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RESUMO 
 

A anemia falciforme (AF) é uma doença hereditária, frequente, mas não exclusiva, 

em indivíduos de origem africana. Na população negra brasileira há uma prevalência 

de 0,1 a 0,3% tendendo a atingir parcelas cada vez maiores devido à miscigenação. 

Alelos específicos do sistema HLA e seus haplótipos podem influenciar o risco de 

surgimento de manifestações clínicas em pacientes com AF, ao passo que os seus 

genótipos podem atuar como marcadores úteis na identificação do risco para 

determinadas manifestações clínicas. O estudo foi do caso-controle randomizado, 

com o intuito de avaliar a associação dos alelos do sistema HLA de classe II com 

características clínicas e parâmetros hematológicos de pacientes com AF. Foram 

realizadas genotipagens para os loci DRB1 e DQB1 de 62 indivíduos com 

diagnóstico de AF, e de 86 indivíduos saudáveis (HbA2) usados como controle. As 

frequências alélicas (Fa) foram obtidas pela contagem direta, e calculadas pela 

fórmula Fa = a/2n. No grupo com AF os cinco alelos HLA-DRB1 mais frequentes 

foram DRB1*04 (16,9%), DRB1*01 (12,9%), DRB1*08 (12,1%), DRB1*07 e DRB1*11 

(ambos com 11,3%), os quais representam 64,5% da variabilidade total das 13 

especificidades analisadas. Os três alelos HLA-DQB1 mais frequentes foram 

DQB1*03 (45,2%), DQB1*05 (18,5%) e DQB1*06 (16,9%), correspondendo a 80,6% 

da variabilidade total dos 5 alelos analisados. Para o grupo controle os cinco alelos 

HLA-DRB1 mais frequentes foram DRB1*04 (16,3%), DRB1*13 (15,1%), DRB1*08 e 

DRB1*15 (ambos com 11,6%) e DRB1*07 (8,1%), os quais representam 62,7% da 

variabilidade total dos alelos avaliados para esse grupo. Quanto ao HLA-DQB1, os 

três alelos mais frequentes foram o DQB1*03 (32,0%), DQB1*06 (22,7) e DQB1*05 

(19,2%), correspondendo a 73,9% da variabilidade total dos alelos avaliados nesse 

grupo.Com relação ao acidente vascular cerebral (AVC) os alelos DRB1*15 e 

DQB1*06 (p = 0,0033 e p = 0,0077, respectivamente) apresentaram uma frequência 

elevada nos pacientes que manifestaram AVC. Para à síndrome torácica aguda 

(STA), os alelos DRB1*01 (p = 0,0398) e DQB1*06 (p = 0,0057) foram os mais 

frequentes no grupo com STA, enquanto que os alelos DRB1*01 (p =0,03980) e 

DQB1*05 (p = 0,0446) foram mais frequentes no grupo de pacientes que sem STA. 

Não foram encontradas associações significativas com as dolorsas crises de vaso-

oclusão. A hemoglobina total e o hematócrito (p = 0,045 e 0,0036, respectivamente) 

e a hemoglobina fetal (HbF)(p = 0,024), foram os únicos parâmetros hematológico 



que tiveram associação significativa, sendo o locus DQB1 responsável por essa 

associação. Em relação à HbF, os alelos DQ02 e DQ06, foram associados a níveis 

mais baixos e mais altos, respectivamente, dessa fração de hemoglobina nos 

pacientes estudados (p = 0,015). Nossos resultados fornecem a primeira evidência 

de que os genes do sistema HLA estão envolvidos na modificação do curso clínico e 

do surgimento de complicações em indivíduos com anemia falciforme no Brasil. 

Palavras-chave: Anemia falciforme. Alelos. Antígenos HLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

Sickle cell anemia (SCA) is an inherited disease, often, but not exclusively, in 

individuals of African origin. In the black Brazilian population there is a prevalence 

from 0.1 to 0.3% tending to affect an ever larger portions due to miscegenation. 

Specific alleles of the HLA system and may influence the risk of appearance of 

clinical symptoms in patients with SCA, whereas their genotypes may serve as useful 

markers in identifying the risk for certain clinical manifestations. The study was a 

randomized-case control in order to evaluate the association of alleles of the HLA 

class II system with clinical features and hematological parameters of patients with 

SCA. The genotyping were performed for the DRB1 and DQB1 loci from 62 

individuals diagnosed with SCA and 86 healthy individuals (HbA2) used as controls. 

Allele frequencies (Fa) were obtained by direct counting and calculated by the 

formula Fa = a / 2n. In the group with SCA the five most common HLA-DRB1 alleles 

were DRB1*04 (16.9%), DRB1*01 (12.9%), DRB1 * 08 (12.1%), DRB1 * 07 and 

DRB1 * 11 (both 11.3%), which represent 64.5% of the total variability of the 13 

analyzed specificities. The three most frequent alleles were HLA-DQB1 DQB1*03 

(45.2%), DQB1*05 (18.5%) and DQB1*06 (16.9%), corresponding to 80.6% of the 

total variability of the 5 analyzed specificities. For the control group the five most 

frequent HLA-DRB1 alleles were DRB1*04 (16.3%), DRB1*13 (15.1%), DRB1*08 

and DRB1*15 (both 11.6%) and DRB1*07 (8.1%), which represent 62.7% of the total 

variability of the 13 analyzed specificities. The HLA-DQB1, the three most frequent 

alleles were DQB1*03 (32.0%), DQB1*06 (22.7%) and DQB1 *05 (19.2%), 

corresponding to 73.9% of the total variability of the 5 analyzed specificities. 

Regarding cerebrovascular accident (CVA), the DRB1*15 and DQB1*06 (p = 0.0033 

and p = 0.0077, respectively) showed a high frequency in patients who developed 

stroke. For acute chest syndrome (STA), the DRB1*01 (p = 0.0398) and DQB1*06 (p 

= 0.0057) were the most frequent allele in the group STA, while the DRB 1*01 alleles 

(p = 0.03980) and DQB1 * 05 (p = 0.0446) were more frequent in patients without 

STA. There were no significant associations with painful vaso-occlusive crises. Total 

hemoglobin and hematocrit (p = 0.045 and 0.0036, respectively), and fetal 

hemoglobin (HbF) (p = 0.024) were the only hematological parameters that had 

significant association with the DQB1 locus being responsible for this association. 

Regarding HbF, the DQ02 and DQ06 alleles were associated with lower and higher 



levels, respectively, of this hemoglobin fraction in the patients studied (p = 0.015). 

Our results provide the first evidence that the HLA genes are involved in modification 

of the clinical course or onset of complications in individuals with SCA in Brazil. 

Keywords: Sickle cell anemia. Alleles. HLA antigens. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Hemoglobina 

 

A hemoglobina (Hb) estruturalmente é um tetrâmero de 64,4 kDa, 

formado de dois pares de cadeias globínicas, polipeptídicas, diferentes – alfa (α), 

beta β, gama (γ), delta (δ), épsilon (ε) e zeta (ζ), onde cada cadeia está ligada 

covalentemente a um grupo prostético de ferroprotoporfirina IX (grupo heme) que 

contem um átomo de ferro (Fe2+), ao qual o oxigênio se liga de maneira reversível 

(figura 1) (BAIN, 2006; CLARK; THEIN, 2004; FORGET; BUNN, 2013).  

As cadeias polipeptídicas α contêm 141 resíduos de aminoácidos, 

enquanto as não alfas dispõem de 146 resíduos. A diversidade de combinações 

entre as cadeias originam diferentes formas de hemoglobinas. As diferentes cadeias 

globínicas são sintetizadas em diferentes estágios da vida e, como consequência, 

geram diferentes tipos de hemoglobinas, onde durante a vida embrionária, fetal e 

adulta, mudam sua estrutura de acordo a regulação de seus genes, que se 

expressam e são silenciados em tempos específicos durante o desenvolvimento do 

indivíduo (figura 2) (ASHLEY-KOCH; YANG; OLNEY, 2000; 

STAMATOYANNOPOLUS; GROSVELD, 2001). 

