemoglobina (g/dL) 7,8 ± 0,8 11,8 ± 1,1 <0,001 

Hemácias (x1012/L) 4,39 ± 0,51 5,47 ± 0,31 0,001 

VCM (fL) 60,0 ± 5,8 68,0 ± 4,5 0,027 

HCM (pg) 17,9 ± 1,5 21,7 ± 2,0 0,006 

CHCM (g/dL) 29,8 ± 1,7 31,8 ± 1,6 0,067 

RDW (%) 23,5 ± 4,2 14,1 ± 0,8 0,020 

Ferritina (ng/mL) 348,8 ± 159,0 309,5 ± 463,0 0,875 

(1) p-valor do teste t de Student para amostras independentes. 
* Foram excluídos da comparação 4 pacientes com deficiência de ferro ou cuja dosagem da ferritina sérica 
não pôde ser realizada 

Valores de referência: ver Anexo 2. 
 

 

 

Tabela 14 – Comparação dos valores médios e desvio padrão dos tipos de hemoglobina entre 

os pacientes homozigotos e heterozigotos para a mutação IVS-1 nt 6 da talassemia beta 

Parâmetros  

Genótipo IVS-1 nt 6 

Homozigotos (N=4) Heterozigotos (N=9)* p-valor(1) 

Hemoglobina A (%) 83,4 ± 5,0 95,1 ± 0,5 0,018 

Hemoglobina A2 (%) 5,7 ± 0,6 4,1 ± 0,2 0,010 

Hemoglobina F (%) 10,9 ± 5,2 0,8 ± 0,5 0,029 

(1) p-valor do teste t de Student para amostras independentes. 
* Foram excluídos da comparação 4 pacientes com deficiência de ferro ou cuja dosagem da ferritina sérica 
não pôde ser realizada 

Valores de referência: ver Anexo 2. 
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5. DISCUSSÃO 

A talassemia beta é uma doença monogênica de distribuição mundial, resultante de 

uma grande variedade de defeitos moleculares, principalmente mutações de ponto e 

frameshifts, que acarretam diminuição (β+, β++ ou βsilent) ou ausência (β0) da síntese de cadeias 

beta de globina. Estima-se que mais de 200 tipos de alelos já foram identificados (THEIN, 

2008).  

Uma característica importante relacionada à talassemia beta é a tendência apresentada 

por cada mutação de ter distribuição específica em populações diferentes. Uma mesma 

mutação tanto pode ser a causa de grande parte dos casos em um grupo étnico específico, 

como pode estar ausente em outros grupos populacionais. Isso é explicado pelo fato de existir 

uma associação muito próxima entre mutações específicas e determinados haplótipos do gene 

beta. Em uma população, três ou quatro haplótipos comuns estão presentes na maioria dos 

indivíduos, enquanto um número maior de haplótipos raros está relacionado ao restante dos 

cromossomos. Nesse contexto, muitos estudos têm evidenciado que poucos alelos mais 

comuns são responsáveis pela maior parte dos casos detectados em uma população, enquanto 

muitos alelos menos freqüentes podem estar presentes em uma fração reduzida de indivíduos 

portadores de alelos mutados para a talassemia beta (FLINT et al., 1998). 

A população de nosso país resulta da miscigenação entre povos nativos e indivíduos 

de diferentes grupos étnicos que se instalaram de forma heterogênea ao longo do território 

brasileiro. A influência dos genes oriundos das populações dos países da região do Mar 

Mediterrâneo é de grande relevância, especialmente em relação aos portugueses, que foram 

nossos principais colonizadores, e aos italianos, cuja imigração para as regiões sudeste e sul 

do país se deu em número considerável, principalmente do Norte da Itália (FONSECA et al., 

1998; MARTINS et al., 1993; REICHERT et al., 2007). 

Em 1982, Orkin et al. determinaram o perfil das mutações para a talassemia beta em 

indivíduos de origem mediterrânea, apresentando os alelos talassêmicos mais freqüentes e 

associando-os aos haplótipos característicos daquela população. As mutações β+ IVS-1 nt 110 

(G→A), β0 nonsense códon 39 (C→T), β0 IVS-1 nt 1 (G→A) e β++ IVS-1 nt 6 (T→C) foram 

as mais freqüentes.  

Estudos subseqüentes realizados com outros grupos populacionais da região do Mar 

Mediterrâneo corroboraram a ocorrência dessas mutações como sendo as mais freqüentes para 

a maior parte dos alelos talassêmicos investigados, variando somente as proporções de cada 

tipo de acordo com a origem étnica dos indivíduos participantes (CAO et al., 1989; 
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FAUSTINO et al., 1999; KAZAZIAN et al., 1984 ; RIGOLI et al., 2001; ROSATELLI et al., 

1992). 

Vários estudos com base em técnicas de biologia molecular realizados no Brasil, até a 

presente data, têm mostrado um perfil heterogêneo das mutações encontradas. De um modo 

geral, os grupos populacionais das regiões sul e sudeste apresentaram predomínio das 

mutações β
0 códon 39 e β

+ IVS-1 nt 110, sendo a primeira especialmente atribuída à 

imigração italiana recebida nessas regiões (BERTUZZO et al., 1997; FONSECA et al., 1998; 

MARTINS et al, 1993; MOREIRA, 1996; MOREIRA et al., 1997; REICHERT et al., 2007). 

Na região nordeste, entretanto, as mutações mais freqüentes tem sido a IVS-1 nt 6 e a IVS-1 

nt 1 (ARAÚJO et al., 2003; BEZERRA, 2007). 

