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De tudo, ficaram três coisas: 
 

a certeza de que estamos sempre começando... 
a certeza de que é preciso continuar... 

a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar... 
 

Portanto, devemos: 
 

fazer da interrupção um caminho novo... 
da queda um passo de dança... 

do medo, uma escada... 
do sonho, uma ponte... 

da procura...um encontro. 
 
 

Fernando Sabino 
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RESUMO 

 

Os haplótipos do gene �S representam padrões de polimorfismos do DNA ao longo do 
cromossomo 11 de indivíduos portadores do gene �s. A análise dos haplótipos, além de servir 
como uma fonte importante para estudos antropológicos acerca da origem étnica de uma 
população, colabora para uma melhor compreensão da variação de gravidade clínica da 
anemia falciforme. O presente estudo teve como objetivo determinar os haplótipos do gene �S 
em um grupo de pacientes portadores de anemia falciforme atendidos no Ambulatório de 
Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte) - Natal/RN e no Centro de 
Oncologia e Hematologia de Mossoró/RN. Foram obtidas amostras sangüíneas de 53 
pacientes não aparentados (27 do sexo masculino e 26 do sexo feminino), com idade variando 
entre 3 meses e 61 anos (média de idade: 16,9 ± 12,1 anos). As análises laboratoriais 
consistiram em: eritrograma, contagem de reticulócitos, eletroforese de hemoglobina em pH 
alcalino, dosagem de hemoglobinas A2 e Fetal, teste de solubilidade e análise molecular para 
determinção dos haplótipos �S. O DNA foi extraído pelo kit illustra blood genomicPrep Mini 
Spin e a determinação dos haplótipos do gene �S foi realizada por PCR-RFLP, utilizando as  
endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I para análise de 6 sítios 
polimórficos do cluster �. Os resultados observados mostraram, em relação ao número de 
cromossomos, o predomínio do haplótipo CAR (75,5%), frente aos haplótipos Benin (11,3%), 
e Camarões (6,6%). Os haplótipos atípicos tiveram freqüência de 6,6%. Com relação aos 
genótipos, mais da metade dos pacientes (58,5%) foram identificados como portadores do 
genótipo CAR/CAR. O segundo mais freqüente foi o CAR/BEN (16,9%), seguido de 
CAR/CAM (13,2%) e BEN/BEN (1,9%). Os pacientes com haplótipo atípico em um ou nos 
dois cromossomos representaram 9,5% (CAR/Atp, BEN/Atp e Atp/Atp). Não houve diferença 
estatisticamente significativa das médias dos parâmetros laboratoriais entre os diferentes 
grupos de genótipos comparados. O presente trabalho é o primeiro estudo relacionado aos 
haplótipos �S realizado no estado do Rio Grande do Norte e o encontro de uma maior 
freqüência do haplótipo Camarões, em relação a outros estados do Brasil, sugere a existência 
de uma peculiaridade da origem africana no estado. 
 
 
 
Palavras-chave: Anemia falciforme, haplótipos, gene �S, PCR-RFLP  
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ABSTRACT 
 

Haplotypes linked to the �S gene represent patterns of DNA polymorphisms along 
chromosome 11 of individuals bearing the �S gene. Analysis of haplotypes, in addition to 
serving as an important source for anthropological studies about the ethnic origin of a 
population, contributes to a better understanding of the variations in clinical severity of sickle 
cell anemia.  The aim of the present study was to determine �S gene haplotypes in a group of 
patients with sickle cell anemia treated at the Dalton Barbosa Cunha Hematology Center 
(Hemonorte) in Natal, Brazil and the Oncology and Hematology Center in Mossoró, Brazil. 
Blood samples were obtained from 53 non-related patients (27 males and 26 females), aged 
between 3 months and 61 years (mean age: 16.9 ± 12.1 years). Laboratory analyses consisted 
of the following: erythrogram, reticulocyte count, hemoglobin electrophoresis at alkaline pH, 
measurement of hemoglobin A2 and Fetal hemoglobin, solubility test and molecular analysis 
to determine �S gene haplotypes.  DNA samples were extracted by illustra blood 
genomicPrep Mini Spin kit and �S gene haplotypes were determined by PCR-RFLP, using  
Xmn I, Hind III, Hinc II and Hinf I restriction enzymes for analysis of six polymorphic 
restriction sites in the beta cluster. Of 106 �S chromosomes studied, 75.5% were  Central 
African Republic (CAR) haplotype, 11.3% Benin (BEN) and 6.6% Cameroon (CAM). The 
atypical haplotypes had a frequency of 6.6%. More than half the patients (58.5%) were 
identified as CAR/CAR genotype carriers, 16.9% heterozygous CAR/BEN, 13.2% 
CAR/CAM and 1.9% BEN/BEN. Patients with atypical haplotype in one or two 
chromosomes accounted for 9.5% (CAR/Atp, BEN/Atp and Atp/Atp). The genotype groups 
showed no statistically significant difference (p < 0.05) in their laboratory parameters. This  is 
the first study related to �S haplotypes conducted in state of Rio Grande do Norte and the  
higher frequency of Cameroon halotype found, compared to other Brazilian states, suggests 
the existence of a peculiarity of African origin. 
 
 
 
Keywords: Sickle cell anemia, haplotypes, �S gene, PCR-RFLP 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estrutura e síntese da hemoglobina  

 

 A molécula de hemoglobina está presente no interior dos eritrócitos e é essencial à 

vida humana, sendo responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos. 

Estruturalmente é um tetrâmero de 64,4 kDa, formado por dois pares diferentes de cadeias 

polipeptídicas idênticas - alfa (�), beta (�), gama (�), delta (�), épsilon (�) e zeta (�), onde cada 

uma dessas cadeias está ligada a um grupo prostético de ferroprotoporfirina IX, denominado 

heme que confere a cor vermelha ao sangue (Figura 1) (BAIN, 2006). 

 

 
Figura 1 – Molécula de hemoglobina formada por quatro cadeias polipeptídicas ligadas aos 

seus respectivos grupamentos heme (adaptada de FRENETTE; ATWEH, 2007) 

 

 As diferentes cadeias globínicas são sintetizadas em diferentes estágios da vida e, 

como conseqüência, há diferença no tipo de hemoglobina presente nos eritrócitos durante os 

períodos embrionário, fetal e na vida adulta. As mudanças na composição hemoglobínica dos 

eritrócitos coincidem com as substituições dos locais de síntese dos eritrócitos (Figura 2) 

(STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001). 
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 A eritropoese tem início no saco vitelino, onde as primeiras células hematopoéticas 

são detectadas na terceira ou quarta semana de gestação. Por volta da quinta semana são 

sintetizadas as cadeias � e �, que vão dar origem a hemoglobina embrionária Gower 1 (�2�2) 

(Figura 2). A partir da sexta semana, inicia-se a síntese das cadeias �, � e �, com o surgimento 

das outras duas hemoglobinas embrionárias: Gower 2 (�2�2) e Portland (�2�2). Após essa 

semana de gestação, o fígado torna-se o principal órgão hematopoético. As cadeias � e � 

deixam de ser produzidas em substituição ao aumento da síntese das cadeias � e �. A 

hemoglobina F ou hemoglobina Fetal (�2�2) torna-se, então, a principal hemoglobina durante 

a vida intra-uterina e início do período neonatal. A hemoglobina A (�2�2), principal 

hemoglobina da vida adulta, é sintetizada em pequena quantidade (< 10%) (BAIN, 2006; 

MIGLIACCIO; PAPAYANNOPOULOU, 2001).  Aproximadamente, na vigésima semana de 

gestação, a eritropoese passa a ocorrer no baço e na medula óssea, e na época do nascimento, 

a medula óssea já é o principal órgão hematopoético. A síntese das cadeias �, constituintes da 

hemoglobina A, segue com aumento progressivo durante o desenvolvimento intra-uterino, 

correspondendo a aproximadamente 10% da síntese das cadeias � durante o período da 

trigésima a trigésima quinta semana de gestação. Após o nascimento, essa síntese de cadeias � 

aumenta de forma acentuada e a produção das cadeias � cai progressivamente. Ao nascimento, 

a hemoglobina F ainda compreende 60 a 80% do total de hemoglobina. No entanto, após 

dezesseis a vinte semanas de vida extra-uterina, ela representa cerca de 3% do total de 

hemoglobina sintetizada e em aproximadamente dois anos, sua concentração chega a valores 

característicos da idade adulta. Ainda antes do nascimento, a medula óssea dá início à síntese 

das cadeias �, que constituem a hemoglobina A2 (�2�2) (MIGLIACCIO; 

PAPAYANNOPOULOU, 2001; STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001). 

 Em adultos normais, a hemoglobina presente em maior quantidade é a hemoglobina A, 

correspondendo a aproximadamente 97% do total de hemoglobina. Em segundo lugar está a 

hemoglobina A2, constituindo aproximadamente 2,5% e em terceiro lugar a hemoglobina F 

(0,5 a 1%) (WEATHERALL, 2005). 
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Figura 2 – Mudança na produção das cadeias globínicas e sítios de hematopoese durante 

o desenvolvimento humano (adaptada de WEATHERALL, 2001) 

 

 

1.2 Genes das cadeias globínicas 

 

 A síntese de cada uma das cadeias globínicas é controlada por genes distintos que 

estão arranjados em dois clusters (agrupamento de genes), denominados alfa e beta, presentes 

nos cromossomos 16 e 11, respectivamente, onde estão dispostos no sentido 5´→ 3´ de acordo 

com a ordem em que são expressos durante o desenvolvimento humano (Figura 3). Além dos 

genes funcionais das cadeias globínicas, esses clusters contêm pseudogenes, que são 

homólogos não funcionais dos primeiros e que parecem ter surgido por ocorrência de 

duplicação genética dentro dos clusters seguida de mutações por perda de pressão seletiva e 

conseqüente inativação do gene duplicado (FORGET; OLIVIERI, 2003; SONATI; COSTA, 

2008). 

� 
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Figura 3 – Clusteres alfa (a) e beta (b), com cada gene composto por três exons e dois 

introns (adaptada de CLARK, THEIN, 2004) 

 

 O cluster alfa, localizado numa região de 50 kb no braço curto do cromossomo 16 

(16p13.3), compreende os genes funcionais �, �1 e �2, os pseudogenes ��, ��1 e ��2 e o gene 

�. Esse último, embora pareça ser expresso no começo da vida fetal, tem função desconhecida 

e parece ser improvável que ele possa produzir uma cadeia globínica viável. Os genes � estão 

localizados em regiões homólogas, resultante de duplicação genética, onde o gene �2 mostra 

maior expressão que o gene �1 durante o desenvolvimento. As cadeias globínicas � e � 

originadas do cluster alfa são formadas por uma seqüência de 141 aminoácidos cada 

(HUISMAN, 1993). 

 O cluster beta, localizado numa região de 60 kb no braço curto do cromossomo 11 

(11p15.5), compreende os genes �, G
�, A
�, � e � e um pseudogene � (��) (Figura 3). Os genes 

G
� e A

� codificam as cadeias globínicas G
� e A

�, com glicina e alanina, respectivamente, na 

posição 136 da cadeia polipeptídica �. Durante a vida intra-uterina e ao nascimento, a 

hemoglobina F (�2�2) é formada pelas cadeias G
� e A

� numa proporção de aproximadamente 

2:1 a 3:1. Com poucos meses de nascimento essa proporção muda para 2:3, que é a proporção 

Intron 1 Intron 2 

Intron 1 Intron 2 
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encontrada nos eritrócitos de adultos. As cadeias globínicas �, �, � e β, codificadas por seus 

respectivos genes, são formadas por uma seqüência de 146 aminoácidos cada (HUISMAN, 

1993; STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001). 

 Todos os genes envolvidos com a síntese de cadeias globínicas têm estrutura similar, 

sendo formados por três regiões codificantes (exons I, II e III) e duas seqüências de 

intervenção (introns ou IVS I e II) e flanqueados por seqüências 5´ e 3´ não codificantes 

(regiões não traduzidas ou UTR’s) (Figura 3) (CLARK, THEIN, 2004). 

 A regulação da expressão dos genes das globinas é um mecanismo complexo que 

envolve a interação de proteínas trans-atuantes (fatores de transcrição) com seqüências 

regulatórias cis-atuantes (promotores, reforçadores, silenciadores e elementos de regiões 

controladoras do lócus - LCRs) (GROSVELD; DILLON; HIGGS, 1993) 

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

genes presentes. O elemento regulatório do cluster alfa (HS-40 ou Hypersensitive Site-40) 

possui um sítio hipersensível à DNAse I e está situado 40 kb à montante do gene �2, enquanto 

que a região controladora do locus beta (�-LCR ou �-Locus Control Region) possui cinco 

sítios hipersensíveis à DNAse I e se localiza entre 6 e 20 kb na extremidade 5’, em relação ao 

gene épsilon (Figura 3) (STAMATOYANNOPOULOS; GROSVELD, 2001).  

  No cluster beta, os sítios hipersensíveis recebem a denominação de HS-1 a HS-5. 

Individualmente, HS-2, HS-3 e HS-4 são capazes de reforçar (enhancing) a expressão dos 

genes das cadeias globínicas, enquanto que o HS-1 é muito menos ativo e pode ser 

dispensável. O HS-3 é provavelmente o sítio mais importante na abertura da estrutura da 

cromatina para permitir o acesso dos fatores de transcrição. (STAMATOYANNOPOULOS; 

GROSVELD, 2001; WEATHERALL et al., 2001).  

 Esses elementos regulatórios principais promovem a expressão dos genes e coordenam 

as mudanças de atividade dos mesmos durante o desenvolvimento através de ligações com 

vários fatores de transcrição ubíquos ou eritróide-específicos (SCHECHTER, 2008; 

WEATHERALL, 2005). 

 A região promotora contém um número de seqüências conservadas que são essenciais 

para expressão dos genes, como a TATA box, que serve para localizar com exatidão o sítio do 

início da transcrição no CAP site. Além dessa, há também a CCAAT box e a seqüência 

GGGGTG, ou CAAAA, que pode estar invertida ou duplicada (WEATHERALL, 2005) 

(Figura 4). 

 

 



���

�

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Seqüências não codificantes que flanqueiam os genes das cadeias 

globínicas (adaptada de WEATHERALL, 2005) 

 

 

 

1.3 Hemoglobinopatias 

 
 
 As hemoglobinopatias constituem um grupo de doenças hereditárias autossômicas 

resultantes de alterações na síntese da globina e classificadas em: 

• Variantes estruturais da hemoglobina, resultantes da síntese de uma cadeia 

globínica estruturalmente anormal; 

• Talassemias, caracterizadas pela redução ou ausência da síntese de uma ou 

mais cadeias globínicas; 

• Persistência hereditária da hemoglobina fetal (HPFH), onde há aumento 

variável de hemoglobina fetal em indivíduos adultos (WEATHERALL, 2001). 

 

 Estima-se que aproximadamente 7% da população mundial sejam portadores dessas 

doenças e que, a cada ano, nasçam de 300.000 a 400.000 crianças com formas severas de 

hemoglobinopatias (WHEATHERALL, CLEGG, 2001). 

 Mais de 700 variantes estruturais da hemoglobina já foram descritas. A maioria resulta 

da substituição de um único aminoácido por outro em uma das cadeias globínicas. Além 

dessas, há variantes com alongamento ou encurtamento das cadeias globínicas, cadeias que 

são produtos da fusão de outras e cadeias que contêm mais de uma substituição de 

aminoácidos (WHEATHERALL et al., 2001). 

 Dentre as variantes estruturais que resultam de uma única substituição de aminoácido, 

as principais estão relacionadas à cadeia globínica alfa ou beta. Na maioria dos casos estas 

substituições são inócuas, mas em outros elas podem alterar a estabilidade ou as propriedades 

5´ 3´ 
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funcionais da hemoglobina e levar a desordens clínicas. As duas principais hemoglobinas 

variantes que ocorrem com freqüência elevada na população são as hemoglobinas S e C 

(WHEATHERALL, 2001; WHEATHERALL, CLEGG, 2001).  

 

 

1.3.1 Hemoglobina S 

 

 A hemoglobina S (�2�
S

2) resulta de uma mutação no gene da cadeia globínica �, 

localizado no cromossomo 11, que leva à substituição da base nitrogenada adenina (A) pela 

timina (T) no códon 6 (GAG → GTG), acarretando a inserção de valina ao invés do ácido 

glutâmico na sexta posição da globina � (�S) (STEINBERG; NAGEL, 2001). 

 A mutação �S tem origem na África tropical e subtropical, no leste da Arábia Saudita e 

na Índia (regiões de malária endêmica). Acredita-se que a elevada prevalência em negros e em 

outros grupos étnicos seletos resulta de uma vantagem de sobrevivência de indivíduos 

heterozigotos sob a pressão seletiva da infecção malárica falcípara, ocorrida há muitos mil 

anos (STEINBERG; NAGEL, 2001). Esses indivíduos têm um gene da cadeia beta normal e 

outro mutado (Hb AS) e produzem cerca de 60% de hemoglobina A e 40% de hemoglobina S. 