Em adultos saudáveis, cerca de 95% da hemoglobina é a HbA (α2β2), a 

HbA2 (α2δ2) representa menos de 3,2%  e menos de 1% corresponde a Hb fetal HbF 

(α2γ2) (CLARK; THEIN, 2004). Em fetos e recém-nascidos, a concetração de HbF 

varia de 50 a 85%, onde seus níveis diminuem após o nascimento atingindo 

concentrações de 10 a 15% aos quatro meses de vida, e por volta dos quatro anos 

de idade atinge níveis menores que 1% (BAIN, 2006; STAMATOYANNOPOLUS; 

GROSVELD, 2001). As hemoglobinas Gower I (ξ2ε2), Gower II (α2ε2) e Portland 

(ξ2γ2) estão presentes na vida embrionária, antes de 7 a 12 semanas de gestação 

(figura 2) (STAMATOYANNOPOLUS; GROSVELD, 2001; WEATHERALL; PROVAN, 

2000). 

Durante as quatro primeiras semanas do embrião a Hb Gower I é a 

primeira hemoglobina sintetizada, a partir da quarta semana até a décima segunda, 

inicia-se a síntese das cadeias e originando duas outras hemoglobinas 

embrionárias: a Hb Portland (22) e a Hb Gower II  (22). Após esse período, o saco 

vitelínico substitui o fígado, tornando-se o principal órgão hematopoético. 
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Aproximadamente, na vigésima semana de gestação a eritropoese passa a ocorrer 

no baço e na medula óssea (MO), e ao nascimento a MO já é o principal órgão 

hematopoético. O aumento da síntese das cadeias α e γ inicia a produção da HbF, 

principal Hb durante a fase intrauterina até os primeiros meses de vida 

(STAMATOYANNOPOLUS; GROSVELD, 2001; WEATHERALL; CLEGG, 2001). 

Ainda antes do nascimento, inicia-se a síntese das cadeias δ na MO, para a 

formação da HbA2. Após o nascimento a síntese de cadeias β aumenta ao passo 

que a síntese de cadeias γ cai de maneira progressiva (MANCA; MASALA, 2008; 

STAMATOYANNOPOLUS; GROSVELD, 2001). 

 

Figura 1 – representação das quatro cadeias globínicas, cada cadeia polipeptídica está ligada ao seu 

respectivo grupo heme. 

 

Fonte – FRENETTE; ATWEH, 2007. 

 

O cluster dos genes da cadeia α está localizado no braço curto do 

cromossomo 16, na região cromossômica 16p13, num seguimento de DNA de 35kb 

e inclui os genes zeta (ζ), dois pseudogenes (ψζ) e (ψα ) e os genes alfa 1 (α1) e 

alfa 2 (α2), representado por 5’-ζ-ψα-α2-α1-3’ (figura 2). O cluster dos genes das 

cadeias não correspondentes a α (genes não-α) está presente no cromossomo 11, 

na região 11p15.5 e inclui os genes épsilon (ε), gama glicina (γG), gama adenina 

(γA), representado por 5’-ε-Gγ-Aγ-ψβ-δ-β-3’ (figura2) (EL-HAZM; AL-HAZMI; 

WARSY, 2011; WEATHERALL; CLEGG, 2011).  

 

Vida fetal 

Hemoglobina 

Vida adulta/infantil 
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Figura 2 - cluster dos genes das cadeias α e cadeias não-α, e as formas de hemoglobinas 

encontradas nas diferentes fases do desenvolvimento humano. As setas verticais mostram as 

principais regiões reguladoras do cluster desses genes 

Fonte – adaptado de WEATHERALL; PROVAN, 2000. 

 

1.2 Hemoglobinopatias 

 

As hemoglobinopatias estão relacionadas com a anormalidade da 

molécula de hemoglobina nos eritrócitos, devido a um defeito na síntese ou na 

estrutura das cadeias de globina. A origem das hemoglobinopatias ocorre devido a 

um defeito genético, o qual resulta em uma estrutura anormal de uma das globinas 

da molécula de hemoglobina. Assim, as hemoglobinopatias são um conjunto de 

doenças hereditárias da hemoglobina controladas por um único gene e transmitidas 

de geração em geração (URADE, 2013).  

O termo hemoglobinopatia inclui todas as desordens genéticas da 

hemoglobina, e essas desordens podem ser divididas em: 

Variantes estruturais da hemoglobina: ocorre quando há a mudança de 

nucleotídeos em genes estruturais da Hb, resultando na síntese de uma cadeia 

globínica estruturalmente anormal (HbS, HbC, HbD, HbE) (KOHNE, 2011; ZAGO; 

FALCÃO; PASQUINI, 2004) 

Cromossomo 11 

Cromossomo 16 
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Talassemias: ocorre devido à redução ou ausência na síntese das 

cadeias de globina α ou β, que dão origem às talassemias α e β respectivamente 

(KOHNE, 2011; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004). 

Persistência hereditária de HbF: caracteriza-se pelo aumento variável de 

HbF mesmo em indivíduos adultos (WEATHERALL, 2001) 

As hemoglobinopatias são as doenças monogénicas mais comuns e um 

dos principais problemas de saúde, atingindo cerca de 7% da população mundial 

(KOHNE, 2011). Cerca de 4,5% de todos os seres humanos carregam um gene para 

a talassemia ou para as anomalias da hemoglobina (WEATHERALL; CLEGG, 2001; 

KOHNE; Kleihauer, 2010). 

Apesar de mais de 700 variantes estruturais da Hb já terem sido 

descritas, as mutações estruturais da HbS, HbE, HbC e HbD são as mais 

prevalentes no mundo. A maior parte dessas hemoglobinas variantes não provoca 

alterações fisiopatológicas e a grande maioria foi descoberta em associação com 

talassemias ou com a HbS (WEATHERALL; CLEGG, 2001).  

A hemoglobina C é originada devido a substituição do aminoácido ácido 

glutâmico pela lisina na posição 6 da cadeia de β-globina. A homozigose de HbC (ou 

doença HbC), progride de um modo semelhante a anemia falciforme, porém seu 

curso clínico apresenta-se menos grave. No entanto, os indivíduos que são 

portadores da heterozigose não apresentam relevância no quadro clínico (KOHNE, 

2011).  

A hemoglobina D (ou Hb de Punjab) afeta o gene 121 da cadeia da  β-

globina, promovendo uma substituição do ácido glutâmico pela glutamina. 

Portadores dessa mutação estão mais propensos a sofrer hemólises, pois 

apresentam maior facilidade de polimerização das hemácias. Portanto, indivíduos 

que apresentem associação entre as HbS e D (condição conhecida como doença de 

HbSD) desenvolvem condições clínicas mais severas, semelhantes aqueles com 

anemia falciforme. Já o estado homozigoto é comum por apresentar anemia 

hemolítica branda, diminuição da fragilidade osmótica e presença de células em alvo 

(KOHNE, 2011).  

A hemoglobina E possui um curso clínico semelhante ao das β-

talassemias, apresentando uma hemoglobina instável. A homozigose HbE, também 

conhecida como doença HbE, apresenta uma anemia microcítica hipocrômica 

moderada e hemólise que pode ocorrer devido a fatores endógenos. Indivíduos que 
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portam a heterozigose compartilham uma anemia hipocrômica semelhante a achada 

na β-talassemia minor (KOHNE, 2011). Ambas as formas não apresentam alteração 

fisiopatológica na forma devido à sua taxa de síntese reduzida. Porém, quadro 

clínico do paciente pode ser agravado quando há interação com a β-talassemia, 

dando origem a uma condição chamada HbE-talassemia (VICHINSKY, 2007).  

