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RESUMO 
 

Introdução: Entre as doenças hereditárias monogênicas, a hemoglobinopatia S é 
uma das mais prevalentes na população brasileira. Ocorre devido à substituição do 
aminoácido ácido glutâmico pela valina na 6a posição da cadeia β da globina. O 
traço falciforme (Hb AS) está presente em vários países do mundo, sendo 
observado no Brasil em frequências que variam de 2 a 8%. É uma condição 
comumente assintomática, com dados laboratoriais normais, entretanto alterações 
metabólicas que levem a acidose, hipóxia, desidratação, hiperosmolaridade, 
hipotermia, são fatores que podem levar a apresentação de sintomatologia pelo 
traço falciforme. Objetivo: Rastrear a frequência de traço falciforme em uma 
população atendida pelo Programa Médico de Família de Niterói e analisar se há 
diferenças quanto perfil laboratorial destes indivíduos.  Material e Métodos: O 
Projeto CAMELIA, após visitas a 13 comunidades de Niterói, onde foram coletadas 
amostras de sangue e urina, além de preenchimento de questionário específico e 
avaliação clínica e nutricional, o material biológico foi processado conforme rotina 
pré estabelecida do laboratorio de analises clínicas por meio de kits comerciais e 
equipamentos automatizados. Foram realizados também teste de solubilidade e 
eletroforese alcalina. Resultados e Discussão: O Projeto contou com 1098 
voluntários, destes selecionamos 592 adultos, sem nenhum grau de parentesco 
cossanguineo, sendo 311 mulheres e 281 homens. Entre estes encontramos 33 
(5%) de traço falciforme, não sendo observados homozigotos. A dosagem média de 
triglicerídeos estava significativamente menor entre os portadores de Hb AS, 
enquanto o colesterol total apresentou uma tendência menor entre estes. Analisando 
a urina, foi verificado dosagens médias significativamente menores de creatinina, 
sódio, cálcio e ácido úrico, além de uma menor densidade média entre os Hb AS. 
Estes dados relacionam-se a presença de hipostenúria, descrita como sendo 
frequente entre portadores de Hb AS. Também foi observado 9,1% de relato de 
histórico de sinais e sintomas de acidente vascular cerebral (p=0,037) e 6,1% 
relataram histórico de infarto (p=0,119). Analisando o eritrograma, verificou-se que o 
volume e a hemoglobina corpuscular médios (VCM e HCM) significativamente 
menores (p=0,000), enquanto que os demais parâmetros estavam com uma 
tendência a valores menores.Foi observado ainda uma maior frequencia relativa de 
anêmicos entre os portadores de Hb AS (24,2% Hb AS e 11,9% Hb AA), assim como 
de microcitose (24,2% Hb AS e 6,4% Hb AA) e hipocromia (33,3% Hb AS e 14,8% 
Hb AA). As dosagens de marcadores inflamatórios MCP1, PAI -1, Resistina, 
Adiponectina, PCR, IL6 e PAI-1 não apresentaram diferenças significativas, 
possivelmente devido ao reduzido número de amostras. Conclusão: Observada 
frequência de traço falciforme semelhante à descrita na literatura, e estes portadores 
de traço falciforme apresentam alterações significativas nos parâmetros laboratoriais 
avaliados, bem como do relato de acidente vascular cerebral. 
 
Palavras Chaves: traço falciforme, dislipidemia, alterações laboratoriais. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The hemoglobina S is the most prevalente monogenic hereditary 

disease in our population.Occurs due to the substitution of the amino acid glutamic 

acid to valine in the sixth position of the β-globin chain. Sickle cell trait (Hb AS) is 

present in several countries of the world, being observed in Brazil in frequencies 

ranging from 2-8%. It is a condition commonly asymptomatic presenting normal 

laboratory data, however metabolic changes that lead to acidosis, hypoxia, 

dehydration, hyperosmolality, hypothermia, are factors that may lead to the 

presentation of symptoms for sickle cell trait. Objective: Track the frequency of sickle 

cell trait in a population served by the Family Health Program in Niterói and analyze if 

there are differences in laboratory profile of these individuals. Material and 

Methods: The CAMELIA Project, after visits to 13 communities in Niteroi, where they 

collected samples of blood and urine, as well as filling in questionnaire and clinical, 

nutritional, biological material was processed according to pre-established routine of 

the laboratory analysis clinical through commercial kits and automated equipment. 

Were also performed solubility tests and alkaline electrophoresis. Results and 

Discussion: The Project had 1098 volunteers, these selected 592 adults, with no no 

consanguinty, with 311 women and 281 men. Among these we found 33 (5%) of 

sickle cell trait, were not observed homozygotes. The average dosage of triglycerides 

was significantly lower among patients with Hb AS, while total cholesterol showed a 

lower tendency among these. Analyzing urine was found significantly lower doses 

averages creatinine, sodium, calcium, and uric acid, as well as a lower average 

density between Hb AS. These data relate to the presence of hyposthenuria 

described as being common among patients with Hb AS. It was also observed 9.1% 

of reported history of signs and symptoms of stroke (p = 0.037) and 6.1% reported a 

history of myocardial infarction (p = 0.119). Analyzing the erythrocyte, it was found 

that the volume and mean corpuscular hemoglobin (MCH and MCV) were 

significantly lower (p = 0.000), whereas the other parameters were the values with a 

trend observed. Even greater relative frequency of anemia among AS patients with 

Hb (Hb 24.2% 11.9% Hb AS and AA) as well as microcytic (24.2% and 6.4% AS Hb 

Hb AA) and hypochromic (33.3% AS and Hb 14.8% Hb AA). The levels of 

inflammatory markers MCP1, PAI-1, Resistin, adiponectin, CRP, IL-6 and PAI-1 were 

not significantly different, possibly due to the small number of samples. Conclusion: 

The frequency of sickle cell trait was similar to that described in the literature, and 

these carriers of hemoglobin S have significant changes in laboratory parameters, as 

well as the report of stroke. 

 
KeyWords: sickle cell trait, dyslipidemia, abnormal laboratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as doenças hereditárias monogênicas, a hemoglobinopatia S é uma 

das mais prevalentes na população brasileira. É uma alteração monogênica 

autossômica recessiva e caracterizada bioquimicamente pela substituição do 

aminoácido ácido glutâmico por valina na sexta posição da cadeia β da globina. 

(Melo-Reis,  2006)  

O traço falciforme (Hb AS) ocorre em vários países da África Equatorial, 

Arábia, Índia, Turquia, Grécia e Itália, apresentando prevalência de até 50% em 

algumas regiões. No Brasil são observadas frequências de 2 a 8% do traço 

falciforme, quando apenas um dos genes β está mutado, variando conforme a 

colonização de cada região. (Zago, 2001) 

Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), do Ministério da 

Saúde, nascem no Brasil 3.500 crianças por ano com os dois genes β da globina 

mutado, chamado então anemia falciforme (Hb SS) e 200.000 com traço falciforme 

(Hb AS). O diagnóstico neonatal desta enfermidade foi implantado no Brasil através 

da Portaria nº 822, do Ministério da Saúde, de 06/06/2001. 

 A ocorrência de vaso-oclusões, principalmente em pequenos vasos, 

representa o evento fisiopatológico determinante na origem da maioria dos sinais e 

sintomas presentes no quadro clínico dos pacientes com doença falciforme, tais 

como as crises álgicas, úlceras de membros inferiores, síndrome torácica aguda 

(STA), sequestro esplênico, priapismo, necrose asséptica do fêmur, acidente 

vascular cerebral (AVC), retinopatia, insuficiência renal crônica, entre outros. (Galiza 

Neto, 2003) 

A desoxigenação da Hb S leva a interação das cadeias globínicas βS e a 

formação de polímeros insolúveis. Estes se organizam em uma estrutura 

multipolimérica em forma de um eixo axial no interior do eritrócito, alterando a 

morfologia celular, que antes disco bicôncavo, para uma forma alongada (figura 7) 

que lembra uma foice ou meia lua. (Galiza Neto, 2003; Naoum, 1987; Naoum, 2000; 

Naoum, 2012)  

O resultado de todas estas alterações é a diminuição da permeabilidade e 
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capacidade deformativa celular, fato que impossibilita ao eritrócito transpor os 

capilares de pequenos calibres da microcirculação. A perda da elasticidade da célula 

se deve ao incremento da concentração de Hb S intracelular, resultando no aumento 

da viscosidade no citosol, à polimerização da Hb S e à rigidez da membrana. (Galiza 

Neto, 2003) 

A pouca deformabilidade apresentada pelo eritrócito com Hb S, ocorre devido 

a danos na membrana causado pela polimerização da Hb S. Há ainda uma maior 

interação da célula com as moléculas de adesão do endotélio, caracterizando assim 

o fenômeno da vaso-oclusão. (Raphael, 2005) 

A oxigenação da Hb S leva a despolimerização, entretanto, à contínua 

alteração da morfologia dos eritrócitos com Hb S, provoca lesões crônicas e 

irreversíveis na membrana celular. Ocasionando uma falcização permanente do 

eritrócito, e assim, acentuando os problemas não só em nível celular, mas também 

em nível circulatório. (Galiza Neto, 2003; Naoum, 2010) 

Há dados na literatura que correlacionam a doença falciforme com intensa 

interação endotélio-eritrócito e inflamação. Além de correlações com coagulação, 

hidratação celular, função endotelial e tônus vascular (Raphael e Vichinsk, 2005). 

Existem também correlações com interferentes ambientais, os quais podem ser 

divididos em três grupos: (a) meio ambiente, (b) deficiência e qualidade alimentar, (c) 

deficiência na assistência médica, social e psicológica. (Naoum, 2000) 

O estresse oxidativo também apresenta participação ativa na fisiopatologia da 

doença falciforme, uma vez que aumenta a capacidade de adesão eritrocitária ao 

endotélio. Este processo ocorre de forma fisiológica, sendo exacerbado no falcêmico 

e levando um aumentado grau de peroxidação lipídica. Uma vez que suas células 

são requisitadas a apresentar seu aparato enzimático antioxidativo a cada processo 

de isquemia – reperfusão. (Torres, 2012) 

A hemólise é outra situação que requer uma ação antioxidante, pois ocorre 

liberação do Fe3+, antes intracelular ligada à hemoglobina, que após sua oxidação e 

posterior formação de metaemoglobina, fica livre no plasma e assim devido a suas 

características químicas, interage com os lipídios de membrana, aumenta a 

suscetibilidade destas a peroxidação lipídica.  (Torres, 2012) 

A oxidação da Hb S também pode ocorrer devido a presença de gases 
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poluentes, bem como dos alimentos e água contaminados por nitritos. A 

susceptibilidade à oxidação da hemoglobina é muito maior em pessoas com 

deficiências de enzimas antioxidantes, como superóxido dismutase (SOD,) 

glutationa peroxidase (GSH-Px) e catalase. A deficiência dessas enzimas 

antioxidantes apresenta particular importância na doença falciforme, pois influencia 

diretamente na a destruição precoce do eritrócito, sendo essa destruição maior se o 

ambiente em que vive o indivíduo com Hb S contém gases poluentes oxidantes. 

(Naoum, 2000) 

O traço falciforme (Hb AS) apresenta pouca e/ou nenhuma tendência ao 

afoiçamento (Murao, 2007; John, 2010) sendo uma condição comumente 

assintomática. (Zago, 2001; Melo-Reis, 2006) Entretanto, alterações metabólicas 

que levem a acidose, hipóxia, desidratação, hiperosmolaridade, variações bruscas 

de temperatura ou elevação da 2,3-DPG são fatores que predispoem a 

apresentação de sintomatologia pelo traço falciforme. (Atkinson, 2011)  

Apesar de poucas evidências do aumento da mortalidade entre os portadores 

do traço falciforme (Hb AS) devido exclusivamente a presença do traço falcêmico, 

(De Araújo, 2004; Murao, 2007) há alguns relatos de morte súbita e complicações 

clínicas como hematúria, hipostenúria, infarto miocárdico e esplênico, acidente 

vascular cerebral (AVC) e danos a vários órgãos como fígado e rins. (De Araújo,  

2004; Golomb, 2005) 

Acredita-se que pelo menos 3,6 milhões de negros africanos desembarcaram 

nos portos da Bahia e Rio de Janeiro (Naoum, 2000). Murao em 2007 descreve uma 

prevalência de traço falciforme de 4,5% e 4,0% para os estados da Bahia e Rio de 

Janeiro, respectivamente. 

As diferentes formas de doenças falciformes apresentam numerosas 

complicações podendo afetar órgãos e sistemas, com expressiva morbidade, 

redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. A variabilidade clínica 

observada nestes indivíduos está correlacionada à presença dos diferentes 

haplótipos da doença falciforme, o aumento da concentração de Hb Fetal e a 

interação com talassemia alfa. (Naoum, 2000; Zago, 2001) 

Diferentes fatores, eritrocitários e ambientais, também contribuem para 

diversidade clínica observada na doença falciforme (Naoum, 2000; Steinberg, 2012), 
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podendo encontrar-se associados por toda a vida do indivíduo ou durante 

determinados períodos. (Naoum, 2000) 

O retardo no desenvolvimento está diretamente relacionado à concentração 

de Hb S. (Zago, 2001) A altura total, peso e índice de massa corporal são 

significativamente diminuídos em crianças. A inadequada nutrição, juntamente com 

as necessidades calóricas aumentadas durante a fase de crescimento pode ser 

considerações importantes. (Malowany, 2012) 

Os indivíduos com doenças falciformes têm uma suscetibilidade aumentada a 

diversos tipos de infecções, que podem assumir curso extremamente grave e fatal, 

sendo o mecanismo envolvido nesta suscetibilidade ainda muito discutido. Alguns 

fatores podem ser citados como a asplenia (perda da função do baço, devido a 

infecções), lesão tecidual (lesão por micro infartos, focos de necrose) e alterações 

imunológicas (alteração leucocitária, deficiência de opsonização, sobrecarga de 

ferro, etc.). (Zago, 2001) 

 No início da infância, a esplenomegalia é proeminente devido à congestão 

dos cordões de Billroth pelos eritrócitos falcizados. Embora o baço esteja 

aumentado, sua função é geralmente prejudicada, levando ao aparecimento dos 

corpos de Howell-Jolly (inclusões de fragmentos nucleares) no sangue periférico. 

Infartos esplênicos dolorosos ocorrem devido a vaso oclusão, provada pela células 

falciformes na microvasculatura. Crianças na primeira infância podem estar sujeitas 

a crises de seqüestro em decorrência do armazenamento (“pooling”) maciço e súbito 

dos eritrócitos no baço, resultando em rápido aumento do órgão associado a 

citopenias e necessidade de esplenectomia. Crises aplásticas e hemolíticas, 

geralmente associadas à infecção, são outras complicações que podem ocorrer. 

(Naoum, 2012) 

 Cerca de 6% das crianças com anemia falciforme desenvolvem um estado de 

hiperesplenismo crônico, onde metade destes são precedidos por um episódio de 

sequestro esplênico agudo que inesperadamente não se resolve. O baço permanece 

aumentado (> 4cm do rebordo costal esquerdo), com níveis de Hb < 6,5g/dl e 

plaquetas < 200.000/mm3. 

Outra manifestação comum entre os doentes falcêmicos são as crises álgicas, 

podendo comprometer membros, extremidades, região lombar, tórax e/ou abdômen. 
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Em membros, pode levar a alterações semelhantes à artrite, entretanto, sem sinais 

inflamatórios. A síndrome mão-pé (“artrite” seguida de edema) acomete 

principalmente crianças na primeira infância. (Powars, 1990; Zago, 2001; Segal, 

2008; Naoum, 2012). 

Em geral, a crises álgicas são agudas e podem levar a hospitalização, 

fazendo-se necessária intervenção terapêutica com analgésicos (associação de 

drogas não-opióides, antiinflamatórios não esteroidais (AINE) e opióides) e intensa 

hidratação. (Powars, 1990; Zago, 2001; Naoum, 2012) 

Os episódios de dor aguda são em sua maioria de origem somática ou 

visceral. Caracterizada por início abrupto e intensidade que varia de leve a intensa. 

