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RESUMO 

Hemoglobinopatias são alterações genéticas sanguíneas que promovem mutações na 
hemoglobina sanguínea apresentando morbidade significativa no mundo. Tais 
mutações possuem dois grupos: anemia falciforme e as talassemias. A distribuição 
dessas doenças está relacionada à etnia populacional, sendo que a anemia falciforme 
é de origem africana e as talassemias de origem Italiana.  No Brasil, as mais 
frequentes são a talassemia do tipo Hgb C e a anemia falciforme e juntas causam um 
alto índice de morbidade e mortalidade. Exames laboratoriais específicos e confiáveis 
são de grande relevância para o correto diagnóstico da doença e também desenvolve 
um papel fundamental na medicina preventiva já que a doença não tem cura. É 
também muito importante para fins de saúde pública, pois ajudará os agentes de 
saúde a estabelecerem projetos de aconselhamento genéticos da população. A 
eletroforese das hemoglobinas é um dos principais métodos utilizados no diagnóstico 
das hemoglobinopatias. Pode ser realizada em diferentes bases e utilizando tanto o 
pH alcalino quanto o pH ácido que diferenciam os tipos de hemoglobina. Diante do 
exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi demonstrar se a eletroforese é um 
método confiável para o diagnóstico das hemoglobinopatias. Foi utilizado como 
método de pesquisa a revisão bibliográfica, abordando o diagnóstico de 
hemoglobinopatias. A eletroforese de hemoglobina é um teste eficiente para a 
detecção das variantes que levam a hemoglobinopatias. Visto que é possível 
diferenciar os genótipos apenas variando o pH e se necessário substituindo a base, 
agarose, acrilamida ou acetato de celulose. Conclui-se que a eletroforese, apesar de 
ser um teste desenvolvido há muitas décadas, ainda é um teste amplamente utilizado 
nos laboratórios de análises clínicas e de pesquisa científica, sendo uma técnica que 
possibilita o correto diagnóstico das hemoglobinopatias.   

Palavras chave: Hemoglobinopatias, diagnóstico, Eletroforese; Alcalina; Ácida. 

 

 

 



 

TEIXEIRA, Amelize Godoi. Diagnosis of hemoglobinopathies by electrophoresis. 
2018. 30 pages. Graduation Work (Graduation in Biomedicine) – Faculdade Pitágoras, 
Belo Horizonte, 2018. 

ABSTRACT 

Hemoglobinopathies are genetic variations that promote mutations in blood 
hemoglobin presenting significant morbidity in the world. These mutations have two 
groups: sickle cell anemia and thalassemia’s. The distribution of these diseases is 
related to the ethnicity of the population, being sickle cell anemia of African origin and 
thalassemia of Italian origin. In brazil, the most frequent are thalassemia type h and 
sickle cell anemia, and together they cause high morbidity and mortality. Specific and 
reliable laboratory tests are of great relevance for the correct diagnosis of the disease 
and also play a key role in preventive medicine, since the disease has no cure. It is 
also very important for public health purposes as it will help health professionals to 
establish genetic counseling projects for the population. Hemoglobin electrophoresis 
is one of the main methods used to diagnose hemoglobinopathies. It can be performed 
in different bases and using both the alkaline pH and the acidic pH that differentiates 
the types of hemoglobin. In view of the above, the general objective of the present 
study was to demonstrate if electrophoresis is a reliable method for the diagnosis of 
hemoglobinopathies. The literature review was used as a research method, addressing 
the diagnosis of hemoglobinopathies. Hemoglobin electrophoresis is an efficient test 
for the detection of variants that lead to hemoglobinopathies. Since it is possible to 
differentiate the genotypes only by varying the pH and, if necessary, replacing the 
base, agarose, acrylamide or cellulose acetate. It is concluded that electrophoresis, 
despite being a test developed for decades, is still a widely used test in laboratories of 
clinical analysis and scientific research, being a technique that allows the correct 
diagnosis of hemoglobinopathies. 

 
Keywords: Hemoglobinopathies, Diagnosis, Electrophoresis; Alkaline; Acid 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hemoglobinopatias são alterações genéticas sanguíneas herdadas 

recessivamente que promovem mutações na hemoglobina sanguínea apresentando 

morbidade significativa no mundo. Tais mutações possuem dois grupos: em um grupo 

as alterações são consequências de anomalias estruturais em uma das cadeias da 

globina (anemia falciforme), já no outro grupo as alterações são devido à redução da 

habilidade de produzir cadeias de globina ou a falta de capacidade genética para 

produzir a cadeia globínica (talassemias) (ONDEI; ZAMARO; BONINI-DOMINGOS, 

2005; VARGAS; YAMAGUSHI, 2008).   