A HbS é resultante de uma mutação no gene da β-globina presente no 

cromossomo 11. Essa mutação promove a substituição da base nitrogenada timina 

(T) para adenina (A) no códon 6 (GAG → GTG), levando a inserção de valina ao 

invés do ácido glutâmico na extremidade N-terminal da cadeia da β-globina 

(INÍGUEZ et al., 2003; REES; WILLIAMS; GLADWIN, 2010).  

A alteração estrutural da hemoglobina S tem origem na África tropical e 

subtropical, na região leste da Arábia Saudita e na Índia, regiões onde a malária é 

endêmica. Indivíduos negros e de outras origens étnicas com heterozigose para o 

gene da HbS exercem uma pressão seletiva na infecção pela malária (STEINBERG; 

NAGEL, 2001). Esses indivíduos possuem um gene da cadeia beta normal e o outro 

apresentando mutação (HbSA), onde a síntese de hemoglobina A é de cerca de 

60% e 40% de hemoglobina S. Em condições fisiológicas, a menor concentração de 

HbS nesses indivíduos heterozigotos resulta em um quadro sem manifestações 

clínicas (WEATHERALL; PROVAN, 2000). 

A presença de HbS nos Estado Unidos, nas ilhas do Caribe e no Brasil 

não pode ser atribuída à hipótese da malária, pois a sua introdução é mais recente 

nessa parte do mundo (CABRAL, 2010). O gene difundiu-se para as Américas do 

Norte e do Sul e Caribe devido ao intenso tráfico de escravos nessas regiões (INATI 

et al., 2003). 

 

1.3 Anemia Falciforme 

 

A anemia falciforme (AF) é uma doença de caráter genético, descrita pela 

primeira vez em 1910 por Herrick (GÓMEZ-CHIARI, 2003), frequente, mas não 

exclusiva, em indivíduos de origem africana (INÍGUEZ et al., 2003). A AF (HbSS) é 

originada por uma mutação que promove a substituição da base nitrogenada timina 

(T) para adenina (A) no códon 6 (GAG → GTG), levando a inserção de valina ao 
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invés do ácido glutâmico na extremidade N-terminal da cadeia da β-globina 

(INÍGUEZ et al., 2003; REES; WILLIAMS; GLADWIN, 2010).  

 A homozigose do gene da HbS representa a forma mais comum e mais 

grave das doenças falciforme (DF). O termo DF refere-se a um grupo de desordens 

genéticas autossômicas, caracterizadas pela presença de HbS (ASHLEY; YANG; 

OLNEY, 2010). Esse grupo de doenças inclui a doença falciforme homozigótica 

(HbSS) e uma série de hemoglobinopatias mistas (STEINBERG, 2008).  

Dentre as DFs mais comuns estão a hemoglobinopatia SC, onde 

indivíduos apresentam heterozigose para os genes da HbS e HbC; a HbS/β-

talassemia, na qual a heterozigose ocorre para os genes da HbS e β-talassemia; e 

AF que é a DF mais prevalente, sendo caracterizada pela homozigoze do alelo βs 

(ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004). 

Segundo Clark e cols. (2004), a homozigose do gene da hemoglobina é 

responsável por cerca de 70% dos casos de doença falciforme, já os casos de 

heterozigose da hemoglobina S e da hemoglobina C são responsáveis por 29% dos 

casos. Os casos mais raros como a composição heterozigota da HbS e β-talassemia 

(HbS/β-talassemia) ocorrem em menos de 1% dos casos, seguindo pelas 

associações da HbS com variantes menos comuns (CLARK; THEIN, 2004). 

No Brasil, assim como em diversos países, as DFs representam um 

problema de saúde pública, e dentre elas, AF destaca-se como a doença hereditária 

mais prevalente (CABRAL, 2010; DI NUZZO; FONSECA, 2004). 

Estima-se que no Brasil aproximadamente 2 milhões de indivíduos são 

portadores da HbS, sendo 8000 portadores de AF, e com estimativa de surgimento 

de 700 a 800 novos casos por ano (LYRA et al., 2005). Na população negra 

brasileira há uma prevalência de 0,1 a 0,3%, e devido ao alto grau de miscigenação 

essa prevalência tende a atingir parcelas cada vez maiores (LYRA et al., 2005). 

Em um estudo realizado por Pinheiro e cols. (2006) na cidade de 

Fortaleza, foi observada a prevalência de 4,1% de portadores de HbS em uma 

população de 389 recém-nascidos estudados. Esses dados reforçam a prevalência 

do gene da DF, que segundo dados do Ministério da Saúde variam de 4 a 6% na 

região Nordeste brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; PINHEIRO et al., 2006). 
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Fisiopatologia  

 

A substituição de um ácido glutâmico pela valina na posição 6 da 

extremidade N-terminal da cadeia polipeptídica beta, acarreta em uma mutação 

motivo hidrofóbica no tetrâmero de HbS desoxigenada, o que resulta na ligação das 

cadeias β1 e β2 de duas moléculas de hemoglobina (INÍGUEZ et al., 2003; 

ODIÉVRE et al., 2011; REES, 2010). Essa substituição faz com que a inserção do 

resíduo de valina (hidrofóbica) estabeleça interações hidrofóbicas com outros 

resíduos de aminoácidos presentes em outra molécula de desoxi-HbS ( 3) 

(ODIÈVRE et al., 2011).  

Figura 3 - as ligações hidrofóbicas entre resíduos de valina e resíduos de outros aminoácidos 

hidrofóbicos levam à formação de polímeros de desoxi-HbS. 

 

  

 

 

 

 

 

 Fonte – adaptado de ODIÉVRE, 2011. 

 

À medida que as hemácias entram na microcirculação a tensão de 

oxigênio do ambiente diminui, criando moléculas de desoxi-HbS com uma estrutura 

quaternária que difere da oxi-HbS (STEINBERG, 2008). A desoxigenação da 

hemoglobina causa a falcização das hemácias, promove a rigidez, agregação na 

microcirculação e uma interação aumentada com o endotélio vascular 

(WEATHERALL; PROVAN, 2000). A ocorrência de polimerização atua disparando 

uma série de eventos celulares anormais envolvidos nos mecanismos 

fisiopatológicos da AF (ODIÈVRE et al., 2011). 

O volume eritrocitário alterado leva ao desbalanço da relação 

desidratação/hidratação do eritrócito. A osmolaridade plasmática e o conteúdo de 

cátions no interior da célula afetam o conteúdo hídrico no eritrócito (FIGUEIREDO, 

2007).  

Desoxi-HbS Polímero 
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A ativação de canais de íons, tais como o cotransportador de potássio 

(K+) e cloro (Cl-) permite o efluxo desses íons juntamente com a saída de água, 

causando desidratação e aumento da concentração de HbS. O canal de K+ 

dependente de cálcio (Ca2+) é ativado devido pelo aumento do Ca2+ intracelular 

resultante da distorção da membrana por consequência do afoiçamento eritrocitário. 

Ocorre efluxo de água devido à saída de K+, causando desidratação celular 

(FIGURA 4). (FIGUEIREDO, 2007; ODIÈVRE et al., 2011). 

 

Figura 4 - Alterações de membrana no eritrócito falciforme devido à formação de polímeros de desoxi-
HbS, acarretando na disfunção dos canais iônicos que por sua vez levam à desidratação celular. 

 

 

  

 

 

 

Fonte – adaptado de ODIÉVRE, 2011. 

 

A taxa e a extensão da polimerização são proporcionais à dimensão e 

duração da desoxigenação da hemoglobina, da concentração intracelular de 

hemoglobina S e da presença no eritrócito de hemoglobina fetal (REES, 2010). 

Os eritrócitos depois de assumirem forma de foice não circulam 

adequadamente na microcirculação, têm sua meia-vida encurtada, sofrem hemólise 

intra e extravascular, obstruem do fluxo sanguíneo capilar, causam crises vaso-

oclusivas e interações anormais eritrócito-endotélio. O mecanismo fisiopatológico 

resulta em graves manifestações clínicas (WEATHERALL; PROVAN, 2000).  