Quando de origem somática, pode ser focal ou referida de duração variada (horas a 

dias) e são devido, principalmente, ao acometimento de estruturas como periósteo, 

medula óssea, articulações, músculos, tendões, ligamentos e artérias. (Powars, 

1990; Zago, 2001; Naoum, 2012) 

Dentre os portadores de anemia falciforme (Hb SS), é relatado que cerca de 

40% dos Hb SS apresentam pelo menos um episódio de priapismo. Deve-se 

ressaltar que esta alta incidência é observada somente quando se questiona o 

paciente diretamente sobre o assunto, pois muitos desconhecem a natureza desta 

complicação e sua relação com a anemia falciforme, ou simplesmente se acanham 

em discutir espontaneamente o problema durante as consultas de rotina. A maior 

incidência de priapismo ocorre por volta dos 20 anos de idade, sendo infreqüente na 

primeira década de vida. Portadores de S/ -talassemia apresentam baixa incidência 

de priapismo. (Naoum, 2012) 

As complicações neurológicas estão presentes em aproximadamente 25% 

dos portadores de Hb SS, sendo estas agudas ou crônicas e de gravidade variada. 

A presença de haplótipos e demais genótipos da doença falciforme influenciam 

diretamente sobre a gravidade do quadro neurológico. (Ohene-Frempong, 1998; 

Malowany, 2012) 

As complicações neurológicas ocorrem devido a lesões obstrutivas e 

proliferativas da parede vascular, além de desenvolvimento de extensa rede de 

circulação colateral. Clinicamente manifesta-se por hemiparesia, afasia ou disfasia, 

convulsões, monoparesias e cefaléias. (Zago, 2001) 
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O risco de um indivíduo Hb SS apresentar AVC nas duas primeiras décadas 

de vida é de 0,761 mais alto (Ohene-Frempong, 1998), sendo que dois terços 

apresentam recidiva de AVC quando não submetidos à transfusão (Zago, 2001). 

Indivíduos com idade inferior a 45 anos, portador de Hb SS, apresenta até 24% mais 

chance de ter um AVC do que um não portador. (Malowany, 2012) 

As úlceras em membros inferiores comprometem significativamente a 

qualidade de vida e sua capacidade de trabalho. Sua incidência varia de 25 a 75%, 

sendo em maioria na região dos tornozelos. Frequentemente há contaminação 

bacteriana secundária, contribuindo com a piora e persistência da lesão. (Zago, 

2001) Acometem, principalmente, indivíduos com idade entre 10 e 50 anos, em sua 

maioria do sexo masculino . (Segal, 2008) 

A nefropatia é uma complicação comum da doença falciforme, acometendo 

um terço de jovens e adultos, sendo importante causa de mortalidade. (Magalhães, 

2007) 

As alterações medulares são muito frequentes, uma vez que a medula renal 

apresenta condições ideais para falcização como pH e pO2 reduzidos e 

hipertonicidade. Observa-se de forma não incomum a oclusão da vasa recta e lesão 

dos túbulos renais, com atrofia ou dilatação, presença de cilindros protéicos e 

deposição de hemossiderina com degeneração do epitélio tubular nos estudos 

histopatológicos. (Magalhães, 2007) 

A hipostenúria e a hematúria, presente em até quatro por cento dos 

portadores de traço falcêmico, assim como as infecções do trato urinário, 

principalmente entre as mulheres, podem estar relacionadas a diminuição da 

pressão de oxigênio, do pH e aumento da osmolaridade. A presença de 

microinfartos na medula renal também foi realcionado a alterações clínicas. (Murao, 

2007; John, 2010; Cartagena, 2012) 

Dislipidemias também são observadas entre os heterozigotos falcêmicos, 

havendo trabalhos que relatam alterações séricas de triglicerídeos, lipoproteína de 

alta densidade (cHDL), lipoproteína de baixa densidade (cLDL) e colesterol total, 

sendo estas alterações associadas ao aumento do risco de doença coronariana e 

mesmo, desenvolvimento de trombose. (Rahimi,  2006; Daga, 2009; Seixas, 2010) 

Entretanto, sem ainda uma explicação fisiopatológica clara. Dentre as alterações 
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lipídicas, como diminuição do colesterol total (CT), associado ou não a diminuição de 

colesterol associado a lipoproteínas de alta densidade (cHDL), diminuição de 

colesterol associado a lipoproteínas de baixa densidade (cLDL), aumento do 

triglicerídeos (TG), e aumento também das relações cLDL/cHDL e CT/cHDL, 

considerados índices ateroscleróticos,  vêem sendo descritos em diferentes 

trabalhos sobre portadores de hemoglobinopatia S. (Mokondjimobe, 2012) 

Alterações no metabolismo lipídico contribuem para o desenvolvimento de 

aterosclerose e, consequentemente, doenças cardiovasculares. (Wouters, 2005) Há 

ainda associação destas alterações com diversos tipos de anemia, em especial 

anemias crônicas, onde se observa uma alta atividade eritropoiética. 

(Mokondjimobe,  2012) Assim, estudos que correlacionam dislipidemias, alterações 

genéticas e a hemostasia podem fornecer informações que permitam afirmar de 

forma mais precoce sobre prognósticos e mesmo diagnóstico de alterações que 

tenham como desfecho a doença cardiovascular.  

Trabalhos apresentando o perfil laboratorial e clínico dos indivíduos 

portadores de traço falciforme também são poucos, sendo estes controversos em 

alguns pontos, sendo necessário o desenvolvimento de estudos com os portadores 

do traço falciforme. Uma vez que há alterações nos parâmetros laboratoriais de 

indivíduos portadores de traço falciforme que vêm sendo negligenciados. 

Assim, as hipóteses deste estudo são de que há uma prevalência de traço 

falciforme maior na população de Niterói/RJ, quando comparada a literatura 

disponível e também que estes portadores de Hb AS apresentam alterações nos 

parâmetros lipídicos e hematológicos significativos quando comparados à indivíduos 

não portadores da hemoglobina mutante (Hb AA). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Rastrear o traço falciforme em uma população atendida pelo Programa 

Médico de Família da cidade de Niterói – RJ e analisar seu perfil laboratorial. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar a frequência de hemoglobinopatia S na população atendida pelo 

Programa Médico de Família da cidade de Niterói-RJ. 

Realizar um estudo do perfil laboratorial hematológico e bioquímico dos 

indivíduos. 

Estudar marcadores inflamatórios nesta população. 

Analisar se há correlação entre os marcadores inflamatórios e a presença de 

traço falciforme. 

Verificar se há associação dos dados laboratoriais com a presença de história 

pessoal de sinais e sintomas de acidente vascular cerebral e de infarto do miocárdio 

obtidos através de entrevista. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O presente estudo faz parte de um projeto maior, o estudo CAMELIA, que 

previa as análises laboratoriais realizadas. Este obteve aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro-

CEP CMM/HUAP sob o no de protocolo 220/05, em 03 de fevereiro de 2006 (Anexo 

I), tendo sido realizado no Departamento de Patologia do Hospital Universitário 

Antonio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e no Laboratório 

da Unidade Básica de Saúde João Vizella, da Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói. 

  

 3.2 O ESTUDO CAMELIA 

 

O projeto CAMELIA, (Projeto cardio-neuro-metabólico-renal familiar: uma 

abordagem integrada e prospectiva da população adscrita ao Programa Médico de 

Família (PMF) da cidade de Niterói), teve sua coleta de amostras biológicas, 

entrevistas e exames clínicos realizada no período de julho de 2006 a dezembro de 

2007.  

Para sua execução foram selecionados membros das comunidades de Niterói 

submetidos a acompanhamento médico no PMF para o Diabetes, Hipertensão ou 

Diabetes e Hipertensão. Também foram convidados a participar do projeto seus 

filhos biológicos (>12 anos) e cônjuges. 

Indivíduos, moradores destas comunidades e que não eram acompanhados 

para estas morbidades pelo PMF, também foram selecionados aleatoriamente. Seus 

filhos biológicos com idade superior a 12 anos e seus cônjuges também foram 

convidados. 

Assim, foram criados quatro grupos com os seguintes índices:  

G1  Controles = composto por indivíduos selecionados aleatoriamente na 

comunidade e que não eram acompanhados para hipertensão e/ou diabetes, todos 



24 

 

 

 

os cônjuges e todos os filhos; 

G2  Hipertenso = composto por indivíduos que eram acompanhados pelo 

PMF quanto à hipertensão;  

G3  Diabético = composto por indivíduos que eram acompanhados pelo 

PMF quanto às diabetes; 

G4  Diabéticos e Hipertensos = composto por indivíduos que eram 

acompanhados pelo PMF quanto à hipertensão e diabetes. 

Durante o período de execução, foram realizadas visitas a 13 comunidades 

de Niterói, atingindo um total de 1098 voluntários. Estas visitas eram previamente 

agendadas com a população com o auxilio dos agentes de saúde das comunidades.  

A população selecionada para o estudo recebia todas as instruções referentes 

aos procedimentos que seriam realizados, inclusive informações quanto ao tempo 

de jejum que deveria ser respeitado e mesmo a forma como deveria ser realizada a 

coleta da amostra de urina. 

Assim, no posto do PMF da comunidade na data prevista, eram realizadas 

entrevistas sobre hábitos de vida, avaliação médica e nutricional, além de coleta de 

sangue e recebimento da amostra de urina.  

Ao fim das coletas, as amostras eram acondicionadas em recipientes térmicos 

e transportadas aos laboratórios para a execução dos testes que eram processados 

no mesmo dia a coleta. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

3.3.1 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos todos os filhos que compunham a população do projeto 

CAMELIA, a fim de eliminar redundância quanto às questões genéticas, bem como 

todos os adultos que apresentavam algum grau de parentesco (irmãos ou primos). 
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3.3.2 Critérios de Inclusão 

 

Indivíduos adultos (idade superior a 20 anos), sem grau de parentesco e que 

apresentassem resultado de eletroforese de hemoglobina, totalizando então 592 

indivíduos. 

 

3.4 MÉTODOS HEMATOLÓGICOS 

 

3.4.1 Hemograma 

 

A avaliação do perfil hematológico foi realizada por meio de análise 

quantitativa da série vermelha e da série branca no sistema automatizado, a partir 

de sangue total colhido com anticoagulante Ácido Etilenodiamino Tetra Acético 

(EDTA). Posteriormente, foi realizado a hematoscopia, através de microscopia óptica 

dos esfregaços corados pelo método Wright-Giemsa. 

Os parâmetros analisados e seus respectivos valores de referência se 

encontram na tabela 1.  
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Tabela 1 – Parâmetros hematológicos analisados e seus respectivos valores 
de referência. 

Parâmetro (Unidade) 
Valores de Referência 

Feminino  (♀) Masculino  (♂) 

Hematócrito (%) 39,0 a 50,0% 35,0 a 45,0% 

Hemoglobina (g/dL) 12,0 a 15,5g/dL 13,5 a 17,5g/dL 

Eritrócitos (10
6
/mm

3
) 3,9 a 5,0x106/mm

3
 4,3 a 5,7x106/mm

3
 

Volume Corpuscular Médio (VCM) (fL) 80,0 a 98,0 fL 

Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) (pg) 26,0 a 34,0 pg 

Concentração de Hemoglobina Corpuscular 

Média (CHCM) (%) 
31,0 a 36,0 % 

Índice de Distribuição Eritrocitária (RDW) (%) 11,8 a 15,6% 

Leucócitos Totais (/mm
3
) 3.500 a 10.500 /mm

3
 

Basófilos (/mm
3
) 0 a 100 /mm

3
 

Eosinófilos (/mm
3
) 50 a 5.000 /mm

3
 

Bastonetes (/mm
3
) 0 a 840 /mm

3
 

Segmentados (/mm
3
) 1.700 a 8.000 /mm

3
 

Linfócitos (/mm
3
) 900 a 2.900 /mm

3
 

Monócitos (/mm
3
) 300 a 900 /mm

3
 

Plaquetas (10
3
/mm

3
) 150 a 450 103/mm

3
 

Volume Plaquetário Médio (VPM) (fL) 6,5 a 9,5 fL 

Índice de Distribuição de Plaquetas (PDW)(fL) 8 a 14 fL 

 

3.4.2 Eletroforese de Hemoglobina 

  

A determinação e quantificação das hemoglobinas normais e variantes foi 

realizada utilizando a eletroforese de hemoglobina em pH alcalino (pH=9,0) em fita 

de acetato, a partir de sangue total colhido com anticoagulante EDTA.  

O método baseia-se nas diferentes mobilidades verificadas entre as diversas 

Hb com alterações estruturais, o que resulta ao fim da corrida eletroforética, em um 

padrão de bandas característico. Estas bandas são então coradas com Amido Black 

(figura 1). 
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Figura 1 – Padrão de banda observada em corrida eletroforética referente ao 
indivíduo com traço falciforme (AS), indivíduo com Hb normal (AA), homozigoto para 
doença falciforme (SS). 

 
Fonte: http://www.hemoglobinopatias.com 

 

A fim de determinar a porcentagem de hemoglobina S em cada amostra, as 

bandas são submetidas a análise em Densitômetro BTS-245 BioSystems®.  

Um indivíduo adulto apresenta concentrações de Hb A superior a 95%, Hb 

Fetal até 2,0% e Hb A2 de 2,0 a 3,5%. 

 

3.4.3 Teste de Solubilidade 

 

O teste de solubilidade tem como princípio reduzir a Hb S, que é 

relativamente insolúvel no tampão inorgânico, enquanto as demais hemoglobinas 

são solúveis. Este é um teste que apresenta alta sensibilidade, entretanto, baixa 

especificidade, devendo sempre ser utilizado junto a outras técnicas diagnósticas. 

Assim, 20µL de sangue total colhido com anticoagulante EDTA é adicionado a 

2,0 mL de solução aquosa de ditionito de sódio. Após cinco minutos, observa-se a 

opacidade da solução colocando a mesma frente a um anteparo com linhas escuras. 

(figura 2) 
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Figura 2 – Avaliação do resultado do teste de Solubilidade.  

 
Teste positivo:  +  e Teste negativo:  - . 

 

3.5 MÉTODOS BIOQUÍMICOS 

 

A avaliação dos parâmetros, bioquímicos séricos e urinários, foi realizada 

conforme a rotina estabelecida por método automatizado no laboratório da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) João Vizella da Fundação Municipal de Niterói. 

Todos os parâmetros estudados e seus respectivos valores de referência 

encontram-se abaixo na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -     -     +     -     -     -  
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Tabela 2 – Parâmetros bioquímicos, urinários e inflamatórios estudados e 
seus respectivos valores de referência. 

Parâmetro (Unidade) Valores de Referência 

Triglicerídeos (mg/dL) Normal <150 mg/dL 

Colesterol Total (mg/dL) Aumentado > 151 mg/dL 

Colesterol de Alta Densidade (cHDL) 
(mg/dL) 

Normal <100 mg/dL 

Colesterol de Baixa Densidade (cLDL) 
(mg/dL) 

Aumentado > 160 mg/dL 

Hemoglobina Glicada (%) Maior ou igual a 40 mg/dL 

Glicemia jejum (mg/dL) Normal <100 mg/dL 

Insulina (mU/L) Aumentado > 160 mg/dL 

Aspartato Aminotransferase (AST) (U/L) < 5,7% - baixo risco de diabetes 

Alanina Aminotransferase (ALT) (U/L) 5,7 - 6,4% - risco aumentado para diabetes 

Bilirrubina Total (mg/dL) > ou = 6,5% - consistente com diabetes 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 75 a 99 mg/dL 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) Glicose <100 mg/dL e IMC < 25: 2 a 13 mU/L 

Fosfatase Alcalina (U/L) Glicose <100 mg/dL e IMC entre 25 e 30: 2 a 19 mU/L 

Gama Glutamiltransferase (γ GT) (U/L) Glicose <100 mg/dL e IMC > 30: 2 a 23 mU/L 

Proteínas Totais (g/dL) ♀ : até 31 U/L; ♂ : até 37 U/L 

Albumina (g/dL) ♀ : até 31 U/L; ♂ : até 41 U/L 

Globulina (g/dL) 0,20 a 1,10 mg/dL 

Uréia (mg/dL) 0,00 a 0,30 mg/dL 

Creatinina (mg/dL) 0,20 a 0,80 mg/dL 

Ácido Úrico (mg/dL) ♀ : 35 a 104 U/L; ♂ : 40 a 129 U/L 

 ♀ =  Feminino ; ♂ = Masculino . 