As distribuições dessas doenças estão relacionadas à etnia populacional, 

sendo que a anemia falciforme é de origem africana e as talassemias são de origem 

Italiana.  No Brasil, as hemoglobinopatias mais frequentes são a talassemia do tipo 

Hgb C e anemia falciforme, determinada pela alteração na Hgb S. Essas mutações 

genéticas possuem alta incidência no mundo e geralmente ocorrem em regiões 

tropicais e subtropicais, diante disso é muito importante fazer o diagnóstico e 

tratamento precoce.  O tratamento não promove a cura clínica, entretanto aumenta a 

sobrevivência dos doentes e melhora a sua qualidade de vida (ORLANDO et al., 2000; 

VARGAS; YAMAGUSHI, 2008). 

 As anemias hereditárias são bastante comuns, e de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) existem três tipos de hemoglobinopatias que são suficientes 

para causar um alto índice de morbidade e mortalidade no Brasil sendo essas a 

hemoglobina S, a hemoglobina C e a talassemia beta (RAMALHO; MAGNA; PAIVA-

E-SILVA, 2003).  

O diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias é complexo, pois em sua 

análise é preciso considerar vários fatores, tais como, a idade do paciente, as 

condições de armazenamento da amostra, o tempo que essa amostra leva para ser 

analisada além de ser necessário analisar os dados clínicos e a herança genética 

(FERRAZ; MURAO, 2007).  

A eletroforese é um dos principais métodos utilizados no diagnóstico das 

hemoglobinopatias. A eletroforese da hemoglobina realizada em pH alcalino é 

utilizada para a triagem do tipo de hemoglobinopatia do paciente. Há também a 

eletroforese em pH ácido que é utilizada para diferenciar os tipos de hemoglobina 

quando não é possível essa diferenciação por meio da eletroforese alcalina. No pH 
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ácido há frações de hemoglobinas que migram mais rapidamente ou mais lentamente, 

se posicionando de forma diferente do ocorrido no pH alcalino (VARGAS; 

YAMAGUSHI, 2008). 

Os exames laboratoriais específicos e confiáveis são de grande relevância para 

o correto diagnóstico da doença e também desenvolve um papel fundamental na 

medicina preventiva. É também muito importante para fins de saúde pública, pois 

ajudará os agentes de saúde a estabelecerem projetos de aconselhamento genéticos 

da população. Essa intervenção pode diminuir a incidência de sintomas graves da 

doença, ajudando os portadores a melhorar a qualidade de vida por meio dos 

tratamentos disponíveis (WOITOWICZ et al., 2010). 

Assim sendo o problema proposto neste trabalho é: A eletroforese é um método 

diagnóstico confiável para o diagnóstico das hemoglobinopatias? 

Diante do exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi demonstrar se a 

eletroforese é um método confiável para o diagnóstico das hemoglobinopatias. E tem 

como objetivos específicos: Compreender as hemoglobinopatias e a importância do 

exame laboratorial para o diagnóstico precoce; discutir as principais vantagens, 

desvantagens e limitações da eletroforese no diagnóstico das hemoglobinopatias; 

pontuar a eficiência dos resultados da eletroforese como exame laboratorial para o 

diagnóstico das hemoglobinopatias.  

Para este trabalho será utilizado como método de pesquisa a revisão 

bibliográfica, abordando o diagnóstico de hemoglobinopatias. Os dados deste trabalho 

serão obtidos de artigos pesquisados em sites acadêmicos como: Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e Pubmed, utilizando como descritores: hemoglobinopatias; 

talassemias; diagnóstico; tipos de eletroforese. Além dos sites de pesquisa serão 

utilizados livros de: hematologia, doenças do sangue e genética humana retirados da 

biblioteca da faculdade Pitágoras na unidade Timbiras.  
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2. DOENÇAS GENÉTICAS DO SANGUE 

 

Os genes das cadeias de hemoglobina ocorrem em dois conjuntos: ε (epslon), 

y (gama), δ (delta), e β (beta), no cromossomo 11, e ξ (zeta) e α (alfa) no cromossomo 

16. Os genes da cadeia α são duplicados e ambos são ativos. Esses genes darão 

origem, após o processo de tradução, à hemoglobina, uma proteína presente nas 

hemácias, constituída pela globina, cadeia polipeptídica, e pelo grupo heme, grupo 

prostético que consiste de um átomo de ferro (Fe²+) situado no centro de um anel de 

porfirina. Sua função é transportar o oxigênio pela corrente sanguínea, levando-o aos 

tecidos (OLIVEIRA, 1978; HOFFBRAND; MOSS, 2013). 

As hemoglobinas humanas consideradas normais são as hemoglobinas A1 

(Hgb A1), A2 (Hgb A2) e F (Hgb F). A hemoglobina A1 é formada pelos pares α² β ² 

que compõem próximo a 97% da hemácia. A hemoglobina A2 (Hgb A2) é formada 

pelos pares α² δ² e compõem a outra parte da hemoglobina próxima a 3% na hemácia 

do adulto. Já a hemoglobina F (Hgb F) ou hemoglobina fetal é formada pelos pares  

α² y², e está presente na fase intra-uterina e nos primeiros meses de vida da criança 

(OLIVEIRA, 1978; VARGAS; YAMAGUSHI, 2008).  