Dados mais recentes indicam que o endotélio vascular tem uma 

participação importante nos eventos de iniciação e propagação da vaso- oclusão, 

com presença de múltiplas e complexas interações e um quadro global de 

inflamação mediado pela ativação celular (ODIÈVRE et al., 2011). 

O evento de vaso-oclusão depende da taxa de formação de polímeros, e 

se a mesma está compreendida dentro do tempo de trânsito capilar; se são 

microparticulas 

microambiente oxidante 

hemicromos 

Proteína Banda 3 

desidratação 

Proteína 

Banda 3 
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proporcionais à dimensão e duração da desoxigenação da hemoglobina, da 

concentração intracelular de HbS e da presença no eritrócito de HbF (BUNN, 1997; 

REES, 2010). 

Segundo Zago e Pinto (2007), a gênese de grande parte das 

manifestações clínicas da AF está ligada a três mecanismos relacionados entre si: 

 Adesão de granulócitos, monócitos, eritrócitos e plaquetas ao endotélio 

do vaso; 

 Exacerbação de fenômenos inflamatórios crônicos. Verifica-se o 

aumento da produção de citocinas, a supraregulação de leucócitos, ativação 

de moléculas pró-coagulantes com a inibição simultânea de mediadores 

citoprotetores (ADAM; HOPPE, 2013);         

 Produção de intermediários inflamatórios, como citocinas e alterações 

do metabolismo de NO; 

 A adesão dos eritrócitos e leucócitos na microcirculação é responsável 

pela obstrução vascular (dolorosas crises vaso-oclusivas) e a consequente 

injúria tecidual devido ao processo de isquemia-reperfusão, explicando o 

surgimento desses dois principais eventos fisiopatológicos responsáveis pelas 

características fenotípicas da AF: dor aguda, síndrome torácica aguda, 

hipoesplenismo, necrose da cabeça femoral, nefropatia, hipertensão, 

priaprismo, úlceras de perna, AVC (FIGURA 5) (REES, 2010). 

 

A AF caracteriza-se por manifestações inflamatórias crônicas (ZAGO et 

al., 2007), e de acordo com Wautier e Wautier (2013), as interações entre as 

hemácias e os vasos são essenciais em situações inflamatórias, infecciosas e 

doenças trombóticas, onde particularmente na AF, Hebbel demonstrou pela primeira 

vez que os eritrócitos falcizados têm uma aderência patológica ao endotélio 

vascular,  como pode ser observador na Figura 6. 

De acordo com Zago e Pinto (2007), as alterações que ocorrem a nível 

molecular chegam até os tecidos em decorrência da aderência dos eritrócitos ao 

endotélio do vaso, sendo este provavelmente o mecanismo primário das 

manifestações clínicas na AF. 

A adesão pode levar a obstrução do fluxo capilar e hipóxia, que por sua 

vez contribui para a falcização, o que desencadeia uma série de eventos 

inflamatórios. Ocorre alteração na coagulação, mobilização de células inflamatórias 
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agudas (granulócitos) e crônicas (monócitos) (ADAM; HOPPE, 2013; WAUTIER; 

WAUTIER, 2013).  

 

Figura 5 - Representação do mecanismo básico que leva às manifestaçoes clínicas da anemia 
falciforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ativação endotelial tem papel fundamental, pois a AF caracteriza-se por 

manifestações inflamatórias crônicas, e o endotélio ativado promove o recrutamento, 

a ativação e adesão dos leucócitos, aos quais os eritrócitos circulantes podem se 

aderir, proporcionando a desoxigenação e falcização dos mesmos (FIGURA 6) 

(ZAGO; PINTO, 2007) 

Figura 6 - Oclusão vascular na anemia falciforme 

 

Fonte – adaptado de KASSIM; DeBAUN, 2013. 

 

Fonte – adaptado de REES; WILLIAMS; GLADWIN, 2010. 
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Na superfície dos eritrócitos falciformes há uma maior expressão de 

moléculas de adesão (PS, CD36, CD47, CD49d e BCAM/Lu) quando comparado à 

expressão dessas moléculas na superfície do eritrócito normal; as plaquetas 

ativadas expressam maior quantidade de P-selectina, ao passo que as células 

endoteliais quando ativadas aumenta a expressão de VCAM-1 e de ICAM-1 

(FIGURA 7) (ZAGO; PINTO, 2007). A epinefrina age como estímulo extracelular 

capaz de promover a ativação dos mecanismos que levam à adesão do eritrócito 

falcizado ao endotélio, deflagrando eventos intraceluares através da ativação da 

proteína quinase A, que irá atuar nos mecanismos que levam á fosforilação de 

BCAM/Lu – mecanismo indispensável na expressão das propriedades de adesão de 

BCAM/Lu (FIGURA 7) (ODIÉVRE, 2011).   

A Hb liberada no plasma devido à destruição do eritrócito leva à 

conversão de óxido nítrico (NO) em nitrato inativo (FIGUEIREDO, 2007).  

A Hb plasmática e o grupo heme medeiam efeitos na célula endotelial 

(efeitos pró-inflamatórios, proliferativos, e que contribuem com o aumento do 

estresse oxidativo).  

Figura 7 - Esquema da adesão entre eritrócito e endotélio vascular ativado e as principais interações 
que levam à adesão anormal 

           

  Fonte – adaptado de ODIÉVRE, 2011. 

 

O NO é normalmente produzida a partir de L-arginina em células 

endoteliais pela enzima óxido nítrico sintetase (NOs), e mantém o relaxamento da 
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musculatura lisa e inibe a ativação e agregação plaquetária, regulando assim o 

tônus dos vasos, promovendo a homeostase do sistema (ROTHER et aI., 2005).  

Durante a hemólise intravascular há a liberação de arginase, enzima 

responsável pela degradação da arginina, um substrato utilizado pela NOs para a 

produção de NO (FIGUEIREDO, 2007; ROTHER et aI., 2005). 

O NO é um importante cofator da enzima guanilato-ciclase, responsável 

pela conversão de GTP (trifosfato de guanosina) em cGMP (monofosfato de guanina 

cíclica) que leva ao relaxamento dos músculos lisos vasculares e vasodilatação 

(FIGUEIREDO, 2007). Assim, o NO tem como principal função regular a 

vasodilatação e o tônus sistêmico e pulmonar (SONATTI; COSTA, 2008). 

A baixa bioviabilidade de NO altera a homeostasia vascular, aumentando 

a ativação plaquetária e a adesão de moléculas ao endotélio, promovendo o desvio 

do balanço constrição-relaxamento em direção a uma maior vaso-constrição 

(aumenta a possibilidade de vaso-oclusão), o que contribui para o aumento da 

ativação plaquetária e da expressão das moléculas de adesão nos leucócitos 

(FIGUEIREDO, 2007; SONATTI; COSTA, 2008).  

Além da ação vasoconstritora, esse peptídeo aumenta as concentrações 

de VCAM-1 e ICAM-1 solúveis e também estimula monócitos a secretarem citocinas 

inflamatórias, como IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, GC-SF e substâncias que aumentam a 

produção de superóxidos pelos neutrófilos. As plaquetas, estimuladas pela presença 

dessas citocinas inflamatórias, liberam multímeros de von Willebrand estocados nos 

grânulos-α que favorecem a ligação entre plaquetas, endotélio e o eritrócito 

falciforme, via receptor da vitronectina e receptor do complexo Gp1b-IX-V (GRAIDO-

GONZALES et al.,1998). 

Os neutrófilos ativados por essas citocinas inflamatórias são recrutados 

para o sítio inflamatório, aumentam a produção de peróxidos e expõem maior 

quantidade de moléculas de adesão em sua superfície, facilitando a adesão ao 

endotélio, a outros neutrófilos, às plaquetas e às hemácias falciformes (McINTYRE 

et al., 2004). 