Devido a menor concentração de hemoglobina S, eles não apresentam manifestações clínicas 

sob condições fisiológicas e, por conseguinte, não possuem doença falciforme. 

(WEATHERALL; PROVAN, 2000). 

 No novo mundo (Estados Unidos, Ilhas Caribenhas, Brasil), a presença da 

hemoglobina S não pode ser atribuída à hipótese da malária, pois esta foi introduzida mais 

recentemente nessa parte do mundo (FLINT et al., 1998). 

 O gene difundiu-se para o norte da África e Mediterrâneo, juntamente com as rotas 

comerciais, para as Américas do Norte e do Sul e Caribe, durante o tráfico de escravos e, mais 

recentemente, para o norte da Europa, através da imigração de caribenhos (INATI et al, 

2003). 
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1.4 Anemia falciforme 

 

 A anemia falciforme (Hb SS) resulta da homozigose do gene da hemoglobina S e 

representa a forma mais comum e também mais severa das doenças falciformes (SERJEANT, 

1997). O termo doença falciforme se aplica a um conjunto de doenças genéticas autossômicas, 

caracterizadas pela presença da hemoglobina S (ASHLEY-KOCH; YANG; OLNEY, 2000). 

Em 70% dos casos, a doença falciforme é causada pela homozigose do gene da hemoglobina 

S (anemia falciforme) e em 29% pela composição heterozigota dos genes da hemoglobina S e 

da hemoglobina C (doença da hemoglobina SC). A heterozigose da hemoglobina S e 

talassemia beta (interação Hb S/talassemia beta) ocorre em menos de 1% dos casos, seguida 

pelas associações da hemoglobina S com outras hemoglobinas variantes menos comuns 

(CLARK: THEIN, 2004). 

  No Brasil, assim como em diversos outros países, as doenças falciformes 

representam um problema de saúde pública (RAMALHO et al., 1996). Conforme dados do 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), nascem cerca de 3.500 crianças por ano 

com doença falciforme ou 1/1.000 nascidos vivos e 200.000 ou 1/35 com traço falciforme. No 

estado da Bahia há um falcêmico para cada 650 nascidos vivos, no Rio de Janeiro o índice é 

1/1.200 e, nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão, 1/1.400 nascidos vivos 

(BRASIL, 2008). 

 A anemia falciforme é caracterizada por apresentar anemia hemolítica crônica, cujos 

eritrócitos têm uma sobrevida de 10 a 12 dias (BAIN, 2006; SERJEANT, 1997). As 

manifestações mais comuns são multissistêmicas e relacionadas à anemia (ex.: fadiga, 

icterícia) ou à obstrução do fluxo sanguíneo pelos eritrócitos falciformes (dor e danos 

orgânicos isquêmicos). Os primeiros sinais e sintomas surgem, aproximadamente, por volta 

do 5º ao 6º mês de vida e continuam ao longo da vida (CREARY; WILLIAMSON; 

KULKARNI, 2007). 

 Uma das manifestações clínicas mais importantes da anemia falciforme são as crises 

dolorosas ou vaso-oclusivas podendo afetar qualquer tecido. Porém ocorrem principalmente 

em ossos, tórax e abdômen, podendo causar dores ósseas generalizadas e freqüentemente 

severas, infarto pulmonar e esplênico. A obstrução de vasos cerebrais, que pode levar ao 

acidente vascular cerebral, é o tipo de complicação vaso-oclusiva mais sério 

(WEATHERALL; PROVAN, 2000). 

Indivíduos portadores de anemia falciforme tornam-se mais susceptíveis às infecções 

bacterianas (principalmente àquelas causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
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influenzae, Salmonella e Escherichia coli) devido ao comprometimento da função esplênica. 

Infartos recorrentes do baço geram fibrose progressiva e atrofia, ocasionando hipoesplenismo. 

Porém, outros fatores parecem estar relacionados à susceptibilidade aumentada às infecções: 

função defeituosa dos neutrófilos e anormalidades na via alternativa de ativação do 

complemento (ASHLEY-KOCH; YANG; OLNEY, 2000; BAIN, 2006; WEATHERALL et 

al., 2001). 

As características hematológicas e a gravidade das manifestações clínicas da anemia 

falciforme são influenciadas por vários fatores incluindo a concentração da hemoglobina F, a 

co-herança com a talassemia alfa e o tipo de haplótipo do gene �S (ÖNER et al. 1992; 

POWAS, 1991). 

Em termos laboratoriais, os valores de hemoglobina nos pacientes com anemia 

falciforme variam entre 7 e 11g/dL, apesar de serem encontradas concentrações mais elevadas 

em formas mais leves e raras da doença. Indivíduos com anemia falciforme têm a 

hemoglobina S como a principal hemoglobina produzida, com uma pequena proporção de 

hemoglobina A2 e uma proporção variável de hemoglobina F. Como não há síntese de cadeias 

beta normais, há ausência total de hemoglobina A. A contagem de reticulócitos encontra-se 

elevada na faixa de 10 a 20%. O VCM, HCM e CHCM geralmente são normais. O RDW 

geralmente é marcadamente aumentado e correlaciona-se com a gravidade da doença (BAIN, 

2006; WEATHERALL et al., 2001). 

 

 

1.4.1 Fisiopatologia 

 A forma oxigenada da hemoglobina S parece ser semelhante à forma oxigenada da 

hemoglobina A, com relação a sua estrutura e função. Porém, quando desoxigenada, ela tem 

sua solubilidade marcadamente reduzida quando comparada ao seu estado oxigenado ou 

mesmo aos estados oxigenado e desoxigenado da hemoglobina A. O resultado dessa redução 

de solubilidade é a formação de fibras poliméricas (também chamadas de agregados, tactóides 

ou gel) no interior dos eritrócitos desoxigenados (BUNN, 2001; NOGUCHI; SCHECHTER; 

RODGERS, 1993).  

 Essas fibras poliméricas se originam a partir de contatos hidrofóbicos formados entre a 

valina de uma cadeia �S da molécula de hemoglobina e alanina, fenilalanina e leucina de outra 

cadeia adjacente e conferem alongamento e deformação dos eritrócitos, que passam de sua 

forma bicôncava usual para um formato irregular de foice (eritrócitos falciformes ou 
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drepanócitos), alterando acentuadamente suas propriedades mecânicas e reológicas 

(ASHLEY-KOCH; YANG; OLNEY, 2000; VEKILOV, 2007) (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Processo de formação do eritrócito em forma 

de foice (STEINBERG; NAGEL, 2001) 

 

 A polimerização das moléculas de hemoglobina S também é favorecida por alterações 

que ocorrem nos canais de transporte de íons, presentes na membrana celular e que conservam 

a hidratação do eritrócito. Os principais são o co-transporte K-Cl e o canal Gardos. Na doença 

falciforme o canal de co-transporte K-Cl é estimulado pela acidificação do meio intracelular 

que ocorre em situações de circulação sangüínea lenta. O canal Gardos é um canal de 

transporte de K+ ativado pelo aumento intracelular de Ca++ que resulta do processo de 

desoxigenação e falcização dos eritrócitos. A ativação anormal desses canais propicia um 

aumento da concentração intracelular de hemoglobina S em decorrência da desidratação dos 

eritrócitos com a saída de água juntamente com o efluxo dos íons K+ e Cl-. Esse aumento da 
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concentração da hemoglobina S estimula o processo de polimerização (SONATI; COSTA, 

2008; WATANABE, 2007; FIGUEIREDO, 2007). 

 As alterações de membrana resultantes da polimerização podem ser revertidas com a 

reoxigenação celular. Porém, quando o processo é repetitivo, essas modificações funcionais 

aumentam e provocam lesões crônicas na membrana celular, a ponto de o eritrócito tornar-se 

irreversivelmente falcizado (BUNN, 1997). 

Além de serem responsáveis pela mudança da forma dos eritrócitos, os polímeros de 

hemoglobina S têm um impacto direto sobre a membrana plasmática dos mesmos, 

promovendo uma exposição extracelular de glicolipídeos que normalmente são encontrados 

no interior das células, como a fosfatidilserina. Essa alteração aliada a uma expressão anormal 

de moléculas de adesão (CD47, BCAM/Lutheran), provavelmente explicam um aumento da 

aderência dos eritrócitos falcizados ao endotélio vascular. Algumas dessas moléculas (CD36 e 

VLA-4) são expressas somente pelos reticulócitos que, por estarem presentes em número 

elevado nos pacientes com a doença, desempenham papel importante no fenômeno vaso-

oclusivo. Dessa forma, os eritrócitos falciformes bloqueiam o fluxo sangüíneo através dos 

capilares devido tanto à redução de sua deformabilidade quanto ao aumento de sua adesão ao 

endotélio, o que compromete o aporte de oxigênio aos órgãos e tecidos (ASHLEY-KOCH; 

YANG; OLNEY, 2000; FRENETTE; ATWEH, 2007; ZAGO; PINTO, 2007). 

O próprio endotélio também está anormal na doença falciforme. As proteínas 

endoteliais envolvidas na adesão celular (VCAM-1, ICAM-1, E-selectina, P-selectina, 

laminina, trombospondina, fibronectina e integrina �V�3) têm sua expressão aumentada como 

resultado de uma elevação da concentração de citocinas inflamatórias no plasma. Elas 

interagem com moléculas de adesão presentes nos eritrócitos falciformes e leucócitos, 

contribuindo para a vasoclusão (FRENETTE; ATWEH, 2007; JOHNSON; TELEN, 2008; 

SONATI; COSTA, 2008). Um endotélio não ativado inibe a adesão plaquetária devido a sua 

produção de fatores antitrombóticos, particularmente o óxido nítrico. No entanto, quando 

ativado por um processo inflamatório, ele pode estimular a adesão plaquetária devido à 

liberação de ADP, fator tissular e fator de Von Willebrand e à expressão de moléculas de 

adesão plaquetária como GPIb, PSGL-1, αV�3 e ICAM-1 (CONRAN; COSTA, 2009). 

Os leucócitos, por serem células grandes (12 a 15µm) e que não se deformam com 

facilidade, possuem um grande potencial para promover a obstrução vascular. Além disso, a 

ativação do endotélio vascular promove o recrutamento, ativação e adesão dos leucócitos, 

culminando com interações adesivas entre eritrócitos circulantes e leucócitos aderentes. Esses 

eritrócitos podem, então, ficar presos, e isso propiciar a desoxigenação e falcização dos 
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mesmos, com conseqüente vaso-oclusão (Figura 6).  A adesão dos leucócitos ao endotélio 

vascular é mediada pela interação de moléculas de adesão leucocitárias (L-selectina, �M�2 

integrina e �L�2 integrina) com moléculas de adesão endotelial, envolvidas também na 

inflamação vascular. Os neutrófilos nos pacientes com doença falciforme têm capacidade 

aumentada de aderir-se à fibronectina e à monocamada de células endoteliais em relação aos 

neutrófilos de indivíduos sadios (CANALLI et al., 2008; FRENETTE; ATWEH, 2007; 

JOHNSON; TELEN, 2008; SONATI; COSTA, 2008). 

 

     
  Figura 6 – Fenômeno da vasoclusão (FRENETTE; ATWEH, 2007) 

 

As plaquetas também têm participação na fisiopatologia da doença falciforme. Nos 

pacientes acometidos pela doença, elas circulam no sangue em um estado anormalmente 

ativado. Concentrações elevadas de micropartículas plaquetárias têm sido relatadas nesses 

pacientes e as plaquetas têm apresentado aumento da superfície de expressão de P-selectina e 

GPIIb/IIIa e maiores concentrações de marcadores de ativação plaquetária como fator 

plaquetário 4 e � tromboglobulina. (CONRAN; COSTA, 2009; JOHNSON; TELEN, 2008). 

 A hemólise intravascular crônica promove uma redução da biodisponibilidade do 

óxido nítrico (NO) através do consumo aumentado do mesmo pela desoxihemoglobina, o que 

resulta em vasoconstricção, aumento da ativação plaquetária e expressão de moléculas de 

adesão em leucócitos e células endoteliais (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000; SONATI; 

COSTA, 2008).  

 



���

�

1.5 Haplótipos do gene �S: definição, origem e distribuição no Brasil 

 

Os haplótipos do gene �S representam padrões de polimorfismos do DNA ao longo do 

cromossomo 11 de indivíduos portadores do gene �s. Eles são caracterizados pela associação 

de sítios de clivagem reconhecidos por endonucleases de restrição - enzimas capazes de 

reconhecer e cortar seqüências-alvo na fita de DNA, dando origem a fragmentos de diferentes 

tamanhos (STEINBERG et al., 1996).  

Os principais haplótipos �S regularmente encontrados entre os portadores de anemia 

falciforme em todo o mundo são: Senegal (SEN), Benin (BEN), Bantu ou República Centro 

Africana (CAR), Camarões (CAM) e Árabe-Indiano (ARAB), nomeados de acordo com a 

região geográfica ou grupo étnico no qual eles foram originalmente identificados (POWARS, 

1991). 

A mutação �s tem origem multicêntrica. A comprovação desse fato ocorreu a partir de 

1979, quando os pesquisadores Kan e Dozy descobriram, através do uso da enzima de 

restrição Hpa I, a existência de um sítio polimórfico localizado na região 3´ que flanqueia o 

gene �s em 40% dos integrantes de um grupo de americanos de origem africana, homozigotos 

para esse gene. Mais tarde, em 1980, eles propuseram que a presença desse sítio polimórfico 

(Hpa I positivo) era característica de pessoas da região oeste africana enquanto que a ausência 

(Hpa I negativo) estava relacionada aos africanos da região leste. Em 1981, Mears et al., 

mostraram, a partir de amostras sanguíneas obtidas de três regiões diferentes da África, todas 

com alta freqüência do gene �s, que a distribuição desse polimorfismo era mais complexa. A 

região atlântica da África ocidental e a África central de língua bantu tinham amostras Hpa I 

negativas, enquanto a região do meio-oeste tinha amostras positivas. Essa observação 

reforçou a idéia de que a mutação �s teria surgido em diferentes populações genéticas e, 

juntamente com os resultados dos trabalhos anteriores, incentivou o emprego de outras 

enzimas de restrição para identificação de outros sítios polimórficos relacionados ao cluster � 

em populações com freqüência elevada de hemoglobinopatias (apud NAGEL; STEINBERG, 

2001) (Figura 7). 
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Figura 7 – Cluster βS e 12 sítios polimórficos revelados por 10 diferentes enzimas de 

restrição (adaptada de NAGEL, 2005) 

 

 

 Na África, os três principais haplótipos do gene �s descritos são: Senegal, presente na 

região atlântica da África ocidental; Benin, presente no centro-oeste africano e Bantu ou 

República Centro Africana (CAR), no centro-sul e leste da África. Essas regiões geográficas 

exibem, cada uma, um centro de freqüência elevada do gene �s ao redor do qual a freqüência 

vai decaindo. O haplótipo Camarões é encontrado no grupo étnico Eton (BUNN, 2001; 

GONÇALVES et al., 1994) (Figura 8). 

 No território asiático, o haplótipo Árabe-Indiano é encontrado na Arábia Saudita, entre 

árabes xiitas que vivem na parte oriental do país, ao norte de Omã, e em tribos do centro e do 

sul da Índia (NAGEL; STEINBERG, 2001). 
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Figura 8 – Mapa mostrando as regiões de freqüência elevada do gene �S na África, Ásia 

menor e no subcontinente indiano sobrepostas às áreas de distribuição da 

malária no velho mundo. Os haplótipos �s estão identificados de acordo com 

suas respectivas localidades (adaptada de HEBBEL, 2005) 

 

 Outros haplótipos menos comuns recebem o nome de haplótipos atípicos (Atp) e são 

gerados, provavelmente, por uma variedade de mecanismos genéticos, que incluem: mutações 

pontuais nos sítios polimórficos de restrição, simples ou duplas trocas entre dois haplótipos �S 

típicos ou mais freqüentemente entre um haplótipo �S típico e um haplótipo �A diferente 

presente numa população e conversões gênicas (ZAGO et al., 2000). 

 Não sendo autóctone do Novo Mundo, a mutação �s e seus haplótipos foram 

introduzidos nas Américas principalmente por meio de genes africanos, durante o período do 

tráfico de escravos, entre os séculos XVI e XIX (BORTOLINI; SALZANO, 1999).  

 A análise dos haplótipos do gene �S, além de servir como uma importante fonte para 

estudos antropológicos a cerca da composição étnica de uma população, colabora para uma 

melhor compreensão da variação da gravidade clínica que ocorre na anemia falciforme, pois 

entre os diferentes tipos de haplótipos há variações da concentração de hemoglobina F, que 

exerce papel inibitório na formação de polímeros de hemoglobina S (FLINT et al., 1998; 

INATI et al., 2003; POWARS, 1991).   

 Os haplótipos Senegal e Árabe-Indiano produzem as maiores elevações da 

concentração de hemoglobina F no sangue e são, por isso, associados a uma evolução clínica 
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benigna da anemia falciforme, com uma menor ocorrência de danos orgânicos. Os haplótipos 

Benin e Camarões apresentam quadro clínico intermediário. O Bantu (CAR) está associado a 

uma maior severidade da anemia falciforme (BORTOLINI; SALZANO, 1999; ZAGO, 1993; 

POWARS, 1991).  