As hemoglobinopatias podem surgir por meio da mutação ou deleção das 

sequências de genes que são responsáveis pela produção da hemoglobina. As 

anomalias da hemoglobina ocorrem devido à síntese de hemoglobina atípica ou a 

redução da velocidade de síntese das cadeias α ou β da globina (HOFFBRAND; 

MOSS, 2013). 

Segundo Borges-Osório e Robinson (2013), as hemoglobinopatias afetam 

cerca de 5% da população mundial e que ocorrem nascimento de mais de 350 mil 

crianças a cada ano com distúrbio grave na estrutura ou síntese da hemoglobina, 

causando grande impacto na morbidade e mortalidade humana. Entretanto as 

mutações mais frequentes são as variantes estruturais das hemoglobinas S e C. Como 

a população brasileira é caracterizada pela miscigenação racial, com distribuição 

étnica distinta nas diversas regiões do país, os distúrbios das hemoglobinas podem 

apresentar diferentes prevalências, que variam de região para região. 
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2.1 SÍNDROMES TALASSÊMICAS 

 

As síndromes talassêmicas são defeitos genéticos em que há a diminuição da 

síntese da cadeia α ou β.  São classificadas de acordo com as cadeias globínicas que 

foram afetadas definindo as hemoglobinas com síntese comprometida. As mais 

importantes são a α e β-talassemias, porque essas comprometem a hemoglobina A 

(FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; FERNANDES, 2015).  

As síndromes α-talassêmicas são causadas pelas deleções totais ou parciais 

dos α-genes. A gravidade clínica vai depender do número de α-genes que faltam ou 

estão inativos. A síntese de cadeia α depende de quatro genes, visto que, a deleção 

de um gene é assintomática tratando-se de uma deleção restrita ao gene α¹ (αα/α-), 

já a deleção de dois genes de α+-talassemia um de cada cromossomo homólogo (α-

/α-) causa anemia microcítica discreta, a α0-talassemia são a deleção dos genes α¹ e 

α² (αα/--) que apresenta anemia microcítica, e também pode ocorrer a deleção de três 

genes (α-/--) que causam anemia microcítica e hemolítica grave com esplenomegalia, 

levando a doença da hemoglobina H, e a deleção de quatro genes, denominada 

hidropisia fetal, é uma condição incompatível com a vida (HOFFBRAND; MOSS, 2013; 

FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; FERNANDES, 2015).  

A α-talassemia não delecional é quando ocorre da mutação do gene α², os 

heterozigóticos apresentam anemia microcítica discreta e os homozigotos apresentam 

anemia microcítica de moderada a grave. Já a doença da hemoglobina H decorre de 

genes talassêmicos α+ e α0, onde a síntese de Hgb A diminuída é acentuada causando 

anemia microcítica e hipocrômica grave, que pode ser detectada nos eritrócitos. Para 

pacientes que possui traços α-talassêmicos o Volume corpuscular médio (VCM) e a 

Hemoglobina corpuscular média (HCM) se apresentam baixos e a eletroforese de 

hemoglobina é normal, sendo necessária a análise de DNA para confirmação do 

diagnóstico (HOFFBRAND; MOSS, 2013; FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; 

FAILACE; FERNANDES, 2015). 

As síndromes β-talassêmicas ocorre devido à deleção ou falta de expressão do 

gene. Esta mutação pode gerar indivíduo homozigoto que causa falta total da síntese 

da cadeia β (gene β0) e heterozigoto que causa variáveis reduções da síntese da 

cadeia β (genes β+). A β-talassemia menor em geral é assintomática, há a presença 

heterozigótica de β0 e β+ onde pode causar uma leve anemia microcítica e em alguns 

casos podem ocorrer uma discreta esplenomegalia. Já na β-talassemia maior e 
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intermediária a probabilidade de ocorrência é de 1 em 4 para casais portadores de 

traço β-talassêmicos, onde pode não haver a síntese de cadeia β0 ou a síntese de 

quantidade insuficiente de β+. Por isso há um grande aumento da cadeia α que por 

sua vez se precipita nos eritroblastos e nos eritrócitos maduros, causando a formação 

de hemácias deficientes e intensa hemólise (HOFFBRAND; MOSS, 2013; FURTADO; 

MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; FERNANDES, 2015). 

Os sintomas clínicos mais comuns da β-talassemia são aumento do fígado e 

do baço devido a destruição excessiva dos eritrócitos, há também o aumento do 

volume plasmático, expansão dos ossos devido a hiperplasia eritróide da medula 

óssea, aumento da probabilidade de adquirir infecções bacterianas diversas, entre 

outros sintomas (HOFFBRAND; MOSS, 2013). 