    As infecções graves constituem o terceiro tipo de complicações na AF 

(TAMOUZA, 2002). A susceptibilidade encontra-se aumentada principalmente em 

infecções causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Salmonella e Scherichia coli, devido à função esplênica comprometida, que ocorre 
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devido aos infartos recorrentes, os quais geram fibrose e atrofia esplênica, levando à 

hipoesplenia funcional e asplenia (CABRAL, 2010; TAMOUZA, 2002). 

Segundo Tamouza e cols. (2002), embora a hipoesplenia funcional e 

asplenia estejam relacionadas ao aumento da susceptibilidade à infecções, grande 

parte ocorre quando o baço ainda é funcionante, por volta da primeira infância ou em 

crianças muito jovens. Esse fato pode ser explicado devido a outros fatores 

relacionados com o aumento de susceptibilidade: função defeituosa dos neutrófilos e 

anormalidades na via alternativa do complemento (ASHLEY-KOCH; YANG, OLNEY, 

2000; BAIN, 2006; CABRAL, 2010). 

 

Haplótipos da β-globina 

 

A severidade clínica da AF é influencia por uma variedade de fatores que 

modulam a doença, incluindo a presença de α-talassemia, níveis de HbF, e o 

haplótipo que está ligado ao gene da β-globina (OGEDEGBE, 2002). 

A mutação do locus do gene βS no estado homozigoto está associada 

com cinco haplótipos clássicos (HANCHARD et al., 2007), que representam o grupo 

étnico ou região geográfica onde foram identificados. Os haplótipos incluem 

Senegal, Benin, Bantu ou Repúplica Central Africana, Camarões e o Árabe-Indiano 

(LOGGETOO, 2013; ZAGO et al., 2000). Outros haplótipos menos comuns são 

denominados Atípicos, que podem ser gerados por mutações pontuais nos sítios 

polimórficos de restrição, recombinações e através de transferência simples ou 

dupla de uma sequência entre os haplótipos pré-existentes (ZAGO et al., 2000). 

Os haplótipos da β-globina são padrões polimórficos do DNA, localizados 

ao longo do cromossomo 11 de indivíduos que são portadores do gene βs. São 

caracterizados por possuírem sítios na sequência da fita de DNA que são 

reconhecidos e clivados por endonucleases de restrição, dando origem a fragmentos 

de diferentes tamanhos (CABRAL, 2010; STEINBERG. 1996; ZAGO et al., 2000). 

Estudos realizados no Brasil apontaram o Bantu como sendo o principal e 

mais frequente haplótipo do gene βS, seguido pelo Benin. O haplótipo Bantu é mais 

comum nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Pará. O haplótipo Benin possui sua maior frequência na 

Bahia em relação ao CAR, porém em Salvador esses haplótipos possuem 
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frequências semelhantes (LOGGETTO, 2013). Galiza Neto e cols. (2005) em um 

estudo realizado em Fortaleza observaram uma tendência para uma maior 

frequência do haplótipo Benin (55,9%) em relação ao Bantu (41,2%), e de 2,9% para 

o Senegal. Outro estudo realizado por Silva e cols. (2009) mostrou divergência 

quanto à frequência dos haplótipos Bantu, Benin e Senegal, mostrando uma 

frequência de 66,2%, 22% e 0%, respectivamente. 

De acordo com o tipo de haplótipo, tanto os níveis de HbS e HbF podem 

variar, e esse fato está relacionado de como a AF se expressa clinicamente 

(ASHLEY-KOCH; YANG, OLNEY, 2000).  

Segundo Loggetto (2013), os haplótipos Senegal e Árabe indiano estão 

relacionados com níveis mais altos de HbF e estão associados com um número 

menor de manifestações clínicas; o BeninN e Camarões estão ligados a níveis 

intermediários de HbF e de gravidade clínica. Por outro lado, o haplótipo Bantu está 

associado com níveis mais baixos de HbF e consequentemente com maior 

severidade na AF, o que pode incluir um risco três vezes maior de desenvolver 

Acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal crônica (IRC), síndrome 

torácica aguda, úlceras de perna, dentre outros (LOGGETTO, 2013). 

 

1.4 O Sistema HLA 

 

O complexo principal de histocompatibilidade (MHC - Major 

Histocompatibility Complex) é um conjunto de genes que codificam moléculas 

responsáveis pela apresentação de antígenos ao sistema imune. Em seres 

humanos, o MHC é denominado sistema HLA (Human Leukocyte Antigens). O locus 

gênico para os genes que irão codificar estas proteínas está localizado no braço 

curto do cromossomo 6 (6p21) e se estende por cerca de 3.600 kilobases do DNA. 

Neste locus existem informações gênicas para codificar uma série de glicoproteínas 

envolvidas no processo de apresentação e reconhecimento de antígenos pelas 

células T (ALVES et al, 2005).  

De acordo com Alves e cols. (2006) o sistema HLA contém mais de 200 

genes, onde muitos deles estão associados a diversas funções no sistema 

imunológico. Os genes do sistema HLA têm sido didaticamente agrupados em três 

regiões: classe I, classe II e classe III (FIGURA 8). 
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Figura 8 - Estrutura e organização do complexo principal de histocompatibilidade no cromossomo 6 e 
sua subdivisão nas regiões de classe I, classe III. 

   

Fonte: adaptado de KLEIN; SATO, 2000. 

 

A região de classe I é composta pelos loci HLA-A, -B e -C, onde seus 

genes codificam as cadeias polipeptídicas α das moléculas de histocompatibilidade 

de classe I presentes em quase todas as células somáticas do corpo humano 

(ALVES et al., 2006; HOWELL; CARTER; CLARK, 2010); a cadeia β da molécula de 

classe I é codificada pelo gene da β2-microglobulina, presente no cromossomo 15. A 

cadeia α possui 3 domínios: dois domínios de ligação a peptídeos (α1 e α2), um 

domínio semelhante a imunoglubulina (α3), a região transmembranar, e uma cauda 

citoplasmática (FIGURA 9)  (KLEIN; SATO, 2000). 

A região de classe II é composta pelos loci HLA-DR, -DQ e –DP cujas 

moléculas são expressas nas células dendríticas, nos linfócitos B, linfócitos T 

ativados e na linhagem dos monócitos/macrófagos, essas moléculas também são 

induzidas em outras células, como por exemplo, nas células endoteliais durante as 

respostas inflamatórias (HOWELL, 2010; KLEIN; SATO, 2000).   

A região de classe II é composta por uma série de subregiões, cada uma 

contendo genes A e B que codificam as cadeias α e β, respectivamente. A família do 

gene DR consiste em um único gene DRA e até nove DRB genes (DRB1 a DRB9). 

Cromossomo 6 Centrômero 

loci HLA de classe II 

loci HLA de classe III 

loci HLA de classe I 

Regiões 

Telômero Telômero 
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O gene DRA codifica a cadeia invariável α que pode se ligar a uma variedade de 

cadeias β codificadas pelo gene DRB. As especificidades antigênicas do HLA-DR 

(DR1 – DR18) são determinadas pelo polimorfismo das cadeias DRβ1 codificadas 

pelos alelos no gene DR1. As famílias de genes DP e DQ possuem cada uma um 

gene expresso para as cadeias α e β e adicionalmente pseudogenes expressos. Os 

produtos da expressão dos genes DQA1 e DQB1 associam-se para formar as 

moléculas DQ, e os produtos dos genes DPA1 e DPB1 formam as moléculas DP 

(CHOO 2007; KLEIN; SATO, 2000). Cada cadeia da molécula de classe II possui 

quatro domínios: o domínio de ligação de peptídeos (α1 e β2), o domínio semelhante 

a imunogoblobulina (α1 e β2), a região transmembranar e a cauda citoplasmática 

(FIGURA 9) (KLEIN; SATO, 2000; MAHDI, 2013). 