O presente estudo é o primeiro trabalho realizado com o intuito de conhecer o perfil 

das mutações da talassemia beta no estado do Rio Grande do Norte, e um dos poucos 

realizados na região Nordeste de nosso país. A técnica de PCR/RFLP utilizada para investigar 

três das mutações mais freqüentes nas populações de origem mediterrânea – β
0 nonsense 

códon 39 (C→T), β0 IVS-1 nt 1 (G→A) e ), β++ IVS-1 nt 6 (T→C) – permitiu identificar 42 

(80,8%) do total de 52 alelos talassêmicos analisados. Os 10 alelos restantes (19,2%) 

constituem outras mutações não detectadas pela metodologia utilizada. 

No grupo dos heterozigotos da talassemia beta, composto por 35 indivíduos, a 

freqüência das mutações IVS-1 nt 1 e IVS-1 nt 6, foi de 42,9% e 37,1%, correspondendo a 15 

e 13 alelos, respectivamente. Sete alelos (20%) não foram identificados. Todos os 

homozigotos apresentaram a mutação IVS-1 nt 6 – constituindo fenótipo intermediário da 

doença – totalizando 8 alelos. Dentre os 9 pacientes com interação hemoglobina S/talassemia 

beta, apenas 6 alelos foram identificados, sendo todos do tipo IVS-1 nt 1. 

A mutação IVS-1 nt 1, do tipo β0, determina ausência de hemoglobina A. Quando em  

interação com a hemoglobina S, resulta em quadro clínico e perfil eletroforético semelhante 

ao observado na anemia falciforme, porém com concentração de Hb A2 acima de 4%. Essa 

semelhança muitas vezes dificulta o correto diagnóstico da interação quando se realiza apenas 

a eletroforese qualitativa sem quantificar as hemoglobinas presentes. O eritrograma desses 

pacientes, contudo, apresenta diferenças em relação ao da anemia falciforme com presença de 

microcitose, hipocromia e VCM de cerca de 70 fL (FRENETTE; ATWEH, 2007; ZAGO et 

al., 1980).  

A população do estado do Rio Grande do Norte tem base na miscigenação entre os 

índios nativos, os negros africanos trazidos como escravos e os brancos colonizadores. 

Entretanto, não teve em sua composição étnica forte influência africana, como ocorreu em 



 

 

58

outros estados brasileiros, uma vez que não recebeu grandes quantidades de escravos no 

período da colonização (CASCUDO, 1980). Dentre a raça branca os portugueses constituem a 

principal influência étnica, seguidos dos franceses que aqui estiveram por quase um século até 

o início da colonização efetiva da região por Portugal, e que mantiveram relações muito 

próximas com os indígenas. Os holandeses também estiveram presentes em terras potiguares 

durante cerca de vinte anos de ocupação, mas sua contribuição para a formação do povo não 

foi significativa (MARIZ; SUASSUNA, 2002) 

Os tipos de mutação para a talassemia beta observados em populações de Portugal não 

diferem do estabelecido como mais comuns para os diferentes grupos populacionais da região 

do Mar Mediterrâneo, embora haja heterogeneidade na distribuição dos alelos de acordo com 

cada um deles (FLINT et al., 1998). 

Em 1983, Tamagnini et al., sugeriram para a mutação IVS-1 nt 6 a denominação de 

“mutação β
+ tipo portuguesa” por terem identificado 14 indivíduos homozigotos em 10 

famílias em uma pequena área ao norte da cidade de Coimbra, localizada à região Norte de 

Portugal. Outros estudos, entretanto, mostraram que não se trata da mutação mais freqüente 

na região em foco ou em todo o país (CABEDA et al., 1999; FAUSTINO et al., 1999; FLINT 

et al., 1998). 

Faustino et al., em 1999, caracterizaram geograficamente a distribuição dos alelos 

talassêmicos na população portuguesa a partir de estudos prévios. Observaram que no norte 

do país as mutações β0 códon 39 e CD 6 (–A) são as mais freqüentes, seguidos da β0 IVS-1 nt 

1 (G→A) e da β++ IVS-1 nt 6 (T→C). Na região central, a IVS-1 nt 6 e a IVS-1 nt 1  são, 

respectivamente, a segunda e a terceira mutação mais comum, enquanto no sul de Portugal o 

inverso é observado. A partir dessas freqüências regionais foi estimada a freqüência relativa 

das mutações em nível nacional, sendo a β0 códon 39, a IVS-1 nt 1 e a IVS-1 nt 6 as mais 

comuns, compondo, respectivamente, 38%, 28% e 17% dos alelos investigados. 

Em relação a grupos populacionais de origem francesa, Falchi et al. (2005) e Kaplan et 

al., em 1990, ao investigarem indivíduos residentes, respectivamente, na Ilha de Córsega e no 

Canadá, encontraram elevada freqüência das mutações β
0 códon 39 e β

+ IVS-1 nt 110 

(G→A).  

No presente estudo, é possível sugerir a contribuição étnica portuguesa na formação da 

população do estado do Rio Grande do Norte como a principal responsável pela elevada 

freqüência das mutações IVS-1 nt 6 e IVS-1 nt 1 no grupo populacional investigado, apesar 

da ausência da códon 39. 
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Estudo realizado por Araújo et al. (2003) mostrou um padrão molecular para as 

mutações da talassemia beta no estado de Pernambuco diferente daquele encontrado em 

estudos anteriores, realizados em estados da região sudeste e sul do Brasil. Os autores 

recrutaram 60 indivíduos sem parentesco que estavam sob acompanhamento no Hospital de 

Hematologia da Fundação HEMOPE e destes, 6 tinham talassemia maior, 20 apresentavam 

talassemia intermediária, 14 eram heterozigotos e 20 eram portadores da interação 

hemoglobina S/talassemia beta. Dos 86 alelos talassêmicos investigados, a β++ IVS-1 nt 6 foi 

a mais freqüente (62,8%), seguida da β0 IVS-1 nt 1 (15,1%). As mutações β+ IVS-1 nt 110 

(8,2%) e β0 códon 39 (3,5%) foram também detectadas, porém em freqüência inferior. 