 

2.2 SÍNDROMES FALCÊMICAS 

 

Trata-se da doença falciforme, onde as hemácias apresentam forma de foice 

devido à presença de hemoglobina S, podendo ser associada também a outras 

anormalidades da hemoglobina. Essa patologia molecular ocorre quando há troca de 

base no DNA que codifica o aminoácido na sexta posição da cadeia β de globina, 

onde a timina é substituída pela adenina, causando a troca do aminoácido ácido 

glutâmico pela valina, que consequentemente causa modificação físico-química na 

hemoglobina. Há subdivisões que determinam o tipo de síndrome falcêmica como 

pode ser observado na tabela 1 (HOFFBRAND; MOSS, 2013; FURTADO; MOTTA; 

SANTOS, 2014; FAILACE; FERNANDES, 2015).  

O traço drepanocítico é quando o indivíduo é heterozigoto, ou seja, apresenta 

a Hgb S e A. Apesar de apresentar o traço, são indivíduos considerados sadios, mas 

em raras eventualidades podem apresentar anoxemia, como por exemplo, em 

grandes altitudes e falta de oxigênio durante anestesia. (FURTADO; MOTTA; 

SANTOS, 2014; FAILACE; FERNANDES, 2015). 

A Drepanocitose é quando o indivíduo é homozigoto, onde ele apresenta dupla 

herança de Hgb S, sedo considerada anemia hemolítica grave. A Hgb S tem baixa 

afinidade com o oxigênio podendo gerar sintomas clínicos recorrentes como palidez, 

febre devido a crises dolorosas como resultado da isquemia tecidual ou necrose 

avascular da medula óssea, acidente vascular cerebral, sequestro esplênico, entre 
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outros, onde sem um acompanhamento adequado pode ocorrer morte na infância ou 

adolescência (FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; FERNANDES, 2015). 

A microdrepanocitose é uma anemia hemolítica semelhante à drepanocitose, 

mas menos grave. Trata-se de uma herança de um gene S que coexistem com o gene 

β-talassêmico. O primeiro sintetiza a Hgb S e o segundo determina a deficiência da 

síntese de Hgb A. Neste indivíduo ocorre a esplenomegalia, mas não é 

necessariamente precoce (FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; 

FERNANDES, 2015). 

Na hemoglobinopatia SC, o que dá origem à Hgb C é a troca de ácido glutâmico 

por lisina na posição 6 da cadeia β. Sua prevalência é inferior a Hgb S, a anemia 

hemolítica já é mais moderada, as crises dolorosas são raras, mas há a probabilidade 

de casos tromboembólicos (FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; 

FERNANDES, 2015). 

Há outras hemoglobinopatias como as C, D, E, e as instáveis. Na 

hemoglobinopatia C apresentam heterozigose (AC) sendo assintomática e na 

homozigose (CC) causa hemólise moderada. Na hemoglobinopatia D a heterozigose 

(AD) é assintomática e a homozigose é muito rara no Brasil. Na hemoglobinopatia E 

a síntese de cadeia β da Hgb E é lenta. Nas hemoglobinopatia instáveis existem 

muitas variantes genéticas muito raras que desnaturam e precipitam nos eritrócitos, 

causando anemia hemolítica crônica (FURTADO; MOTTA; SANTOS, 2014; FAILACE; 

FERNANDES, 2015). 

 

Tabela 1 - As síndromes falcêmicas mais comuns 

SÍNDROMES FALCÊMICAS 

Síndrome Genótipo Hemoglobinas Hgb (g/dL) 

Traço drepanocítico AS 
Hgb A = 55-60% 

Normal 
Hgb S = 40-45%  

Drepanocitose SS Hgb S ~=  95% + Hgb A2 e F 6 a 9,5 

Microdrepanocitose 

S β°-Thal Hgb S > 95% + Hgb A2 e F  6,5 a 10   

S β+-Thal 
Hgb S = 80-90%  7 a 11 

Hgb A = 5-20% + Hgb A2 e F 

Hemoglobinopatia SC SC 
Hgb S ~= 50%  

9 a 13 
Hgb C ~= 50%  

Fonte: Failace; Fernandes (2015).  
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As doenças genéticas do sangue apresentam morbidade significativa em todo 

o mundo, pois, milhões de indivíduos apresentam hemoglobinas anormais em 

diversas combinações que geram diversas consequências, podendo ser letais. De 

acordo com dados do IBGE e da secretaria de vigilância em saúde do Ministério da 

Saúde, a doença Anemia Falciforme está distribuída na população de forma 

heterogênea, com maior prevalência nos estados onde existe maior população de 

afrodescendentes. A taxa de letalidade infantil é de 80% para crianças não cuidadas, 

sendo que estas não alcançam os cinco anos de vida, alcançando letalidade peri-natal 

de 20 a 50%. Conforme mostram as figuras 1 e 2, anualmente no Brasil nascem 

aproximadamente 1000 crianças diagnosticadas com doença falciforme e de 160.000 

a 200.000 crianças com o traço da mesma (BRASIL, 2013; ORLANDO et al., 2000). 