 

Os marcadores inflamatórios (MCP1, Proteína C Reativa, IL6, Resistina, PAI-

1 e Adiponectina) e a insulina foram dosados por ELISA e marcação em 

microesferas com leitura em equipamento Luminex®, ambos na Unidade de 

Pesquisa Clínica (UPC) do Hospital Universitário Antonio Pedro. 

 

3.6 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA URINA 
 

A análise físico-química da urina foi realizada com o auxílio de fitas reativas e 

leitora automatizada, enquanto que a análise semiquantitativa do sedimento urinário 

por microscopia ótica, conforme procedimentos técnicos do laboratório da UBS. 

Todos os parâmetros estudados e seus respectivos valores de referência 

encontram-se abaixo na tabela 3. 
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Tabela 3 – Parâmetros urinários estudados e seus respectivos valores de 
referência. 

Parâmetro (Unidade) Valores de Referência 

Cor Amarelo Citrino a Amarelo Avermelhado 

Aspecto Límpido 

Densidade 1.005 a 1.035 

pH 5,0 a 7,0 

Glicosúria Ausente 

Proteínúria Menos que 10 mg/dL ou 0,05 g/L 

Bilirrubinúria Ausente 

Urobilinogênio Normal 

Nitrito Negativo 

Leucócitos Menos 10.000 células por mL = ausente 

Ácido Ascorbico Negativo 

Hemoglubinúria Ausente 

Corpos Cetônicos Ausente 

Flora Normal 

Células Epiteliais Raras 

Filamento de Muco Ausente 

Cristais Ausente 

Creatinina Urinária 63,0 a 250 mg/dL 

Sódio Urinário  30 a 90 mMol/L 

Cálcio Urinário  Inferior a 0,2 g/L 

Ácido Úrico urinário 15,0 a 99,0 mg/dL 

Microalbuminúria  20 a 199 mg/mL 

Proteinúria  Inferior a 0,1 g/L 

 

 

3.7 AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO PROJETO CAMELIA 

 

 Algumas questões que compunham o questionário do Projeto CAMELIA 

foram consideradas nas análises do presente trabalho, uma vez que poderiam 

contribuir com as análises bioquímicas, hematológicas e inflamatórias realizadas, 

sendo elas transcritas como constam no questionário original: 

 

1) O (a) senhor (a) se trata, atualmente, de alguma doença ou problema de saúde? 

2) O (a) senhor (a) tem traço falcêmico? 

3) Sua mãe tem traço falcêmico? 

4) Seu pai tem traço falcêmico? 
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5) Irmãos com traço falcêmico? 

6) Filhos com traço falcêmico? 

7) Algum médico já lhe disse que o(a) senhor (a) tem hipertensão? 

8) Algum médico já lhe disse que o(a)  senhor (a) tem diabetes? 

9) Algum médico já lhe disse que o (a) senhor (a) esteve com o colesterol alto? 

10) Foi diagnosticado infarto no (na) senhor (a)? 

11) Algum médico já disse que o senhor (a) tem "insuficiência cardíaca", ou que seu 

coração é fraco? 

12) O (a) senhor (a) já teve "derrame", ficando com a "boca torta" ou com perda de 

força no braço ou perna? 

13) Qual a sua cor de pele? ( )branca; ( )preta; ( )parda; ( ) amarela. 

14)  Até que ano o senhor (a) estudou? ( ) até a 4ª. série ou 5 anos de estudo; ( ) de 

5ª. a 8ª. série ou de 6 a 9 anos de estudo; ( ) 2º. grau ou mais ou 10 anos ou mais de 

estudo. 

 

Outro dado obtido do questionário foi o índice de massa corporal (IMC). O 

mesmo fora calculado levando-se em consideração o peso e a altura dos indivíduos, 

utilizando-se a fórmula: IMC= peso/ altura2, durante a avaliação nutricional realizada 

por nutricionistas que compunham a equipe do projeto CAMELIA. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados pelo teste U de Mann-Whitney e qui-quadrado 

(
2
) com o auxílio do programa SPSS for Windows, versão 13.0. 

O critério de determinação de significância adotado foi p<0,05 onde o nível de 

confiança é de 95%. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

 

A população estudada foi composta por 592 indivíduos adultos, oriunda de 13 

comunidades da cidade de Niterói-RJ atendidas pelo PMF. (tabela 4) 

 

Tabela 4 – Distribuição da população conforme as comunidades de origem. 
 

Comunidade 
 

n % 

Souza Soares 66 11,1 

Viradouro 53 9,0 

Cantagalo 14 2,4 

Marítimos 32 5,4 

Morro do Céu 44 7,4 

Maravista 56 9,5 

Jurujuba 45 7,6 

Vila Ipiranga 45 7,6 

Grota 51 8,6 

Cafubá 40 6,8 

Leopoldina 64 10,8 

Cavalão 35 5,9 

Maruí 47 7,9 

Total 592 100,0 

 

Entre os 592 indivíduos, 311 (52,5%) eram do sexo feminino e 281 (47,5%) do 

sexo masculino, não havendo nenhum grau de parentesco consanguíneo entre eles. 

Apresentaram idade média de 47,7 ± 8,8 anos, sendo idade de 29 a 69 anos para as 

mulheres e 28 a 81 anos para homens. 

Quanto à condição de índice atribuída pelo projeto CAMELIA, 153 eram do 

grupo Controle, 282 eram Hipertensos, 63 eram Diabéticos, 94 eram Hipertensos e 

Diabéticos. (figura 3) 
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Figura 3 – Distribuição da população quanto à presença de hipertensão, 
diabetes, hipertensão e diabetes e a ausência de quaisquer citados (grupo controle). 

Controle
26%

Hipertenso
47%

Diabético
11%

Hipertenso e 
Diabético

16%

 

A composição étnica foi verificada após a análise da pergunta: “qual sua cor 

de pele?”, presente no questionário do projeto CAMELIA. A esta pergunta 144 

(24,3%) se auto declararam pretos, 260 (43,9%) pardos e 184 (31,3%) brancos. 

Apenas 04 indivíduos (0,7%) não declararam cor de pele (figura 4). 

 

Figura 4 – Distribuição quanto à cor de pele da população do estudo. 

 
 

Foi verificado o nível de escolaridade destes indivíduos, onde 260 (43,9%) 

afirmaram ter estudado até a 4ª série ou 5 anos, 203 (34,3%) da 5ª a 8ª série ou de 

6 a 9 anos e 128 (21,6%) disseram ter 2º grau completo ou mais, sendo de 10 ou 

mais anos de estudo. Apenas um indivíduo (0,2%) não declarou sua escolaridade 

(figura 5). 
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Figura 5 – Distribuição da População conforme seu nível de escolaridade. 

 

Os indivíduos foram questionados quanto a estarem cientes sobre portarem 

doença crônica, genética ou adquirida, fazerem uso de medicações ou mesmo terem 

apresentado sinais de AVC ou diagnóstico de infarto. Também foram questionados 

quanto a estarem em tratamento de alguma doença ou problema de saúde no 

momento da sua inserção no estudo. As respostas a estas perguntas estão na 

tabela 5. Alguns indivíduos não responderam a uma ou mais questões por não se 

lembrarem ou, simplesmente, optaram por não responder. 

 

Tabela 5 – Respostas dos indivíduos aos questionamentos quanto à presença 
de doença crônica, infarto, uso de medicações e sinais de acidente vascular cerebral 
(AVC). 

Questões 
Sim  

n (%) 
Não 

 n (%) 

Não 
responderam 

n (%)  

O (a) senhor (a) se trata, atualmente, de 
alguma doença ou problema de saúde? 

376 (63,5%) 211 (35,6%) 05 (0,8%) 

O (a) senhor (a) tem traço falcêmico? 06 (1,0%) 583 (98,5%) 03 (0,5%) 
Sua mãe tem traço falcêmico? 01 (0,2%) 588 (99,3%) 03 (0,5%) 
Seu pai tem traço falcêmico? 01 (0,2%) 588 (99,3%) 03 (0,5%) 
Irmãos com traço falcêmico? 03 (0,5% 586 (99,0% 03 (0,5%) 
Filhos com traço falcêmico? 06 (1,0%) 583 (98,5%) 03 (0,5) 
Algum médico já lhe disse que o(a) senhor (a) 
tem hipertensão? 

287 (48,5%) 302 (51,05) 03 (0,5%) 

Algum médico já lhe disse que o(a)  senhor (a) 
tem diabetes? 

96 (16,2%) 493 (83,3%) 03 (0,5%) 

Algum médico já lhe disse que o (a) senhor (a) 
esteve com o colesterol alto? 

215 (36,3%) 374 (63,2) 03 (0,5%) 

Foi diagnosticado infarto no (na) senhor (a)? 13 (2,2%) 579 (97,8%) - 
Algum médico já disse que o senhor (a) tem 
"insuficiência cardíaca", ou que seu coração é 
fraco? 

18 (3,0%) 574 (97,0%) - 

O (a) senhor (a) já teve "derrame", ficando com 
a "boca torta" ou com perda de força no braço 
ou perna? 

18 (3,0%) 574 (97,0%) - 
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 Foi avaliado também o índice de massa corporal (IMC) de todos os indivíduos 

e observado um IMC médio de 27,8 ± 5,3. As mulheres apresentaram uma média 

significativamente (p<0,05) maior quando comparadas aos homens (♀=28,7 ± 5,7 e 

♂=26,9 ± 4,7). Valores condizentes com a condição de sobrepeso. (<18,5= baixo 

peso; 18,5 a 24,9= normal; 25 a 29,9=sobrepeso; 30 a 34,9= obesidade I; 35 a 39,9= 

obesidade II; >40= obesidade III, segundo a Organização Mundial de Saúde). 

 
4.2 PERFIL HEMATOLÓGICO 
 

A eletroforese de hemoglobina em pH alcalino permitiu a identificação de 33 

indivíduos adultos com traço falciforme, (figura 6) sendo 20 (60,6%) do sexo 

feminino e 13 (39,4%) do sexo masculino.  

Todas as 592 amostras foram submetidas ao teste de solubilidade. 

  

Figura 6 – Distribuição quanto à presença do traço falciforme. 

 

 

Dados referentes ao hemograma de todos os participantes deste estudo 

podem ser vistos na tabela 6. 
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Tabela 6 – Valores médios obtidos no hemograma da população, 
classificados quanto ao gênero.  

Parâmetro (Unidade) 
Gênero 

Total 
 Feminino (♀) Masculino (♂) 

Hematócrito (%) 39,7 ± 3,7 44,3 ± 3,4 - 

Hemoglobina (g/dL) 12,9 ± 1,3 14,6 ± 1,5 - 

Eritrócitos (10
6
/mm

3
) 4,6 ± 0,4 4,9 ± 0,5 - 

VCM (fL) 87,4 ± 6,1 89,1 ± 5,6 88,2 ± 5,9 

HCM (pg) 28,6 ± 2,4 29,4 ± 2,0 28,9 ± 2,3 

CHCM (%) 32,7 ± 1,3 32,8 ±2,1 32,8 ± 1,7 

RDW (%) 13,4 ± 1,3 13,2 ± 1,0 13,3 ± 1,2 

Leucócitos Totais (/mm
3
) 6511 ± 1908 6670 ± 1832 6586 ± 1873 

Basófilos (/mm
3
) 28,6 ± 41,5 31,5 ± 41,4 30,0 ± 41,5 

Eosinófilos (/mm
3
) 222,1 ± 200,5 349,6 ± 383,6 282,1 ± 307,3 

Bastonetes (/mm
3
) 41,9 ± 136,9 17,2 ± 57,6 30,3 ± 108,0 

Segmentados (/mm
3
) 3590,6 ± 1543 3562 ± 1328 3577,2 ±1445 

Linfócitos (/mm
3
) 2173,1 ± 633,4 2178 ± 643,7 2175,4 ± 637,7 

Monócitos (/mm
3
) 461,2 ± 172 536,3 ± 179,8 496,5 ± 179,5 

Plaquetas (10
3
/mm

3
) 258,8 ± 69,9 238,2 ± 63,5 249,1 ± 67,7 

VPM (fL) 9,5 ± 1,4 9,3 ± 1,4 9,4 ± 1,4 

PDW (fL) 16,3 ± 0,6 16,4 ± 0,6 16,3 ± 0,6 

Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 
A fim de avaliar o possível impacto da presença do traço falciforme (Hb AS) 

sobre os parâmetros hematológicos, o hemograma foi analisado quanto à presença 

e ausência de Hb AS, estando esses dados expressos na tabela 7. 
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Tabela 7- Valores médios obtidos no hemograma da população, classificados 
quanto à presença (Hb AS) ou ausência do traço falciforme (Hb AA). 

Parâmetro 
(unidade) 

 
Hb AS 
N=33 

Hb AA 
N=559 

p valor - teste U de 
Mann-Whitney  

Hematócrito (%) 
F 39,3 ± 3,3 39,8 ± 3,7 0,427 

M 42,4 ± 5,1 44,3 ± 3,3 0,223 

Hemoglobina (g/dL) 
F 12,8 ± 1,1 13,0 ± 1,3 0,279 

M 14,1 ± 1,8 14,6 ± 1,4 0,445 

Eritrócitos (10
6
/mm

3
) 

F 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,4 0,238 

M 5,1 ± 0,6 4,9 ± 0,4 0,174 

VCM (fL) 

F 84,9 ± 5,2 87,8 ± 6,2 0,025* 

M 83,2 ± 7,1 89,3 ± 5,6 0,002* 

Total 86,2 ± 5,9 88,9 ± 5,8 0,000* 

HCM (pg) 

F 26,7 ± 5,2 28,7 ± 2,4 0,022* 

M 27,6 ± 2,5 29,5 ± 2,1 0,004* 

Total 28,1 ± 2,1 29,3 ± 2,3 0,000* 

CHCM (%) 

F 32,6 ± 1,4 32,7 ± 1,2 0,984 

M 33,1 ± 1,3 32,9 ± 2,1 0,800 

Total 32,8 ±1,4 32,8 ±1,7 0,858 

RDW (%) 

F 13,2 ± 0,7 13,4 ± 1,3 0,917 

M 14,2 ± 2,1 13,2 ± 0,9 0,067 

Total 13,2 ±1,5 13,1 ±1,3 0,237 

Leucócitos Totais (/mm
3
)  6370 ± 1911,9 6611 ± 1909,9 0,510 

Basófilos (/mm
3
)  29,8 ± 30,4 29,1 ± 40,8 0,972 

Eosinófilos (/mm
3
)  261,6 ± 160,2 279,4 ± 305,4 0,308 

Bastonetes (/mm
3
)  43,7 ± 132,7 34,3 ± 129,9 0,917 

Segmentados (/mm
3
)  3540,9 ± 1431,6 3595,5 ± 1486,2 0,949 

Linfócitos (/mm
3
)  2027,4 ± 671,9 2177,8 ± 635,4 0,141 

Monócitos (/mm
3
)  478,5 ± 182,5 497,9 ± 179,8 0,402 

Plaquetas (/mm
3
)  243,5 ± 61,7 248,8 ± 68,2 0,546 

VPM (fL)  9,7 ± 1,6 9,4 ± 1,3 0,308 

PDW (fL)  16,5 ± 0,6 16,3 ± 0,6 0,131 

F =  Feminino ; M = Masculino . Valores expressos em média ± desvio padrão. 