 Estudos realizados em diversas regiões do Brasil mostram, numa visão geral, que o 

haplótipo mais freqüente é o CAR, seguido do Benin. Os haplótipos Senegal e Camarões 

apresentam diferentes freqüências dependendo da região (Tabela 1). No estado da Bahia, 

diferente dos demais estados, o haplótipo Benin está presente em freqüência acima ou muito 

próxima da freqüência do haplótipo CAR (ADORNO et al., 2008; COSTA et al., 1984; 

GONÇALVES et al., 2003). Em Fortaleza, os trabalhos realizados revelam divergência 

quanto à ordem de freqüência dos haplótipos identificados (GALIZA NETO et al., 2005; 

SILVA; GONÇALVES; RABENHORST, 2009). 

 

Tabela 1 - Síntese de trabalhos realizados no Brasil para investigação de haplótipos do gene 
�

S 

Haplótipo �S (%) Autor/Ano Local Nº de 
Pacientes CAR BEN CAM SEN ARAB Atp 

São Paulo/SP 37 61,0 38,0 - - - 1,0 Costa et al., (1984) 
Salvador/BA 36 49,0 51,0 - - - - 

         
Zago et al., (1992) São Paulo/SP 37 66,2 23,0 - 1,3 - 9,5 

         
Gonçalves et 

al.(1994) São Paulo/SP 74 62,2 33,8 - - - 4,0 

         
Pante-de-Souza et al., 

(1998) Belém/PA 30 67,0 30,0 - 3,0 - - 

         
Gonçalves et al., 

(2003) Salvador/BA 80 48,1 45,6 - 0,7 - 5,6 

         
Adorno et al., (2004) Salvador/BA 80 46,2 48,8 1,9 0,6 - 0,6 

         
Galiza Neto et al., 

2005 Fortaleza/CE 22 31,8 43,2 - 2,3 - - 

         
Cardoso e Guerreiro 

(2006) Belém/PA 130 66,0 21,8 1,3 10,9 - - 

         
Fleury (2007) Rio de Janeiro/RJ 74 54,0 44,6 - 1,4 - - 

         
Bezerra et al., (2007) Recife/PE 74 81,1 14,2 0,8 - - 3,9 

         
Adorno et al., (2008) Salvador/BA 125 41,6 55,2 1,2 0,4 0,4 1,2 

         
Silva et al., (2009) Fortaleza/CE 34 66,2 22,0 - - - 11,8 
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 No estado do Rio Grande do Norte ainda não há estudos relacionados aos haplótipos 

do gene �S, portanto, o presente trabalho será o primeiro realizado com tal propósito. 

 Relatos sobre levantamento populacional de hemoglobinas anormais em estudos já 

realizados evidenciam uma prevalência de traço falciforme variando entre 1,5% e 2,48% 

(ARAÚJO et al., 2004; BEZERRA et al., 1991). Dados preliminares da triagem neonatal 

obtidas do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes mostram que em 41.608 amostras 

analisadas no período de maio de 2007 a julho de 2008 a prevalência de doenças falciformes 

foi de 0,04 % (0,03% anemia falciforme e 0,01% doença Hb SC). O traço falciforme teve uma 

prevalência de 2,1% (CUNHA et al., 2008). 

Um estudo realizado por Andrade et al. (2001) com 37 pacientes portadores de anemia 

falciforme mostrou uma ampla variação nos valores percentuais de Hemoglobina F (0,63% a 

17,55%) entre pacientes que nunca fizeram uso de hidroxiuréia. Os autores justificaram que 

essa variação se dê provavelmente pela presença de diferentes haplótipos �S na população. 

Tais dados sobre a freqüência da Hb S e de características laboratoriais dos pacientes 

com anemia falciforme justificam a investigação de haplótipos βS na população norte-rio-

grandense.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

• Determinar os haplótipos do gene �S em um grupo de pacientes portadores de anemia 

falciforme 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Implantar as técnicas de PCR-RFLP para identificação dos diferentes haplótipos. 

• Determinar a freqüência de homozigotos e heterozigotos para os haplótipos 

identificados. 

• Comparar as características laboratoriais entre os diferentes haplótipos. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Casuística 

 

 No período de junho de 2008 a julho de 2009 foram coletadas amostras de sangue de 

53 pacientes com anemia falciforme, não aparentados, de ambos os sexos, oriundos do 

Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte) - Natal/RN 

e do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró/RN. 

A abordagem dos pacientes aconteceu no momento em que os mesmos eram atendidos 

na sala do Serviço Social, por ocasião da coleta de sangue para realização de exames ou 

durante consulta médica de rotina.  

 Todos os pacientes ou seus representantes legais foram previamente esclarecidos 

quanto aos procedimentos adotados e o objetivo do estudo. A coleta da amostra de sangue 

somente foi realizada após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndices 1 e 2).  

No momento da coleta, foi preenchida uma ficha de identificação de cada paciente 

contendo dados pessoais e clínicos, a qual foi utilizada posteriormente para anotações dos 

resultados dos exames laboratoriais realizados (Apêndice 3). 

 O projeto de pesquisa teve aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), protocolo de número 090/07 – 

CAAE 0102.051.000.07 (Anexo 1). 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção das amostras 

 

 As amostras de sangue periférico (cerca de 4 mL) foram obtidas por punção venosa e 

colocadas em tubos devidamente identificados, contendo o anticoagulante EDTA na 

proporção de 1mg/mL de sangue. 

Após a coleta, as amostras foram transportadas devidamente acondicionadas para o 

Laboratório de Hematologia do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e mantidas sob refrigeração a 4ºC até 
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a realização das análises laboratoriais. Todos os exames hematológicos e a extração do DNA 

foram executados no período de até 24 horas após a coleta.  

As análises hematológicas consistiram em: eritrograma, contagem de reticulócitos, 

eletroforese de hemoglobina, dosagem de hemoglobinas A2 e F e teste de solubilidade. 

Os procedimentos laboratoriais foram realizados nos seguintes laboratórios: 

Laboratório de Hematologia do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, 

Laboratório Multidisciplinar e Laboratório de Biologia Molecular do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Farmacêuticas, todos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

 

 

3.2.2 Eritrograma 

 

 A determinação do número de hemácias, concentração de hemoglobina, hematócrito e 

índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM e RDW) foram realizados através do contador 

automático de células sanguíneas, modelo MICROS 60 (ABX Diagnostics). 

 

 

3.2.3 Contagem de reticulócitos 

 

Uma alíquota de 100 µL do sangue colhido com anticoagulante (EDTA) foi misturada 

com igual quantidade da solução do corante azul de cresil brilhante1. Após homogeneização, a 

mistura foi colocada em banho-maria a 37ºC por 20 minutos. Em seguida, o tubo foi retirado 

do banho-maria e seu conteúdo novamente homogeneizado para confecção de distensão 

sanguínea. Após a secagem, a distensão foi examinada ao microscópio e efetuada a contagem 

de reticulócitos em 1000 eritrócitos utilizando-se objetiva de imersão (100x) (DACIE; 

LEWIS, 1995). 

 

 

 

 

 

                                                
1 Solução de azul de cresil brilhante: azul de cresil brilhante  1,0 g; citrato de sódio  0,4 g; cloreto de sódio 0,85% q.s.p.  100 mL. 
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3.2.4 Eletroforese de hemoglobina 

 

3.2.4.1 Preparo do hemolisado rápido 

 

 Em uma placa de vidro foram colocados 50µL de reativo hemolisante2 e 20µL de 

sangue total previamente homogeneizado. Em seguida, foi realizada a homogeneização da 

mistura até hemólise completa (NAOUM, 1997).  

 

3.2.4.2 Eletroforese de hemoglobina em pH alcalino 

 

 Todas as amostras, após o preparo do hemolisado rápido, foram submetidas à 

eletroforese em pH alcalino, utilizando-se fitas de acetato de celulose (Cellogel, Chemetron) 

de 2,7 x 14 cm e tampão Tris-EDTA-Borato pH 8,53. A corrida eletroforética foi efetuada sob 

a diferença de potencial de 300 volts durante 30 minutos. O reconhecimento das 

hemoglobinas foi feito mediante o emprego de padrões eletroforéticos conhecidos 

(BARTLETT, 1963). 

 

3.2.5 Dosagem de hemoglobinas 

 

3.2.5.1 Preparo do hemolisado com clorofórmio (livre de estroma) 

 

 Aproximadamente 2 mL de sangue previamente homogeneizado foi centrifugado por 5 

minutos a 600g (Centrífuga Quimis) para remoção do plasma. Em seguida, os eritrócitos 

foram lavados três vezes com solução salina a 0,9% e centrifugados a 600g por 5 minutos em 

cada etapa. Os eritrócitos lavados foram lisados pela adição de 1 volume de água destilada, 

isto é, igual volume de água destilada em relação às hemácias lavadas e posterior agitação. Ao 

hemolisado foi adicionado 1/2 volume de clorofórmio para cada volume do lisado. Após 

vigorosa agitação, o conteúdo foi centrifugado a 1.500g por 20 minutos. A camada superior, 

que representa o hemolisado livre de estroma, foi retirada com o auxílio de pipeta Pasteur e 

transferida para um tubo de ensaio devidamente identificado (DACIE; LEWIS, 1995).  

 Este hemolisado foi utilizado para as dosagens das hemoglobinas A2 e Fetal. 

                                                
2 Reativo hemolisante: Saponina P.A. 1g; Água destilada q.s.p. 100mL. 
3 Tampão Tris-EDTA-Borato (TEB) pH 8,5: Tris-(hidroximetil)-aminometano 10,2g; Na2EDTA 0,6g; Ácido bórico 3,2g; 
Água destilada q.s.p. 1.000mL. 



���

�

3.2.5.2 Dosagem de hemoglobina A2 

 

 A hemoglobina A2 (Hb A2) foi quantificada mediante eletroforese em acetato de 

celulose (Cellogel, Chemetron), em tampão Tris-EDTA-Borato, pH 8,5, sob a diferença de 

potencial de 300 volts por 30 minutos, seguida de eluição em solução de NaCl 0,9%. A leitura 

das absorbâncias das frações de hemoglobina (Hb A2, Hb S e Hb A) foi feita em comprimento 

de onda de 415 nm, utilizando-se espectrofotômetro Coleman, modelo 395-UV. A técnica foi 

realizada em duplicata e os valores de Hb A2 foram expressos como a média aritmética das 

duas determinações (BEZERRA, 1984). 

 

3.2.5.3 Dosagem de hemoglobina Fetal 

 

 Para quantificar a hemoglobina Fetal (Hb F) foi utilizado o método da desnaturação 

alcalina (BETKE; MARTI; SCHLICHT, 1959). Ao hemolisado livre de estroma foi 

adicionado solução de hidróxido de sódio 1,2N4 e, após exatamente dois minutos, a 

desnaturação foi interrompida pela adição de solução saturada de sulfato de amônio5 que 

baixa o pH e precipita a hemoglobina desnaturada. Após filtração em papel de filtro 

(Whatman, nº 42), a quantidade de hemoglobina não desnaturada foi medida em comprimento 

de onda de 540 nm, utilizando-se espectrofotômetro Coleman, modelo 395-UV. A proporção 

da hemoglobina álcali-resistente (Hb F) foi então calculada como uma percentagem da 

quantidade total de hemoglobina presente.  

 

3.2.6 Teste de solubilidade 

 

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

papel de filtro. Em uma lâmina de vidro foram colocados 200µL de solução redutora6 e 50µL 

de sangue total previamente homogeneizado. Após misturar por 30 segundos, foi retirada uma 

alíquota de 20 µL e aplicada em papel filtro qualitativo e observada a ocorrência ou não de 

uma precipitação que pôde ser visualizada através da formação de um botão (MAGALHÃES; 

ARASHIRO, 1977). 

                                                
4Hidróxido de sódio 1,2N: NaOH 48g; Água destilada q.s.p. 1.000mL. 
5 Solução saturada de sulfato de amônio: Sulfato de amônio 100g; Água destilada 100mL. 
 
6 Solução redutora: Ditionito de sódio 10mg; Solução fosfato 1mL. 
    Solução fosfato: KH2PO4 (anidro) 16,89g; K2HPO4 (anidro) 29,665g; saponina P.A. 1,25g; Água destilada q.s.p. 125mL. 
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3.2.7 Extração do DNA 

 

 A extração do DNA de leucócitos do sangue periférico foi realizada através do Kit 

Illustra blood genomicPrep Mini Spin (GE Healthcare), de acordo com as recomendações do 

fabricante. O processo de extração teve início com a adição em um microtubo da proteinase 

K, uma serino-protease que auxilia na hidrólise de ligações peptídicas e é capaz de inativar 

DNAses e possíveis inibidores, aprimorando o processo de extração. Em seguida, foram 

adicionados o sangue total e a solução de lise, que contém um agente caotrópico que lisa as 

células e também é responsável pela desnaturação protéica e ligação seletiva do DNA 

genômico à membrana de sílica presente na coluna de extração. O procedimento seguiu com 

posterior adição do tampão de lavagem à coluna. Esse tampão de lavagem contém etanol, o 

qual tem propriedade de remover sais residuais e outros possíveis contaminantes e de preparar 

a membrana de sílica para a etapa final de eluição. A eluição foi realizada com a adição de um 

tampão de baixa força iônica, previamente aquecido a 70ºC para obtenção de maior 

rendimento na extração. Ao final do processo, o microtubo contendo o DNA extraído foi 

devidamente armazenado em freezer à -20ºC. 

 

 

3.2.8 Avaliação da integridade e quantificação do DNA 

 

 Para avaliação da integridade do DNA extraído, alíquotas de 5	L foram misturadas 

com 5	L do tampão da amostra7, aplicadas em gel de agarose 0,8% em tampão TBE8 1X e 

submetidas a uma corrida eletroforética horizontal a 100V por aproximadamente 1 hora e 30 

minutos. Após essa etapa, o gel foi corado com solução de brometo de etídio 5 µg/mL em 

TBE 1X por 30 minutos e analisado sob um sistema de foto documentação (Gel Logic-100, 

Fisher Scientific) com transiluminador de ultra-violeta para visualização das bandas presentes 

(SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS, 1992). 

 A concentração do DNA foi estimada por espectrofotometria (Cirrus, Femto), 

medindo-se a absorbância a 260nm.  

 

 
                                                
�
�Tampão da amostra: 40% sacarose; 0,25% azul de bromofenol, em água.�

8 Tampão TBE 1X: tris base 0,089 M; ácido bórico 0,089 M; EDTA 0,2 mM, pH 8,0. 
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3.2.9 Análise dos haplótipos do gene �S 

A determinação dos haplótipos foi realizada através das técnicas de PCR (Polymerase 

Chain Reaction ou Reação em Cadeia da Polimerase) e RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism ou Polimorfismo de tamanho de Fragmento de Restrição) em seis sítios 

polimórficos. 

 

 

3.2.9.1 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 A amplificação do DNA foi obtida através da técnica de PCR, utilizando-se os primers 

(iniciadores) H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 e H10 (SUTTON; BOUHASSIRA; 

NAGEL, 1989) que flanqueiam e amplificam fragmentos de diferentes localizações e 

tamanhos (Figura 9 e Tabela 2).  