Figura1 - Ocorrência da doença anemia Falciforme no Brasil em 2013. 

 

Fonte: DHU/SAS/MS, 2013. 
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Figura 2 - Ocorrência do traço da Anemia Falciforme no Brasil em 2013. 

 

Fonte: PNTN/MS, 2013.  

A doença da anemia falciforme afeta mais de cem mil pessoas nos Estados 

Unidos, sendo que a gravidade da mesma pode variar consideravelmente. Um fator 

que influencia a gravidade da doença é o genótipo da célula falciforme. Por este 

motivo, as diretrizes clínicas de prevenção e tratamento tendem a diferenciar os 

genótipos (SNYDER et al., 2017). 

Essas patologias do sangue causam diferentes manifestações clínicas que 

podem causar prejuízos ao portador de leves á letais, por isso, é muito importante 

realizar o diagnóstico laboratorial precoce, preservando o indivíduo das 

consequências causadas. Portanto, de acordo com Orlando et al. (2000), a 

Organização Mundial de Saúde orienta a adoção de programas de prevenção e 

controle de hemoglobinopatias na América Latina, que requisita suporte dos órgãos 

saúde, treinamento de pessoal, aconselhamento clínico e genético dos pacientes. 

Lembrando também que as detecções de portadores das formas assintomáticas das 

hemoglobinopatias (heterozigotos) são de extrema importância para a saúde pública, 

pois, apresentam a fonte de novos heterozigotos, podendo assim apresentar os 

programas de prevenção à população envolvida. 
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3. ELETROFORESE  

 

A Eletroforese é um procedimento extensamente empregado no meio científico, 

a técnica baseia-se em fragmentação de partículas em gel com aplicação de corrente 

elétrica, onde, a desagregação ocorre de acordo com a carga e a massa da partícula. 

Este método pode ser utilizado para a separação de diferentes moléculas orgânicas, 

tais como, DNA, RNA e proteínas. A eletroforese aplicada para a separação de 

molécula de DNA se constitui na carga negativa da fita de DNA. Então, as moléculas 

de DNA em solução conseguem ser separadas empregando-se uma alta voltagem. 

No fim do procedimento as moléculas de DNA vão estar mais perto do catodo (+), que 

devido à sua polaridade, atrai os fragmentos moleculares de carga negativa. Já para 

proteínas é necessário conhecer previamente as cargas elétricas, pois proteínas com 

carga mais negativa correrá para o polo positivo e proteínas com cargas positivas 

correrá para o polo negativo (FERREIRA, 2006; NELSON; COX, 2014).  

Há duas bases que podem ser utilizadas para realizar a eletroforese, são o gel 

de poliacrilamida ou gel de agarose. O gel de poliacrilamida é formado por uma malha 

de poros constituída por acrilamida e bis-acrilamida. Essa rede de polímeros pode ser 

realizada em diferentes concentrações o que possibilita a migração de fragmentos 

moleculares de maior ou menor peso. Os fragmentos moleculares de menor peso 

passarão com mais facilidade pela malha do gel, se dispondo o mais próximo possível 

do catodo, ao mesmo tempo que os fragmentos moleculares de maior peso vão 

apresentar dificuldades de se posicionarem perto do anodo. Para saber o tamanho 

aproximado de cada fragmento que foi separado, o espaço que a molécula percorrer 

desde o ponto de aplicação é comparado com o espaço percorrido dos marcadores 

moleculares de tamanho conhecidos, como ladder, que são compostos de fragmentos 

moleculares de DNA e/ou proteínas com diversos tamanhos (FERREIRA, 2006; 

NELSON; COX, 2014). 

 

3.1 A ELETROFORESE NO DIAGNÓSTICO DAS HEMOGLOBINOPATIAS 

 

A solicitação de um exame para comprovar a suspeita de hemoglobinopatia, é 

efetuado por meio de um pedido de exame de eletroforese de hemoglobina. Existem 

dois perfis de eletroforese, sendo a eletroforese em pH alcalino que separa os 

genótipos principais das hemoglobinas mutantes e das talassemias, e a eletroforese 
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em pH ácido utilizada para diferenciar algumas hemoglobinas variantes (ONDEI; 

ZAMARO; BONINI-DOMINGOS, 2005; NAOUM,2010). 

No processo de eletroforese em pH alcalino (8.0 – 9.0) a hemoglobina (proteína 

com carga negativa) migra para o ponto positivo. Nesse método pode-se observar um 

amplo fracionamento de hemoglobinas variantes e de hemoglobinas normais, tais 

como as variantes AC, SC, SF, SS e AS (Figura 3). As diversas locomobilidades entre 

as variadas hemoglobinas com mutações na estrutura devem-se às mudanças nas 

cargas elétricas das mesmas, causadas pelas trocas de aminoácidos de diferentes 

pontos isoelétricos (pI) (NAOUM, 2010). 