A frequência da IVS-1 nt 6 no presente trabalho (40,4%) foi inferior a observada nos 

estudos realizados em Pernambuco por Araújo et al. (2003) e Bezerra (2007). Por outro lado, 

nossos resultados para a mutação IVS-1 nt 1 mostraram frequência mais elevada dessa 

mutação (40,4%) do que os dois estudos realizados em Pernambuco (15,1% e 6,1%, 

respectivamente).  

Martins et al. (1993) investigando 70 indivíduos heterozigotos da talassemia beta, não 

aparentados, oriundos da cidade de Campinas, região Sudeste do Brasil, observaram que a 

freqüência da mutação β0 códon 39 foi a maior (64,3%), seguida da β+ IVS-1 nt 110 (20,0%). 

Nessa população, a freqüência das mutações IVS-1 nt 6 e IVS-1 nt 1 foi reduzida, 

correspondendo a 7,1% e 5,7% do total de alelos talassêmicos. Resultados semelhantes foram 

observados na região Sul do Brasil, por Reichert et al. (2007), ao realizarem um estudo 

molecular em amostras de 124 heterozigotos da talassemia beta, 1 homozigoto e 2 pacientes 

portadores da interação hemoglobina S/talassemia beta. A mutação β
0 códon 39 foi a mais 

freqüente (50,9%), seguida pela β
+ IVS-1 nt 110 (18,1%) e, em menor proporção, foram 

observadas as mutações IVS-1 nt 1 e IVS-1 nt 6, respectivamente, com freqüência de 12,9% e 

9,5%. 

Como já mencionado, a IVS-1 nt 6 é uma das mutações mais encontradas nas regiões 

do Mar Mediterrâneo, especialmente no Norte e Centro de Portugal (FAUSTINO et al., 1999; 

FLINT et al., 1998; TAMAGNINI et al., 1983). Contudo, freqüências mais elevadas deste 

alelo foram detectadas em estudos realizados em outras populações. Na Palestina, El-Latif et 

al. (2002) investigaram um grupo de indivíduos residentes em regiões montanhosas e viram 

que quase metade dos alelos talassêmicos investigados eram do tipo β++ IVS-1 nt 6 (T→C).  

A mutação IVS-1 nt 1 tem sido também observada com elevada frequência em grupos 

populacionais da Espanha, sendo a mais comum em algumas regiões, e a segunda mais 

encontrada em outras (BENITO et al., 1996; VILLEGAS et al., 1996). Também a IVS-1 nt 6 
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é vista em populações espanholas. Sirvent e colaboradores (1998) observaram que essa 

mutação constituiu 16,3% dos alelos talassêmicos investigados em estudo realizado na 

comunidade Valenciana, seguida da IVS-1 nt 1 (9,3%). Nesse grupo, a códon 39 foi a 

mutação mais freqüente. 

Em relação às características laboratoriais, nos 26 pacientes heterozigotos da 

talassemia beta sem deficiência de ferro, observou-se microcitose e hipocromia, evidenciada 

por valores de VCM variando de 57 a 75 fL, e valores de HCM de 15,9 a 23,6 pg. A 

hemoglobina A2 variou de 3,7% a 7,2%. Apenas dois pacientes apresentaram hemoglobina 

Fetal acima de 2,0%, com valores de 3,5% e 6,3%. 

A microcitose e hipocromia são achados característicos da heterozigose para a 

talassemia beta. É observado que os valores para o VCM e o HCM estão reduzidos e a 

hemoglobina A2 está elevada. O tipo de mutação envolvida com a herança do traço determina 

o nível de alteração desses parâmetros. Mutações β0 e β+ severas se relacionam com VCM e 

HCM marcadamente reduzidos de cerca de 63 fL e 20 pg, respectivamente, e concentração de 

hemoglobina A2 variando entre 4,5 e 5,5%. Mutações β
+ brandas (também chamadas β++) 

determinam VCM e HCM menos reduzidos, correspondendo a cerca de 69 fL e 22 pg. Para 

essas mutações, a variação de hemoglobina A2 é de 3,6 a 4,2% (RUND et al, 1992; 

OLIVIERI; WEATHERALL, 2001). 

Nos indivíduos heterozigotos da talassemia beta é possível se observar elevação 

variável nas concentrações de hemoglobina Fetal, geralmente estando em torno de 1 a 3%, 

podendo chegar a concentrações mais elevadas (OLD, 2003). Os mecanismos que determinam 

esse aumento não estão completamente elucidados, mas entre os fatores estão as 

características inerentes à mutação envolvida (THEIN, 1998). 

Ao comparar os dados laboratoriais entre os indivíduos heterozigotos das mutações β0 

IVS-1 nt 1 (G→A) e β++ IVS-1 nt 6 (T→C), observou-se que os heterozigotos da mutação 

IVS-1 nt 1 apresentaram valores médios de VCM e HCM significativamente menores (p = 

0,023 e 0,007, respectivamente) e hemoglobina A2 significativamente mais elevados (p < 

0,001) quando comparados aos heterozigotos da mutação IVS-1 nt 6 (Tabelas 11 e 12).  