 

 

 

                        �G                    �A                    ψ�                     �                     � 

     5´                                                                                                                                    3´ 

                �       �                      �                     �       �                          � 

            H0/H1    H2/H3                H3/H4                H5/H6   H7/H8                     H9/H10 

 

Figura 9 – Posicionamento dos sítios polimórficos do cluster beta utilizados na 

determinação dos haplótipos �S e seus respectivos pares de primers 
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Tabela 2 – Primers utilizados para amplificação de regiões do cluster � 

Primer Seqüência do Primer  Sentido Posição* Região Tamanho do 
Fragmento 

H0 5’ AACTGTTGCTTTATAGGATTTT 3’ 
 33862 

H1 5’ 

AGGAGCTTATTGATAACCTCAGAC 
� 34518 

5’� G 
650 pb 

H2 5’ AAGTGTGGAGTGTGCACATGA 3’ � 36203 

H3 5’ TGCTGCTAATGCTTCATTACAA 3’  
 35422 
γ G 780 pb 

H3 5’ TGCTGCTAATGCTTCATTACAA 3’ 
 40358 

H4 5’ TAAATGAGGAGCATGCACACAC 

3’ 

� 41119 
γ A 

760 pb 

H5 5’ GAACAGAAGTTGAGATAGAGA 3’ 
 46426 

H6 5’ ACTCAGTGGTCTTGTGGGCT 3’ � 47126 
ψβ 701 pb 

H7 5’ TCTGCATTTGACTCTGTTAGC 3’   
 49476 

H8 5’ GGACCCTAACTGATATAACTA 3’ � 50089 
3’ψβ 

590 pb 

H9 5’ CTACGCTGACCTCATAAATG 3’ 
 60906 

H10 5’ CTAATCTGCAAGAGTGTCT 3’ � 61291 
5’ β 

380 pb 

 
: sense (5´→3´); �: anti-sense (3´→5´). *Localização do nucleotídeo da extremidade 5’ do 

primer no cluster � no cromossomo 11 (NCBI - GI: 455025) 

 

 

A composição das PCRs e as condições de amplificação variaram dependendo da 

região a ser amplificada e estão representadas nas Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 – Composição das PCRs utilizadas para amplificação das regiões polimórficas do 

cluster da globina � 

Volumes (�L) 

Regiões polimórficas Componentes 

5’�G �
G,   �A,   ��   e  3’�� 5’� 

Tampão (10X) 5,0 5,0 5,0 

MgCl2 (50mM) 2,5 2,0 2,5 

dNTP´s (2mM) 5,0 - 5,0 

dNTP’s (10mM) - 1,5 - 

Primer sense (10	M) - 1,0 1,0 

Primer anti-sense (10	M) - 1,0 1,0 

Primer sense (25	M) 0,5 - - 

Primer anti-sense (25	M) 0,5 - - 

Taq DNA Polimerase (5U/ 

	L) 
0,25 0,5 0,25 

DNA (90 ng) 1,0 1,0 1,0 

H20 estéril 35,25 38,0 34,25 

Volume Final (�L) 50 50 50 

 

 

Tabela 4 – Condições das PCRs utilizadas para amplificação das regiões polimórficas do 

cluster da globina � 

35 ciclos Desnaturação 
inicial Desnaturação Anelamento Extensão 

Extensão 
final 

Região 
T 

(ºC) 
Tempo 

T 

(ºC) 
Tempo 

T 

(ºC) 
Tempo 

T 

(ºC) 
Tempo 

T 

(ºC) 
Tempo 

5’�G 94 5’ 94 45” 60 45” 72 90” 72 7’ 

�
G 94 5’ 94 30” 55 60” 72 60” 72 7’ 

�
A 94 5’ 94 30” 55 60” 72 60” 72 7’ 

�� 94 5’ 94 30” 55 60” 72 60” 72 7’ 

3’�� 94 5’ 94 30” 55 60” 72 60” 72 7’ 

5’� 94 10’ 94 45” 57 45” 72 90” 72 7’ 
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As reações de amplificação foram realizadas em termociclador (GeneAmp 9700, 

Apllied Biosystems).  

 Para visualização dos fragmentos amplificados, alíquotas de 4	L do produto de PCR 

foram misturadas com 2	L do tampão da amostra, aplicadas em gel de agarose a 1,5% em 

tampão TBE 1X e submetidas a uma corrida eletroforética horizontal a 100V por 

aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Em cada gel de eletroforese foi aplicado 2	L do 

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

tamanho do fragmento amplificado. Após a corrida eletroforética, o gel foi corado com 

solução de brometo de etídio 5	g/mL em tampão TBE 1X por 30 minutos sendo, em seguida, 

exposto a luz ultravioleta para a visualização e foto documentação das bandas presentes 

(SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS, 1992). 

 

 

3.2.9.2 Análises dos polimorfismos de tamanho de fragmentos de restrição (RFLPs) 

 

As análises dos polimorfismos foram realizadas mediante incubação dos produtos da 

PCR com as endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I, durante 12 horas a 

37°C. As localizações dos sítios de reconhecimento dessas enzimas ao longo do cluster � 

estão representadas na Figura 10. A Tabela 5 mostra os tamanhos dos fragmentos obtidos 

após a digestão enzimática. 

 

 

                        �G                    �A                    ψ�                     �                     � 

     5´                                                                                                                                    3´ 
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          Xmn I    Hind III              Hind III              Hinc II  Hinc II                     Hinf I 

 

Figura 10 – Cluster da globina beta no cromossomo 11. As setas indicam os sítios 

polimórficos identificados pelas endonucleases de restrição utilizadas neste 

estudo 
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Tabela 5 – Tamanho dos fragmentos de DNA amplificados, após clivagem pelas 

endonucleases de restrição 

Primers Enzima Região Tamanho do fragmento 
amplificado Fragmentos após clivagem 

H0 e H1 Xmn I 5’�G 650 pb 450 pb  + 200 pb 

H2 e H3 Hind III �
G 780 pb 430 pb + 340 pb + 10 pb 

H3 e H4 Hind III �
A 760 pb 400 pb + 360 pb 

H5 e H6 Hinc II ψβ 701 pb 360 pb + 340 pb + 1 pb 

H7 e H8 Hinc II 3’ψβ 590 pb 470 pb + 120 pb 

H9 e H10 Hinf I 5’β 380 pb 240 pb + 140 pb 

 

Os componentes utilizados nas digestões enzimáticas variaram dependendo da região a 

ser analisada e estão representados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Composição das digestões enzimáticas utilizadas para análise dos polimorfismos 

de tamanho de fragmentos de restrição 

Volumes (�L) 

Regiões polimórficas 

5’�G �
G e �A ��  e  

3’�� 

5’� Componentes 

Xmn I Hind III Hinc II Hinf I 

Tampão da enzima 1,5 1,5 1,5 1,5 

BSA (albumina bovina) 0,15 - - - 

Enzima de restrição  0,15 0,2 0,2 0,2 

Produto da PCR 10,0 10,0 10,0 10,0 

H20 estéril 3,2 3,3 3,3 3,3 

 

 A identificação dos padrões de restrição que determinam os haplótipos foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão TBE 1X sob diferença de potencial de 

100V por aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Em cada gel de eletroforese foi aplicado 

2	L do padrão de tamanho molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs). O procedimento de 

coloração foi semelhante ao descrito anteriormente.  
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Cada amostra foi marcada pela presença (+) ou ausência (-) dos sítios de restrição. 

Como controles, foram utilizadas amostras de indivíduos homo e heterozigotos para cada sítio 

polimórfico.  

De acordo com o perfil de restrição para as regiões polimórficas do cluster da globina 

�, é possível definir os haplótipos �S (Tabela 7). A análise dos 6 sítios polimórficos  

localizados no cluster  � definem os haplótipos mais comuns: Bantu ou CAR [- + - - - - ], 

Benin [- - - - + -], Senegal [+ + - + + +], Camarões [- + + - + +] e Árabe-Indiano [+ + - + + -]. 

Tomando estes haplótipos como padrão, qualquer combinação diferente da presença e/ou 

ausência destes sítios foi classificada como haplótipo atípico. 

 

Tabela 7 – Padrão de resposta dos cinco haplótipos principais para cada um dos seis sítios 

polimórficos analisados, frente às endonucleases de restrição utilizadas 

Xmn I Hind III Hind III Hinc II Hinc II Hinf I 
Haplótipo 

5’�G �
G �

A ψβ 3’ψβ 5’β 

Bantu (CAR) - + - - - - 

Benin - - - - + - 

Senegal + + - + + + 

Árabe-Indiano + + - + + - 

Camarões - + + - + + 

 

 

3.2.10 Análise estatística 

 

 Os dados obtidos foram analisados através do software estatístico “S.P.S.S. for 

Windows”, versão 10.0. O nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05). 

 Para todas as variáveis foi empregada análise descritiva (média e desvio padrão).  

A distribuição da normalidade das variáveis quantitativas foi testada através do teste 

de Kolmogorov-Smirnov. A homogeneidade das variâncias foi analisada através do teste de 

Levene. 

 A análise de variância paramétrica (ANOVA) foi utilizada para comparar valores 

médios entre três grupos. 
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4. RESULTADOS  

 

 Participaram desse estudo 53 pacientes com anemia falciforme, dos quais 27 (50,9%) 

eram do sexo masculino e 26 (49,1%), do sexo feminino. As idades variaram de 3 meses a 61 

anos (média 16,9 ± 12,1 anos), distribuídas por faixa etária conforme a Figura 11.  
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  Figura 11 – Distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária 

 

 Quanto à naturalidade, 47 (88,7%) eram do estado do Rio Grande do Norte e apenas 5 

(9,4%) de outros estados da Federação Brasileira (Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio de Janeiro). 

Um paciente teve sua naturalidade desconhecida (Figura 12).  

 

1,9%9,4%

88,7%

Rio Grande do Norte

Outros estados

Naturalidade desconhecida

 
Figura 12 – Distribuição dos pacientes de acordo com a naturalidade 

 

 Dos 47 pacientes norte-rio-grandenses, 17 (36,2%) eram naturais da capital e 30 

(63,8%) de 18 cidades do interior.  A figura 13 apresenta a distribuição desses pacientes de 

acordo com as quatro mesorregiões do estado. As cidades que compõem essas mesorregiões 

estão listadas no Anexo 2. 
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Figura 13 – Números e percentuais dos pacientes norte-rio-grandenses de acordo com 

as mesorregiões do estado 

 

Os haplótipos �S identificados nos 53 pacientes estudados (106 cromossomos) estão 

mostrados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Distribuição dos haplótipos �S em 53 pacientes com anemia falciforme  

Haplótipo �S N % 

CAR (República Centro Africana) 80 75,5 

Benin 12 11,3 

Camarões 7 6,6 

Atípicos 7 6,6 

Total 106 100,0 

  

Considerando somente os norte-rio-grandenses (94 cromossomos), as freqüências de 

haplótipos foram: 75,5% para o CAR, 12,8% para Benin, 6,4% para Camarões e 5,3% para os 

Atípicos. 

 As figuras 14 a 19 representam exemplos de perfis das bandas de fragmentos 

de DNA obtidos após digestão enzimática, a fim de detectar os diferentes genótipos �S. 

Agreste 
(5; 10,6%) 

Central 
(2; 4,3%) 

Leste 
(23; 48,9%) 

Oeste 
(17; 36,2%) 

Mossoró * 

* Natal 

* Cidades onde houve coleta das amostras 
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Figura 14 – Eletroforese horizontal em gel de agarose 1.5% de produto de PCR obtido com 
os primers H0 e H1 (região 5´γG) e digerido com a enzima XmnI overnight por 12 horas, em 
banho-maria a 37º C.  A coluna 1 não contém amostra. As colunas 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 
correspondem às amostras homozigotas que não sofreram corte enzimático (resultado -) e a 
coluna 7 corresponde à uma amostra heterozigota que sofreu corte enzimático parcial 
(resultado +/-). A coluna 6 corresponde ao padrão de tamanho molecular “100 pb DNA 
Ladder” (BioLabs). As colunas 11 e 12 são padrões heterozigoto e homozigoto negativo, 
respectivamente. 
 

 
Figura 15 - Eletroforese horizontal em gel de agarose 1.5% de produto de PCR obtido com os 
primers H2 e H3 (região γG) e digerido com a enzima HindIII overnight por 12 horas, em 
banho-maria a 37º C.  As colunas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 correspondem às amostras 
homozigotas que sofreram corte enzimático (resultado +) e a coluna 4 corresponde à uma 
amostra heterozigota que sofreu corte enzimático parcial (resultado +/-). A coluna 6 
corresponde ao padrão de tamanho molecular “100 pb DNA Ladder” (BioLabs). As colunas 
11 e 12 são padrões heterozigoto e homozigoto negativo, respectivamente. 

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

←←←← 200 pb 

←←←← 450 pb 
←←←← 650 pb 

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

←←←← 340 pb 
←←←← 430 pb 

←←←← 780 pb 
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Figura 16 - Eletroforese horizontal em gel de agarose 1.5% de produto de PCR obtido com os 
primers H3 e H4 (região γA) e digerido com a enzima HindIII overnight por 12 horas, em 
banho-maria a 37º C.  As colunas 1, 3, 4, 5, 8 e 9 correspondem às amostras homozigotas que 
não sofreram corte enzimático (resultado -) e as colunas 2, 7 e 10 correspondem às amostras 
heterozigotas que sofreram corte enzimático parcial (resultado +/-). A coluna 6 corresponde 
ao padrão de tamanho molecular “100 pb DNA Ladder” (BioLabs). As colunas 11 e 12 são 
padrões heterozigoto e homozigoto negativo, respectivamente. 
 

 

 

 
Figura 17 - Eletroforese horizontal em gel de agarose 1.5% de produto de PCR obtido com os 
primers H5 e H6 (região ψ�) e digerido com a enzima HincII overnight por 12 horas, em 
banho-maria a 37º C.  As colunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 correspondem às amostras 
homozigotas que não sofreram corte enzimático (resultado -). A coluna 6 corresponde ao 
padrão de tamanho molecular “100 pb DNA Ladder” (BioLabs). As colunas 11 e 12 são 
padrões heterozigoto e homozigoto negativo, respectivamente. 
 

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

←←←← 360 pb 
←←←← 400 pb 
←←←← 760 pb 

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

←←←← 340 pb 
←←←← 360 pb 

←←←← 701 pb 
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Figura 18 – Eletroforese horizontal em gel de agarose 1.5% de produto de PCR obtido com 
os primers H7 e H8 (região 3´ψ�) e digerido com a enzima HincII overnight por 12 horas, em 
banho-maria a 37º C.  A coluna 1 não contém amostra. As colunas 2, 4, 9 e 10 correspondem 
às amostras homozigotas que não sofreram corte enzimático (resultado -) e as colunas 3, 5, 7 e 
8 correspondem às amostras heterozigotas que sofreram corte enzimático parcial (resultado 
+/-). A coluna 6 corresponde ao padrão de tamanho molecular “100 pb DNA Ladder” 
(BioLabs). As colunas 11 e 12 são padrões heterozigoto e homozigoto negativo, 
respectivamente. 
 

 

 

 
Figura 19 - Eletroforese horizontal em gel de agarose 1.5% de produto de PCR obtido com os 
primers H9 e H10 (região 5´�) e digerido com a enzima HinfI overnight por 12 horas, em 
banho-maria a 37º C.  As colunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 correspondem às amostras 
homozigotas que não sofreram corte enzimático (resultado -). A coluna 6 corresponde ao 
padrão de tamanho molecular “100 pb DNA Ladder” (BioLabs). As colunas 11 e 12 são 
padrões heterozigoto e homozigoto negativo, respectivamente. 

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

←←←← 470 pb 
←←←← 590 pb 

←←←← 120 pb 

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

←←←← 140 pb 
←←←← 240 pb 
←←←← 380 pb 
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 Com relação à combinação dos haplótipos �S desses 53 pacientes, 31 (58,5%) 

apresentaram o genótipo CAR/CAR; 9 (16,9%) o genótipo CAR/BEN; 7 (13,2%) o genótipo 

CAR/CAM; 1 (1,9%) o genótipo BEN/BEN; 2 (3,8%) o genótipo CAR/Atp; 1 (1,9%) o 

genótipo BEN/Atp e 2 (3,8%) o genótipo Atp/Atp (Figura 20). 
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CAR/Atp
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 Figura 20 – Distribuição dos genótipos �S encontrados nos 53 pacientes com anemia 

falciforme 

 

 Os cinco pacientes naturais de outros estados brasileiros apresentaram os genótipos: 

CAR/CAR (3), CAR/CAM (1), Atp/Atp (1) e o paciente de naturalidade desconhecida 

apresentou genótipo CAR/CAR 

 Os dados laboratoriais de todos os 53 pacientes portadores de anemia falciforme estão 

mostrados no Apêndice 4. 

 Os volumes das amostras de sangue de dois pacientes (No. 2 e 32) foram insuficientes 

para a realização da contagem de reticulócitos e outras duas amostras coletadas (No. 52 e 53) 

não foram satisfatórias para a realização dos exames hematológicos.  

 Para comparação das médias dos parâmetros hematológicos entre os grupos de 

genótipos �S encontrados, fez-se necessária a exclusão dos pacientes que tinham recebido 

concentrado de hemácias nos últimos três meses que antecederam a coleta da amostra de 

sangue e/ou que faziam uso do medicamento hidroxiuréia. Também foram excluídos aqueles 

cuja informação de pelo menos um dos dois quesitos citados, por algum motivo, foi 

desconhecida e aqueles com idade inferior a dois anos com o intuito de se evitar o encontro de 
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valores elevados de hemoglobina F em decorrência da pouca idade. O único paciente 

identificado com o genótipo BEN/BEN não foi incluído por não ser representativo para um 

estudo comparativo de valores médios. Pacientes com haplótipos atípicos também não 

fizeram parte das comparações. 

Dessa forma, para comparação das médias dos parâmetros hematológicos e dos tipos 

de hemoglobinas foram selecionados 14 pacientes pertencentes a três grupos de genótipos �S, 

cujos resultados laboratoriais estão mostrados nas Tabelas 9, 10 e 11.  