  

Os portadores de Hb AS apresentaram à maior frequência relativa de 

indivíduos com hemoglobina inferior os parâmetros de referência (12 g/dL para ♀ e 

13,5 g/dL para ♀, conforme a organização Mundial de Saúde). Sendo 24,2% entre 

Hb AS e 12,8% entre Hb AA, assim como de portadores de VCM< 80 fL (24,2% Hb 

AS e 6,2% Hb AA) e indivíduos com HCM < 27 pg (33,3% Hb AS e 15,4%Hb AA). 

A fim de avaliar o perfil étnico, social, a presença de comorbidades foi 

construída a tabela 8.  
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Tabela 8 – Características gerais dos indivíduos que compõem o trabalho, 
observando-se presença (Hb AS) ou ausência (Hb AA) do traço falciforme. 
 

Hb AS Hb AA 
p valor 

teste 2 

Amostra (n) 33 (5,0%) 559 (95%)  

Sexo   0,340 
 Feminino  20 (60,6%) 291 (52,1%)  
Masculino 13 (39,4%) 268 (47,9%)  

Idade (anos) 48,9 ± 10,6 47,6 ± 8,7 0,702 

Cor da pele   0,328 
Branca 10 (30,3%) 174 (31,1%)  
Preto 12 (36,4%) 132 (23,6%)  
Pardo 11 (33,3%) 249 (44,5%)  

Condição de índice   0,866 

Diabetes 3 (9,1%) 262 (46,9%)  

Hipertensão 20 (60,6%) 60 (10,7%)  
Diabetes e Hipertensão 4 (12,1%) 90 (16,1%)  

Escolaridade   0,547 
Até a 4

a
 série ou 5 ano de estudo 16 (48,5%) 244 (43,6%)  

5ª a 8ª série ou de 6 a 9 anos de estudo 11 (33,3%) 192 (34,3%)  
2º grau e/ou mais ou 10 anos de estudo ou mais 6 (18,2%) 122 (21,8%)  

Índice de Massa Corporal (IMC)    

IMC  Feminino 29,5 ± 5,3 28,6 ± 5,7 0,467 
IMC  Masculino 27,5 ± 3,7 26,9 ± 4,8 0,336 
IMC total 28,72 ± 4,8 27,8 ± 5,4 0,172 

 
Quanto às respostas do questionário referentes ao conhecimento de presença 

de doença crônica, infarto, sinais e sintomas compatíveis com AVC e uso de 

medicação entre os portadores de traço falciforme e os não portadores, foi 

construída a tabela 9. 
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Tabela 9 – Respostas obtidas do questionário utilizado pelo projeto CAMELIA, 
observando-se presença (Hb AS) ou ausência (Hb AA) do traço falciforme. 

Questionário (sim ou não) Hb AS Hb AA 
p valor 

teste 2 

Você se trata, atualmente, de alguma doença ou problema 
de saúde? 

25 (75,8%) 351 (62,8%) 0,150 

Você tem traço falcêmico? 6 (18,2%) - - 
Sua mãe tem traço falcêmico? 01 (3,0%) - - 
Seu pai tem traço falcêmico? 01 (3,0%) - - 
Irmãos com traço falcêmico? 03 (9,1%) - - 
Filhos com traço falcêmico? 04 (12,1%) 02 (0,4%) 0,000* 

Algum médico já lhe disse que o senhor tem hipertensão? 19 (57,6%) 268 (47,9%) 0,296 

Algum médico já lhe disse que o senhor tem diabetes? 07 (21,2%) 89 (15,9%) 0,432 
Algum médico já lhe disse que o senhor esteve com o 
colesterol alto? 

13 (39,4%) 202 (36,1 0,723 

Foi diagnosticado infarto no senhor? 2 (6,1%) 11 (2,0%) 0,119 
Algum médico já disse que o senhor tem "insuficiência 
cardíaca", ou que seu coração é fraco? 

- 18 (3,2%) - 

O senhor já teve "derrame", ficando com a "boca torta" ou 
com perda de força no braço ou perna? 

3 (9,1%) 15 (2,7%) 0,037* 

 

Foi relatado um maior número de casos de sinais e sintomas compatíveis com 

o histórico de AVC entre os portadores de Hb AS, sendo este dado significativo 

(p<0,05). Também houve uma concordância entre a resposta positiva para 

conhecimento da doença falciforme na família e o diagnóstico da Hb S pelo estudo 

em questão. 

Havia maior frequencia do uso de medicamentos (p= 0,05) em portadores de 

Hb AS.  

 
4.3 PERFIL BIOQUÍMICO 
 

Verificamos uma frequência de 23,3% de hipertriglicêmicos (>150mg/dL), 

39,5% de hipercolesterolêmicos (>200mg/dL), 34,5% de indivíduos com cLDL 

elevado (>160mg/dL) e 22,5% com níveis inferiores a 41mg/dL de cHDL na 

população do estudo. 

A média dos triglicerídeos estava significativamente (p<0,05) menor entre os 

portadores de Hb AS (tabela 10). Os demais parâmetros estavam diminuídos, com 

exceção do cLDL que estava maior, entretanto, sem significância estatística. 
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Tabela 10 – Valores médios do perfil lipídico observados entre os portadores 
de traço falciforme (Hb AS) e os não portadores (Hb AA). 

Teste (unidade)  
Hb AS  
n=33 

Hb AA  
n=559 

p valor - teste U de 
Mann-Whitney 

Triglicerídeos (mg/dL)  97,5 ± 55,9 122,1 ± 70,8 0,033* 

Colesterol Total (mg/dL)  191,9 ± 33,9 198,7 ± 41,3 0,577 

cHDL (mg/dL) 

F 52,3 ± 12,1 54,3 ± 16,4 0,784 

M 41,6 ± 10,1 47,2 ± 12,0 0,082 

Total 47,9 ± 12,4 50,9 ± 14,8 0,280 

cLDL (mg/dL)  123,3 ± 26,7 122,8 ± 35,4 0,663 

cVLDL (mg/dL)  19,8±11,8 24,78± 18,4 0,053* 

F =  Feminino ; M = MAsculino . Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 
Avaliando as dosagens de glicemia em jejum e hemoglobina glicada, 

verificamos que 50,7% dos indivíduos apresentavam glicemia superior a 99mg/dL e 

41,9% uma hemoglobina glicada superior a 6,4%.  

Entre os indivíduos com glicemia normal, 37,1% apresentaram hemoglobina 

glicada com valores superiores a 6,4%. (tabela 11) 

 

Tabela 11 – Perfil glicêmico da população do estudo. 
 Glicemia (mg/dL) 

Total 
 <100 >99 

Hemoglobina Glicada (%) 
< 6,5 149 (61,8%) 142 (47,7%) 291 (100%) 

> 6,4 92 (38,2%) 156 (52,3%) 248 (100%) 

Total 241 (100%) 298 (100%) 539 (100%) 

Valores expressos em média. 

 

A dosagem de insulina, realizada em todos os indivíduos, por ter apresentado 

um grande coeficiente de variação, será mais bem expressa em mediana, máximo e 

mínino. Assim, foi observada uma dosagem de insulina com mediana de 246,4 

pg/mL (mínimo = 6,7pg/mL e máximo = 4888,8 pg/mL), sendo que as mulheres 

apresentaram valores significativamente (p<0,05) superiores deste marcador em 

comparação aos homens (♂ 235,7 - mínimo de 6,67 pg/mL e máximo de 2250,6 

pg/mL; e ♀ 249,8 pg/mL - mínimo de 10,6 pg/mL e máximo de 4888,8 pg/mL).  

Quanto à dosagem de glicose em jejum e hemoglobina glicada, as mesmas 

apresentaram valores pouco menores entre os portadores de Hb AS, entretanto, 

sem significância estatística. (tabela 12) 
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Tabela 12 – Perfil da glicemia em jejum e da dosagem de hemoglobina 
glicada em portadores do traço falciforme (Hb AS) e nos não portadores (Hb AA) 

Teste (unidade)  
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=559 

p valor - teste U de 
Mann-Whitney 

Glicemia em jejum (mg/dL)  116,5 ± 52,9 109,1 ± 35,9 0,660 

Hemoglobina Glicada (%)  6,0 ±1,4 6,2 ± 1,4 0,356 

Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 

Na análise do hepatograma, verificamos que a média de ALT estava 

significativamente (p<0,05) menor no grupo Hb AS. Outros parâmetros apesar de 

estarem com valores menores entre os Hb AS, não foram significantes, sendo as 

bilirrubinas, assim como a albumina e a globulina, semelhantes entre os grupos Hb 

AS e Hb AA. (tabela 13) 

 

Tabela 13 – Perfil hepático dos indivíduos com traço falciforme (Hb AS) ou 
ausência (Hb AA). 

Teste (unidade)  
Hb AS  
n=33 

Hb AA  
n=559 

p valor - teste U 
de Mann-Whitney 

AST (U/L) 

F 21,4 ± 6,8 24,30±14,2 0,382 

M 24,4 ± 9,3 29,60±13,2 0,182 

Total 22,6 ± 7,9 26,8±14,0 0,077 

ALT (U/L) 

F 19,6 ± 11,5 22,32±25,7 0,318 

M 18,6 ± 5,5 30,79±17,9 0,003* 

Total 19,2 ± 9,4 26,3±22,8 0,010* 

Bilirrubina (mg/dL)  0,6 ± 0,3 0,6±0,5 0,693 

Bilirrubina Direta (mg/dL)  0,2 ±0,1 0,2±0,1 0,844 

Bilirrubina Indireta (mg/dL)  0,4 ±0,3 0,5±2,1 0,550 

Fosfatase Alcalina (U/L)  69,4 ± 23,9 73,2±24,1 0,334 

γ GT (U/L) 

F 37,2 ± 34,2 33,4± 24,7 0,513 

M 30,5 ± 8,6 52,7±55,8 0,090 

Total 34,5 ± 26,6 42,6±44,5 0,173 

Proteínas Totais (g/dL)  7,3 ± 0,4 7,5±0,5 0,053 

Albumina (g/dL)  4,2 ± 0,3 4,2±0,4 0,321 

Globulina (g/dL)  3,2 ± 0,5 3,3±0,5 0,249 

F =  Feminino ; M = Masculino . Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 

4.4 PERFIL RENAL 
 

A fim de estimar a função renal, foram dosados no soro dos indivíduos a 

uréia, creatinina e ácido úrico, não havendo diferença significativa entre estes 

parâmetros nos grupos Hb AS e Hb AA. (tabela 14) 
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Tabela 14 – Perfil renal dos indivíduos com traço falciforme (Hb AS) e sem a 
presença do traço (Hb AA). 

 
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=559 

p valor - teste U de 
Mann-Whitney 

Uréia (mg/dL) 28,0 ± 9,5 29,8 ± 8,7 0,165 

Creatinina (mg/dL) 0,9 ± 0,3 0,9 ± 0,2 0,510 

Ácido Úrico (mg/dL) 4,6 ±1,5 4,7 ± 1,5 0,780 

 

A urina de amostra única foi analisada quanto aos aspectos físicos, químicos 

e morfológicos. Nesta amostra também foram dosados creatinina, sódio, cálcio e 

ácido úrico. Estes estavam significativamente (p<0,05) reduzidos no grupo Hb AS, 

bem como a média das densidades, entretanto, a microalbuminúria importante na 

avaliação de lesão, estava pouco elevada. (tabela 15) 

 

Tabela 15 – Parâmetros bioquímicos dosados em urina de amostra única de 
indivíduos com traço falciforme (Hb AS) e sem o traço (Hb AA).  

Teste (unidade) 
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=559 

p valor - teste U de 
Mann-Whitney 

Creatinina Urinária (g/L) 78,6 ± 34,5 126,1 ± 79,5 0,000* 

Sódio Urinário (mmol/L) 102,8 ± 23,7 140,4 ± 56,5 0,000* 

Cálcio Urinário (mg/dL) 7,9 ± 6,2 12,1 ± 10,7 0,001* 

Ácido Úrico Urinário (mg/dL) 23,4 ± 10,2 32,2 ± 15,6 0,002* 

pH 5,9 ± 0,6 6,0 ± 0,6 0,269 

Densidade 1016 ± 5,7 1021 ± 6,7 0,000* 

  

 As análises físicas (aspecto e cor) e bioquímicas, utilizando as fitas reagentes 

específicas, apresentam um caráter qualitativo de ausência ou presença. Assim, 

observamos uma frequência maior de glicosúria (glicose na urina) no grupo Hb AS, 

entretanto sem significância estatística.  

 As dosagens de microalbuminúria e proteinúria apresentaram grande 

coeficiente de variação, assim as mesmas foram expressas em mediana e máxima e 

mínima, a fim de permitir uma melhor análise dos dados. (tabela 16) 

 

Tabela 16 – Dosagem de microalbuminúria e proteinúria amostra única de 
urina de indivíduos com traço falciforme (Hb AS) e sem o traço (Hb AA).  

Teste (unidade) 
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=559 

p valor - teste U 
de Mann-Whitney 

Microalbuminúria (mg/dL) 6,0 (0,9 – 137,3) 6,5 (0,8 – 138,8) 0,786 

Proteinúria (mg/dL) 7,1 (1,0 – 83,6) 8,0 (0,5 – 500) 0,224 

Valores expressos em mediana (mínimo – máximo). 
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   A glicosúria apresenta correlação positiva com a dosagem de glicose sérica 

(p<0,05) e também com a hemoglobina glicada (p<0,05). Ao analisar as médias de 

glicose sérica com a positividade obtida nas fitas reativas, verificou-se que valores 

acima de 144mg/dL apresentaram glicosúria positiva. 

 O urobilinogênio também foi observado em maior frequência no grupo Hb AS 

(p<0,05). O nitrito estava presente em 6,1% das amostras do grupo Hb AS, 

enquanto que o grupo Hb AA, apenas 3,1% foi positivo. (tabela 17) 

 

 Tabela 17 – Parâmetros físicos e químicos urinários dos indivíduos com traço 
falciforme (Hb AS) ou ausência de traço (Hb AA).  

           Teste Resultado 
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=559 

p valor 

teste 2 

Aspecto 
Límpido 100% 93,1% 

0,453 
Lig.Turvo/Turvo - 6,9% 

Cor 
Am. Claro/Citrino 100% 99,5% 

0,348 
Am. Escuro/Ouro - 0,4% 

Proteinúria 
Ausente 97,0% 95,7% 

0,716 
Presente 3,0% 4,3% 

Glicosúria 
Ausente 90,9% 95,0% 

0,209 
Presente 9,1% 5,0% 

Leucocitúria 
Ausente 87,9% 87,0% 

0,866 
Presente 12,1% 13,0% 

Corpos Cetônicos 
Ausente 100% 98,5% 

0,516 
Presente - 1,5% 

Hemoglobinúria 
Ausente 87,9% 85,1% 

0,579 
Presente 2,1% 4,9% 

Bilirrubinúria 
Ausente 100% 99,2% 

0,624 
Presente - 0,8% 

Urobilinogênio 
Normal 93,9% 99,7% 

0,001* 
Aumentada 6,1% 0,3% 

Nitrito 
Positivo 6,1% 3,1% 

0,227 
Negativo 93,9% 96,9% 

Ácido Ascórbico 
Ausente 100% 69,2% 

- 
Presente - 30,8% 

 Lig = ligeiramente; AM = amarelo 

 

A microscopia da urina apresentou uma frequência menor de cristais (urato 

amorfo, ácido úrico e oxalato de cálcio) no grupo Hb AS, embora sem significância 

estatística. Células epiteliais e filamentos de muco também foram mais frequentes 

entre os portadores de Hb AS. (tabela 18) 
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Tabela 18 – Análise morfológica da urina dos indivíduos com o traço 
falciforme (Hb AS) ou ausência (Hb AA). 