No Brasil, Reichert et al. (2007) ao realizarem estudo molecular em 127 indivíduos 

com talassemia beta observaram que amostras de indivíduos com a mutação IVSI-6 

apresentaram valores médios de VCM, HCM e hemoglobina A2, de 70,6 fL, 22,8 pg e 4,1%, 

respectivamente. Os valores de VCM e HCM eram significantemente mais elevados que os 

valores obtidos para as outras três mutações comuns identificadas no estudo (65,5 fL e 20,5 

pg, respectivamente), as mutações IVSI-1, IVSI-110 e códon 39. A média das concentrações 
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de hemoglobina A2 nos indivíduos com a mutação IVS-1 nt 6 foi menor (4,1%) em relação às 

mesmas três mutações comuns analisadas (5,2%). 

Resultados semelhantes foram observados por Bertuzzo et al. (1997), que 

relacionaram dados laboratoriais com a mutação presente em indivíduos heterozigotos, no 

Brasil. Observaram que para as mutações β0 códon 39 e IVS-1 nt 1, os valores de VCM e 

HCM eram mais reduzidos do que para o alelo β++ IVS-1 nt 6, enquanto as concentrações de 

hemoglobina A2 foram mais elevada para as mutações β0. 

Giambona et al., em estudo realizado em 2008, também observaram menor redução de 

VCM e HCM para a IVS-1 nt 6 em indivíduos de origem siciliana portadores do traço 

talassêmico beta, com média dos valores para a hemoglobina A2 de 3,69%, enquanto Rosatelli 

et al. (2002), no intuito de apresentar as características laboratoriais em relação às mutações 

presentes em indivíduos heterozigotos com ascendência italiana, encontraram na população 

estudada as mutações mais freqüentes da região do Mar Mediterrâneo, e observaram 

características laboratoriais semelhantes para a IVS-1 nt 6. Dentre as mutações identificadas, 

a IVS-1 nt 1 apresentou valores médios de VCM e HCM, respectivamente, de 63,3 fL e 20,3 

pg, e a concentração de hemoglobina A2 correspondeu a 4,8%.  

A homozigose da mutação IVS-1 nt 6 (β++ ou β+ branda) é uma das combinações de 

alelos talassêmicos que resultam na forma clínica denominada talassemia intermediária 

(THEIN, 2005). No Brasil, esse genótipo já foi descrito em alguns estudos com base em 

biologia molecular, identificando nos pacientes investigados a forma de talassemia beta 

caracterizada por curso clínico brando (BEZERRA, 2007; COSTA et al., 1991; FONSECA et 

al., 1998). 

Bezerra (2007) investigou os alelos presentes em 47 pacientes com diagnóstico clínico 

de talassemia beta maior e intermediária no estado de Pernambuco e detectou 30 indivíduos 

homozigotos da IVS-1 nt 6. A concentração de hemoglobina total variou entre 6,8 e 9,0 g/dL 

e da hemoglobina A2, entre 5,6% a 8,7%, enquanto para a hemoglobina Fetal a variação foi de 

2,0% a 20,8%.  

Resultados semelhantes foram observados por Tamagnini et al. (1983), em 14 

pacientes portadores de homozigose da mutação IVS-1 nt 6, oriundos da região norte de 

Portugal, nos quais a hemoglobina A2, variou de 5,1% a 8,0% e a hemoglobina Fetal, entre 

3,8% e 19,9%. Os valores médios de VCM e HCM foram de, respectivamente, 66,0 ± 7,0 fL e 

19,2 ± 1,9 pg. A presença de anemia crônica foi evidenciada pela concentração de 

hemoglobina total variando entre 6,3% a 9,8%. 
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Os dados laboratoriais dos 4 pacientes homozigotos da mutação IVS-1 nt 6 

identificados no presente trabalho (Apêndice 5) foram semelhantes aos descritos nos estudos 

de Bezerra (2007) e Tamagnini et al. (1983). Os valores de média e desvio padrão para o 

VCM e o HCM em nossos pacientes corresponderam a 60,0 ± 5,8 fL e 17,9 ± 1,5 pg – tendo 

sido estes inferiores aos obtidos no estudo realizado em Portugal, enquanto as proporções das 

hemoglobinas A2 e Fetal apresentaram variação entre 5,3% e 6,4% e 5,1% e 16%, 

respectivamente. A concentração de hemoglobina total nos homozigotos investigados no 

presente estudo esteve entre 6,9% e 8,9%, mantendo-se na mesma faixa de variação obtida 

por Bezerra (2007) e Tamagnini et al. (1983) para os pacientes analisados. 

Dos 9 pacientes com a interação hemoglobina S/talassemia beta, 6 apresentavam a 

IVS-1 nt 1 e 3 eram portadores de outras mutações não identificadas pela metodologia 

utilizada no estudo. Apenas um dos pacientes cuja mutação para a talassemia beta foi 

identificada não fazia uso de hidroxiuréia e não havia recebido transfusão sanguínea dentro 

dos últimos 3 meses, não havendo, então, interferência desses fatores sobre suas 

características laboratoriais (Apêndice 6). O paciente apresentava anemia, com concentração 

de hemoglobina total de 7,2 g/dL, microcitose e hipocromia (VCM de 75 fL e HCM de 23,7 

pg), e proporções das hemoglobinas A2 e Fetal, respectivamente, de 6,8% e 3,9%.  

Ao investigar 70 pacientes com interação hemoglobina S/talassemia beta no estado de 

Pernambuco, Bezerra (2007), encontrou 6 indivíduos cujo alelo talassêmico era a IVS-1 nt 1. 

A média da concentração de hemoglobina total foi de 7,4 g/dL, e as proporções das 

hemoglobinas A2 e Fetal corresponderam a valores de média de 5,4% e 13,8%. 

Embora a metodologia utilizada em nosso estudo tenha permitido a investigação de 

apenas três das mutações mais freqüentes encontradas no Brasil, o presente trabalho 

contribuiu de modo importante para ampliar o conhecimento do perfil molecular da 

talassemia beta em nosso país.  