 

Figura 3 - Tipos da hemoglobina na eletroforese alcalina. 

 

 Fonte: Naoum (2010). 

 

A eletroforese em pH ácido é um método mais específico utilizado para 

distinguir algumas espécies de mutações da hemoglobina que correm no gel mais 

lentamente do que a hemoglobina A. Na eletroforese alcalina a Hgb S e Hgb D migram 

juntas e a mesma coisa acontece com a Hgb C e Hgb E, por esse motivo é necessário 

a realização do método eletroforético ácido, onde é possível diferenciar as 

hemoglobinas que correm o gel na na mesma posição. A Hgb A migra mais rápido na 

eletroforese ácida do que as mutantes Hgb C e Hgb S, entretanto as Hgb D e Hgb E 

vão migrar na mesma posição da Hgb A, como pode se observar na figura 4 abaixo 

(NAOUM, 2010; FERRAZ; MURAO, 2007). 
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Figura 4 - Esquema de eletroforese ácida das hemoglobinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Adaptado de Naoum (2010). 

 

3.2 INTERPRETANDO OS RESULTADOS DA ELETROFORESE NO 

DIAGNÓSTICO 

 

Após a corrida eletroforética o gel é corado, geralmente utilizando o corante 

comassie blue ou Ponceau S para detectar a posição das proteínas no gel. Esse deve 

lido do polo negativo para o positivo dado que a hemoglobina é uma molécula 

carregada negativamente e migrará para o polo positivo (Figura 4). Algumas variantes 

da hemoglobina correm mais lentamente que outras, como a Hgb C e a Hgb S, as que 

mais demoram para migrar para o polo positivo, entretanto a Hgb A, Hgb D, Hgb E e 

a Hgb fetal, migram mais rápido (NAOUM, 2010; FERRAZ; MURAO, 2007; 

FIGUEIREDO et al., 2014). 

Para a análise dos resultados de um exame de eletroforese é preciso empregar 

amostras padrão de Hgb AA com a intenção de comparar os resultados, como mostra 

a figura 5, dado que se todas as amostras testes forem de pacientes com 

hemoglobinopatias não será possível identificar qual seria as bandas, na malha de 

gel, de um paciente com hemoglobina normal. Na figura 5 pode-se observar a 

+ 

- 

Eletroforese ácida 

AA AS AD AC AE SS SD 

Fetal 

A/D/E 

S 

C 
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aplicação do padrão de Hgb AA na posição 3 no gel de eletroforese ácida, já na 

posição 2 é possível observar a variante rara ASC com padrão triplo de bandas 

(NAOUM, 2010).  

 

Figura 5 - Amostra padrão Hgb AA para comparação. 

 

 

Fonte: Adaptado de Naoum; Naoum (2018). Legenda: 1- Hgb AS; 2- Hgb ASC; 3- Hgb AA. 

 

Para que seja possível diferenciar os genótipos da hemoglobina é necessário 

realizar primeiro a eletroforese alcalina que diferenciará as Hgbs AA, AC, AS, SS, SC 

e SF. Entretanto com esse primeiro teste não é possível diferenciar com segurança 

as Hgb C e Hgb D e Hgb E e Hgb S, sendo necessário a realização da eletroforese 

ácida, contudo esses dois tipos realizados em gel não possibilita o diagnóstico da 

talassemia alfa (NAOUM, 2010; ALMEIDA; BERETTA, 2017). 

A α-talassemia é identificada pela presença da hemoglobina H que pode ser 

diagnosticada pela eletroforese alcalina, mas é necessário que seja empregado o 

acetato de celulose como base, visto que é mais sensível do que a eletroforese em 

gel de poliacrilamida e/ou agarose. Entretanto para distinguir a Hgb H é preciso de 

realizar alguns processos, como: a amostra de sangue deve ser hemolisada com 

saponina, deve ser aplicada uma alta quantidade de amostra, sendo que a avaliação 

deve ser visual, entre 5 a 10 minutos a partir do início da eletroforese, nesse tempo 

pode-se visualizar a presença da fração que corresponde à Hgb H (NAOUM, 2010; 

DIAS-PENNA et al., 2010). 

A figura 6 apresenta o resultado de um teste, no número 3 está a amostra de 

um indivíduo com Hgb H, pode-se observar também que a Hgb A2 está diminuída, 
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sendo comum na α-talassemia (NAOUM; NAOUM, 2018; HAREWOOD; BHIMJI, 

2017). 

Figura 6 - Eletroforese alcalina em acetato de celulose. 

 

Fonte: Adaptado de Naoum; Naoum (2018). 