 

Tabela 9 – Dados laboratoriais de 8 pacientes portadores de anemia falciforme com genótipo 
CAR/CAR* 

 
Parâmetros hematológicos  Tipos de hemoglobina 

Nº Hcia 
(x 1012/L) 

Hb 
(g/dL) 

Hto 
(%) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

RDW 
(%) 

Retic 
(%) 

 Hb S 
(%) 

Hb A2 
(%) 

Hb F 
(%) 

2 2,50 8,6 26,1 104 34,4 33,0 13,4 NR 
 

87,9 2,7 9,4 

10 2,58 7,9 23,7 92 30,8 33,4 17,3 8,5 
 

90,1 3,5 6,4 

11 2,18 8,1 23,8 109 37,0 33,9 16,3 15,2 
 

85,1 2,8 12,1 

14 2,53 7,7 23,5 93 30,4 32,8 15,3 7,1 
 

81,1 3,7 15,2 

19 2,67 7,6 23,3 87 28,4 32,6 17,8 10,2 
 

88,9 1,7 9,4 

31 3,77 9,9 31,2 83 26,3 31,8 17,6 13,7 
 

83,3 3,6 13,1 

37 2,45 7,3 21,1 86 29,6 34,4 20,6 20,4 
 

94,6 3,9 1,5 

41 2,32 7,0 21,9 95 30,2 31,9 23,5 20,0 
 

92,1 3,8 4,1 

Média 2,63 8,0 24,3 93,6 30,9 33,0 17,7 13,6  87,9 3,2 8,9 
Desvio 
Padrão 0,49 0,9 3,1 9,0 3,4 0,9 3,1 5,3 

 
4,5 0,8 4,7 

NR – Não Realizada 
(*) Foram excluídos 23 pacientes que tinham recebido transfusão nos últimos três meses que antecederam a coleta da amostra de 
sangue, estavam em uso do medicamento hidroxiuréia e/ou com informação desconhecida 
Valores de referência (Ver ANEXO 3) 
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Tabela 10 - Dados laboratoriais de 3 pacientes portadores de anemia falciforme com genótipo 
CAR/CAM* 

 
Parâmetros hematológicos  Tipos de hemoglobina 

Nº Hcia 
(x 1012/L) 

Hb 
(g/dL) 

Hto 
(%) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

RDW 
(%) 

Retic 
(%) 

 Hb S 
(%) 

Hb A2 
(%) 

Hb F 
(%) 

1 2,03 5,8 17,2 85 28,5 33,6 17,6 8,2 
 

91,5 2,6 5,9 

26 4,00 11,1 33,7 84 27,8 33,0 16,9 5,9 
 

88,7 2,2 9,1 

36 2,68 8,1 24,9 93 30,3 32,6 14,8 11,6 
 

86,6 3,8 9,6 

Média 2,90 8,3 25,3 87,3 28,9 33,1 16,4 8,6  88,9 2,9 8,2 
Desvio 
Padrão 1,00 2,6 8,3 4,9 1,3 0,5 1,5 2,9  2,5 0,8 2,0 

NR – Não Realizada 
(*) Foram excluídos 4 pacientes que tinham recebido transfusão nos últimos três meses que antecederam a coleta da amostra de 
sangue, estavam em uso do medicamento hidroxiuréia e/ou com informação desconhecida 
Valores de referência (Ver ANEXO 3) 

 

 

Tabela 11 - Dados laboratoriais de 3 pacientes portadores de anemia falciforme com genótipo 
CAR/BEN* 

 
Parâmetros hematológicos  Tipos de hemoglobina 

Nº Hcia 
(x 1012/L) 

Hb 
(g/dL) 

Hto 
(%) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

RDW 
(%) 

Retic 
(%) 

 Hb S 
(%) 

Hb A2 
(%) 

Hb F 
(%) 

12 2,55 7,8 22,7 89 30,5 34,2 17,3 9,2  90,8 3,3 5,9 

15 2,03 6,9 20,4 100 33,9 33,9 15,4 8,3  88,2 2,1 9,7 

42 3,21 8,0 25,8 80 24,8 30,9 18,5 6,2  89,9 3,5 6,6 

Média 2,60 7,6 23,0 89,7 29,7 33,0 17,1 7,9 - 89,6 3,0 7,4 
Desvio 
Padrão 0,59 0,6 2,7 10,0 4,6 1,8 1,6 1,5 - 1,3 0,8 2,0 

NR – Não Realizada 
(*) Foram excluídos 6 pacientes que tinham recebido transfusão nos últimos três meses que antecederam a coleta da amostra de 
sangue, estavam em uso do medicamento hidroxiuréia e/ou com informação desconhecida 
Valores de referência (Ver ANEXO 3) 

 
 

As Tabelas 12 e 13 mostram a comparação dos valores médios dos parâmetros 

hematológicos analisados e dos tipos de hemoglobina dos pacientes com genótipo CAR/CAR, 

CAR/CAM e CAR/BEN. 
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O menor valor médio de hemoglobina foi o observado no grupo de genótipo 

CAR/BEN (7,6 ± 0,6g/dL), seguido dos grupos CAR/CAR (8,0 ± 0,9g/dL) e CAR/CAM (8,3 

± 2,7g/dL). Com relação à contagem relativa de reticulócitos, o maior percentual foi o 

encontrado no grupo CAR/CAR (13,6 ± 5,3%), seguido dos grupos CAR/CAM (8,6 ± 2,9%) e 

CAR/BEN (7,9 ± 1,5%). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (P 

< 0,05) entre os três grupos para todos os valores médios de parâmetros hematológicos 

determinados. 

 Os pacientes com o genótipo CAR/BEN apresentaram valores médios de hemoglobina 

S mais elevados (89,6 ± 1,3%) quando comparados aos demais genótipos. O genótipo 

CAR/CAR mostrou valores médios mais elevados de hemoglobina F. Entretanto, também não 

houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos para nenhum dos tipos de hemoglobina.  

 

Tabela 12 – Comparação dos resultados dos parâmetros hematológicos (média ± DP) entre 

homozigotos e heterozigotos dos genótipos �S identificados 

Genótipo 
Parâmetros 

hematológicos CAR/CAR 
n = 8(*) 

CAR/CAM 
n = 3(*) 

CAR/BEN 
n = 3(*) 

P-valor(**) 

Hcias (x 1012/L) 2,63 ± 0,49 2,90 ± 1,00 2,60 ± 0,59 0,787 

Hb (g/dL) 8,0 ± 0,9 8,3 ± 2,7 7,6 ± 0,6 0,791 

Hto (%) 24,3 ± 3,1 25,3 ±  8,3 23,0 ± 2,7 0,820 

VCM (fL) 93,6 ± 9,0 87,3 ± 4,9 89,7 ± 10,0 0,534 

HCM (pg) 30,9 ± 3,4 28,9 ± 1,3 29,7 ± 4,6 0,661 

CHCM (g/dL) 33,0 ± 0,9 33,1 ± 0,5 33,0 ± 1,8 0,992 

RDW (%) 17,7 ± 3,1 16,4 ± 1,5 17,1 ± 1,6 0,766 

Reticulócitos (%) 13,6 ± 5,3 8,6 ± 2,9 7,9 ± 1,5 0,137 

DP: desvio padrão 
(*) Foram excluídos os pacientes que tinham recebido transfusão nos últimos três meses que antecederam a coleta da amostra 

de sangue, estavam em uso do medicamento hidroxiuréia e/ou informação desconhecida 
(**) Análise de variância (ANOVA) 
Números seguidos de pelo menos uma letra igual na mesma linha diferem significativamente a um nível de 5% (p < 0,05). 
Valores de referência (Ver ANEXO 3) 
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Tabela 13 – Comparação dos valores médios das hemoglobinas S, A2 e F entre os 

homozigotos e heterozigotos dos genótipos �S identificados 

Genótipo Tipos de 

hemoglobinas* CAR/CAR 
n = 8(*) 

CAR/CAM 
n = 3(*) 

CAR/BEN 
n = 3(*) 

P-valor(**) 

Hb S (%) 87,9 ± 4,5 88,9 ± 2,5 89,6 ± 1,3 0,778 

Hb A2 (%) 3,2 ± 0,8 2,9 ± 0,8 3,0 ± 0,8 0,772 

Hb F (%) 8,9 ± 4,7 8,2 ± 2,0 7,4 ± 2,0 0,848 

(*) Foram excluídos os pacientes que tinham recebido transfusão nos últimos três meses que antecederam a coleta da amostra 
de sangue, estavam em uso do medicamento hidroxiuréia e/ou informação desconhecida 

(**) Análise de variância (ANOVA) 
Números seguidos de pelo menos uma letra igual na mesma linha diferem significativamente a um nível de 5% (p < 0,05). 
Valores de referência (Ver ANEXO 3) 
 

 As diferenças nos valores de hemoglobina F encontradas entre os genótipos �S 

identificados são mostradas através do gráfico Box-Plot na Figura 21. Pode-se perceber pela 

análise da largura das caixas da figura e de suas caudas superior e inferior que o grupo 

CAR/CAR apresenta resultados mais dispersos frente aos grupos CAR/CAM e CAR/BEN. O 

maior valor mediano foi encontrado no grupo CAR/CAR e o menor, no grupo CAR/BEN. 

 

 
Figura 21 – Gráfico box-plot representando as diferenças de hemoglobina F encontradas 

entre os três grupos de pacientes com genótipos CAR/CAR, CAR/CAM e 

CAR/BEN   
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5. DISCUSSÃO 

 

 A anemia falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum no Brasil 

(PAIVA E SILVA; RAMALHO; CASSORLA. 1993). Atinge principalmente negro e afro-

descendentes, sendo observada, também, em decorrência da alta taxa de miscigenação, em 

parcela cada vez mais significativa da população caucasóide brasileira (ZAGO, 1993). 

Em todo o mundo milhões de pessoas são afetadas por doença falciforme, sendo a 

anemia falciforme a forma mais comum e mais severa. Na África nascem, por ano, mais de 

200.000 crianças portadoras de doença falciforme (CREARY; WILLIAMSON, KULKARNI, 

2007). Nos Estados Unidos ela afeta cerca de 72.000 pessoas. Aproximadamente 1 em cada 

708 americanos de ascendência africana é acometido por essa doença (KONDYLIS-

DEBLOIS; FEINGOLD, 1998). 

 A determinação dos haplótipos do gene �S auxilia na compreensão da heterogeneidade 

fenotípica da anemia falciforme, uma vez que os mesmos estão associados a concentrações 

variáveis de hemoglobina F, fator interferente na formação de polímeros de hemoglobina S 

(STEINBERG, 1996). 

 Indivíduos com anemia falciforme, homozigotos para o haplótipo Senegal ou Árabe-

Indiano, geralmente apresentam as concentrações mais elevadas de hemoglobina F (20% ou 

mais) e um curso clínico mais leve da doença. Os que apresentam haplótipo Bantu (CAR) 

possuem as mais baixas concentrações de hemoglobina F (menor que 5%) e um curso clínico 

mais severo. Já os que possuem o haplótipo Benin ou Camarões têm características 

intermediárias e concentrações de hemoglobina F na faixa de 5 a 15%. Na África, pacientes 

falciformes com haplótipo CAR têm risco duas vezes maior de complicações e morte precoce 

quando comparados com pacientes falciformes de outros haplótipos (ASHLEY-KOCH; 

YANG; OLNEY, 2000; ROMERO; RENAULD; VILLALOBOS, 1998; STEINBERG, 

2005). 

 A freqüência dos haplótipos �S varia de acordo com a origem da raça negra no país. 

Historicamente, a presença negra no Brasil teve início por volta de 1550, quando os senhores 

de engenho passaram a utilizar escravos da África para substituir a mão-de-obra indígena 

nativa. Os principais portos que receberam escravos foram os de Salvador, Recife e Rio de 

Janeiro (ARRUDA; PILETTI, 1997) 

 Entre 1701 e 1816 o Brasil recebeu cerca de 1,9 milhão de escravos e no período de 

1817 a 1843, quinhentos mil africanos (ZAGO, 1993). De 1775 a 1815 o tráfico de escravos 

através do oceano Atlântico trouxe cerca de 53.000 escravos importados diretamente da 
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África para a região nordeste do Brasil (PANTE-DE-SOUSA et al., 1998). Para a Bahia 

dirigiram-se principalmente os negros trazidos da Nigéria, Daomé (atual Benin) e Costa do 

Marfim, enquanto que os bantos (povos de língua bantu), capturados no Congo, Angola e 

Moçambique, foram para Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro (VICENTINO; 

DORIGO, 2002). 

 No estado do Rio Grande do Norte, a influência da raça negra foi a que menos pesou 

na formação étnica da população em comparação ao branco e ao índio nativo. Primeiro, por 

não haver portos para receber escravos e muito menos comércio de negros. Segundo, foi a 

falta de um produto de sustentação econômica que exigisse a mão-de-obra escrava, como 

houve em outras regiões. As atividades se resumiram a criação de gado e roçarias. Tudo isso 

fez com que o número de escravos que para cá vieram, trazidos geralmente de Pernambuco, 

fosse muito pequeno. A primeira notícia da vinda de escravos africanos para o Rio Grande do 

Norte data do início do século XVII e, já no final do século XIX, quando veio a abolição da 

escravatura no Brasil, poucos escravos aqui existiam (CASCUDO, 1955; SUASSUNA, 

1988). 

 Os resultados observados neste estudo mostraram, em relação ao número de 

cromossomos, o predomínio do haplótipo CAR (75,5%), frente aos haplótipos Benin (11,3%), 

e Camarões (6,6%). Os haplótipos atípicos tiveram freqüência de 6,6%. Com relação aos 

genótipos, mais da metade dos pacientes (58,5%) foram identificados como portadores do 

genótipo CAR/CAR. O segundo mais freqüente foi o CAR/BEN (16,9%), seguido de 

CAR/CAM (13,2%) e BEN/BEN (1,9%). Os pacientes com haplótipo atípico em um ou nos 

dois cromossomos representaram 9,5% (CAR/Atp, BEN/Atp e Atp/Atp). 

Considerando somente o grupo dos 47 norte-rio-grandenses (94 cromossomos), as 

freqüências de haplótipos foram: 75,5% para o CAR, 12,8% para Benin, 6,4% para Camarões 

e 5,3% para os Atípicos. 

 Vários estudos relacionados aos haplótipos do gene �S, já foram realizados em 

diferentes estados da Federação Brasileira. Analisando esses dados descritos na literatura e os 

resultados do presente trabalho é possível observar que, de modo geral, há predomínio do 

haplótipo CAR no país (BEZERRA et al., 2007; SILVA et al., 2009; CARDOSO; 

GUERREIRO, 2006; GONÇALVES et al., 1994; PANTE-DE-SOUZA et al., 1998; ZAGO et 

al., 1992). O haplótipo Benin também está presente em todas as regiões, apresentando 

freqüência elevada na Bahia e no Rio de Janeiro (ADORNO et al., 2004; ADORNO et al., 

2008; COSTA et al., 1984; FLEURY, 2007; GONÇALVES et al., 2003). 
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No estado da Bahia, região Nordeste do Brasil, Gonçalves et al. (2003), analisaram os 

haplótipos �S de 80 pacientes com anemia falciforme e encontraram freqüência cromossômica 

elevada do haplótipo Benin (45,6%), apesar de o haplótipo CAR ter sido um pouco mais 

freqüente (48,1%). Os demais haplótipos encontrados foram Senegal (0,63%) e Atípico 

(5,63%). Freqüência elevada do haplótipo Benin foi também observada em outro estudo 

realizado no mesmo estado por Adorno et al. (2008), investigando 125 pacientes portadores 

de anemia falciforme oriundos da cidade de Salvador. Os autores encontraram freqüência 

cromossômica de 55,2% para o Benin, que ficou a frente do CAR com 41,6%.  

 A maior freqüência do haplótipo Benin na Bahia é explicada pela trajetória de negros 

africanos que vieram para o Brasil durante o período do tráfico de escravos (séculos XVI a 

XIX), tendo esse estado recebido um contingente significativo de escravos do centro-oeste 

africano, onde o haplótipo Benin predomina (BORTOLONI; SALZANO, 1999). 

No Rio de Janeiro, Fleury (2007) realizou um estudo com 74 pacientes com 

diagnóstico de anemia falciforme provenientes do Instituto Estadual de Hematologia Artur de 

Siqueira Cavalcante (HEMORIO) e também observou freqüência cromossômica elevada para 

o haplótipo Benin (44,6%). Porém, o haplótipo CAR apresentou freqüência de 54,0% e o 

Senegal de 1,4%. O autor explica que esses resultados estão condizentes com dados históricos 

sobre a vinda de escravos africanos para o Brasil, onde durante muitos anos a principal rota de 

comércio de escravos foi a que partia da Baía de Benin em direção à capital do Brasil, 

Salvador. O porto de Salvador era o centro distribuidor de escravos para todo o país. No 

entanto, em 1763, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorreu a mudança da capital 

para o Rio de Janeiro, que pela proximidade geográfica intensificou o tráfico de escravos 

africanos com a região de Angola (onde há maior freqüência do haplótipo CAR).  

 Na região norte do Brasil, Cardoso e Guerreiro (2006) analisaram amostras sanguíneas 

de 130 pacientes com anemia falciforme, não aparentados, provenientes do Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do estado do Pará, na cidade de Belém, e encontraram os quatro 

haplótipos típicos africanos, sendo o CAR e o Benin, assim como no presente trabalho, os 

principais (66,0% e 21,8%, respectivamente). O haplótipo Senegal representou 10,9% e o 

Camarões 1,3%. A freqüência de 10,9% para o haplótipo Senegal é cerca de três vezes maior 

do que a freqüência de 3,0% encontrada por Pante-de-Souza et al. (1998) no mesmo estado e 

maior também do que as freqüências registradas na região nordeste, que variaram de  0 a 

2,3%. (Bezerra et al., 2007; Galiza Neto et al., 2005; Gonçalves et al., 2003). Cardoso e 

Guerreiro comentam que tal resultado está de acordo com o esperado com base nos dados 

históricos de que houve tráfico direto de escravos vindo da região atlântica da África 
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ocidental, local de alta freqüência do haplótipo Senegal, para o nordeste no Brasil região 

fornecedora de escravos.  