Este foi o primeiro estudo sobre caracterização molecular da talassemia beta realizado 

no estado do Rio Grande do Norte e os dados encontrados corroboram o perfil heterogêneo da 

distribuição das mutações em relação às regiões do Brasil de acordo com a origem étnica da 

população, uma vez que estudos realizados na região nordeste têm mostrado maior freqüência 

de mutações que são menos encontradas nas regiões sul e sudeste do país. 
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6. CONCLUSÕES 

 

• Dos 52 alelos talassêmicos investigados no presente estudo, 40,4% eram do tipo β0 IVS-1 

nt 1 (G→A), 40,4% eram β++ IVS-1 nt 6 (T→C), e 19,2% não foram identificados com as 

técnicas utilizadas; 

 

• Dos 35 indivíduos heterozigotos da talassemia beta, 37,1% apresentaram a mutação IVS-1 

nt 6, 15 42,9% a IVS-1 nt 1 e 20% eram portadores de outras mutações não detectadas 

pela metodologia utilizada; 

 
• Os quatro pacientes com talassemia beta homozigoto e seis dos nove pacientes com 

interação hemoglobina S/talassemia beta apresentaram a mutação IVS-1 nt 6; 

 
• Os heterozigotos da mutação IVS-1 nt 1 apresentaram valores médios de VCM e HCM 

significativamente menores e hemoglobina A2 significativamente mais elevados  quando 

comparados aos heterozigotos da mutação IVS-1 nt 6; 

 

• A técnica de PCR/RFLP para o diagnóstico de formas moleculares mais comuns da 

talassemia beta mostrou-se útil para a identificação da presença ou ausência das mutações 

β
++ IVS-1 nt 6, β0 IVS-1 nt 1 e β0 códon 39 na maioria dos pacientes investigados. 
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APENDICE 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa Caracterização laboratorial e molecular do traço talassêmico beta e da interação 
hemoglobina S/talassemia beta que é coordenada pela Profa. Tereza Maria Dantas de Medeiros.  
 
Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 
nenhum prejuízo ou penalidade. 
 
Essa pesquisa procura estudar a talassemia beta que é transmitida de pai para filho. A talassemia é uma anemia causada por um gene (pedaço 
de DNA) que resulta na produção de quantidades muito pequenas de hemoglobina. Por causa disto, os glóbulos vermelhos de pessoas com 
talassemia são menores e contêm menos hemoglobina que o normal. A hemoglobina dá ao sangue a cor vermelha e é importante para 
carregar oxigênio. Todos possuem genes para hemoglobina, um vindo do pai e outro vindo da mãe. Quando não há hemoglobina suficiente 
diz-se que a pessoa tem anemia. A talassemia beta ocorre tanto em homens quanto em mulheres e como é uma anemia herdada o indivíduo 
com talassemia beta pode passá-la para seus filhos. Não é contagiosa e não é causada por deficiência de ferro ou de vitaminas na dieta. É 
importante saber que tem talassemia beta para que o médico possa orientar melhor o tratamento.  
Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos: uma pequena porção de sangue deverá ser coletada e 
analisada no Laboratório de Hematologia localizado no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN. Para este fim, será 
necessário a coleta de 10 mL de sangue por punção venosa (dobra do braço) utilizando seringa e agulha descartáveis para que sejam feitos 
alguns exames tais como: eritrograma, contagem de reticulócitos, dosagem de ferritina sérica, eletroforese de hemoglobina e dosagem de 
hemoglobina A2 e Fetal. Na amostra de sangue também será realizada a extração de DNA (molécula onde está armazenada a informação 
genética) para analisar as alterações do gene da hemoglobina (causador da doença). Após a realização dos exames laboratoriais as amostras 
de sangue serão descartadas de acordo com as normas de biossegurança. 
 
Os riscos envolvidos com sua participação são aqueles referentes ao procedimento da coleta de sangue: desmaios, pequenos sangramentos e 
hematoma (mancha roxa) no local da punção o qual desaparecerá em poucos dias, que serão minimizados através das seguintes providências: 
uso de curativo auto-adesivo no local da punção. 
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: identificação mais detalhada da talassemia beta, proporcionando maior 
conhecimento sobre esse tipo de anemia a fim de orientar melhor o tratamento.  
 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local 
seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 
 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 
 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profa. 
Tereza Maria Dantas de Medeiros, no Laboratório de Hematologia da Faculdade de Farmácia da UFRN – 2º andar ou pelo telefone 3215-
4231. 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do 
Campus Universitário, Lagoa Nova ou pelo telefone 3215-3135. 
 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 
voluntariamente da pesquisa Caracterização laboratorial e molecular do traço talassêmico beta e da interação hemoglobina 
S/talassemia beta. 
 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Pesquisador responsável: 

_____________________________________________________________________________ 

Tereza Maria Dantas de Medeiros 
Endereço: Laboratório de Hematologia da Faculdade de Farmácia da UFRN – 2º andar 
Fone: 3215-4231 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
Endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova - Telefone: 3215-3135 
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APENDICE 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esclarecimentos 
 
Este é um convite para que seu (sua) filho (a) participe da pesquisa Caracterização laboratorial e molecular do traço talassêmico beta e 
da interação hemoglobina S/talassemia beta que é coordenada pela Profa. Tereza Maria Dantas de Medeiros.  
 
A participação de seu (sua) filho (a) é voluntária, o que significa que ele (ela) poderá desistir a qualquer momento, retirando o 
consentimento, sem que isso traga nenhum prejuízo ou penalidade para ele (ela). 
 