           Teste Resultado 
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=559 

Flora 
Normal 78,8% 77,3% 

Aumentada 21,2% 22,7% 

Células Epiteliais 
Raras 100% 88,6% 

Presente - 5,5% 

Filamento de Muco 
Ausente 90,9% 73,8% 

Presente 9,1% 26,2% 

Cristais 

Urato Amorfo 6,1% 12,9% 

Ácido Úrico - 2,1% 

Oxalato de Cálcio 6,1% 11,8% 

Total 12,2% 24,0% 

 

4.5 MARCADORES INFLAMATÓRIOS 
  

A fim de caracterizar o estado inflamatório dos portadores de Hb AS, foram 

realizadas as dosagens de proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP1), do inibidor 

do ativador do plasminogênio-1 (PAI -1), interleucina 6 (IL6), proteína C reativa, 

Adiponectina e Resistina. Entretanto, tais resultados apresentaram um grande 

coeficiente de variação e assim estes foram expressos em mediana, mínimo e 

máximo e encontram-se apresentados na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Análise dos marcadores inflamatórios nos portadores do traço 
falcêmico (Hb AS) comparados aos sem o traço (Hb AA).  

Marcador (unidade) 
n  

(HbAS/HbAA) 
Hb AS Hb AA 

MCP1(pg/mL) 28/466 246,8 (62,8 – 2331,7) 215,1 (4,8 – 4522,8) 

Proteína C Reativa (pg/mL) 19/394 20,9 (2,3 – 346,3) 16,4 (0,3 – 470,7) 

IL6 (pg/mL) 29/473 1,57 (0,2 – 64,9) 1,4 (00 – 397,3) 

Resistina (pg/mL) 24/473 88,5 (10,0 – 1136) 80 (1,0 – 1388,0) 

PAI -1 (pg/mL) 22/448 185,5 (51 – 1647) 191,5 (3,0 – 2309) 

Adiponectina (pg/mL) 27/496 4,0 (00 – 1015) 4,0 (00 – 663) 

n (Hb AS/ Hb AA) = número de amostras submetidas aos testes relatados, observados a 
presença ou ausência de traço falciforme; os valores estão expressos em mediana (mínimo – 
máximo). 
 
 

Devido à insuficiência de material, nem todas as 592 amostras puderam ser 

testadas para todos os marcadores, assim a segunda coluna n (Hb AS/Hb AA) indica 

o número de amostras que foram testadas, observadas a presença ou ausência de 

traço falciforme. 
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5 DISCUSSÃO  
 

A população do presente trabalho é oriunda de diferentes regiões da cidade 

de Niterói-RJ, e assim como a população brasileira, é multiétnica e apresenta 

distribuição variada de hemoglobinopatia S, havendo relação direta com a 

colonização de cada região. Devido à intensa miscigenação é difícil associar a 

presença desta hemoglobinopatia com a cor da pele. Mesmo assim, os dados de 

frequência coincidiram com estudos anteriores da do estado do Rio de Janeiro. 

(Zago, 2001)  

Os resultados apresentaram 33 (5,0%) indivíduos com traço falciforme, não 

havendo discrepância com os achados da literatura que apontam prevalências de 

2,0% a 8,0%, variando conforme a colonização de cada região. (Zago, 2001) Em 

2007, Murao e cols. descreveram um panorama de prevalência do traço falciforme 

(Hb AS) no país, onde o Rio de Janeiro apresentava 4,0%. (Murao, 2007) 

Murao ainda cita a normalidade observada nos dados hematológicos destes 

indivíduos, além da ausência de anemia e hemólise nos portadores do traço 

falciforme, sendo um dos autores que também discutem que o traço falciforme não 

apresenta alterações laboratoriais importantes. (Naoum, 2000; Zago, 2001; Murao, 

2007; Traina, 2007; Naoum, 2010) 

Entretanto, foi observado neste trabalho diferenças significativas entre os 

parâmetros bioquímicos, hematológicos e urinários estudados dos portadores de Hb 

AS, o que permite o questionamento quanto a necessidade de uma avaliação mais 

criteriosa dos dados laboratoriais de indivíduos portadores do traço falciforme.  

A análise dos parâmetros hematológicos dos portadores de Hb AS e dos Hb 

AA apresentou um eritrograma com médias pouco menores no grupo Hb AS. 

Entretanto, as médias de VCM e HCM foram significativamente (p<0,05) menores. A 

frequência relativa de anemia, microcitose e hipocromia foram maiores entre os Hb 

AS. 

Estes valores de Hb, VCM e HCM reduzidos poderiam estar relacionados a 

uma deficiência nutricional de ferro, uma vez que a população do estudo advêm de 

regiões carentes da cidade de Niterói-RJ. Entretanto, associações entre Hb S e 

outras alterações da hemoglobina, como talasssemia β ou hemoglobinopatia C 
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podem contribuir para a redução de VCM e HCM em portadores de traço falciforme. 

(Naoum, 2000) Entre os portadores de Hb AS avaliados, nenhum apresentava 

associação do traço falciforme com a hemoglobinopatia C, uma vez que a 

eletroforese também pode ser utilizada como método diagnóstico para esta 

alteração. Quanto à presença de talassemia β esta não foi avaliada. 

Alterações hematológicas em portadores de traço falciforme são descritas na 

literatura. Mokondjimobe, em 2012, estudando 113 indivíduos congolenses, destes 

24 Hb AS, observou valores médios de hematócrito e hemoglobina menores entre os 

Hb AS quando comparados a indivíduos Hb AA, sendo seus dados significantes 

(p<0,05). Rahimi, em 2006, estudando homozigotos e traço falcêmico, demonstrou 

também menores valores de hemoglobina e VCM nos portadores de Hb AS quando 

comparados ao grupo Hb AA. (Rahimi, 2006; Mokondjimobe, 2012) 

Os trabalhos citados apresentaram dados muito semelhantes aos nossos, 

corroborando para nossos achados, a fim de reafirmar a necessidade de uma 

observação mais criteriosa na avaliação destes pacientes.  

O traço falciforme apresenta-se comumente assintomático devido a pouca 

tendência ao afoiçamento, uma vez que a concentração de Hb S nos eritrócitos 

destes indivíduos é aproximadamente 40%. Entretanto, situações onde ocorram 

alterações metabólicas ou mesmo ambientais que levem a acidose, hipóxia, 

desidratação, hiperosmolaridade ou mesmo hipotermia podem levar a apresentação 

de sintomatologia pelo portador de Hb AS. (Naoum, 2000; Zago, 2001; Melo-Reis, 

2006; Murao, 2007; Traina, 2007; Naoum, 2010) 

Morbidades como diabetes e hipertensão, que acometem aproximadamente 

7,6% e 20%, respectivamente, da população adulta podem levar a alterações 

metabólicas que favoreçam episódios de afoiçamento, contribuindo assim para que 

o portador de Hb AS apresente sinais e/ou sintomas atribuídos ao homozigoto. 

(Kitabchi, 2008; Freitas, 2012), uma vez que a polimerização da Hb S é dependente 

da concentração de Hb S no interior do eritrócito, entretanto, baixa tensão de O2 e 

acidose também são fatores que contribuem para esta situação. (Steinberg, 2001; 

Raphael, 2005) 

No grupo Hb AS foi observada 21,2% de diabetes, associada ou não a 

hipertensão. Neste mesmo grupo, a hipertensão foi observada em 72,7% dos 
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indivíduos, associada ou não a diabetes. As informações referentes a estas 

morbidades foram obtidas utilizando-se a classificação dos grupos do Projeto 

CAMELIA, selecionados conforme descrito na metodologia. Ao verificar se haveria 

correlação entre a presença prévia destas morbidades e a presença de traço 

falciforme, apesar das frequências elevadas observadas, não foi obtida significância. 

A dosagem de glicose apresentou uma tendência de valores pouco maiores 

entre os portadores de Hb AS assim como a insulina, enquanto que a dosagem 

média de hemoglicada glicada foi praticamente à mesma entre os portadores e não 

portadores de Hb AS. Ao avaliar a população estudada como um todo foi verificado 

uma grande porcentagem, 37,1%, de indivíduos que apresentavam valores normais 

de glicemia em jejum e valores aumentados de hemoglobina glicada. Netto, em 

2009, apresentou valores de hemoglobina glicada superiores a 6% como sendo 

compatíveis com a presença de diabetes. Assim, provavelmente houve uma 

subestimação da prevalência de diabéticos. 

A alta prevalência de hipertensos no grupo de portadores de Hb AS poderia 

estar associada a questões étnicas, uma vez que tanto a hipertensão quanto a Hb 

AS apresentam predomínio em indivíduos negros (Lessa, 2001; Zago, 2001) Ao 

avaliar a composição étnica do estudo utilizando a cor de pele auto declarada, 

verificamos que mais de 65% da população do estudo declarou-se preta ou parda.  

Avaliando os grupos Hb AS e Hb AA separadamente, verificamos uma 

frequência de pretos e pardos muito semelhantes entre eles (Hb AS=69,7% e Hb 

AA=68,6%) e haja vista as influências étnicas no desenvolvimento de hipertensão foi 

verificado se haveria correlação entre a cor da pele e a condição de índice proposta, 

o que não foi observado. 

 A alta prevalência de negros e pardos na população do estudo pode ser 

explicada haja vista a colonização do Estado Rio de Janeiro e da cidade de Niterói. 

Mesmo com uma trajetória heterogênea de negros africanos para o Brasil ao longo 

de 300 anos de tráfico negreiro, trazendo escravos de quase toda a costa ocidental 

da África, os portos da Bahia e do Rio de Janeiro foram os que receberam os 

maiores contingentes, sendo pelo menos 3,6 milhões de negros africanos. (Naoum, 

2000) 

A hipertensão e mesmo a diabetes, cursam com níveis de lipídeos 
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plasmáticos elevados, sendo mais comum a hipertrigliceridemia, cHDL diminuído e 

cLDL em concentração normal. Este último, mesmo em concentrações normais, 

sofre processo de oxidação e glicação, acumulando em partículas densas, o que 

aumenta a sua aterogenicidade  (Furtado, 2007). 

Interessantemente, mesmo apresentando uma frequência maior de diabetes e 

hipertensão no grupo Hb AS, observamos uma média de triglicerídeos 

significativamente menor no grupo Hb AS (p<0,05). Alguns trabalhos como de Zorca, 

2010 e Rahimi, 2006, apresentam níveis mais elevados de triglicerídeos (TG) em 

indivíduos com Hb AS, entretanto outros como Daga, 2009 e Shroes, 2003, 

apresentam alterações lipídicas em portadores Hb AS, com diminuição de TG, 

colesterol total (CT), cHDL  e cLDL, assim como observamos em nosso estudo, 

corroborando para que nosso achado não seja um fato isolado. Estes trabalhos não 

apresentaram estudo quanto à comorbidades, como diabetes e hipertensão, 

apresentadas pelos portadores Hb S. (Shores, 2003; Rahimi, 2006; Daga, 2009; 

Zorca, 2010) 

As bases fisiopatológicas destas alterações lipídicas ainda não são bem 

esclarecidas. O que se discute é sobre a demanda lipídica entre os portadores de 

Hb AS que seriam maiores devido à maior reposição de células e mesmo processos 

de reparo celular uma vez que estes indivíduos estão mais expostos a peroxidação 

lipídica ocorrida pela liberação de radicais livres no interior dos eritrócitos. (Zorca, 

2010; Mokondjimobe, 2012) 

Frente a esta discussão, fora avaliados marcadores de hemólise como 

bilirrubinas, e mesmo a contagem de eritrócitos e dosagem de hemoglobina. Apenas 

a concentração de hemoglobina apresentou tendência de valores quando buscou 

correlacionar a mesma aos valores de colesterol total, cHDL e cLDL aumentados e 

ao triglicerídeos reduzidos.  No grupo Hb AS, verificou-se uma correlação direta 

entre os níveis médios de hemoglobina e triglicerídeos (p<0,05), corroborando para 

a discussão da diminuição de TG podendo ser relacionada ao aumento da demanda 

celular eritrocitária. Entretanto, os valores médios de bilirrubinas estavam muito 

semelhantes dentre os grupos Hb AS e Hb AA, não sendo possível neste trabalho 

argumentar a favor da diminuição de TG haja vista a demanda lipídica. 

O grau de afoiçamento e, consequente hemólise, é menor entre os portadores 
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de Hb AS, quando comparados aos indivíduos com Hb SS, entretanto, em situações 

de hipóxia ou mesmo desidratação, há formação dos polímeros de Hb S e liberação 

de radicais superóxido que lesam as membranas celulares, sendo assim necessária 

reparação o que levaria ao aumento do consumo de lipídios circulantes promovendo 

uma queda em seus valores médios, mesmo em presença de comorbidades como 

diabetes e hipertensão que cursam comumente com aumento de lipídeos. (Shores, 

2003; Rahim, 2010; Mokondjimobe, 2012) 

Os lipídeos destacam-se em seu papel no organismo quanto aos processos 

metabólicos, principalmente, na forma de ácidos graxos e colesterol quando 

participam da composição de membranas celulares. Assim, em processos que 

requerem uma maior hiperproliferação medular, como quadros hemolíticos onde há 

intensa peroxidação lipídica decorrente do estresse oxidativo, presente entre os 

portadores de hemoglobinopatias, apresentam efeitos deletérios sobre os lipídios 

plasmáticos e lipoproteínas. (Naoum, 2009; Mokondjimobe, 2012) 

Segundo o Physicians Health Study, valores superiores a 4,5 da razão 

CT/cHDL, proposto por William Castelli (Framingham), estariam fortemente 

associados ao aumento das chances do desenvolvimento da doença aterosclerótica. 

Apesar de autores descreverem esta razão aumentada nos portadores de 

hemoglobinopatia S (Hb AS e Hb SS), (Mokondjimobe, 2012) esta não foi observada 

neste estudo, ficando em valores de 4,1 entre os portadores de Hb AS e 4,2 entre os 

Hb AA. Estes dados estão em acordo com o esperado, uma vez que observamos 

níveis mais baixos de TG e mesmo, sem significância estatística, níveis menores de 

CT e cHDL entre os Hb AS, sugerindo um possível efeito protetor da Hb S em 

relação ao desenvolvimento de doença aterosclerótica, entretanto, é preciso avaliar 

outros pontos que predispõe a aterosclerose e suas complicações. 

A prevenção de doenças cardiovasculares, ateroscleróticas ou não, tem sido 

baseada no conceito de risco cardiovascular global, onde os esforços para a 

prevenção de novos eventos cardiovasculares são orientados, não de maneira 

independente pelos riscos estabelecido pela elevação de fatores isolados como 

hipertensão arterial ou dislipidemia, mas pelo resultado da soma dos riscos imposta 

pela presença de múltiplos fatores. (Furtado, 2007) 

Entre diabéticos e hipertensos, há ainda o risco aumentado de acidente 
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vascular cerebral (AVC), uma vez que são fatores de risco para esta morbidade. 

(Desalu, 2011) Entre indivíduos com Hb SS, a trabalhos que relatam, 

aproximadamente, 24% destes apresentando AVC em torno dos 45 anos, havendo 

descrições sobre 10% a 30% de achados radiológicos posteriores a AVC silenciosos 

(que não apresentam quaisquer sintomatologias). Clinicamente importante, o AVC 

pode ser definitivo como isquêmico não hemorrágico, cursando, em sua maioria, 

silenciosamente.  Alguns genes, como VCAM-1, ILR4, HLA são candidatos a 

associação com Hb S, aumentando assim a suscetibilidade do portador de Hb S a 

AVC. (Steinberg, 2012) 

Entretanto, ainda há muitas controvérsias quanto ao risco de AVC e infarto no 

portador de traço falciforme. Apesar de haver uma maior resistência ao afoiçamento 

das células com Hb AS, quando comparadas as portadores de Hb SS, situações 

metabólicas desfavoráveis como as que ocorrem no diabetes e na hipertensão, 

predispõem a falcização, e assim poderia contribuir para o desenvolvimento de AVC 

e/ou infarto. (Moser, 1996; Dowling, 2005; Golomb, 2005; Verduzco, 2009; Dowling, 

2012) 

A fim de avaliar a frequência de infarto e sinais e sintomas compatíveis com 

AVC, foram analisadas questões que compunham o questionário médico e 

socioeconômico do Projeto CAMELIA, sendo então verificada uma frequência três 

vezes maior entre os portadores de Hb AS de AVC, bem como de infarto. (Hb AS= 

9,1% AVC e 6,1% infarto; Hb AA = 2,7% AVC e 2,0% infarto), sendo a maior 

frequência de AVC em portadores de Hb AS estatisticamente significante (p<0,05). 