 Os primeiros escravos africanos, chegados à época das capitanias hereditárias, seriam 

oriundos do noroeste da África, região do haplótipo Senegal. Estes primeiros escravos 

chegaram ao Brasil através dos portos de São Luiz e Recife. O haplótipo Senegal deveria ser 

encontrado na região nordeste a partir de Pernambuco até o Maranhão. No entanto, deve-se 

considerar a alta taxa de mortalidade dos escravos no início da colonização e as migrações 

internas (FLEURY, 2007).  

Em Pernambuco, um estudo conduzido por Bezerra et al. (2007) na cidade do Recife 

com 74 crianças portadoras de doença falciforme - anemia falciforme (53), doença SC (15) e 

interação Hb S/talassemia beta (6), oriundas do Programa Nacional de Triagem Neonatal, 

revelou uma alta freqüência do haplótipo CAR (81,1%). O haplótipo Benin apresentou 

freqüência de 14,2%, Camarões de 0,8% e Atípicos 3,9%. 

 A freqüência do haplótipo Camarões encontrada no presente estudo (6,6%) foi maior 

em relação a estudos realizados em outras cidades como Salvador, Belém e até mesmo Recife 

(ADORNO et al., 2004; ADORNO et al., 2008; BEZERRA et al., 2007; CARDOSO; 

GUERREIRO, 2006). Levando-se em consideração apenas os norte-rio-grandenses, o 

percentual é praticamente o mesmo 6,4%. 

 O haplótipo Camarões possui uma distribuição territorial mais restrita na África, 

estando relacionado ao grupo étnico Eton, originário do vale do rio Sanaga, em Camarões 

(ROMERO; RENAULD; VILLALOBOS, 1998). As literaturas consultadas que abordam o 

histórico da presença negra no estado do Rio Grande do Norte são limitadas em dados para 

realização de estudos mais detalhados sobre as diferentes origens dos escravos africanos que 

para cá vieram. O registro de um desembarque no porto de Pernambuco de 2.400 africanos 

originados de Andra, Benin, Warri (Delta do Níger), Calabar e Camarões em 1638, época do 

domínio holandês, pode estar associado ao encontro desse haplótipo no presente estudo, já 

que os escravos trazidos para cá eram oriundos principalmente de Pernambuco 

(ALENCASTRO, 2000). Foi somente a partir de 1845 que a escravidão no Rio Grande do 

Norte aumentou em razão direta da produção, sobretudo açucareira, o que gerou compra de 

negros tanto em Pernambuco como no Maranhão (MEDEIROS, 1978). O encontro de um 

percentual mais alto do haplótipo Camarões aqui no estado, em relação a Pernambuco, pode 

ser resultado de possíveis chegadas de escravos camaroneses através de outras localidades.  

 No estado do Ceará, Galiza Neto et al. (2005) analisando os haplótipos �S em 22 

pacientes portadores de anemia falciforme, encontraram maior freqüência cromossômica do 
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haplótipo Benin (43,2%) seguido do CAR (31,8%). Os autores relatam que essa freqüência do 

haplótipo Benin pode está associada ao fato de Salvador ter sido uma importante entreposto 

do comércio escravagista, tornando-se uma fonte importante de fornecimento de escravos 

para o Ceará. Entretanto, um estudo recente realizado por Silva et al., (2009) no mesmo 

estado, com 34 pacientes, revelou o haplótipo CAR (66,2%) como o mais freqüente. Segundo 

os autores essa ordem de freqüências dos haplótipos está em conformidade com dados 

históricos sobre a origem da população negra no estado do Ceará, tendo sido esta trazida, na 

sua maioria, das regiões de Angola, Congo e Moçambique, a partir, principalmente, dos 

portos de Recife, São Luís e, em menor quantidade, de Salvador e Rio de Janeiro. 

 Diferente do que é encontrado no Brasil, em outros países pode-se observar a maior 

freqüência do haplótipo Benin. Nos Estados Unidos, um estudo com haplótipos �S conduzido 

por Steimberg et al. (1995) revelou os genótipos de 384 americanos adultos de ascendência 

africana, portadoras de anemia falciforme, permitindo o cálculo das seguintes freqüências 

cromossômicas: 61,3% para o haplótipo Benin, 22,5% para o CAR e 16,2% para o Senegal. 

Os autores comentaram que a baixa freqüência dos haplótipos CAR e Senegal entre a 

população negra norte americana é reflexo do tráfico britânico de escravos durante o século 

XVIII.  Moreno et al. (2002) em Aragua, Venezuela, estudaram 48 pacientes portadores de 

anemia falciforme, não aparentados, provenientes do Serviço de Hematologia do Hospital 

Central Maracay e encontraram maior freqüência cromossômica para o haplótipo Benin 

(47,9%), seguido pelos haplótipos CAR (40,6%), Atípico (6,3%), Senegal (3,1%) e Árabe-

Indiano (2,1%). Os autores explicam que a Venezuela recebeu escravos africanos oriundos 

tanto de regiões de língua bantu na África como também de outras colônias, especialmente 

das Antilhas, onde há predominância do haplótipo Benin.  

 A análise das características de grupos de genótipos formados por haplótipos �S 

diferentes é dificultada quando há presença de heterozigose (STEINBERG, 1996). No 

entanto, somente na África ainda é possível o encontro de populações haplotipicamente 

homozigotas, pois ao longo dos anos os haplótipos se miscigenaram. Nas populações do 

continente americano as pessoas com anemia falciforme são haplotipicamente heterozigotas 

(NAOUM; DOMINGOS, 1997).  

 Romero et al. (1998), comentam que a herança de pelo menos um cromossomo CAR 

está ligada a quadros drepanocíticos mais graves do que os relacionados à presença de outros 

haplótipos. Portanto, presume-se que os genótipos que possuem o haplótipo CAR em comum 

estejam relacionados a quadros laboratoriais e curso clínico semelhantes da anemia 

falciforme. 
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 No presente estudo, a ausência de diferença estatisticamente significativa entre os 

valores médios dos parâmetros hematológicos e concentrações das hemoglobinas S, A2 e F, 

nos três grupos de genótipos analisados pode estar relacionada ao fato da comparação não ter 

ocorrido entre três grupos homozigotos diferentes e sim entre grupos que possuem em comum 

o haplótipo CAR. O número reduzido de pacientes nos grupos CAR/BEN e CAR/CAM 

também pode ter interferido. 

 Por outro lado, no estudo realizado por Fleury (2007) foi observada diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,005) entre as médias de hemoglobina F dos pacientes dos 

grupos CAR/CAR x CAR/BEN e CAR/CAR x BEN/BEN. O grupo CAR/CAR foi o que 

apresentou valores mais baixos quando comparado aos outros dois grupos. Porém, em relação 

ao número de eritrócitos, hemoglobina, índices hematimétricos e reticulócitos não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

 Inati et al. (2003), no Líbano, ao analisarem as concentrações de hemoglobina e 

hemoglobinas A2 e Fetal de 50 pacientes distribuídos em três grupos: Grupo 1 – pacientes 

homozigotos para o haplótipo Benin, Grupo 2 – pacientes com pelo menos um cromossomo 

CAR e Grupo 3 – pacientes com genótipo ARAB/n ou SEN/n, onde “n” significa qualquer 

haplótipo, com exceção do CAR, encontraram diferença estatisticamente significativa (p < 

0,005) da média de concentração de hemoglobina do grupo 3 em relação às médias dos 

grupos 1 e 2,  que se mostram mais baixas. Entretanto, não foi encontrada diferença entre as 

médias de hemoglobinas F e A2.  

 O aumento da concentração de hemoglobina F reduz significativamente a 

polimerização da hemoglobina S e a falcização dos eritrócitos. Pacientes com concentrações 

baixas de hemoglobina F têm crises dolorosas mais freqüentes e uma maior taxa de 

mortalidade, enquanto que pacientes com concentrações aumentadas de hemoglobina F 

apresentam quadro clínico mais leve e uma maior sobrevida (WEINER, 2003).  

 A hidroxiuréia é empregada na anemia falciforme por induzir um aumento da 

concentração de hemoglobina F, favorecendo um curso clínico menos grave da doença 

(SAUNTHARARAJAH; VICHINSKY; EMBURY, 2005). Portanto, nesse estudo, fez-se 

necessário a exclusão dos pacientes que faziam uso desse medicamento para a comparação 

dos valores de hemoglobina F entre grupos de diferentes genótipos. 

 Além do aumento da hemoglobina F, o uso terapêutico da hidroxiuréia está associado 

à diminuição da contagem de reticulócitos, contagem global de leucócitos, plaquetas e 

bilirrubina total e ao aumento de hemoglobina e VCM (LIMA et al., 1997; PLAT, 2003). 

Todos esses efeitos justificam a exclusão dos pacientes sob tratamento com esse medicamento 
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quando se realiza a comparação de parâmetros laboratoriais. No entanto, foi percebida a 

ausência de informação em relação a esse critério nos trabalhos citados que também 

analisaram parâmetros laboratoriais, bem como a exclusão de pacientes com histórico de 

transfusão recente. 

 No presente estudo, apesar de não ter havido diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos parâmetros laboratoriais analisados dos grupos de genótipos comparados, 

nota-se que a média mais baixa de hemoglobina F (7,4 ± 2,0%) foi encontrada no grupo 

CAR/BEN e não no CAR/CAR (8,9 ± 4,7%) como seria o esperado, já que este último grupo 

possui o haplótipo CAR em duplicata. Tal fato sugere que outros fatores, além do tipo de 

haplótipo envolvido, podem estar influenciando a concentração de hemoglobina F. 

A persistência hereditária de hemoglobina Fetal é causada principalmente por deleções 

e mutações não delecionais que atingem os genes Gγ e Aγ do cromossomo 11. Sua associação 

com a anemia falciforme se mostra favorável hematologicamente, pois os eritrócitos que 

contêm hemoglobina F apresentam menores concentrações de hemoglobina S, fato que inibe a 

sua polimerização bem como o desencadeamento da falcização dos eritrócitos (NAOUM, 

2000). 

 O grupo CAR/BEN também foi o que apresentou valores de hemoglobina S mais 

elevados e de hemoglobina e reticulócitos mais baixos em relação aos grupos CAR/CAR e 

CAR/CAM. 

Do ponto de vista genético, outro fator que também pode influenciar a expressão 

clínica da anemia falciforme é a talassemia alfa. Ela reduz a concentração de hemoglobina S 

(α2β2
S), diminuindo, conseqüentemente, a falcização dos eritrócitos (FIGUEIREDO, 2007). 

Sua presença em concomitância com a anemia falciforme pode levar à redução do VCM, 

abrandamento dos episódios hemolíticos e maior concentração de hemoglobina, quando 

comparado com indivíduos que possuem anemia falciforme isoladamente (NAOUM, 2000). 

 Além de fatores genéticos, ainda há de se considerar fatores ambientais (atividade 

ocupacional, temperatura local) e o fator sócio-econômico como influenciadores da expressão 

clínica e hematológica da doença (SERJEANT, 1995; FLINT et al., 1998).  

 O presente trabalho é o primeiro estudo relacionado aos haplótipos �S realizado no 

estado do Rio Grande do Norte e o encontro de uma maior freqüência do haplótipo Camarões, 

em relação a outros estados do Brasil, sugere a existência de uma peculiaridade da origem 

africana no estado. 
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6. CONCLUSÕES 

 
• Dos 106 cromossomos analisados no presente estudo, 75,5% apresentaram o haplótipo 

CAR (Bantu); 11,3% o haplótipo Benin e 6,6% o haplótipo Camarões. Os Atípicos 
estiveram presentes em 6,6%. 

• Entre os 53 pacientes analisados, 31 (58,5%) apresentaram o genótipo CAR/CAR, 9 
(16,9%) o genótipo CAR/BEN, 7 (13,2%) o genótipo CAR/CAM, 1 (1,9%) o genótipo 
BEN/BEN, 2 (3,8%) o genótipo CAR/Atp, 1 (1,9%) o genótipo BEN/Atp e 2 (3,8%) o 
genótipo Atp/Atp.  

• A maior freqüência do haplótipo CAR na população pesquisada é um fator agravante 
que contribui para a importância dada à anemia falciforme. 

• Não houve diferença estatisticamente significativa dos parâmetros hematológicos 
entre os diferentes genótipos comparados. 

• A maior freqüência do haplótipo Camarões, em relação a outros estados do Brasil, 
sugere a existência de uma peculiaridade da origem africana no estado. 
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APÊNDICE 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Título do projeto: DETERMINAÇÃO DE HAPLÓTIPOS DO GENE �S EM PACIENTES PORTADORES 
DE DOENÇA FALCIFORME. 
 
Responsável pela pesquisa: Tereza Maria Dantas de Medeiros 
 
 
 O(A) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, de uma pesquisa que visa estudar as 
doenças falciformes que são transmitidas de pai para filho. Essas doenças ocorrem devido a um defeito no gene 
(pedaço de DNA) que forma a hemoglobina do nosso sangue e por isso causa anemia. O DNA faz parte das 
células do nosso corpo e contém a informação de tudo que herdamos de nossos pais. A principal característica 
das doenças falciformes é a alteração do glóbulo vermelho do sangue. Os glóbulos vermelhos são células 
flexíveis e arredondadas presentes no nosso sangue. Dentro dessas células existe um pigmento chamado 
hemoglobina (Hb) que dá a cor vermelha do sangue e transporta oxigênio para todos os tecidos e órgãos. A 
maioria das pessoas recebe de seus pais a hemoglobina tipo A. As pessoas com doença falciforme recebem do 
pai e/ou da mãe hemoglobina tipo S. Os glóbulos vermelhos dessas pessoas, em determinados momentos, podem 
ficar no formato de foice ou meia-lua, tendo dificuldade de passar pelos vasos sangüíneos, dificultando a 
circulação do sangue. Eles são destruídos mais rapidamente e por isso a pessoa tem anemia. Esse estudo 
permitirá a identificação mais detalhada dos portadores de doenças falciformes, proporcionando maior 
conhecimento sobre esse tipo de hemoglobinopatia a fim de orientar melhor o tratamento. 
 
  Sua participação no estudo é totalmente voluntária, sem ônus ou pagamento pela participação, e você 
pode desistir a qualquer momento de participar solicitando ao responsável pela pesquisa que destrua a sua 
amostra e os dados obtidos da análise da mesma. Sua desistência não implicará em qualquer tipo de prejuízo. 
 
 Se você concordar em participar desse estudo, uma pequena porção do seu sangue deverá ser coletada e 
analisada mo Laboratório de Hematologia localizado no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 
UFRN. Para esse fim, será necessária a coleta de 10mL de sangue por punção venosa (dobra do braço) utilizando 
seringa e agulhas descartáveis para que sejam feitos alguns exames tais como: eritrograma, contagem de 
reticulócitos, eletroforese de hemoglobina, teste de solubilidade  e dosagem de hemoglobinas 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 (causadoras da doença). Após a realização dos 
exames laboratoriais as amostras de sangue serão descartadas de acordo com as normas de biossegurança. 
 
 A coleta de seu sangue será feita por um profissional habilitado através de uma punção venosa na dobra 
do braço após assepsia local, de modo semelhante a um exame de sangue convencional. Os riscos e desconfortos 
de sua participação nesse estudo são aqueles referentes ao procedimento de coleta de sangue: desmaios, 
pequenos sangramentos e hematoma (mancha roxa) no local da punção, o qual desaparecerá em poucos dias. 
Como medida para minimizar os desconfortos que possam surgir, será designado para coleta de sangue um 
profissional experiente, que lhe prestará as devidas orientações pós-coleta e utilizará curativo auto-adesivo no 
local da punção. 
 
 Os dados de registro de sua participação nesse estudo serão mantidos confidenciais. Eles serão 
guardados e somente os pesquisadores envolvidos na pesquisa terão acesso, sendo vetada a divulgação de dados 
que permitam sua identificação a terceiros como: seguradoras, empregadores e superiores hierárquicos. Cada 
pessoa participante do projeto terá acesso aos resultados de seus exames, se assim o desejar, em qualquer 
momento da realização da pesquisa ou mesmo após a conclusão da mesma. Cada participante do projeto receberá 
um número secreto de identificação para ser utilizado na pesquisa, o que garantirá o anonimato do participante 
no projeto. A sua identificação não será revelada em qualquer relatório ou publicação resultante desse trabalho. 
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 Você não receberá nenhum pagamento por participar dessa pesquisa, mas poderá ser ressarcido de 
gastos decorrentes da mesma e indenizado, caso ocorram danos comprovados oriundos dessa pesquisa. 
 
 Você pode fazer qualquer pergunta sobre o projeto antes de dar o seu consentimento e, se depois surgir 
alguma dúvida, você pode contatar a responsável pelo projeto Dra. Tereza Maria Dantas de Medeiros no 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN (tel.: 3213-4231) para esclarecimentos. 
 