 
Esse teste deve ser avaliado sempre nesse espaço de tempo (5 a 15 min), pois 

com assim que passa um determinado tempo a termodinâmica da eletroforese 

desnatura a Hgb H, fazendo com que não seja mais visível (NAOUM, 2010; 

HAREWOOD; BHIMJI, 2017). 
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4. ELETROFORESE: VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O 

DIAGNÓSTICO  

 

O método analítico de eletroforese é uma técnica significativa para a 

investigação de enzimas, proteínas e DNA. Sua utilização é realizada para várias 

particularidades em biologia molecular, clínica médica e investigação bioquímica. A 

utilização simplificada e o aperfeiçoamento de sua qualidade analítica permitem 

resultados com ótimos níveis de sensibilidade e reprodução (NAOUM, 2010). 

Em 1937 o bioquímico Arne Tiselius divulgou um trabalho onde relatava a 

separação de proteínas sanguíneas em aparelho similar à bateria de automóvel, que 

eram realizadas em meio líquido. Em 1949 Linus Pauling e equipe publicaram sobre 

o fracionamento eletroforético da Hgb S utilizando a eletroforese em papel de filtro. 

Esta descoberta estabeleceu que a Hgb S era uma doença genética transmitida de 

pais para filhos definida como motivo de uma mutação molecular. Foi feita a partir do 

início dos anos 80 diversas pesquisas, descobertas e tentativas de avanço nesta 

técnica com o propósito de evolução eficiente da eletroforese (NAOUM, 2010). 

Na atualidade a eletroforese é dividida em grupo manual e grupo automatizado. 

Na técnica manual é utilizado processos abertos permitindo a manipulação 

principalmente dos géis de poliacrilamida e agarose ou do acetato de celulose. Já na 

técnica automatizada pode-se utilizar processos abertos ou fechados. A eletroforese 

automatizada com processo fechado é uma tecnologia avançada, destinada a análise 

de uma grande quantidade de amostras simultânea. No entanto, os métodos de 

eletroforese disponíveis atualmente, quando bem realizados e padronizados, podem 

fornecer excelentes resultados com alto nível de qualidade. As técnicas de 

eletroforese vigentes possuem usos bem definidos, como a separação de enzimas e 

proteínas que permitem estabelecer a relação entre concentrações diferentes e/ou 

comportamentos anormais das frações com determinada patologia, a separação de 

componentes de DNA submetidos a técnicas de biologia molecular que possibilitam 

estabelecer haplótipos e genótipos, na solução de casos de paternidade contestada e 

em medicina forense. Ademais, a eletroforese é uma metodologia que começou a ser 

descoberta e divulgada há mais de 7 décadas e continua se mantendo com técnicas 

cada vez mais sofisticadas para o uso em pesquisa científica e na rotina em 

laboratórios de análises clínicas (NAOUM, 2010). 
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Dentre as principais vantagens do uso da eletroforese no diagnóstico das 

hemoglobinopatias está o seu baixo custo. E esse baixo custo proporcionou a 

introdução de eletroforese de hemoglobina, nos exames de triagem de recém-

nascidos, sendo assim um importante passo ao reconhecer a relevância da doença 

de hemoglobinopatia no Brasil, como um problema de Saúde Pública (LOBO, 2010; 

FIGUEIREDO et al., 2014) 

Nem sempre a eletroforese de hemoglobinas oferece resultado satisfatório, 

pois algumas situações impedem que o profissional tenha conclusões seguras. A 

associação de técnicas eletroforéticas alcalina e ácida é decisiva para o correto 

diagnóstico. Dentre as desvantagens há o risco de contaminação da amostra quando 

esta é aplicada dentro do gel, da quantidade de passos necessários para determinar 

alguns tipos de variantes sendo necessário muitas vezes a realização de três 

diferentes eletroforeses (NAOUM, 2010; DIAS-PENNA et al., 2010). 

 

4.1 DIFICULDADES NO DIAGNÓSTICO POR ELETROFORESE 

 

Um exemplo de dificuldade no diagnóstico é quando um paciente possui 

anemia ferropriva a qual interfere na síntese da Hgb A2, ocorrendo uma diminuição 

da mesma. Se esse mesmo paciente possuir a talassemia beta menor, que se 

caracteriza pela elevada concentração de Hgb A2, esses níveis não estarão evidentes 

visto que a deficiência de ferro faz com que os valores estejam reduzidos. Nesse caso 

é necessário associar as técnicas eletroforéticas com outros métodos para um correto 

diagnóstico (NAOUM; NAOUM, 2018; BRASIL, 2016). 

Os testes são divididos em fases, na primeira é realizada a eletroforese de pH 

alcalino, já a eletroforese pH ácido é um teste de segunda fase que complementa e 

confirma o resultado da análise obtida na primeira. Quando a presença de Hgb S é 

identificada em diferentes genótipos, como, AS, SC e SS, por meio da eletroforese em 

pH alcalino, não é possível confirmar apenas por meio desse teste que essa variante 

seja certamente a Hgb S, uma vez que outras variantes da hemoglobina também 

migram na mesma posição no gel (NAOUM; NAOUM, 2018; FIGUEIREDO et al., 

2014).   