A região de classe III não codifica moléculas de HLA, mas contém genes 

para os componentes do sistema complemento (C2, C4, fator B), 21-hidroxilase, 

fatores de necrose tumoral (TNFs), e outros (FIGURA 8) (CHOO, 2007; HOWELL, 

2010; KLEIN; SATO, 2000; MAHDI, 2013). 

 

Figura 9 - Estrutura das moléculas de HLA de classe I e classe II. As setas indicam a fenda de    
ligação com o peptídeo. 

 

Fonte: adaptado de KLEIN; SATO, 2000. 

 

Os genes do HLA seguem os princípios da herança Mendeliana, onde os 

genes dos loci HLA-A, -B, -C, -DR e -DQ têm os seus haplótipos transmitidos em 

Classe I Classe II 

Fenda de ligação do peptídeo 

Membrana plasmática 

Cauda citoplasmática Cauda citoplasmática 
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blocos de cada cromossomo parental. Todas as moléculas de HLA são expressas 

codominantemente (HOWELL, 2010).  

O sistema HLA é bem conhecido por suas moléculas estarem envolvidas 

no processo de rejeição de transplantes halogênicos, mas o papel biológico primário 

das moléculas de HLA é a regulação da resposta imune, dessa forma coordenando 

o reconhecimento antigênico de peptídeos de origem endógena ou exógena, e 

controla a resposta imune, tanto humoral quanto celular (CHOO, 2007). 

Uma vez que a função biológica das moléculas de HLA é apresentar 

antígenos de origem endógena e exógena às células do sistema imunológico, essas 

moléculas possuem um elevado polimorfismo estrutural.  O HLA apresenta o mais 

elevado grau de polimorfismo estrutural de todos os sistemas genéticos humanos 

conhecidos até hoje (TABELA 1) (MAHDI, 2013). 

O número de alelos do HLA aumenta, a uma taxa normal, de 15% nos 

alelos dos loci de alta expressão (A, B, C e DRB1) e de 30% nos loci de baixa 

expressão (DRB3/3/5, DQB1 e DPB1). O número de alelos continua aumentando, o 

que torna verdadeiramente relevante na prática clínica (FIGURA 10) (MAHDI, 2013). 

 

Tabela 1 - Número de alelos atualmente nomeados para os genes do HLA de classe I e classe II 

Alelo  Número de alelos HLA  

HLA classe I  8.576 

HLA classe II 2.649 

Total               11.225 
Fonte – adaptada de http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html 
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Figura 10 -  Representação do número de alelos nomeados no ano de 1987 até 2013.  

 

 

 

De acordo com Alves e cols. (2005), o conhecimento do sistema HLA tem-

se tornado uma importante ferramenta no entendimento da patogenia de diversas 

doenças. O conhecimento dos alelos ou haplótipos HLA herdados por um indivíduo 

permite predizer o risco de vir a desenvolver determinada doença ou estar protegido 

dela (THORBSY, 1997). 

Os antígenos HLA têm sido estudados em uma grande variedade de 

doenças de distintas etiologias, incluindo as autoimunes, as infecciosas, as 

neoplásicas e as idiopáticas (GONADI, 2000). 

No final dos anos 60, os primeiros estudos referentes à associação entre 

os antígenos de histocompatibilidade e doenças mostraram resultados 

inconsistentes na avaliação de doenças como o linfoma de Hodgkin e a leucemia 

linfóide aguda. No início dos anos 70, foi relatada a importante associação do 

antígeno HLA-B27 com a espondilite anquilosante (GONADI, 2000). 

Por mais de 30 anos desde o primeiro relatório sobre a associação de 

uma doença com um gene específico do HLA, tais estudos de associação têm sido 

realizados para mais de 500 doenças diferentes (AHN; CHOI; KIM, 2011; Ghodke et 

al., 2005). 

Segundo Ahn e cols. (2011), estudar essa associação de genes com 

doenças é importante para: definir a susceptibilidade para doenças específicas, 

Fonte – adaptado de http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html 

 

Alelos classe I 

Alelos classe II 

 

 

Número 

de alelos 
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determinar marcadores imunogenéticos de proteção, avaliação de risco e decisões 

terapêuticas. 

Alelos específicos do sistema HLA e seus haplótipos podem influenciar o 

risco de surgimento de manifestações clínicas em pacientes com AF, ao passo que 

os seus genótipos podem atuar como marcadores úteis na identificação do risco que 

o paciente com AF possui para determinada manifestação clínica (PAUL et al., 

2011). 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação dos alelos do 

sistema HLA classe II (loci DRB1 e DQB1) com características clínicas e 

hematológicas de indivíduos com AF acompanhados no ambulatório de hematologia 

do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do 

Ceará, em Fortaleza (CE), região nordeste do Brasil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar a frequência dos alelos do sistema HLA de classe II (locus DRB1 

e DQB1) na AF; 

 Associar a relação do polimorfismo dos alelos do sistema HLA de classe II 

(locus DRB1 e DQB1) com as características clínicas (acidente vascular cerebral, 

síndrome torácica aguda e crises dolorosas de vaso-oclusão). 

 Associar o polimorfismo dos alelos do sistema HLA de classe II (locus DRB1 e 

DQB1) com os parâmetros laboratoriais (Hb, Ht, VCM, HCM, CHCM, contagem de 

leucócitos, plaquetas, contagem de reticulócitos, níveis de HbF, HbS e HbA2) em 

pacientes com AF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

3 CASUÍSTICA e MÉTODOS 

 

3.1 Desenhos do estudo 

 

O estudo foi do tipo caso-controle randomizado, com o intuito de avaliar a 

associação dos alelos do sistema HLA classe II com características clínicas e 

laboratoriais de indivíduos com AF. 

No período entre julho de 2013 e novembro de 2013, foram convidados a 

participar da pesquisa, de forma aleatória e voluntária indivíduos adultos, de ambos 

os sexos, com diagnóstico clínico e laboratorial de AF, atendidos no Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC) e em acompanhamento ambulatorial no 

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará-HEMOCE. 

 

3.2 Casuística 

 

- Grupo AF: constituído de 62 indivíduos com diagnóstico de AF; 

- Grupo Controle: constituído de 86 indivíduos saudáveis (HbA2). 

Tanto os indivíduos com AF bem como os do grupo controle foram 

estratificados quanto aos alelos e genótipos dos loci HLA-DRB1 e -DQB1.  

Os indivíduos com AF foram também estratificados em relação à 

ocorrência de manifestações clínicas (acidente vascular cerebral, síndrome torácica 

aguda e crises dolorosas de vaso-oclusão) e aos parâmetros laboratoriais (Hb, Ht, 

VCM, HCM, CHCM, contagem de leucócitos, plaquetas, contagem de reticulócitos, 

níveis de HbF, HbS e HbA2). 

 

3.2.1 Grupo de indivíduos com AF 

 

Foram utilizadas amostras de sangue periférico de 62 pacientes, com 

diagnóstico clínico e molecular de AF, de acordo com os critérios de seleção da 

amostra.  
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Critérios de inclusão 

 

 Pacientes adultos de ambos os sexos com diagnóstico de AF 

confirmados por biologia molecular, através da técnica da reação em cadeia da 

polimerase e polimorfismo dos comprimentos dos fragmentos de restrição (PCR-

RFLP), e que concordaram em participar do estudo, assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A); 

  Portadores de AF, adultos, de ambos os sexos em uso ou não de 

Hidroxiuréia. 

 

3.2.2 Grupo controle saudável 

 

O grupo controle foi constituído por 86 indivíduos saudáveis (HbA2), de 

ambos os sexos e que concordaram em participar do estudo, assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

Caracterização da amostra estudada 

        

Foram avaliados 62 indivíduos com anemia falciforme e 86 indivíduos 

sadios no grupo controle. Em relação ao sexo dos indivíduos estudados, houve uma 

grande predominância do sexo masculino no grupo controle (75,6%), enquanto que 

no grupo dos pacientes a predominância foi do sexo feminino (56,5%). Quanto à 

idade, a média de idade dos pacientes foi de 37,20 anos, e a do grupo controle de 

30,03 anos (TABELA 2). 