 
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
 DECLARO que o responsável pela pesquisa informou os riscos e benefícios da minha participação no 
estudo e que após ter lido e compreendido as informações deste documento, estou disposto a participar de livre e 
espontânea vontade do estudo, sabendo que posso desistir da participação a qualquer momento, sem que minha 
desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa. Concedo também o uso das informações obtidas no 
estudo para utilização em ensino e divulgação nos jornais e/ou revistas científicas, desde que seja mantido o 
sigilo sobre meu nome e identificação. 
 

Natal, ___/___/______ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Assinatura ou impressão datiloscópica do participante da pesquisa 
 
 
 
 
 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
 
 DECLARO que expliquei ao participante todos os procedimentos necessários para a realização do 
referido estudo. Comprometo-me a cumprir o que foi acordado com o mesmo sobre os riscos e benefícios da 
pesquisa, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução 196/96 – CNS, procurando manter a integridade 
e o bem estar dos indivíduos participantes da pesquisa. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Projeto de pesquisa: Determinação de haplótipos do gene s em pacientes portadores de anemia falciforme. 
Responsável pela pesquisa: Tereza Maria Dantas de Medeiros. 
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APÊNDICE 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título do projeto: DETERMINAÇÃO DE HAPLÓTIPOS DO GENE �S EM PACIENTES PORTADORES 
DE DOENÇA FALCIFORME. 
 
Responsável pela pesquisa: Tereza Maria Dantas de Medeiros 
 
 O(A) Sr(a). está sendo convidado(a) a consentir a participação de seu filho(a), voluntariamente, em uma 
pesquisa que visa estudar as doenças falciformes que são transmitidas de pai para filho. Essas doenças ocorrem 
devido a um defeito no gene (pedaço de DNA) que forma a hemoglobina do nosso sangue e por isso causa 
anemia. O DNA faz parte das células do nosso corpo e contém a informação de tudo que herdamos de nossos 
pais. A principal característica das doenças falciformes é a alteração do glóbulo vermelho do sangue. Os 
glóbulos vermelhos são células flexíveis e arredondadas presentes no nosso sangue. Dentro dessas células existe 
um pigmento chamado hemoglobina (Hb) que dá a cor vermelha do sangue e transporta oxigênio para todos os 
tecidos e órgãos. A maioria das pessoas recebe de seus pais a hemoglobina tipo A. As pessoas com doença 
falciforme recebem do pai e/ou da mãe hemoglobina tipo S. Os glóbulos vermelhos dessas pessoas, em 
determinados momentos, podem ficar no formato de foice ou meia-lua, tendo dificuldade de passar pelos vasos 
sangüíneos, dificultando a circulação do sangue. Eles são destruídos mais rapidamente e por isso a pessoa tem 
anemia. Esse estudo permitirá a identificação mais detalhada dos portadores de doenças falciformes, 
proporcionando maior conhecimento sobre esse tipo de hemoglobinopatia a fim de orientar melhor o tratamento. 
 
  A participação de seu(a) filho(a) no estudo é totalmente voluntária, sem ônus ou pagamento pela 
participação, e você pode desistir a qualquer momento de autorizar a participação dele(a) solicitando ao 
responsável pela pesquisa que destrua a amostra coletada e os dados obtidos da análise da mesma. A desistência 
da autorização não implicará em qualquer tipo de prejuízo. 
 
 Se você consentir que seu(a) filho(a) participe desse estudo, uma pequena porção de sangue deverá ser 
coletada do(a) mesmo(a) e analisada mo Laboratório de Hematologia localizado no Departamento de Análises 
Clínicas e Toxicológicas da UFRN. Para esse fim, será necessária a coleta de 10mL de sangue por punção 
venosa (dobra do braço) utilizando seringa e agulhas descartáveis para que sejam feitos alguns exames tais 
como: eritrograma, contagem de reticulócitos, eletroforese de hemoglobina, teste de solubilidade  e dosagem de 
hemoglobinas 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 (causadoras da doença). 
Após a realização dos exames laboratoriais as amostras de sangue serão descartadas de acordo com as normas de 
biossegurança. 
 
 A coleta do sangue será feita por um profissional habilitado através de uma punção venosa na dobra do 
braço após assepsia local, de modo semelhante a um exame de sangue convencional. Os riscos e desconfortos da 
participação de seu(a) filho(a) nesse estudo são aqueles referentes ao procedimento de coleta de sangue: 
desmaios, pequenos sangramentos e hematoma (mancha roxa) no local da punção, o qual desaparecerá em 
poucos dias. Como medida para minimizar os desconfortos que possam surgir, será designado para coleta de 
sangue um profissional experiente, que lhe prestará as devidas orientações pós-coleta e utilizará curativo auto-
adesivo no local da punção. 
 
 Os dados de registro da participação de seu(a) filho(a) nesse estudo serão mantidos confidenciais. Eles 
serão guardados e somente os pesquisadores envolvidos na pesquisa terão acesso, sendo vetada a divulgação de 
dados que permitam identificação a terceiros como: seguradoras, empregadores e superiores hierárquicos. Cada 
responsável legal pela criança participante do projeto terá acesso aos resultados dos exames, se assim o desejar, 
em qualquer momento da realização da pesquisa ou mesmo após a conclusão da mesma. Cada participante do 
projeto receberá um número secreto de identificação para ser utilizado na pesquisa, o que garantirá o anonimato 
do participante no projeto. A sua identificação não será revelada em qualquer relatório ou publicação resultante 
desse trabalho. 
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 Você não receberá nenhum pagamento pela participação de seu(a) filho(a) nessa pesquisa, mas poderá 
ser ressarcido de gastos decorrentes da mesma e indenizado, caso ocorram danos comprovados oriundos dessa 
pesquisa. 
 
 Você pode fazer qualquer pergunta sobre o projeto antes de dar o seu consentimento e, se depois surgir 
alguma dúvida, você pode contatar a responsável pelo projeto Dra. Tereza Maria Dantas de Medeiros no 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN (tel.: 3213-4231) para esclarecimentos. 
 
 
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
 DECLARO que o responsável pela pesquisa informou os riscos e benefícios da participação do meu (a) 
filho(a) no estudo e que após ter lido e compreendido as informações deste documento, estou disposto a 
consentir de livre e espontânea vontade a participação de meu(a) filho(a) no estudo, sabendo que posso desistir 
da participação dele(a) a qualquer momento, sem que essa desistência implique em qualquer prejuízo à minha 
pessoa ou ao meu(a) filho(a). Concedo também o uso das informações obtidas no estudo para utilização em 
ensino e divulgação nos jornais e/ou revistas científicas, desde que seja mantido o sigilo sobre nome e 
identificação de meu (a) filho(a). 
 

Natal, ___/___/______ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Assinatura ou impressão datiloscópica do responsável legal pelo participante da pesquisa 
 
 
 
 
 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
 
 DECLARO que expliquei ao responsável pelo(a) participante todos os procedimentos necessários para a 
realização do referido estudo. Comprometo-me a cumprir o que foi acordado com o mesmo sobre os riscos e 
benefícios da pesquisa, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução 196/96 – CNS, procurando manter 
a integridade e o bem estar dos indivíduos participantes da pesquisa. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Projeto de pesquisa: Determinação de haplótipos do gene s em pacientes portadores de anemia falciforme. 
Responsável pela pesquisa: Tereza Maria Dantas de Medeiros. 
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APÊNDICE 3 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 
 
Projeto de pesquisa: DETERMINAÇÃO DE HAPLÓTIPOS DO GENE �S EM 
PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA FALCIFORME. 
 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
                                                                                                                        No. ____________ 
Nome: _____________________________________________ No. registro ______________ 
Filiação (pai/mãe): ___________________________________________________________ 
Naturalidade: ________________      Data de nascimento: ___/___/____      Sexo: (  )F (  )M 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Telefone(s) de contato: ________________________________________________________ 
Transfusão sanguínea nos últimos três meses? (   ) Sim  (    ) Não 
Uso de hidróxiuréia? (   ) Sim  (   ) Não 
Observações: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
EXAMES LABORATORIAIS 
Eritrograma: 
Hto (%): _____________________                                   VCM (fL): ___________________ 
Hb (g/dL): ___________________                                    HCM (pg): ___________________ 
Hcias (x 1012/L): _____________                                     CHCM (g/dL): ________________ 
                                                                                            RDW (%): ___________________ 
Morfologia eritrocitária: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Contagem de reticulócitos (%): ______________ 
 
Eletroforese em pH alcalino: ________________ 
 
Teste de solubilidade: (   ) positivo  (   ) negativo 
 
Dosagem de Hb A2 (%): ___________________ 
Dosagem de Hb Fetal (%): _________________ 
Hb S (%): _______________________________ 
 
Análise molecular: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Natal, ___/___/______ 
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APÊNDICE 4 
 
Dados laboratoriais dos 53 pacientes com anemia falciforme que participaram do estudo 

Nº Idade 
(anos) S Hcia 

(x 1012/L) 
Hb 

(g/dL) 
Hto 
(%) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

RDW 
(%) 

Retic 
(%) 

Hb S 
(%) 

Hb A2 
(%) 

Hb F 
(%) 

Hb A 
(%) Genótipo 

1 9 M 2,03 5,8 17,2 85 28,5 33,6 17,6 8,2 91,5 2,6 5,9 - CAR/CAM 

2 13 F 2,50 8,6 26,1 104 34,4 33,0 13,4 NR 87,9 2,7 9,4 - CAR/CAR 

3(1) 18 F 3,26 10,8 33,3 102 33,1 32,4 14,9 8,0 83,4 2,9 13,7 - CAR/CAR 

4(1) 35 F 3,29 11,6 34,8 106 35,2 33,3 13,3 10,2 85,3 2,2 12,5 - CAR/BEN 

5(1) 28 M 2,28 9,0 27,0 118 39,4 33,3 13,3 5,7 86,2 2,5 11,3 - CAR/CAR 

6(1) 32 F 2,37 8,9 26,7 113 37,5 33,3 13,6 10,3 86,1 2,7 11,2 - CAR/BEN 

7(1) 31 M 2,30 9,0 26,7 116 39,0 33,6 11,6 7,4 82,1 3,1 14,8 - CAR/BEN 

8(1) 11 M 1,91 7,5 21,3 111 39,3 35,4 15,0 6,0 81,8 3,0 15,2 - CAR/CAR 

9(1) 10 M 1,94 6,4 18,8 97 33,1 34,0 18,9 20,1 94,4 3,8 1,8 - CAR/CAR 

10 16 F 2,58 7,9 23,7 92 30,8 33,4 17,3 8,5 90,1 3,5 6,4 - CAR/CAR 

11 20 F 2,18 8,1 23,8 109 37,0 33,9 16,3 15,2 85,1 2,8 12,1 - CAR/CAR 

12 24 M 2,55 7,8 22,7 89 30,5 34,2 17,3 9,2 90,8 3,3 5,9 - CAR/BEN 

13(1) 21 F 1,95 7,4 22,5 115 37,9 33,0 15,2 10,1 85,7 3,7 10,6 - CAR/CAR 

14 7 M 2,53 7,7 23,5 93 30,4 32,8 15,3 7,1 81,1 3,7 15,2 - CAR/CAR 

15 14 F 2,03 6,9 20,4 100 33,9 33,9 15,4 8,3 88,2 2,1 9,7 - CAR/BEN 

16(1) 17 M 2,03 7,1 22,9 113 35,1 31,0 14,2 9,6 88,6 3,9 7,5 - CAR/CAR 

17(1) 33 M 2,49 9,8 30,1 121 39,2 32,5 13,3 7,1 87,0 3,0 10,0 - CAR/CAR 

18 1 F 3,18 6,7 21,6 68 21,2 31,2 25,7 9,8 87,2 2,4 10,4 - CAR/CAR 

19 22 F 2,67 7,6 23,3 87 28,4 32,6 17,8 10,2 88,9 1,7 9,4 - CAR/CAR 

20 3 m M 3,60 9,6 29,2 81 26,6 32,8 15,5 3,2 60,8 0,6 38,6 - CAR/CAR 

21 22 M 2,62 8,2 24,0 92 31,3 34,1 21,3 15,3 95,8 2,1 2,1 - BEN/BEN 

22(1) 61 F 2,15 8,4 24,5 114 38,8 34,1 14,5 11,1 85,8 2,4 11,8 - CAR/CAR 

23 (1) (3) 13 F 2,67 10,1 30,1 112 37,9 33,7 17,2 9,6 83,3 2,1 14,6 - CAR/BEN 

24(1) (3) 22 M 2,85 8,7 27,4 96 30,7 31,9 21,1 17,2 38,5 2,4 4,5 54,6 CAR/CAR 

25(1) (3) 26 F 2,03 6,5 19,9 98 32,1 32,7 14,3 9,4 90,9 2,3 6,8 - CAR/CAR 

26 19 F 4,00 11,1 33,7 84 27,8 33,0 16,9 5,9 88,7 2,2 9,1 - CAR/CAM 

27 32 F 2,82 9,8 30,8 109 34,8 31,8 13,2 10,7 7,8 1,4 20,5 - Atp/Atp 

28(1) 46 F 1,84 8,5 25,2 137 46,1 33,7 15,4 11,9 78,9 2,5 18,6 - CAR/BEN 

29 8 m M 2,73 7,0 22,4 82 25,7 31,3 23,1 22,2 79,8 2,6 17,6 - CAR/CAR 

30(1) 10 F 2,60 8,7 26,3 101 33,4 33,0 18,0 12,9 85,2 2,3 12,5 - CAR/CAR 

31 34 F 3,77 9,9 31,2 83 26,3 31,8 17,6 13,7 83,3 3,6 13,1 - CAR/CAR 

32(1) 11 M 2,09 8,5 24,2 116 40,8 35,3 14,0 NR 83,8 1,7 14,5 - CAR/CAM 

33(1) 30 M 2,37 8,2 25,3 107 34,5 32,4 18,3 23,8 91,1 3,2 5,7 - CAR/CAR 

34(1) 15 F 2,70 7,9 26,6 99 29,3 29,7 15,5 21,8 88,5 3,6 7,9 - CAR/BEN 

35(1) 12 F 2,52 8,6 25,7 102 34,1 33,5 13,9 14,7 84,0 3,5 12,5 - CAR/CAR 

36 9 M 2,68 8,1 24,9 93 30,3 32,6 14,8 11,6 86,6 3,8 9,6 - CAR/CAM 

37 20 M 2,45 7,3 21,1 86 29,6 34,4 20,6 20,4 94,6 3,9 1,5 - CAR/CAR 

38(2) 14 M 1,94 7,9 23,4 121 40,6 33,6 15,1 11,4 78,4 3,5 18,1 - CAR/CAR 

39(2) 3 M 2,50 7,4 23,4 93 29,3 31,5 22,8 29,6 85,6 3,5 10,9 - CAR/CAM 

40(3) 3 F 2,22 6,4 20,2 91 29,0 31,9 18,7 26,8 75,1 4,0 4,1 16,8 CAR/CAR 

41 2 F 2,32 7,0 21,9 95 30,2 31,9 23,5 20,0 92,1 3,8 4,1 - CAR/CAR 

42 9 M 3,21 8,0 25,8 80 24,8 30,9 18,5 6,2 89,9 3,5 6,6 - CAR/BEN 

43 2 M 2,79 7,6 24,7 88 27,2 30,8 21,3 18,8 79,7 2,8 17,5 - Atp/Atp 

44(2) (3) 16 M 2,51 7,5 23,5 93 29,8 31,9 18,7 27,9 90,0 3,5 6,5 - CAR/Atp 

45(1) 19 M 2,49 7,1 23,0 92 28,5 30,9 18,6 13,3 94,7 3,4 1,9 - CAR/CAR 

46(3) 12 M 3,01 8,2 269 90 27,1 30,2 16,0 15,4 39,3 3,7 1,2 55,8 CAR/Atp 

47(1) 17 M 3,17 9,7 31,8 101 30,7 30,6 14,2 6,7 84,3 2,2 13,5 - CAR/CAR 

48(1) 1 M 2,68 8,7 27,7 104 32,7 31,6 15,7 7,3 85,5 2,7 11,8 - CAR/CAR 

49(3) 14 F 3,23 9,4 29,6 92 29,2 31,9 14,5 14,0 26,1 2,6 0,3 71,0 CAR/CAM 

50(1) 16 F 1,92 8,1 25,4 132 42,2 31,9 14,6 8,4 84,8 2,0 13,2 - CAR/CAR 

51(3) 2 M 5,07 11,9 39,0 77 23,5 30,4 16,7 1,6 20,0 2,5 1,1 76,4 BEN/Atp 

52 16 F NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR CAR/CAR 

53 13 F NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR CAR/CAM 

NR: Não Realizada; S: sexo 
(1)Paciente faz uso de hidroxiuréia; (2)Desconhecimento quanto ao uso de hidroxiuréia; (3)Paciente recebeu concentrado de hemácias nos 
últimos 3 meses. 
     Valores de referência (Ver ANEXO 2) 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
Municípios que compõem as quatro mesorregiões do estado do Rio Grande do Norte 
 

MESOREGIÕES MICROREGIÕES MUNICÍPIOS 

Chapada do Apodi Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e 
Governador Dix-Sept Rosado. 