O risco de AVC é descrito como sendo maior em portadores de diabetes e/ou 

hipertensão (Desalu,  2011), assim foi verificado se haveria correlação entre o maior 

número de casos reportados de infarto e sinais e sintomas compatíveis com AVC no 

grupo Hb AS com a condição de índice do estudo, a qual apresentou apenas uma 

tendência de valores (p=0,059). 

Observado ainda que apesar de uma prevalência de sinais e sintomas 

compatíveis com AVC e relato de infarto maior entre os homens (AVC=1,9% ♀ e 

4,3% ♂; Infarto=0,6% ♀ e 3,9% ♂), somente entre as mulheres foi observada 

correlação entre a presença de Hb AS e estes relatos. 

A literatura apresenta uma maior prevalência de AVC e infarto em indivíduos 
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do sexo feminino de meia idade, sendo este quadro invertido em idades mais 

avançadas (>80 anos). (Pereira, 2009) Sendo que entre as mulheres estes índices 

também vêm aumentando devido à obesidade e dos níveis de estresse, bem como 

tabagismo e uso de pílula anticoncepcional. (Fernandes, 2008; Mikkelsen, 2012) 

Apesar da observação de maior frequência de relato de infarto e sinais e 

sintomas de AVC, estes dados não foram confirmados por exames clínicos e/ou 

diagnósticos que permitiriam a confirmação das informações obtidas nos 

questionários, limitando assim as observações.  

A obesidade pode ser estimada pelo uso do índice de massa corporal (IMC). 

O IMC médio do estudo encontra-se na faixa de sobrepeso (25 a 29,9), sendo que 

as mulheres apresentaram um IMC significativamente superior aos observados entre 

os homens (p<0,05), estando em acordo com dados epidemiológicos. (Leite,  2009) 

Entretanto, quando observado a presença ou não de Hb AS, o IMC  feminino  

manteve-se elevado, entretanto sem significância. O IMC dos portadores de Hb AS 

apresenta uma tendência a valores pouco maior, quando comparados ao grupo Hb 

AA.  

A obesidade é uma condição doença que cursa com alterações de 

marcadores inflamatórios e trombogênicos (Leite, 2009), provavelmente este seja o 

motivo pelo qual observamos dosagem de Proteína C Reativa diretamente 

correlacionada aos valores de IMC. Este marcador não foi dosado em todas as 

amostras do estudo e mesmo assim mostrou-se significativo. Não houve correlação 

entre a presença de Hb S e os níveis de Proteína C Reativa. 

Estudos apontam a Hb S como fator de risco ao desenvolvimento de 

trombose e de apresentar um estado pró-inflamatório. (Mokondjimobe, 2012; 

Naoum, 2012) Assim foram realizadas dosagens de marcadores inflamatórios como 

MCP1, PAI-1, Resistina, Adiponectina, Proteína C Reativa e IL6. Estes 

apresentaram valores pouco aumentados no grupo Hb AS, com exceção de PAI -1 

que estava diminuído neste grupo, entretanto, sem significância estatística.  

A ausência de correlação entre os grupos (Hb AS e Hb AA) e os marcadores 

inflamatórios dosados pode ser atribuída a problemas na amostragem, uma vez que 

algumas amostras, devido ao seu pequeno volume, não permitiram que fosse 

realizado todo o perfil inflamatório, ficando assim algumas amostras sem alguns 
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resultados. Isso ocorreu devido à dificuldade do acesso venosos apresentado por 

alguns indivíduos, o que impossibilitou a coleta de sangue em volume suficiente para 

a realização de todos os testes previstos.  

Avaliando estes marcadores quanto ao gênero, verificamos que as mulheres 

apresentaram médias significativamente maiores de Proteína C Reativa e 

Adiponectina (p<0,05), concordando com as maiores médias de IMC observadas 

entre as mulheres.  

O estado hipercoagulável presente em portadores de Hb S também se 

relaciona com alterações qualitativas de plaquetas, entretanto, sem alterações nos 

valores absolutos. (Stypulkowski, 2010) Frente a isso, as plaquetas foram analisadas 

e observadas uma tendência menor da contagem plaquetas no grupo Hb AS, assim 

como na contagem de leucócitos totais.  

As lesões hepáticas são observadas, frequentemente, entre os Hb SS 

(Naoum, 2005), não sendo incomum a observação de bilirrubinas, AST e ALT 

alterados (Zago, 2001), assim como a diminuição de colesterol endógeno. 

Entretanto, há uma escassez de estudos que abordam a etiologia e incidência das 

alterações hepáticas nestes indivíduos (Naoum, 2005). Durante episódios crise 

álgica hepática, portadores de Hb SS, apresentando dor no quadrante superior 

direito, náusea, hepatomegalia dolorosa, apresentam ALT elevada, mas raramente 

superior a 300U/L, enquanto que bilirrubinas em torno de 15 mg/dL. (Banerjee, 

2001) 

Um excelente marcador de comprometimento hepático no doente falcêmico é 

a dosagem sérica de ALT (Traina, 2007), uma vez que os demais parâmetros do 

hepatograma podem alterar por motivos extra-hepáticos (alcoolismo, hemólise ou 

alterações ósseas). Considerado um teste bioquímico confiável e um sensível 

marcador de hepatopatias, além de um bom indicador de saúde geral, 

particularmente no contexto da Síndrome Metabólica e da presença de doenças 

cardiovasculares, além de doenças não-alcoólicas com alteração hepática. (Kim, 

2008) 

As dosagens médias de ALT apresentaram-se significativamente menores 

entre os Hb AS estudados, sendo esta redução significativa entre os homens 

(p<0,05). Entretanto, sem demais alterações que poderiam colaborar para uma 
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afirmação quanto à presença de comprometimento hepático entre os Hb AS no 

presente trabalho. Há relato na literatura quanto à possível hipofunção devido à 

possibilidade de desenvolvimento de cirrose, mesmo na ausência de doença 

hepática crônica. (Santi, 2009) 

A observação de discreta redução nos níveis séricos de albumina poderia 

estar relacionada a uma hipofunção hepática, uma vez que a albumina é a proteína 

de maior concentração na circulação.  

Outro composto que também apresentou uma tendência a valores menores 

entre os portadores de Hb AS foi à dosagem sérica de ácido úrico, podendo estar 

relacionado à baixa conversão da xantina em urato, e mesmo ao desenvolvimento 

de problemas renais. A hipouricemia observada no estudo contrapõe-se ao 

apresentado por Ataga, em 2000, que descreveu a presença de hiperuricemia em 

indivíduos que apresentam progressiva falência renal e também maior risco de 

desenvolvimento de gota secundária.  

Os portadores de Hb AS também apresentaram uma tendência na redução 

das proteínas séricas totais. A literatura apresenta relatos de alterações dos níveis 

séricos de proteínas totais onde sugerem uma relação entre as questões nutricionais 

e/ou mesmo a depleção devido ao consumo na constituição de novas membranas 

celulares. (Rahimi, 2006; Daga, 2009) 

Em 2009, Daga e cols., apresentaram um trabalho onde foi sugerido o uso 

associado de baixos níveis séricos de colesterol total com níveis elevados de 

proteínas totais, como indicativos para a pesquisa de hemoglobinopatias em 

população de descendência negra, uma vez que esta combinação é observada em 

homozigotos.  

Em concordância com os valores observados nas dosagens séricas de 

proteínas totais, a proteinúria também se apresentou com médias menores, ao 

contrário da microalbuminúria pouco elevada no grupo Hb AS, mesmo sem 

significância estatística. 

Alterações nos túbulos renais proximais levam a absorção de urato e sódio, 

além de reabsorção de fosfatos e β-2-microglobulina. Há aumento da secreção de 

ácido úrico e creatinina, podendo ou não ter impacto clínico. Entretanto, a 

hipersecreção de creatinina leva a uma super estimativa da taxa de filtração 
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glomerular (FG), quando esta é calculada pelo clearence de creatinina. (Magalhães, 

2007) 

A fim de avaliar a função renal, pode-se utilizar a razão proteína/creatinina 

(Bleyer,  2010). Assim, ao verificar esta proporção foram obtidas razões médias de 

0,14 entre os Hb AS e 0,11 entre os Hb AA, sendo esta diferença, entre os grupos, 

significativa (p<0,05), indicando uma pior função renal entre os portadores de Hb AS. 

Talvez possamos considerar estes valores subestimados, uma vez que a redução da 

capacidade de concentração da urina pode levar a valores de microalbuminúria 

falsamente negativos. 

Os maiores fatores influenciadores da creatinina sérica são a massa muscular 

e a taxa de filtração glomerular (FG). Indivíduos com Hb S apresentam baixa massa 

muscular e alta taxa FG, consequentemente, creatinina sérica diminuída, sendo 

importante considerar estes fatores quando da suspeita de redução da função renal. 

(Magalhães, 2007) Indivíduos com Hb SS apresentam significativa deterioração na 

função renal muito antes de ser detectado pelas medidas clínicas tradicionais como 

o clearance de creatinina. Quando a creatinina sérica se eleva, a FG já se encontra 

reduzida a <30 a 40 ml/min por 1,73 m². (Aparicio, 1990) 

A microalbuminúria é um parâmetro utilizado, juntamente com a taxa de 

filtração glomerular e clearence de creatinina, a fim de avaliar se há 

comprometimento renal (Najafi, 2012). Entretanto, no indivíduo com traço falciforme, 

devido a alta prevalência de hipostenúria estes parâmetros devem ser analisados 

com cautela. 

No presente estudo há uma redução de todos os parâmetros urinários, o que 

poderia subestimar a função renal. 

A hipostenúria (incapacidade de concentrar a urina) frequentemente descrita 

em portadores de Hb AS (Murao, 2007; Naoum, 2009; John, 2010) pode ter 

corroborado com os baixos valores das dosagens urinárias. Esta anormalidade renal 

é a mais conhecida entre os portadores de Hb S, cursando com poliúria, noctúria, 

anurese e suscetibilidade à desidratação, fator este que culmina com crise vaso 

oclusiva. Geralmente, em circunstâncias normais existe a habilidade de concentrar 

urina, entretanto, o rim não responde bem a situações de privação de água ou 

hipovolemia. (Magalhães, 2007) 
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Verificamos ainda uma diminuição significativa da densidade (p<0,05) entre 

os portadores de Hb AS em comparação ao grupo Hb AA, corroborando para a 

presença provável de hipostenúria. Esta alteração apresenta correlações na 

literatura com microinfartos na medula renal de portadores de Hb AS (Murao, 2007; 

Rehman, 2007) e também de diabéticos. (Bleyer, 2010) Insuficiência renal aguda é 

raramente descrita entre os portadores de Hb S. (Magalhães, 2007) 

Embora este fato possa ser preocupante quanto ao desenvolvimento de 

desidratação importante durante exercícios extenuantes, não há estudos conclusivos 

abordando o assunto. (Atkinson, 2011) A desidratação é um fator desencadeante de 

afoiçamento intravascular, ocasionando lesão na microvasculatura renal, com 

necrose papilar e microinfartos. 

As dosagens urinárias de creatinina, sódio, cálcio e ácido úrico estavam 

significativamente reduzidos entre os Hb AS, o que não foi observada nas dosagens 

séricas destes metabólicos, uma vez que a creatinina, uréia e ácido úrico séricos 

apresentaram valores muito semelhantes entre os grupos Hb AS e Hb AA.  

Houve tendência de uma frequência pouco maior de glicosúria e 

urobilinogênio entre os Hb AS, sendo esta última significativa. A dosagem de 

glicemia apresenta correlação com a presença de glicosúria (p<0,05) em ambos os 

grupos, Hb AS e Hb AA.  

Apesar de valores médios de urobilinogênio significativamente elevados 

(p<0,05) entre os Hb AS, os demais dados não corroboram com ele. As dosagens 

séricas de bilirrubina mostram-se praticamente iguais entre os dois grupos, assim 

como o número de eritrócitos (dados que poderiam indicar um aumento de 

hemólise). O que se pensou então foi uma degradação das bilirrubinas uma vez que 

esta é fotossensível e o material biológico (soro) não fora armazenado ao abrigo de 

luz até seu processamento, entretanto, esta degradação teria acontecido em todas 

as amostras, o que dificilmente impactaria em apenas um dos grupos.  

Todas as amostras foram processadas no mesmo dia da coleta e de ambos 

os grupos simultaneamente, caracterizando, se na presença do fator citado, um viés 

de precisão. 

Níveis elevados de urobilinogênio podem indicar icterícia hemolítica, 

sobrecarga hepática, hemólise, comprometimento de função hepática ou até mesmo 
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envenenamento. (Strasinger, 1991) É marcador de metabolismo da bilirrubina, 

devido à degradação do grupo heme da hemoglobina. (Nelson, 2002)  

Durante a análise da amostra de urina, foi observada uma frequência duas 

vezes maior de nitrito entre portadores de Hb AS, entretanto, sem significância 

estatística. As alterações bioquímicas que ocorrem na urina devido à micro lesões 

na medula renal, descritas em portadores de Hb S podem estar associadas à 

hipostenúria e ao aumento da propensão a infecções do trato urinário por estes 

indivíduos, sendo estas infecções mais frequentes entre gestantes com Hb S. 

(Murao, 2007; Rehman, 2007; Cartagena, 2012) 

Outro dado interessante foi à presença de cristais no sedimento urinário, onde 

o grupo Hb AS apresentou uma frequência menor de cristais (Hb AS=12,2% e Hb 

AA=24,0%). E mais uma vez surge à questão sobre a hipostenúria, que neste caso 

poderia estar diluindo a urina e o que contribuiria para uma menor frequencia da 

presença de cristais na urina destes indivíduos. A hipostenúria altera a composição 

urinária, assim como o pH, o que contribuiria para a não formação de cristais 

urinários. 

Portanto, a análise de urina dos indivíduos portadores de hemoglobinopatia S 

merece um olhar mais atento para a diluição resultante da hipostenúria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
 

Observamos uma frequência de traço falciforme compatível com os dados 

observados na literatura. 

Os portadores de traço falciforme apresentaram um perfil lipídico com valores 

reduzidos, sendo a diminuição de triglicerídeos significativa. 

Os parâmetros do hemograma apresentaram uma tendência de valores pouco 

menores entre os portadores do traço falciforme. 

A análise urinária sugere a presença de hipostenúria em portadores de traço 

falciforme. 

Houve uma maior frequência de história pessoal de sinais e sintomas 

compatíveis com AVC e relato de infarto entre os portadores do traço falciforme. 

Deve haver uma análise mais criteriosa quando da avaliação laboratorial dos 

portadores de Hb AS, uma vez que há alterações significativas em relação à 

população não portadora do traço falciforme.  
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Resumo   Abstract 

A nefropatia falciforme é descrita entre 
os homozigotos da doença falcêmica, 
entretanto para os heterozigotos ainda 

  The sickle cell nephropathy is described 
in homozygous sickle cell disease, 
however in the heterozygotes there's still 
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não há um consenso, sendo necessário 
estudos que possam fornecer estas 
informações. Este estudo teve como 
objetivo determinar a frequência de traço 
falcêmico em uma população de 
doentes renais crônicos da cidade de 
Niterói.  
 

no consensus need being studies that 
can provide this information. This study 
aimed to determine the frequency of 
sickle cell trait in a population of the 
people with chronic renal failure in city 
Niterói. 
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Conteúdo do trabalho:  
 
Introdução 
A anemia, complicação frequente na doença renal crônica1 pode ser correlacionada à 
gravidade da disfunção renal 4,5. Surge precocemente no curso da doença e apresenta 
um quadro hematológico multifatorial, sendo a deficiência de eritropoetina a mais 
comum 1,4. Entretanto, alterações genéticas da hemoglobina também levam a anemia 
(ex: hemoglobinopatias). Estas são, dentre as alterações genéticas, as mais comuns 
na população em geral 2,4. Entretanto, são pouco estudadas como causa de anemia 
em pacientes com doença renal, apesar de existirem trabalhos que correlacionam a 
presença da hemoglobina falcêmica ao dano renal. Assim, objetivamos determinar a 
frequência de hemoglobinopatia S em uma população de doentes renais crônicos e 
verificar se há correlação entre o dano renal e a presença da hemoglobinopatia. 
 