Para que a Hgb S possa ser confirmada é necessário realizar a eletroforese em 

pH ácido, onde as hemoglobinas que exibem migração parecida em pH alcalino 

podem ser diferenciadas. Por causa dessas dificuldades é fundamental que se tenha 
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acesso a algumas informações básicas, tais como, o resumo do caso clínico do 

paciente, que incluam relatos sobre quais tratamentos aquele paciente já utilizou ou 

utiliza e resultados de hemogramas do paciente. Utilizando as informações fornecidas, 

é possível estabelecer um delineamento de ensaio laboratorial que permitirá ao 

profissional que realiza os testes concluir de forma segura o resultado das análises. 

Portanto os resultados devem sempre ser associados à dados clínicos e quando 

possível a dados genéticos (FERRAZ; MURAO, 2007 (NAOUM; NAOUM, 2018; 

FIGUEIREDO et al., 2014). 

 

4.2 VANTAGENS NO USO DA ELETROFORESE  

 

Apesar de algumas técnicas terem sido desenvolvidas nas últimas décadas, 

como a tecnologia do DNA recombinante, que trouxe conhecimento sobre as 

alterações genéticas permitindo que se conhecessem as mutações das hemoglobinas 

variantes, como as das talassemias e da Hgb S, o exame mais utilizado, para o 

diagnóstico das hemoglobinopatias, continua sendo a eletroforese de hemoglobina 

(FIGUEIREDO et al., 2014).  

 A eletroforese além de permitir uma separação proteica rápida apresenta a 

vantagem ter um custo relativamente baixo, quando comparado aos testes genéticos 

que utiliza a reação em cadeia da polimerase - PCR, sendo a técnica mais facilmente 

disponível na rotina laboratorial (OLIVEIRA et al., 2015). 

 A eletroforese é considerada um teste tecnicamente fácil necessitando apenas 

de poucos reagentes, equipamentos e principalmente de um técnico capacitado que 

interprete corretamente os resultados. A eletroforese de hemoglobina deve ser 

realizada para que seja confirmado seu genótipo e assim realizar a orientação aos 

portadores. Saber o tipo de hemoglobinapatia que afeta o portador é importante em 

muitos casos tal como em cirurgias e principalmente no momento da gestação. A 

gestação na doença falciforme está associada com um aumento de complicações 

clínicas maternofetais, independentemente do tipo de hemoglobinopatia. Conhecer é 

necessário para controlar os efeitos indesejáveis da mesma, evitando complicações e 

a eletroforese é o meio mais fácil e rápido de saber quais os tipos de hemoglobinopatia 

(PRUDÊNCIO; COVAS; BONINI-DOMINGOS, 2000; BRASIL, 2009). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As alterações genéticas sanguíneas que promovem mutações na hemoglobina 

são denominadas hemoglobinopatias e apresentam morbidade significativa no 

mundo. Essas mutações dão origem à anemia falciforme e às talassemias, doenças 

essas que causam diferentes manifestações clínicas, causando efeitos graves ao 

portador. O diagnóstico laboratorial precoce é muito importante, pois preserva o 

indivíduo das consequências que essas doenças causam conferindo assim qualidade 

de vida. 

Muitas técnicas foram desenvolvidas nas últimas décadas, como o DNA 

recombinante, entretanto, a eletroforese de hemoglobinas ainda é o exame padrão 

ouro para definição diagnóstica das hemoglobinopatias. A eletroforese permite uma 

separação rápida tem custo relativamente baixo, quando comparado aos testes 

genéticos, é a técnica mais facilmente disponível na rotina laboratorial. Essa técnica 

é considerada fácil e precisa de poucos reagentes e equipamentos. O que pode ser 

uma desvantagem é a necessidade de um profissional técnico capacitado que 

interprete corretamente os resultados. 

A eletroforese de hemoglobina é um teste eficiente para a detecção das 

variantes que levam a hemoglobinopatias. Visto que é possível diferenciar os 

genótipos apenas variando o pH e se necessário substituindo a base, agarose, 

acrilamida ou acetato de celulose. Diante disso pode-se concluir que a eletroforese, 

apesar de ser um teste desenvolvido há muitas décadas, ainda é um teste 

amplamente utilizado nos laboratórios de análises clínicas e de pesquisa científica, 

sendo uma técnica que possibilita o correto diagnóstico das hemoglobinopatias. Por 

se tratar de um teste rápido, possibilita que o diagnóstico seja o mais precoce possível, 

possibilitando aos portadores de anemia falciforme ou talassemia, receberem a 

atenção e cuidados adequados para que tenham qualidade de vida. 
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