  

3.3 Local de estudo 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Imunogenética e Imunologia dos 

Transplantes, do Centro de Pesquisas em Doenças Hepato Renais do Ceará 

(CEPHRECE). 
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3.4 Coleta de amostra biológicas 

 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos de 10mL com EDTA, 

para a extração de DNA genômico. O DNA genômico foi armazenado a – 20 ºC até o 

momento da sua utilização. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

Os dados clínicos (AVC, síndrome torácica aguda e crises dolorosas de 

vaso-oclusão), demográficos (idade e sexo) e os parâmetros laboratoriais (Hb, Ht, 

VCM, HCM, CHCM, contagem de leucócitos, plaquetas, contagem de reticulócitos, 

níveis de HbS, HbA2) foram obtidos através da consulta aos prontuários médicos. 

 

3.6 Testes realizados 

 

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

amostras de sangue total, colhidas em tubos contendo o anticoagulante EDTA, 

conforme determinado pelo kit Biopur mini Spin®. 

Tipificação HLA (PCR-SSP): A genotipagem dos loci DRB1 e DQB1 foi 

realizada através do método PCR-SSP (sequence specific primer) conforme 

determinado pelo kit Micro SSP™ SSP2L HLA classe II (DR/DQ) da One Lambda, 

constituído por tubos de solução D-mix e microplacas para PCR que contém os 

primers específicos liofilizados. Cada microplaca de tipagem SSP permite 3 

genotipagens. 

 

Preparo da placa de tipagem 

 Adicionou-se 2,0µl da Taq polimerase ao tubo contendo D-mix, e após 

homogenização foi colocado 10µl da mistura no controle negativo; 

 À mistura Taq/D-mix foi adicionado 39µl de DNA genômico que 

posteriormente foi distribuído nos poços da placa de tipagem. 

 

Amplificação no termociclador 



37 

 

 

O termociclador GeneAmp 9700 (Applied Biosystems, USA) foi utilizado 

para realização das amplificações. As amostras após o termino dos ciclos foram 

armazenadas a 4°C até o momento da realização da eletroforese em gel de 

agarose. A termociclagem foi configurada conforme preconizado pelo fabricante do kit 

como pode ser visto na representação a seguir:  

 

Número de 
ciclos 

 

Step 
Temp. 
(° C.) 

Time 
(seg.) 

1  1 96 130 

   2 63 60 

9  1 96 10 

   2 63 60 

20  1 96 10 

   2 59 50 

   3 72 30 

 

 

 

Preparo do gel de agarose a 0,25%, 96 poços 

  

          Para realizar a eletroforese dos produtos de amplificação foi utilizado gel de 

agarose a 2%. Para o preparo do gel foi diluído 20ml de TBE 10x em água de 

injeção q.s.p. para 200ml. Para moldar o gel com 96 poços: foram utilizados 12 

pentes na cuba de eletroforese, dispostos em sequência. Para acorrida de 

eletroforese em gel, utilizou-se uma cuba Micro SSP Gel System da One Lambda, 

submetendo os produtos amplificados a uma eletroforese durante cinco minutos a 

153V. 

 

Fotodocumentação 

 Após a corrida do DNA no gel de agarose, foi realizada a 

fotodocumentação da corrida através do fotodocumentador L-PIX HE® e o posterior 

tratamento da imagem utilizando o software IMAGEM L-PIX® (FIGURA 11). 
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Figura 112: Imagem fotodocumentada do gel mostrando a corrida do DNA amplificado de 3 
amostras distintas (retângulos vermelhos). 

 
Poços 1H, 5H, 9H representam o controle negativo. O controle interno do teste apresenta-se como 
uma única banda com corrida próxima ao seu poço de origem e é referente à amplificação do gene 
constitutivo da β2-microglubulina. A positividade da amplificação dos alelos do HLA apresenta-se 
como uma segunda banda com corrida mais distante do seu poço de origem. 

 

 

Análise e interpretação da tipagem HLA 

 

 Foi utilizado o programa HLA Fusion 2.0® para a análise e interpretação 

das bandas dos alelos HLA classe II; 

 A imagem anteriormente capturada foi plotada no programa HLA 

Fusion 2.0® e as bandas positivas marcadas na linha e poço correspondentes 

no espelho do programa; 

 A análise foi realizada automaticamente pelo programa, o qual fornece 

o resultado dos alelos HLA do teste realizado. 

 As ambiguidades nas análises feitas pelo programa foram solucionadas 

na Worksheet que acompanha as placas de tipagem. 

 

 

Descarte do material biológico 

 

O descarte do material biológico foi realizado de acordo com as normas 

de biossegurança, descritas no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, 
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seguindo a resolução da diretoria colegiada – RDC 306, de 7 de dezembro de 2004 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

3.8       Análise estatística 

 

 As frequências alélicas (Fa) foram obtidas pela contagem direta, e 

calculadas pela fórmula Fa = a/2n, onde “a” é o número de amostras em que 

determinada especificidade é observada e “n” é o número total de alelos estudados 

(MONTE et al., 2004; STORTI-MELO et al., 2010). 

As variáveis categóricas foram expressas como frequência ou 

porcentagem. A associação do polimorfismo do sistema HLA e a AF foi realizada 

através da comparação das Fa entre os grupos pelo teste exato de Fisher, utilizando 

tabela de contingência 2x2. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes quando os valores de p foram menores do que 0,05. A odds ratio (OR) 

e o intervalo de confiança (CI) foram calculados para estimar a força de associação. 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa de computador 

GraphPad Prism®. 

Para análise das variáveis numéricas, foram utilizadas as medidas 

descritivas: média e desvio padrão e nessas variáveis foi feito o teste Kolmogorv-

Smirnov para verificar a normalidade de distribuição.  Com a aplicação do teste 

observou-se que as variáveis hemácias, HbA2, Hb total, hematócrito, CHCM e 

leucócitos, não seguem distribuição normal, e dessa forma utilizou-se testes não 

paramétricos para a sua análise. 

A análise dos dados foi realizada através do SPSS for Windows (Statistic 

Package for Social Science versão 20.0), onde se utilizou as estatísticas descritivas 

(média e desvio padrão). 

 

 

3.8 Comitê de Ética 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob 

o número do parecer 336.993 (ANEXO A). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Distribuição das características demográficas dos indivíduos do estudo 

 
Tabela 2 - Distribuição dos indivíduos incluídos no estudo de acordo com características 
demográficas sexo e idade. 

Características demográficas AF (n=62) Controle (n=86) 

Sexo   n (%)                                n (%) 

 Masculino 27 (43,5) 65 (75,6) 

 Feminino 35 (56,5) 21 (24,4) 

 

Idade 

  Amplitude  20-67 anos 6-67 anos 

Média 37,20 anos 30,03 anos 

n = Número total de indivíduos 

 

4.2 Frequência das especificidades HLA classe II dos indivíduos incluídos no 

estudo 

 

As frequências das especificidades dos loci HLA-DRB1 e DQB1 do 

sistema HLA de classe II foram calculados tanto para os indivíduos com anemia 

falciforme (2n=124) como também para os indivíduos sadios (2n=172). 

A tabela 3 descreve os resultados da genotipagem e a comparação das 

frequências dos alelos HLA entre o grupo de pacientes com AF e o grupo de 

indivíduos sadios. Em relação à amostra de indivíduos com AF foram encontradas 

as treze especificidades para o locus -DRB1 e as cinco para o locus -DQB1. Os 

cinco alelos HLA-DRB1 mais frequentes foram DRB1*04 (16,9%), DRB1*01 (12,9%), 

DRB1*08 (12,1%), DRB1*07 e DRB1*11 (ambos com 11,3%), os quais representam 

64,5% da variabilidade total especificidades avaliadas para esse grupo. Os três 

alelos HLA-DQB1 mais frequentes foram DQB1*03 (45,2%), DQB1*05 (18,5%) e 

DQB1*06 (16,9%), correspondendo a 80,6% do total de especificidades avaliadas. 