Material e Métodos 
Foram coletadas 05 mL de sangue com EDTA de pacientes com doença renal crônica 
(estágio 5) pré diálise. Realizados então teste de afoiçamento e solubilidade, e 
também eletroforese de hemoglobina em pH alcalino. Comorbidades e dados 
laboratoriais foram obtidos dos prontuários. 
 
Resultados e Discussão 
Obteve-se uma amostra de 110 indivíduos (65♂ e 45♀), com média de idade de 57 
(±18,1) anos, onde a hipertensão foi a comorbidade mais prevalente, presente em 
49,0% dos indivíduos. Esta foi superior a inquéritos publicados no Brasil, onde 
utilizando bases populacionais do Sul e Sudeste, relataram prevalências de 22,3% e 
43,9%, respectivamente,de hipertensos entre os renais crônicos6.  
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A amostra apresentou 3,6% de portadores de traço falciforme, sendo dois do sexo 
feminino e dois masculinos. A média de idade foi de 63,3 ± 11,5 anos e um 
apresentava hipertensão arterial e histórico de acidente vascular cerebral. Esta 
prevalência de traço falcêmico, foi semelhante a descrita para a população adulta em 
geral do estado do Rio de Janeiro (4,0% por Murão, 2007 e 3,9% por Naoum, 2012)3,4. 
A anemia foi observada em 87,3% dos indivíduos, o que levanta a discussão de quão 
descompensados estão estes pacientes e o quanto isso esta impactando na qualidade 
de vida destes indivíduos, uma vez que quanto maior for o grau da anemia, pior está a 
função renal do indivíduo1. 
Assim concluímos que não houve diferença entre a prevalência de traço falciforme na 
amostra de indivíduos portadores de doença renal e a população em geral, não sendo 
observado correlação entre o dano renal e a presença de traço falciforme.  
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APENDICE II 

 
DIMINUIÇÃO DOS NIVEIS SÉRICOS DE TRIGLICERÍDEOS E VALORES DE VCM E HCM EM 

PORTADORES DE TRAÇO FALCIFORME 

 

Luana Isaias, Mariana Figueiredo, Salin Kanaan, Georgina Severo Ribeiro, Maria Luiza Rosa 

Garcia, Hye Chung Kang. 

 

Resumo 

Introdução: Entre as doenças hereditárias monogênicas, a hemoglobinopatia S é a mais prevalente 

na população brasileira. Ocorre devido à substituição do aminoácido ácido glutâmico pela valina na 6
a
 

posição da cadeia β da globina. O traço falciforme (Hb AS) está presente em vários países do mundo, 

sendo observado no Brasil em frequências que variam de 2 a 8%. É uma condição comumente 

assintomática, com dados laboratoriais normais, entretanto alterações metabólicas que levem a 

acidose, hipóxia, desidratação, hiperosmolaridade são fatores que podem levar a apresentação de 

sintomatologia pelo traço falciforme. Objetivo: Rastrear a frequência de traço em uma população 

atendida pelo Programa Médico de Família de Niterói, analisar seu perfil laboratorial e verificar se há 

correlação com histórico de acidente vascular cerebral e infarto do miocardico. Material e Métodos: 

Foram coletados amostras de sangue de 1098 indivíduos, além de preenchimento de questionário, 

avaliação clínica e nutricional. As amostras biológicas foram processadas conforme rotina pré 

estabelecida do laboratório de hematologia e bioquímica com kits comerciais e equipamentos 

automatizados.  Resultados e Discussão: Selecionados 592 indivíduos adultos sem nenhum grau 

de parentesco cossanguineo, sendo 344 mulheres e 311 homens. Dentre estes 5% apresentaram Hb 

AS, não sendo observados homozigotos, sendo esta prevalência compatível com dados da 

população do Estado. Os portadores de Hb AS apresentaram colesterol total (p=0,577) e 

triglicerídeos (p=0,033) diminuídos, sendo estes dados compatíveis com alguns trabalhos da 

literatura. No hemograma foi observado redução do VCM e HCM destes indivíduos (p=0,000). Entre 

os portadores de Hb AS, 9,1% relataram histórico de acidente vascular cerebral (p=0,037) e 6,1% 

relataram histórico de infarto (p=0,119). Conclusão: Observado frequência de Hb AS compatível com 

a literatura e foi observada diferença significativa entre os valores do hemograma e dos níveis séricos 

de triglicerídeos.  

Palavras Chaves: traço falciforme, dislipidemia, alterações laboratoriais. 

 

Abstract 

Introduction: Among the monogenic hereditary diseases, the hemoglobinopathy S is the most 

prevalent in our population. Occurs due to replacement of the amino acid glutamic acid to valine at the 

sixth position of the β globin chain. Sickle cell trait (Hb AS) is present in several countries of the world, 

being observed in Brazil in frequencies ranging from 2 to 8%. It is a condition commonly asymptomatic 

with normal laboratory data, though metabolic changes that lead to acidosis, hypoxia, dehydration, 

hyperosmolarity are factors that can lead to symptoms at presentation of sickle cell trait. Objective: 

Track the frequency of stroke in a population served by the Family Health Program in Niteroi, analyze 

your laboratory profile and check for correlation with a history of stroke and myocardial infarction. 

Material and Methods: We collected blood samples of 1098 individuals, in addition to filling out the 

questionnaire, clinical assessment and nutrition. Biological samples were processed according to pre-

established routine of laboratory hematology and biochemistry with commercial kits and automated 

equipment. Results and Discussion: Selected 592 adults without any degree of kinship 

cossanguineo, with 344 women and 311 men. Among these 5% had Hb AS with no noticeable 

homozygotes, a prevalence comparable to data of the State population. Individuals with Hb AS had 
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total cholesterol (p = 0.577) and triglycerides (p = 0.033) decreased, and these figures are consistent 

with some studies in the literature. CBC was observed in reduction of MCV and MCH of these 

individuals (p = 0.000). Among patients with Hb AS, 9.1% reported a history of stroke (p = 0.037) and 

6.1% reported a history of myocardial infarction (p = 0.119). Conclusion: Observed frequency of Hb 

AS consistent with the literature and significant difference was observed between the values of the 

blood count and serum triglycerides. 

Key Words: sickle cell trait, dyslipidemia, abnormal laboratory. 

 

Introdução 

 

A hemoglobinopatia S ocorre devido à substituição do aminoácido ácido glutâmico pela valina 

na 6
a
 posição da cadeia β da globina 

1
. Entre as doenças hereditárias monogênicas é a mais 

prevalente na população brasileira, sendo observada entre 2 a 8% da população, variando conforme 

a colonização de cada região 
2
. Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da 

Saúde, nascem no Brasil 3.500 crianças por ano com doença falciforme (Hb SS) e 200.000 com traço 

falciforme (Hb AS). O diagnóstico neonatal desta enfermidade foi implantado no Brasil através da 

Portaria nº 822, do Ministério da Saúde, de 06/06/2001.  

O traço falciforme é uma condição comumente assintomática, devido a pouca tendência ao 

afoiçamento, 
1, 2

 e com dados laboratoriais normais. 
3, 4

 Entretanto alterações metabólicas que levem 

a acidose, hipóxia, desidratação, hiperosmolaridade ou elevação da 2,3-difosfoglicerato (2,3,DPG) 

são fatores que podem levar a apresentação de sintomatologia pelo traço falciforme 
5
. Complicações 

clínicas como hematúria, hipostenúria, infarto miocárdico e esplênico, acidente vascular cerebral 

(AVC) e danos a vários órgãos como fígado e rins 
6, 7

 são reportados entre os portadores de Hb AS, 

havendo até mesmo relatos de morte súbita. 
3, 6

 

O aumento do estado de hipercoagulabilidade, com hiper expressão de moléculas de adesão 

e diminuição de fatores antitrombóticos, é descrito entre os Hb SS, 
8-10

 sendo ainda pouco 

controvérsos quando na presença do traço falciforme. 

Dislipidemias são relatadas entre portadores de Hb AS 
11-15

, havendo trabalhos que relatam a 

tendência dos portadores de Hb AS ao desenvolvimento de trombose e doença coronariana, sem 

ainda uma explicação fisiopatológica clara 
11

. Dentre as alterações lipídicas, podemos citar a 

diminuição do colesterol total (CT), colesterol associado a lipoproteínas de alta densidade (cHDL), 

colesterol associado a lipoproteínas de baixa densidade (cLDL), aumento do triglicerídeos (TG) e das 

relações cLDL/cHDL e CT/cHDL, que são índices ateroscleróticos. 
11

  

Relatos de AVC são apresentados em até 24% de doentes falcêmicos, havendo descrições 

sobre 10% a 30% de achados radiológicos posteriores a AVC que não apresentam quaisquer 

sintomatologias, havendo ainda controvérsias quanto ao risco de AVC e mesmo infarto do miocárdio 

no portador de Hb AS. 
7, 16-19

 

Assim, este estudo objetivou rastrear a presença de traço falciforme em uma população 

atendida pelo Programa Médico de Família de Niterói-RJ, analisar seu perfil laboratorial e verificar se 

há correlação com histórico de AVC e infarto do miocardico.  

 

Material e Métodos 

 

Casuística 

 

O presente trabalho utilizou amostras biológicas e dados de participantes do estudo 

CAMELIA, realizado entre junho de 2006 e dezembro de 2007, contando com um total de  1.098 

indivíduos que foram selecionados a partir do Programa Médico de Familia (PMF) da cidade de 

Niterói-RJ. Foram 13 unidades do PMF selecionadas afim de cobrir todas as áreas administrativas da 

cidade, onde as famílias foram inscritas após uma seleção de índices. Este índice incluia ser casado 
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com um parceiro que concordasse em participar no estudo e tivessem pelo menos um filho entre 12 e 

30 anos de idade que também seria incluído no estudo. Os indivíduos selecionados também não 

poderiam estar em uso de imunosupressores e/ou fármacos citostáticos e as mulheres não poderiam 

ser gestantes. Assim foram criados quatro grupos de índices: 1) indivíduos hipertensos sem diabetes; 

2) indivíduos diabéticos com hipertensão; 3) indivíduos diabéticos  sem hipertensão; 4) indivíduos 

sem hipertensão ou diabetes.  

Durante as visitas foram realizadas avaliações nutricionais e clínica, coleta de material 

biológico (sangue e urina) e os indivíduos responderam a um questionário que abordava dados socio 

economicos e demografico, além de histórico familiar e individual de morbidades. 

A amostragem deu-se pela seleção de 592 indivíduos (311 mulheres e 281 homens) adultos, 

com idade média de 47,8 ± 8,8 anos, sem nenhum grau de parentesco consanguíneo. 

O Projeto CAMELIA recebeu aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CEP CMM/HUAP 220/05). 

 

Análises Bioquímicas 

Realizadas conforme rotina estabelecida no laboratório da Unidade Básica de Saúde João 

Vizella da Fundação Municipal de Niterói utilizando kits Labtest
®
 e equipamentos Labmax

®
 da Labtest 

e Selectra
®
 da Wiener. 

Os marcadores inflamatórios e a insulina foram dosados por ELISA e marcação em 

microesferas com leitura em equipamento Luminex
®
, ambos na Unidade de Pesquisa Clínica do 

Hospital Universitário Antonio Pedro. 

 

Análises Hematológicas 

Hemograma realizado em equipamentos automatizados: STKS da Coulter
®
 e Sysmex da 

Roche
®
. 

 

Pesquisa de Hemoglobinas Variantes 

Realização dos testes de triagem para hemoglobina S: teste de solubilidade e teste de 

afoiçamento. 

Execução da eletroforese em acetato celulose (pH alcalino) e posterior leitura em 

densitômetro BTS-245 BioSystems
®
.   

 

Análise Estatística 

As características estudadas foram expressas em frequência, média, desvio padrão (±). As 

médias foram comparadas usando o teste U de Mann-Whitney e as frequências por ANOVA. Os 

testes foram considerados significativos quando p<0,05. Para análise foi utilizado o programa SPSS 

13.0 for Windows
®
.   

 

Resultados 

 

Entre os 592 indivíduos, foram observados 33 (5,0%) com traço falciforme (Hb AS), não 

sendo observado nenhum homozigoto. A tabela 1 resume características gerais da população em 

estudo, observados a presença ou ausência de Hb AS.  
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Tabela 1 – Características gerais dos indivíduos que compõem o trabalho, observando-se 

presença (Hb AS) ou ausência (Hb AA) do traço falciforme. 

 
Hb AS Hb AA 

p valor 
teste Χ

2
 

Amostra (n) 33 (5,0%) 559 (95%)  

Sexo   0,340 
 Feminino 20 (60,6%) 291 (52,1%)  
Masculino 13 (39,4%) 268 (47,9%)  

Idade (anos) 48,9 ± 10,6 47,6 ± 8,7 0,702 

Cor da pele   0,328 
Branca 10 (30,3%) 174 (31,1%)  
Preto 12 (36,4%) 132 (23,6%)  
Pardo 11 (33,3%) 249 (44,5%)  

Condição de índice   0,866 

Diabéticos 3 (9,1%) 262 (46,9%)  

Hipertensos 20 (60,6%) 60 (10,7%)  
Diabéticos e Hipertensos 4 (12,1%) 90 (16,1%)  

Escolaridade   0,547 
Até a 4

a
 série 16 (48,5%) 244 (43,6%)  

5ª a 8ª série 11 (33,3%) 192 (34,3%)  
2º grau e/ou mais 6 (18,2%) 122 (21,8%)  

Índice de Massa Corporal (IMC)    

IMC  Feminino 29,5 ± 5,3 28,6 ± 5,7 0,467 
IMC Masculino 27,5 ± 3,7 26,9 ± 4,8 0,336 
IMC total 28,72 ± 4,8 27,8 ± 5,4 0,172 

Questionário (sim ou não)    
Você se trata, atualmente, de alguma doença ou 
problema de saúde? 

25 (75,8%) 351 (62,8%) 0,150 

Você tem traço falcêmico? 6 (18,2%) - 0,000* 
Sua mãe tem traço falcêmico? 01 (3,0%) - 0,000* 
Seu pai tem traço falcêmico? 01 (3,0%) - 0,000* 
Irmãos com traço falcêmico? 03 (9,1%) - 0,000* 

Filhos com traço falcêmico? 04 (12,1%) 02 (0,4%) 0,000* 
Algum médico já lhe disse que o senhor tem 
hipertensão? 

19 (57,6%) 268 (47,9%) 0,296 

Algum médico já lhe disse que o senhor tem diabetes? 07 (21,2%) 89 (15,9%) 0,432 
Algum médico já lhe disse que o senhor esteve com o 
colesterol alto? 

13 (39,4%) 202 (36,1%) 0,723 

Foi diagnosticado infarto no senhor? 2 (6,1%) 11 (2,0%) 0,119 
Algum médico já disse que o senhor tem "insuficiência 
cardíaca", ou que seu coração é fraco? 

- 18 (3,2%)  

O senhor já teve "derrame", ficando com a "boca torta" 
ou com perda de força no braço ou perna? 

3 (9,1%) 15 (2,7%) 0,037* 

Usou regularmente medicação nos últimos 03 meses? 27 (81,8%) 362 (64,8%) 0,049 

 

Observado uma frequência três vezes maior de relato de infarto e sinais e sintomas 

compatíveis com AVC, entre os portadores de Hb AS, entretanto, ao avaliar as médias de 

triglicerídeos e colesterol, verificamos que os Hb AS apresentavam menores médias (tabela 2).  