Essa pesquisa procura estudar a talassemia beta que é transmitida de pai para filho. A talassemia é uma anemia causada por um gene (pedaço 
de DNA) que resulta na produção de quantidades muito pequenas de hemoglobina. Por causa disto, os glóbulos vermelhos de pessoas com 
talassemia são menores e contêm menos hemoglobina que o normal. A hemoglobina dá ao sangue a cor vermelha e é importante para 
carregar oxigênio. Todos possuem genes para hemoglobina, um vindo do pai e outro vindo da mãe. Quando não há hemoglobina suficiente 
diz-se que a pessoa tem anemia. A talassemia beta ocorre tanto em homens quanto em mulheres e como é uma anemia herdada o indivíduo 
com talassemia beta pode passá-la para seus filhos. Não é contagiosa e não é causada por deficiência de ferro ou de vitaminas na dieta. É 
importante saber que tem talassemia beta para que o médico possa orientar melhor o tratamento.  
Caso seu (sua) filho (a) decida aceitar o convite, ele (ela) será submetido aos seguintes procedimentos: uma pequena porção de sangue 
deverá ser coletada e analisada no Laboratório de Hematologia localizado no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN. 
Para este fim, será necessário a coleta de 10 mL de sangue por punção venosa (dobra do braço) utilizando seringa e agulha descartáveis para 
que sejam feitos alguns exames tais como: eritrograma, contagem de reticulócitos, dosagem de ferritina sérica, eletroforese de hemoglobina e 
dosagem de hemoglobina A2 e Fetal. Na amostra de sangue também será realizada a extração de DNA (molécula onde está armazenada a 
informação genética) para analisar as alterações do gene da hemoglobina (causador da doença). Após a realização dos exames laboratoriais 
as amostras de sangue serão descartadas de acordo com as normas de biossegurança. 
 
Os riscos envolvidos com a participação de seu (sua) filho (a) são aqueles referentes ao procedimento da coleta de sangue: desmaios, 
pequenos sangramentos e hematoma (mancha roxa) no local da punção o qual desaparecerá em poucos dias, que serão minimizados através 
das seguintes providências: uso de curativo auto-adesivo no local da punção. 
Seu (sua) filho (a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: identificação mais detalhada da talassemia beta, proporcionando 
maior conhecimento sobre esse tipo de anemia a fim de orientar melhor o tratamento.  
 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome de seu (sua) filho (a) não será identificado em nenhum momento. Os dados serão 
guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 
 
Se você tiver algum gasto que seja devido à participação de seu (sua) filho (a) na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. 
Em qualquer momento, se seu (sua) filho (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você e seu (sua) filho (a) ficarão com uma (01) cópia deste Termo, para ambos, e toda a dúvida que você ou seu (sua) filho (a) tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profa. Tereza Maria Dantas de Medeiros, no Laboratório de Hematologia da 
Faculdade de Farmácia da UFRN – 2º andar ou pelo telefone 3215-4231. 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do 
Campus Universitário, Lagoa Nova ou pelo telefone 3215-3135. 
 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo voluntariamente 
que meu (minha) filho (a) participe, também voluntariamente, da pesquisa Caracterização laboratorial e molecular do traço talassêmico 
beta e da interação hemoglobina S/talassemia beta. 
 

Responsável legal pelo participante da pesquisa: 

 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Pesquisador responsável: 

_____________________________________________________________________________ 

Tereza Maria Dantas de Medeiros 
Endereço: Laboratório de Hematologia da Faculdade de Farmácia da UFRN – 2º andar 
Fone: 3215-4231 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
Endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova - Telefone: 3215-3135 
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APENDICE 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 

PROJETO DE PESQUISA: 
Caracterização laboratorial e molecular do traço talassêmico beta e da interação 
hemoglobina S/talassemia beta 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

No:________ 
Data: _____ / _____ / ______ 

 

Nome: _____________________________________________________ No.Registro: ____________ 
Endereço: __________________________________________________ Tel. ___________________ 
Data de Nascimento: ___/____/____ Sexo: _______ Naturalidade: ____________________________ 
Grupo étnico: (    ) Branco   (    ) Pardo (    ) Negro 

Médico: ___________________________________________________________________________ 
Medicamento(s) em uso? Caso sim, qual (quais)?:__________________________________________ 
Tem ou teve anemia: (    ) Sim  (    ) Não              Fez tratamento para a anemia: (    ) Sim    (    ) Não  
Já fez transfusão sangüínea?: __________________ Quando?: _______________________________ 

Observações: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Exames Laboratoriais: 
 
Hto: _____________ %   VCM: ____________ fL 
Hb:  _____________ g/dL  HCM: ____________ pg 
Hcias: ____________ x1012/L  CHCM: ___________ g/dL 

RDW: __________ % 
 
Ferritina sérica: __________________ ng/mL 
 

Eletroforese de hemoglobina (pH alcalino): ___________________________________ 
Hb A: ___________ %   Hb A2: _________  Hb S: __________% 
Hb Fetal: __________________ % 
Teste de solubilidade: (    ) Positivo             Negativo (    ) 

Obs.: _____________________________________________________________________________ 
 
Análise Molecular: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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APENDICE 4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS 
DISCIPLINA HEMATOLOGIA CLÍNICA 

 
PROJETO DE PESQUISA: Caracterização laboratorial e molecular do traço talassêmico beta e da interação 

hemoglobina S/talassemia beta. 
 