Médio Oeste Augusto Severo, Janduís, Messias 
Targino, Paraú, Triunfo Potiguar e 
Upanema. 

Mossoró Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, 
Serra do Mel e Tibau. 

Pau dos Ferros Alexandria, Francisco Dantas, Itaú, José 
da Penha, Marcelino Vieira, Paraná, Pau 
dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael 
Fernandes, Riacho da Cruz, Rodolfo 
Fernandes, São Francisco do Oeste, 
Severiano Melo, Taboleiro Grande, 
Tenente Ananias e Viçosa. 

Serra de São Miguel Água Nova, Coronel João Pessoa,  Doutor 
Severiano,  Encanto,  Luís Gomes,  Major 
Sales,  Riacho de Santana,  São Miguel e  
Venha-Ver. 

Umarizal Almino Afonso, Antônio Martins,  
Frutuoso Gomes,  João Dias,  Lucrécia,  
Martins,  Olho-d'Água do Borges,   Patu,  
Rafael Godeiro,  Serrinha dos Pintos e  
Umarizal. 

OESTE POTIGUAR 

Vale do Açu Assu, Alto do Rodrigues,  Carnaubais,  
Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, Pendências, 
Porto do Mangue e  São Rafael. 

   
Angicos Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio 

do Vento, Fernando Pedroza, Jardim de 
Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro 
Avelino. 

Macau Caiçara do Norte, Galinhos, Guamaré,  
Macau e São Bento do Norte. 

Seridó Ocidental Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São 
Fernando, São João do Sabugi, Serra 
Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas.  

Seridó Oriental Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta,  
Currais Novos, Equador, Jardim do 
Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do 
Seridó e São José do Seridó.  

CENTRAL POTIGUAR 

Serra de Santana Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, 
Santana do Matos, São Vicente e Tenente 
Laurentino Cruz. 
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Agreste Potiguar Bom Jesus, Brejinho, Ielmo Marinho, 
Januário Cicco, Jundiá, Lagoa d'Anta, 
Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Monte 
Alegre, Nova Cruz, Passa e Fica, 
Passagem, Presidente Juscelino, 
Riachuelo, Santa Maria, Santo Antônio, 
São Paulo do Potengi, São Pedro, Senador 
Elói de Souza, Serrinha, Várzea e Vera 
Cruz. 

Baixa Verde Bento Fernandes, Jandaíra, João Câmara, 
Parazinho e Poço Branco. 

AGRESTE POTIGUAR 

Borborema Potiguar Barcelona, Campo Redondo, Coronel 
Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lagoa de Velhos, 
Lajes Pintadas, Monte das Gameleiras, 
Ruy Barbosa, Santa Cruz, São Bento do 
Trairi, São José do Campestre, São Tomé, 
Serra de São Bento, Sítio Novo e Tangará.  

   
Litoral Nordeste Maxaranguape, Pedra Grande, Pureza,  

Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso, 
Taipu e Touros. 

Litoral Sul Arês, Baía Formosa, Canguaretama, 
Espírito Santo, Goianinha, Montanhas, 
Pedro Velho, Senador Georgino Avelino, 
Tibau do Sul e Vila Flor. 

Macaíba Ceará-Mirim, Macaíba, Nísia Floresta, 
São Gonçalo do Amarante e São José de 
Mipibu . 

LESTE POTIGUAR 

Natal Natal, Parnamirim e Extremoz  
 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregiões_do_Rio_Grande_do_Norte 
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ANEXO 3 
 

VALORES DE REFERÊNCIA 
 
 

Parâmetros 
hematológicos Homem Mulher 1 ano 2 a 6 anos 6 a 12 anos 

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 

Hemoglobina (*) 
(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 

Reticulócitos (*) 
(%) 0,5-2,5 

Hb F (*) 
(%) < 1,0 

Hb A2
(**) 

(%) 2,4 ± 1,4 

(*) 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. 

 

 

 

 



���

�

ARTIGO 

Artigo referente a esta dissertação para apreciação da banca examinadora: 

 

DETERMINAÇÃO DE HAPLÓTIPOS DO GENE �S EM PACIENTES 

PORTADORES DE ANEMIA FALCIFOME 

 

Cynthia Hatsue Kitayama Cabral1, Édvis Santos Soares Serafim2, Waleska Rayane 
Dantas Bezerra de Medeiros1, Elza Miyuki Kimura3, Maria de Fátima Sonati3, Tereza 
Maria Dantas de Medeiros

1 
 
1Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) 
2Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte)  
3Departamento de Patologia Clínica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
 
 
RESUMO: 
Os haplótipos �S representam padrões de polimorfismos do DNA ao longo do 
cromossomo 11 de indivíduos portadores do gene �s. Com o objetivo de determinar os 
haplótipos �S foram estudados 53 pacientes portadores de anemia falciforme com idade 
variando entre 3 meses e 61 anos atendidos no Ambulatório de Hematologia do 
Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte) - Natal/RN e no Centro de Oncologia 
e Hematologia de Mossoró/RN. A análise molecular foi realizada por PCR/RFLP 
utilizando as  endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I para análise 
de 6 sítios polimórficos do cluster �. Os resultados observados mostraram o predomínio 
do haplótipo CAR (75,5%), frente aos haplótipos Benin (11,3%), e Camarões (6,6%). 
Os haplótipos atípicos tiveram freqüência de 6,6%. Com relação aos genótipos, mais da 
metade dos pacientes (58,5%) foram identificados como portadores do genótipo 
CAR/CAR. O segundo mais freqüente foi o CAR/BEN (16,9%), seguido de CAR/CAM 
(13,2%) e BEN/BEN (1,9%). Os pacientes com haplótipo atípico em um ou nos dois 
cromossomos representaram 9,5% (CAR/Atp, BEN/Atp e Atp/Atp). O presente trabalho 
é o primeiro estudo relacionado aos haplótipos �S realizado no estado do Rio Grande do 
Norte e o encontro de uma maior freqüência do haplótipo Camarões, em relação a 
outros estados do Brasil, sugere a existência de uma peculiaridade da origem africana no 
estado. 
Palavras-chave: Haplótipos, gene �S, anemia falciforme, PCR-RFLP  
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INTRODUÇÃO  

A anemia falciforme (Hb SS) resulta da homozigose do gene da hemoglobina S 

e representa a forma mais comum e também mais severa das doenças falciformes 1. 

Os haplótipos do gene �S representam padrões de polimorfismos do DNA ao 

longo do cromossomo 11 de indivíduos portadores do gene �s. Eles são caracterizados 

pela associação de sítios de clivagem por endonucleases de restrição - enzimas capazes 

de reconhecer e cortar seqüências-alvo na fita de DNA, dando origem a fragmentos de 

diferentes tamanhos 2. 

Os principais haplótipos �S regularmente encontrados entre os portadores de 

anemia falciforme em todo o mundo são: Senegal (SEN), Benin (BEN), Bantu ou 

República Centro Africana (CAR), Camarões (CAM) e Árabe-Indiano (ARAB), 

nomeados de acordo com a região geográfica ou grupo étnico no qual eles foram 

originalmente identificados 3. 

A análise dos haplótipos do gene �S, além de servir como uma importante fonte 

para estudos antropológicos acerca da composição étnica de uma população, colabora 

para uma melhor compreensão da variação de severidade clínica que ocorre na anemia 

falciforme, pois entre os diferentes tipos de haplótipos há variações da concentração de 

hemoglobina F, que exerce papel inibitório na formação de polímeros de hemoglobina S 
3,4,5. 

Estudos realizados em diversas regiões do Brasil mostram, numa visão geral, 

que o haplótipo mais freqüente é o CAR, seguido do Benin. Os haplótipos Senegal e 

Camarões apresentam diferentes freqüências dependendo da região 6,7,8,9,10. 

Em virtude de não haver ainda estudos sobre haplótipos em nosso estado, o 

presente trabalho teve como principal objetivo determinar os haplótipos do gene �S em 

um grupo de pacientes portadores de anemia falciforme 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas amostras de 53 pacientes com anemia falciforme, de ambos os 

sexos, não aparentados, com idade variando entre 3 meses e 61 anos, oriundos do 

Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (Hemonorte) - 

Natal/RN e do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró/RN. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP-UFRN, protocolo de número 090/07). Todos os pacientes ou 
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seus representantes legais foram previamente esclarecidos quanto aos procedimentos 

adotados e o objetivo do estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

De cada paciente foram obtidos cerca de 4 mL de sangue por punção venosa e 

colocados em tubos devidamente identificados, contendo o anticoagulante EDTA na 

proporção de 1mg/mL de sangue. O DNA foi extraído através do kit illustra blood 

genomicPrep Mini Spin (GE Healthcare, USA) e a determinação dos haplótipos do gene 

�
S foi realizada por PCR/RFLP. A amplificação do DNA foi obtida através da técnica 

de PCR, utilizando-se os primers H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 e H10 11. As 

análises dos polimorfismos foram realizadas mediante incubação dos produtos da PCR 

com as endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I, durante 12 horas a 

37°C. A identificação dos padrões de restrição que determinam os haplótipos foi 

realizada por eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão TBE 1X sob diferença de 

potencial de 100V por aproximadamente 1 hora e 15 minutos seguida de coloração com 

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

exposição do gel à luz ultravioleta e fotodocumentação 12. Em cada gel de eletroforese 

foi aplicado padrão de tamanho molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs).  

Cada amostra foi marcada pela presença (+) ou ausência (-) dos sítios de 

restrição. Como controles, foram utilizadas amostras de indivíduos homo e 

heterozigotos para cada sítio polimórfico.  

De acordo com o perfil de restrição para as regiões polimórficas do cluster da 

globina �, é possível definir os haplótipos �S (Tabela 7). A análise dos 6 sítios 

polimórficos  localizados no cluster  � definem os haplótipos mais comuns: Bantu ou 

CAR [- + - - - - ], Benin [- - - - + -], Senegal [+ + - + + +], Camarões [- + + - + +] e 

Árabe-Indiano [+ + - + + -]. Tomando estes haplótipos como padrão, qualquer 

combinação diferente da presença e/ou ausência destes sítios foi classificada como 

haplótipo atípico. 

 

RESULTADOS 

 Dentre os 53 pacientes analisados, 27 (50,9%) eram do sexo masculino e 26 

(49,1%), do sexo feminino. Quanto à naturalidade, 47 (88,7%) eram do estado do Rio 

Grande do Norte e apenas 5 (9,4%) eram de outros estados da Federação Brasileira. Um 

paciente teve sua naturalidade desconhecida.  
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Os haplótipos �S encontrados nos 53 pacientes (106 cromossomos) estão 

mostrados na Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Distribuição dos haplótipos �S em 53 pacientes com anemia falciforme  

Haplótipo �S N % 

CAR (República Centro Africana) 80 75,5 

Benin 12 11,3 

Camarões 7 6,6 

Atípicos 7 6,6 

Total 106 100,0 

 

Com relação à combinação dos haplótipos �S desses 53 pacientes, 31 (58,5%) 

apresentaram o genótipo CAR/CAR; 9 (16,9%) o genótipo CAR/BEN; 7 (13,2%) o 

genótipo CAR/CAM; 1 (1,9%) o genótipo BEN/BEN; 2 (3,8%) o genótipo CAR/Atp; 1 

(1,9%) o genótipo BEN/Atp e 2 (3,8%) o genótipo Atp/Atp (Figura 1). 

 

58,5%

16,9%

13,2%

1,9%
3,8%

1,9% 3,8%

CAR/CAR

CAR/BEN

CAR/CAM

BEN/BEN

CAR/Atp

BEN/Atp

Atp/Atp

 

 Figura 20 – Distribuição dos genótipos �S encontrados nos 53 pacientes com anemia 

falciforme 

 

DISCUSSÃO 

A determinação dos haplótipos do gene �S auxilia na compreensão da 

heterogeneidade fenotípica da anemia falciforme, uma vez que os mesmos estão 
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associados a concentrações variáveis de hemoglobina F, fator interferente na formação 

de polímeros de hemoglobina S 2. 

Indivíduos com anemia falciforme, homozigotos para o haplótipo Senegal ou 

Árabe-Indiano, geralmente apresentam as concentrações mais elevadas de hemoglobina 

F (20% ou mais) e um curso clínico mais leve da doença. Os que apresentam haplótipo 

Bantu (CAR) possuem as mais baixas concentrações de hemoglobina F (menor que 5%) 

e um curso clínico mais severo. Já os que possuem o haplótipo Benin ou Camarões têm 

características intermediárias e concentrações de hemoglobina F na faixa de 5 a 15%. 

Na África, pacientes falciformes com haplótipo CAR têm risco duas vezes maior de 

complicações e morte precoce quando comparados com pacientes falciformes de outros 

haplótipos 13,14,15. 

A freqüência dos haplótipos �S varia de acordo com a origem da raça negra no 

país. Historicamente, a presença negra no Brasil teve início por volta de 1550, em 

substituição da mão-de-obra indígena nativa. Os principais portos que receberam 

escravos foram os de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Para a Bahia dirigiram-se 

principalmente os negros trazidos da Nigéria, Daomé (atual Benin) e Costa do Marfim, 

enquanto que os bantos, capturados no Congo, Angola e Moçambique, foram para 

Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro16. 

 O estado do Rio Grande do Norte não teve grande influência da raça negra na 

formação étnica da população por não haver portos marítimos e comércio de negros. 

Somados a esses fatores, não existiu um produto de sustentação econômica que exigisse 

mão-de-obra escrava, como houve em outras regiões. Tudo isso fez com que o número 

de escravos que para cá vieram, trazidos geralmente de Pernambuco, fosse muito 

pequeno17. 

Dos 53 pacientes envolvidos no estudo, cinco são naturais de outros estados 

brasileiros e um não teve naturalidade conhecida. Considerando somente o grupo dos 47 

norte-rio-grandenses (94 cromossomos), as freqüências de haplótipos foram: 75,5% 

para o CAR, 12,8% para Benin, 6,4% para Camarões e 5,3% para os Atípicos. 

 Vários estudos relacionados aos haplótipos do gene �S, já foram realizados em 

diferentes estados da Federação Brasileira. Analisando esses dados descritos na 

literatura e os resultados do presente trabalho é possível observar que, de modo geral, há 

predomínio do haplótipo CAR no país 10,18,19,20,21,22. O haplótipo Benin também está 
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presente em todas as regiões, apresentando freqüência elevada na Bahia 6,7,8,6 e no Rio 

de Janeiro23. 

 Na Bahia, Gonçalves et al.8 analisaram os haplótipos �S de 80 pacientes e 

encontraram freqüência cromossômica de 45,6% para o haplótipo Benin, apesar do 

CAR ter sido um pouco mais freqüente (48,1%). No mesmo estado, Adorno et al.24 

investigando 125 pacientes encontraram freqüência cromossômica de 55,2% para o 

Benin e de 41,6% para o CAR. A maior freqüência do haplótipo Benin na Bahia é 

explicada pela trajetória de negros que vieram para o estado durante o período do tráfico 

de escravos vindos principalmente do centro-oeste africano, onde o haplótipo Benin 

predomina25. 

 No Rio de Janeiro, Fleury23 estudou 74 pacientes do Instituto Estadual de 

Hematologia Artur de Siqueira Cavalcante (HEMORIO) e também observou freqüência 

cromossômica elevada para o haplótipo Benin (44,6%). O CAR apresentou freqüência 

de 54,0%. O autor explica que durante muitos anos a principal rota de comércio de 

escravos foi a que partia da Baía de Benin em direção à capital do Brasil, Salvador. No 

entanto, a partir de 1763, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, intensificou-se o 

tráfico de escravos africanos com a região de Angola (maior freqüência do haplótipo 

CAR).  

Em Pernambuco, estudo conduzido por Bezerra et al.18 na cidade do Recife com 

74 crianças revelou uma alta freqüência do haplótipo CAR (81,1%). O haplótipo Benin 

apresentou freqüência de 14,2%, Camarões de 0,8% e Atípicos 3,9%. 

 A freqüência do haplótipo Camarões encontrada no presente estudo (6,6%) foi 

maior em relação a estudos realizados em outras cidades como Salvador, Belém e até 

mesmo Recife6, 24, 18, 10. 

 O registro de um desembarque no porto de Pernambuco de 2.400 africanos 

originados de Andra, Benin, Warri (Delta do Níger), Calabar e Camarões em 1638, 

época do domínio holandês, pode estar associado ao encontro desse haplótipo no 

presente estudo, já que os escravos trazidos para cá eram oriundos principalmente de 

Pernambuco26. A partir de 1845 a escravidão no Rio Grande do Norte aumentou em 

razão direta da produção, sobretudo açucareira, o que gerou compra de negros tanto em 

Pernambuco como no Maranhão27. O encontro de um percentual mais alto do haplótipo 

Camarões aqui no estado, em relação a Pernambuco, pode ser resultado de possíveis 

chegadas de escravos camaroneses através de outras localidades.   
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O presente trabalho é o primeiro estudo relacionado aos haplótipos �S realizado 

no estado do Rio Grande do Norte e o encontro de uma maior freqüência do haplótipo 

Camarões, em relação a outros estados do Brasil, sugere a existência de uma 

peculiaridade da origem africana no estado. 
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