Em 25,6% e 16,1% dos indivíduos do estudo foi observada hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia, respectivamente. O grupo Hb AS apresentou 15,2% de hipertriglicêmicos, 

enquanto que entre os Hb AA foram 23,2% com esta alteração. O colesterol estava acima de 

200mg/dL em 33,3% e 37,5% dos indivíduos Hb AS e Hb AA, respectivamente. 
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 Tabela 2 – Valores médios do perfil bioquímico e inflamatório dos indivíduos com traço 

falciforme (Hb AS) ou ausência (Hb AA). 

Teste (unidade) 
Hb AS 
N=33 

Hb AA 
N=592 

p-valor 

Triglicerídeos (mg/dL) 97,5 ± 55,9 122,1 ± 70,8 0,033* 

Colesterol Total (mg/dL) 191,9 ± 33,9 198,7 ± 41,3 0,577 

cHDL (mg/dL) 47,9 ± 12,4 50,9 ± 14,8 0,280 

cLDL (mg/dL) 123,3 ± 26,7 122,8 ± 35,4 0,663 

cVLDL (mg/dL) 19,8±11,8 24,78  ± 18,4 0,053 

Glicose (mg/dL) 116,5 ± 52,9 109,1 ± 35,9 0,660 

Hemoglobina Glicada (%) 6,0 ±1,4 6,2 ± 1,4 0,356 

AST (U/L) 22,6 ± 7,9 26,8±14,0 0,077 

ALT (U/L) 19,2 ± 9,4 26,3±22,8 0,010* 

Bilirrubina (mg/dL) 0,6 ± 0,3 0,6±0,5 0,693 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 0,2 ±0,1 0,2±0,1 0,844 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) 0,4 ±0,3 0,5±2,1 0,550 

Fosfatase Alcalina (U/L) 69,4 ± 23,9 73,2±24,1 0,334 

Gama GT (U/L) 34,5 ± 26,6 42,6±44,5 0,173 

Proteínas Totais (g/dL) 7,3 ± 0,4 7,5±0,5 0,053 

Albumina (g/dL) 4,2 ± 0,3 4,2±0,4 0,321 

Globulina (g/dL) 3,2 ± 0,5 3,3±0,5 0,249 

Uréia (mg/dL) 28,0 ± 9,5 29,8 ± 8,7 0,165 

Creatinina (mg/dL) 0,9 ± 0,3 0,9 ± 0,2 0,510 

Ácido Úrico (mg/dL) 4,6 ±1,5 4,7 ± 1,5 0,780 

Insulina (pg/mL) 346,7 ± 269,6 333,0 ± 418,6 0,308 

MCP1(pg/mL) 334,3 ± 435,7 293,7 ± 335,6 0,853 

PCR (pg/mL) 56,7 ± 86,4 34,9 ± 53,2 0,171 

IL6 (pg/mL) 14,5 ± 11,9 3,6 ± 20,1 0,420 

Resistina (pg/mL) 133,1 ± 222,3 123,8 ± 153,7 0,956 

PAI (pg/mL) 259,5 ± 324,9 285,8 ± 310,3 0,615 

Adiponectina (pg/mL) 42,5 ± 194,5 11,8 ± 52,2 0,822 

  

A avaliação laboratorial do risco de doença aterosclerótica (DA) pela relação CT/ cHDL, 

recomendada por William Castelli (Framingham), obtivemos índice de 4,1 entre os Hb AS e 4,2 entre 

os Hb AA. 

Quanto aos parâmetros hepáticos, foram observadas médias menores entre os portadores de 

Hb AS quando comparados aos não portadores da hemoglobinopatia (Hb AA). (tabela 2) 

 As dosagens de uréia, creatinina e ácido úrico apresentaram-se semelhantes entre os grupos 

Hb AS e Hb AA. 

A fim de avaliar o perfil inflamatório dos portadores de Hb AS, foram dosados proteína 

quimiotática de monócitos-1 (MCP1), inibidor do ativador do plasminogênio-1 (PAI), interleucina 6 

(IL6), proteína C reativa (PCR), Adiponectina e Resistina, e também dosagem de insulina. Estes 

resultados apresentaram uma grande variabilidade. (tabela 2) 

 As análises hematológicas apresentaram um eritrograma com resultados pouco menores 

entre os Hb AS, sendo que o HCM (hemoglobina corpuscular média) e VCM (volume corpuscular 

médio) significativamente menores. (tabela 3). 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

Tabela 3 – Hemograma dos indivíduos com traço falciforme (Hb AS) e sem o traço falcêmico 

(Hb AA). 

Teste (unidade) 
Hb AS 
n=33 

Hb AA 
n=592 

p-valor 

Eritrograma  

Hematócrito (%) 40,8 ± 4,3 41,9 ±4,2 0,058 

Hemoglobina (g/dL) 13,5 ±1,5 13,8 ±1,6 0,082 

Eritrócitos (10
6
/mm

3
) 4,8 ± 0,6 4,7 ± 0,5 0,317 

VCM (fL) 86,2 ± 5,9 88,9 ± 5,8 0,000* 

HCM (pg) 28,1 ± 2,1 29,3 ± 2,3 0,000* 

CHCM (%) 32,8 ±1,4 32,8 ±1,7 0,938 

RDW (%) 13,2 ±1,5 13,1 ±1,3 0,275 

Leucograma  

Leucócitos Totais (/mm
3
) 6370 ± 1911,9 6611 ± 1909,9  0,510 

Basófilos (10
3
/mm

3
) 29,8 ± 30,4 29,1 ± 40,8 0,972 

Eosinófilos (10
3
/mm

3
) 261,6 ± 160,2 279,4 ± 305,4 0,308 

Neutrófilos Bastonetes (10
3
/mm

3
) 43,7 ± 132,7  34,3 ± 129,9 0,917 

Neutrofilos Segmentados (10
3
/mm

3
) 3540,9 ± 1431,6 3595,5 ± 1486,2 0,949 

Linfócitos (10
3
/mm

3
) 2027,4 ± 671,9 2177,8 ± 635,4 0,141 

Monócitos (10
3
/mm

3
) 478,5 ± 182,5 497,9 ± 179,8 0,402 

Plaquetograma  

Plaquetas (10
3
/mm

3
) 243,5 ± 61,7 248,8 ± 68,2 0,546 

VPM (fL) 9,7 ± 1,6 9,4 ± 1,3 0,308 

PDW (fL) 16,5 ± 0,6 16,3 ± 0,6 0,131 

 

A frequência relativa de anêmicos foi maior no grupo Hb AS (24,2% entre Hb AS e 12,8% 

entre Hb AA), assim como de microcitose (24,2% Hb AS e 6,2% Hb AA) e hipocromia (33,3% Hb AS e 

15,4%Hb AA) quando comparada ao grupo Hb AA.  

 

  

Discussão 

 

Os resultados apresentaram 33 (5,0%) indivíduos com traço falciforme, não havendo 

discrepância com os achados da literatura que apontam prevalências de 2,0% a 8,0%, variando 

conforme a colonização de cada região, sendo o estado do Rio de Janeiro a unidade da federação 

descrita com 4,0%. 
2
 

Mesmo sem um consenso, a literatura apresenta o traço falciforme como sendo 

assintomático, com dados laboratoriais normais, sem anemia e/ou hemólise. 
2, 3, 9, 20, 21

 Neste trabalho 

são observados diferenças significativas entre os parâmetros bioquímicos, hematológicos e mesmo 

quanto ao histórico de infarto e sinais e sintomas compatíveis com AVC entre os portadores de Hb 

AS.  

Os portadores de Hb AS apresentaram as menores médias de TG e cVLDL (p<0,05). O CT e 

o cHDL encontraram-se também reduzidos mesmo sem significância. Apesar de trabalhos 

apresentarem médias de TG superiores em Hb AS 
12, 13

 outros apresentam dados semelhantes aos 

encontrados, 
14, 15

 corroborando para que estes resultados não sejam um achado isolado. 

A hipertensão e mesmo a diabetes, cursam com níveis de lipídeos plasmáticos elevados, 

sendo comum observar associados a estas duas hipertrigliceridemia, diminuição de cHDL e cLDL em 

concentração normal. Este último, mesmo em concentrações normais, pode sofrer processo de 

oxidação e glicação, acumulando-se em partículas densas, aumentando assim a sua 

aterogenicidade.  
22

 Entretanto, mesmo observado neste estudo uma frequência, não significativa, 

maior de diabetes e/ou hipertensão no grupo com Hb AS enquanto que o TG apresentou-se 
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significativamente reduzido, ficando neste ponto a discussão quanto à fisiologia das alterações 

lipídicas descritas entre portadores de hemoglobina S (Hb S) que não são bem esclarecidas.  

As discussões propõem que há um aumento da demanda lipídica entre os portadores de Hb 

S, resultado de uma maior reposição de células e mesmo processos de reparo celular uma vez que 

estes indivíduos estão mais expostos a peroxidação lipídica ocorrida pela liberação de radicais livres 

no interior dos eritrócitos. 
11, 12

 Frente a esta discussão, foi verificado uma tendência entre a presença 

de anemia e os níveis diminuídos de TG, assim como anemia e colesterol total, cHDL e cLDL 

aumentados. No grupo Hb AS verificou-se uma correlação direta entre as dosagens médias de 

hemoglobina e triglicerídeos (p<0,05), corroborando para a discussão da diminuição de TG, mesmo 

na presença de morbidades comprovadamente hipertriglicemiantes podendo assim ser relacionada 

ao aumento da demanda celular. 

Analisando o índice de doença aterosclerótica, foi verificado uma tendência pouco menor 

deste índice entre os Hb AS, ficando este valor inferior ao proposto pelo Physicians  Healt  Study de 

4,5 como sendo o índice relacionado ao aumento das chances do desenvolvimento da DA. 

Entretanto, estudos como de Mokondjimobe, 2012, 
11

 com indivíduos congolenses apresentou um 

risco aterosclerótico aumentado entre os Hb AS (6,4 Hb AS e 5,5 Hb AA) utilizando este mesmo 

índice.  

O AVC apresenta maior incidência em hipertensos e diabéticos, uma vez que são fatores de 

risco para esta morbidade. 
23

 Clinicamente importante, o AVC em portadores de Hb AS, apresenta-se 

isquêmico não hemorrágico e cursa, em sua maioria, sem sinais ou sintomas, sendo verificado como 

achado em exames não específicos. 
24

 A literatura apresenta relatos de até 24% dos portadores de 

Hb SS apresentando AVC em torno dos 45 anos, havendo descrições sobre 10% a 30% de achados 

radiológicos posteriores a AVC silenciosos. Entretanto, ainda há muitas controvérsias quanto ao risco 

de AVC e infarto no portador de traço falciforme. 
7, 16-19

 

A partir da análise de questionário, verificou-se que uma frequência três vezes maior de 

infarto do miocárdio entre os portadores de Hb AS e também do relato de sinais e sintomas 

indicativos de AVC, sendo este ultimo significante (p<0,05). Apesar de haver uma maior resistência 

ao afoiçamento das células com Hb AS, em situações metabólicas desfavoráveis 
7
 como a que ocorre 

no diabetes e na hipertensão, esta resistência diminui, e assim, predispõe a falcização, o que estaria 

contribuindo para o aparecimento de AVC e infarto do miocárdio em portadores de traço falciforme. 

Os resultados do presente trabalho apresenta uma tendência (p=0,059) entre o aumento da 

frequência relativa de diabéticos e/ou hipertensos no grupo Hb AS e o relato de infarto, corroborando 

assim a esta teoria. 

A literatura ainda apresenta uma possível relação entre o estado hipercoagulável nos doentes 

falciformes com o aumento da incidência de AVC entre estes indivíduos. 
24, 25

 

Quando observados os gêneros e os dados referentes à AVC e infarto, foi verificado que a 

prevalência dos relatos de infarto e sinais e sintomas de AVC, apesar de maior entre os homens 

(AVC=1,9% ♀ e 4,3% ♂; Infarto=0,6% ♀ e 3,9% ♂), apresentou-se correlacionada à presença de Hb 

S somente entre as mulheres (p<0,05). Não há estudos que discriminem a incidência de AVC e 

infarto quanto ao sexo entre os falcêmicos, entretanto, a literatura apresenta dados quanto à 

correlação do crescente número de casos de AVC e infarto entre as mulheres em geral e o aumento 

da obesidade e dos níveis de estresse, bem como tabagismo e uso de pílula anticoncepcional. 
26-28

 

A obesidade pode ser estimada pelo uso do índice de massa corporal (IMC). O IMC médio do 

estudo encontra-se na faixa de sobrepeso ou pré obesidade (25 a 29,9), sendo que as mulheres 

apresentaram um IMC significativamente superior aos observados entre os homens (p<0,05), estando 

em acordo com a literatura. 
28

 Entretanto, quando observado a presença ou não de Hb AS, o IMC  

feminino manteve-se elevado, mas sem significância. 

A obesidade, assim como a hemoglobinopatia S, cursa com alterações de marcadores 

inflamatórios e trombogênicos sendo considerados fatores de risco para o desenvolvimento de 

trombose 
11, 28, 29

, provavelmente este seja o motivo pelo qual a dosagem de Proteína C Reativa 
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apresentou-se correlacionada aos valores de IMC (p<0,05). Este marcador, assim como os demais 

marcadores analisados, não foi dosado em todas as amostras do estudo o que poderia ter 

comprometido a estatística nas demais avaliações de correlações. Os demais marcadores 

inflamatórios (MCP1, Resistina, Adiponectina e IL6) apresentaram-se, mesmo sem significância, 

aumentados no grupo Hb AS, com exceção de PAI que estava diminuído neste grupo. 

Avaliando estes marcadores quanto ao gênero, verificamos que as mulheres apresentaram 

médias significativamente maiores de Proteína C Reativa e Adiponectina (p<0,05), concordando com 

as maiores médias de IMC observadas entre as mulheres.  

Em que se referem aos marcadores hepáticos, bilirrubinas, aspartato aminotransferase (AST), 

alanina aminotransferase (ALT), este último, considerado como um excelente marcador de 

comprometimento hepático em portadores de hemoglobinopatia S 
21

. O presente trabalho apresentou 

ALT com valores significativamente (p<0,05) reduzidos. Entretanto, sem demais alterações que 

poderiam colaborar para uma afirmação quanto à presença de comprometimento hepático entre os 

Hb AS no presente trabalho. Há relato na literatura quanto à possível hipofunsão devido à 

possibilidade de desenvolvimento de cirrose, mesmo na ausência de doença hepática crônica. 
30

 

As proteínas totais séricas apresentaram uma tendência a médias menores entre os Hb AS, 

apesar de Daga, 2009 ter sugerido o uso combinado da redução de colesterol total e aumento de 

proteínas séricas totais como indicativos para a pesquisa de hemoglobinopatias em população 

afrodescentes. 

Quanto ao hemograma, as associações entre o traço falciforme e as alterações 

hematológicas são ditas como inexistentes salvo as situações da associação de Hb S e outra 

variante, como é o caso da β talassemia 
3, 29

, entretanto, foram observadas diferenças significativas 

nos parâmetros do eritrograma. Mesmo com médias dentro da faixa de normalidade, o VCM e o HCM 

entre os Hb AS estavam significativamente reduzidos. Também foi observada uma maior frequência 

relativa de anêmicos, hipocromia e microcitose no grupo Hb AS. 

 

Conclusão 

 

Houve uma frequência de Hb AS compatível com a literatura, sendo que estes indivíduos 

apresentaram médias de triglicerídeos, VCM, HCM significativamente menores, além de maior 

prevalência de relatos de sinais e sintomas de AVC e mesmo, sem significância, de infarto do 

miocárdio.  

Estes dados permitem a sugestão de um olhar mais criterioso sobre os resultados 

laboratoriais de portadores de Hb AS, uma vez que mesmo na faixa de normalidade, podem 

apresentar-se reduzidos em relação à população não portadora da hemoglobinopatia S. 
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