 

RESULTADO DOS EXAMES LABORATORIAIS 
 
NOME:       Idade:  
Médico Requisitante: 
 
Tipo do exame: 
Eritrograma: 
 Resultado Valores de Referência 
Hematócrito .....................      Homem: 40 - 52%            Mulher:   36 - 47% 
Hemoglobina ...................      Homem: 13,0 - 18  g/dL   Mulher. 12 a 15 g/dL 
Hemácias ........................      Homem: 4,4 - 5,9 x1012/L 

Mulher:  4,0 - 5,4 x1012/L 
VCM.................................      80 - 94 fL 
HCM.................................      26 - 32 pg 
CHCM ..............................  32 - 36g/dL 
RDW ................................  11,5 – 14,5 % 
 
 
Tipo do exame     Resultado  Valores de referência 
 
Eletroforese de hemoglobina      Hb AA 
(pH alcalino)        Hb A = 96 a 98%  
      
Dosagem Hb A2        1,2 a 4,0% 
(Eletroforese alcalina com eluição) 
 
Dosagem Hb Fetal       0,0 a 2,0% 
(Método de Betke) 
 
 
Obs: 
 
 
 
             Natal, __/__/__ 
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APÊNDICE 5 

 

        Dados laboratoriais e moleculares dos 35 pacientes heterozigotos para talassemia beta 

No Id. S 
Hto  

(%) 

Hb 

(g/dL) 

Hcias 

(x1012/L) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

RDW  

(%) 

Ferritina 

(ng/mL) 
Hb A  

(%) 

Hb A2  

(%) 

Hb F  

(%) 

Tipo de  

Mutação 

1 10 F 37,1 12 5,57 67 21,5 32,3 12,9 ND 94,6 4,5 0,9 IVSI-6 

2 42 F 28,9 8,3 5,14 56 16,2 28,8 18,7 0,0 94,8 4,9 0,3 IVSI-1 

3 34 F 30,6 10,1 4,78 64 21,1 33 14,6 ND 93,7 5,1 1,2 IVSI-1 

4 52 F 36,5 11,4 5,21 70 21,9 31,3 14,6 > 1500 95,6 4,2 0,2 IVSI-6 

5 32 F 21,8 7,3 3,49 63 21 33,6 15,2 639,0 94,8 5,1 0,1 IVSI-1 

6 14 F 34,1 11,2 5,28 65 21,2 32,8 15,1 94,1 95,8 4,1 0,1 IVSI-6 

7 19 F 28,8 9,9 4,13 70 23,9 34,4 13,6 ND 94,4 4,5 1,1 IVSI-6 

8 31 F 31,6 10 4,8 66 20,9 31,8 14,2 287,0 93,2 5,4 1,4 IVSI-1 

9 2 F 31,6 9,7 5,57 57 17,4 30,2 15,3 43,9,0 94,7 4,4 0,9 IVSI-6 

10 61 F 30,7 9,6 4,57 67 21 31,3 14,1 335,0 94,9 4,6 0,5 IVSI-1 

11 55 M 40,1 13,1 5,98 67 21,9 32,7 13,8 428,0 95,6 3,9 0,5 IVSI-6 

12 13 F 35,3 10,6 6,04 59 17,5 29,9 14,4 55,1 94,3 5,2 0,5 IVSI-1 

13 1 M 40,5 11,2 6,99 58 16 27,6 13,8 21,9 91,9 6,4 1,7 IVSI-1 

14 70 F 42,7 12,9 5,67 75 22,7 30,2 14,7 270,0 94,9 4,2 0,9 IVSI-6 

15 57 F 35,3 11,1 5,7 62 19,5 31,5 14,9 671,0 92,3 4,2 3,5 IVSI-1 

16 51 F 35,1 10,8 4,95 71 21,7 30,7 13,3 278,0 94,4 5,2 0,4 IVSI-1 

17 11 M 33,7 10 5,25 64 19,1 29,7 12,6 126,0 93,8 5,8 0,4 IVSI-1 

18 20 F 28,9 8,7 4,18 69 20,9 30,2 14,2 35,3 93,8 4,9 1,3 Outras 

19 16 M 42,4 12,5 7,16 59 17,4 29,4 13,7 52,2 95,1 4,4 0,5 Outras 

20 34 F 33,9 11,6 4,92 69 23,6 34,2 13,5 157,0 95,2 3,7 1,1 IVSI-6 

21 35 F 32,3 10,1 5,22 62 19,2 31,1 14,4 113,0 92,4 6,2 1,4 IVSI-1 

22 26 F 33,8 9,9 5,44 62 18,2 29,3 13,1 169,0 93,6 5,4 1,0 IVSI-1 

23 12 M 38,9 11,4 5,7 68 20,1 29,4 13,6 39,6 94,2 4,2 1,6 IVSI-6 

24 16 F 34,1 10,2 5,21 66 19,5 29,8 14,4 42,0 93,3 6,1 0,6 IVSI-1 

25 39 M 39,9 12,3 6,43 62 19,1 30,8 13,5 190,0 94,2 4,8 1,0 Outras 

26 21 F 35,3 11,2 5,56 64 20,2 31,8 14,1 11,5 95,0 4,2 0,8 Outras 

27 6 M 34,6 10,4 5,49 63 18,9 30 15,7 36,2 91,3 7,2 1,5 Outras 

28 51 M 38,7 12,7 5,51 70 23,1 32,9 13,6 156,0 95,4 3,8 0,8 IVSI-6 

29 37 F 38,3 12,6 5,40 71 23,3 32,8 12,9 96,8 94,9 4,0 1,1 IVSI-6 

30 1 M 35,1 10,3 5,88 60 17,5 29,3 14,7 32,7 88,4 5,3 6,3 IVSI-1 

NR: Não realizado; Valores de Referência (Ver ANEXO 2) 
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Dados laboratoriais e moleculares dos 35 pacientes heterozigotos para talassemia beta   

                                                               continuação 

No Id. S 
Hto  

(%) 

Hb 

(g/dL) 

Hcias 

(x1012/L) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

RDW  

(%) 

Ferritina 

(ng/mL) 
Hb A  

(%) 

Hb A2  

(%) 

Hb F  

(%) 

Tipo de  

Mutação 

31 4 M 34 9,5 5,97 57 15,9 27,9 14,8 72,7 94,7 4,5 0,8 IVSI-1 

32 57 M 38,5 10,8 5,64 68 19,2 28,1 18,7 16,5 95,7 3,7 0,6 IVSI-6 

33 24 M 45,2 13,5 6,16 73 21,9 29,9 13,7 ND 95,4 4,1 0,5 IVSI-6 

34 65 F 36,4 11,3 5,47 67 20,6 30,9 13,6 ND 93,5 5,1 1,4 Outras 

35 31 M 41,9 12,9 6,15 68 21 30,8 13,8 ND 94,6 4,6 0,8 Outras 

NR: Não realizado; Valores de Referência (Ver ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

      Dados laboratoriais e moleculares dos 4 pacientes homozigotos da talassemia beta 

No Id. S 
Hto  

(%) 

Hb 

(g/dL) 

Hcias 

(x1012/L) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

RDW  

(%) 

Ferritina 

(ng/mL) 
Hb A  

(%) 

Hb A2  

(%) 

Hb F  

(%) 

Tipo de  

Mutação 

1 M 26 21,5 6,9 3,66 59 18,9 32,1 29,5 468,0 86,8 5,1 8,1 IVSI-6 

2 M 22 31,2 8,9 4,57 68 19,4 28,4 20,0 488,0 79,5 6,0 14,5 IVSI-6 

3 M 32 26,3 7,9 4,86 54 16,3 30,2 21,3 286,0 88,5 6,4 5,1 IVSI-6 

4 M 10 26,6 7,6 4,48 59 17,0 28,6 23,0 153,0 78,7 5,3 16,0 IVSI-6 

NR: Não realizado; Valores de Referência (Ver ANEXO 2) 
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APÊNDICE 6 

 

Dados laboratoriais e moleculares dos 9 pacientes com interação Hb S/talassemia beta 

No Id. S 
Hto  

(%) 

Hb 

(g/dL) 

Hcias 

(x1012/L) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

RDW  

(%) 
Hb A  

(%) 

Hb S  

(%) 

Hb A2  

(%) 

Hb F  

(%) 

Tipo de  

Mutação 

1
§
 43 F 22,3 9,9 2,31 96 42,7 44,3 18,8  - 84 3,7 12,3 IVSI-1 

2
§
 50 F 28,4 8,6 3,17 90 27,0 30,2 15,5  - 79,1 4,4 16,5 outras 

3 22 F 22,5 7,2 3,02 75 23,7 31,8 15,4  - 89,3 6,8 3,9 IVSI-1 

4
*
 5 M 27,6 8,5 3,80 73 22,4 30,9 24,3 56,7 33,6 4,3 5,4 IVSI-1 

5
#
 15 F 23,5 7,0 3,27 72 21,5 30,0 18,6  - 70,0 5,7 5,5 IVSI-1 

6
#
 3 F 20,2 6,4 2,22 91 29 31,9 18,7 16,8 75,1 4,0 4,1 outras 

7
#
 7m F 25,6 7,7 3,93 65 19,7 30,2 22,5  - 68,9 4,0 27,1 IVSI-1 

8
*
 12 M 26,9 8,2 3,0 90 27,1 30,2 16 55,8 39,3 3,7 1,2 outras 

9
#
 10 M 27,7 8,0 3,93 70 20,3 28,8 17,4  - 83,6 4,9 11,5 IVSI-1 

* Transfusão sanguínea dentro dos últimos três meses.  
§ Pacientes em uso do medicamento hidroxiuréia.  
# Ausência de informações sobre se o paciente fazia uso de hidroxiuréia e/ou se havia recebido transfusão sanguínea nos últimos 
três meses. 
NR: Não realizado; Valores de Referência (Ver ANEXO 2) 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

VALORES DE REFERÊNCIA 
 
 

 Homem Mulher 1 ano 2 a 6 anos 6 a 12 anos 

Ferritina (*) 
(ng/mL) 

28,0 – 397,0 6,0 – 159,0    

Hematócrito (**) 
(%) 

45,0 ± 5,0 41,0 ± 5,0 34,0 ± 4,0 37,0 ± 3,0 40,0 ± 5,0 

Hemácias (**) 
(x1012/L) 

5,0 ± 0,5 4,3 ± 0,5 4,5 ± 0,6 4,6 ± 0,6 4,6 ± 0,6 

Hb (**) 
(g/dL) 

15,0 ± 2,0 13,5 ± 1,5 12,6 ± 1,5 12,5 ± 1,5 13,5 ± 2,0 

VCM (**) 
(fL) 

92 ± 9 78 ± 6 81 ± 6 86 ± 9 

HCM (**) 
(pg) 

29,5 ± 2,5 27,0 ± 2,0 27,0 ± 3,0 29,0 ± 4,0 

CHCM (**) 
(g/dL) 

33,0 ± 1,5 34,0 ± 2,0 34,0 ± 3,0 34,0 ± 3,0 

RDW (**) 
(%) 

12,8 ± 1,2 

Hb F (**) 
(%) 

< 1,0 

Hb A2
(***) 

(%) 
2,4 ± 1,4 

 
(*) kit (Immulite) 
(**) LEWIS, S.M. Reference ranges and normal values. In: LEWIS, S. M., BAIN, B. J., BATES, I. Dacie and 

Lewis - Practical Haematology. 10.ed. Edinburgh: Churchill Livingstone - Elsevier, 2006. 
(***) BEZERRA, T.M.M. Quantificação de hemoglobina A2 por eletroforese em acetato de celulose. Rev. Bras. 

Patol. Clin., v.20, n. 5, p. 143-145, 1984. 