Para o grupo controle foram também encontradas as treze especificidades para o 

locus -DRB1 e as cinco para o locus -DQB1. Para esse grupo, os cinco alelos HLA-

DRB1 mais frequentes foram DRB1*04 (16,3%), DRB1*13 (15,1%), DRB1*08 e 

DRB1*15 (ambos com 11,6%) e DRB1*07 (8,1%), os quais representam 62,7% da 
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variabilidade total das especificidades avaliadas para esse grupo. Quanto ao HLA-

DQB1, os três alelos mais frequentes foram o DQB1*03 (32,0%), DQB1*06 (22,7) e 

DQB1*05 (19,2%), correspondendo a 73,9% da variabilidade total das 

especificidades avaliada nesse grupo. 

  

Tabela 3 - Genotipagem e comparação das frequências dos alelos HLA-DRB1 e –DQB1 entre os 62 
(2n=124) pacientes com anemia falciforme e os 86 (2n=172) indivíduos sadios do grupo controle. 

Locus Alelo 
AF   GC   Análise estatística 

2n = 124(%)   2n = 172(%)   p OR 95%CI 

DRB1* 01 16 (12,9)   13 (7,6)   NS NS NS 

  03 9 (7,3)   8 (4,7)   NS NS NS 

  04 21 (16,9)   28 (16,3)   NS NS NS 

  07 14 (11,3)   14 (8,1)   NS NS NS 

  08 15 (12,1)   20 (11,6)   NS NS NS 

  09 2 (1,6)   2 (1,2)   NS NS NS 

  10 3 (2,4)   5 (2,9)   NS NS NS 

  11 14 (11,3)   13 (7,6)   NS NS NS 

  12 2 (1,6)   1 (0,6)   NS NS NS 

  13 7 (5,6)   26 (15,1)   0,0140 0,3360 0,1408-0,8015 

  14 4 (3,2)   8 (4,7)   NS NS NS 

  15 12 (9,7)   20 (11,6)   NS NS NS 

  16 5 (4,0)   8 (4,7)   NS NS NS 

                  

DQB1* 02 15 (12,1)   21 (12,2   NS NS NS 

  03 56 (45,2)   55 (32,0)   0,0283 1,752 1,087-2,824 

  04 9 (7,3)   24 (14,0)   NS NS NS 

  05 23 (18,5)   33 (19,2)   NS NS NS 

  06 21 (16,9)   39 (22,7)   NS NS NS 

AF = anemia falciforme; GC = grupo controle; 2n=número total de alelos da amostra; p = valor de p; 
[OR] = odds ratio; [CI] = intervalo de confiança; NS = não significante. 

 

Comparando os resultados dos dois grupos, verifica-se que a distribuição 

dos alelos do locus -DRB1 foram similares, havendo diferença apenas na 

distribuição da frequência do alelo DR*13 (p=0,0140; [OR]=0,3360; [CI]=0,1408-

0,8015), o qual apresenta uma maior frequência no grupo de indivíduos sadios, o 

que indica a associação deste alelo com uma menor susceptibilidade à AF. Em 

contrapartida, no locus -DQB1 pode ser observado que o alelo DQ*03 (p=0,0283; 

[OR]=1,752; [CI]=1,087-2,824) possui uma frequência maior no grupo de pacientes 

com AF, indicando a participação desse alelo na predisposição à AF. 
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4.3 Frequência das especificidades HLA classe II nos pacientes com anemia 

falciforme em relação às manifestações clínicas 

Com o intuito de avaliar a relação entre os alelos do sistema HLA e as 

manifestações clínicas da AF, os pacientes foram divididos em grupos segundo a 

presença ou ausência das manifestações clínicas. 

 Acidente vascular cerebral (AVC): 

A distribuição das frequências das especificidades de cada um dos dois 

loci foram calculadas e comparadas entre os grupos que apresentaram AVC e os 

que não apresentaram essa manifestação (TABELA 4). 

Tabela 4 - Comparação das frequências dos alelos HLA-DRB1 e –DQB1 entre os 62 pacientes com 
anemia falciforme segundo a presença (2n=34) e ausência (2n=90) de AVC. 

Locus Alelo 
AVC 

 
sAVC 

 
Análise estatística 

2n = 34(%)   2n = 90(%)   p OR 95%CI 

DRB1* 01 3 (8,8)   13 (14,4)   NS NS NS 

  03 1 (2,9)   8 (8,9)   NS NS NS 

  04 3 (8,8)   18 (20,0)   NS NS NS 

  07 4 (11,8)   10 (11,1)   NS NS NS 

  08 3 (8,8)   12 (13,3)   NS NS NS 

  09 1 (2,9)   1 (1,1)   NS NS NS 

  10 0 (0,0)   3 (3,3)   NS NS NS 

  11 3 (8,8)   11 (12,2)   NS NS NS 

  12 2 (5,9)   0 (0,0)   NS NS NS 

  13 4 (11,8)   3 (3,3)   NS NS NS 

  14 2 (5,9)   2 (2,2)   NS NS NS 

  15 8 (23,5)   4 (4,4)   0,0033 6,615 1.843-23.75 

  16 0 (0,0)   5 (5,6)   NS NS NS 

                  

DQB1* 02 4 (11,8)   11(12,2)   NS NS NS 

  03 12 (35,3)   44 (48,9)   NS NS NS 

  04 2 (5,9)   7 (7,8)   NS NS NS 

  05 5 (14,7)   18 (20,0)   NS NS NS 

  06 11 (32,4)   10 (11,1)   0,0077 3,826 1.444-10.13 

AVC = acidente vascular cerebral; sAVC = sem acidente vascular cerebral; 2n=número total de alelos 
da amostra; p = valor de p; [OR] = odds ratio; [CI] = intervalo de confiança; NS = não significante. 

Em relação ao locus -DRB1, as distribuições das frequências foram 

similares, havendo diferença apenas na distribuição da frequência alélica do 

DRB1*15 (p=0,0033; [OR] = 6,61; [CI]=1,843-23,75), a qual apresentou-se maior no 

grupo de pacientes que manifestaram AVC. No que diz respeito ao locus -DQB1, o 

alelo DQB1*06 (p=0,0077; [OR]=3,82; [CI]=1,444-10,13) foi o único que teve uma 
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diferença significante na distribuição entre os grupos, apresentando-se com uma 

maior frequência no grupo de pacientes com AVC. Dessa forma, nota-se a 

associação de ambos os loci de HLA de classe II com o advento de AVC, sendo 

atribuído especificamente aos alelos DRB1*15 e DQB1*06  uma susceptibilidade 

aumentada para essa manifestação clínica nos pacientes do nosso estudo. 

 

 Síndrome torácica aguda (STA): 

A tabela 5 apresenta a distribuição das frequências das especificidades 

de cada um dos dois loci que foram calculadas e comparadas entre os grupos que 

apresentaram STA e os que não apresentaram essa manifestação.  

Em relação ao locus -DRB1, observa-se uma frequência aumentada do 

alelo DRB1*01 no grupo de pacientes sem STA (p=0,0398; [OR]=0,1045; 

[CI]=0,00604-1,807) e frequência aumentada do alelo DRB1*15 no grupo de 

pacientes com STA (p=0,0018; [OR]=7,824; [CI]=2,222-27,54), mostrando a relação 

da presença desses alelos com a proteção e susceptibilidade para a STA, 

respectivamente.  

Para o locus -DQB1, o alelo DQB1*05 (p=0,0446; [OR]=0,1542; 

[CI]=0,0196-1,207) apresentou uma prevalência maior no grupo de pacientes sem 

STA, sendo associado a um efeito protetor para o surgimento de STA. Por outro 

lado, no grupo de pacientes com STA pode ser observado a associação do alelo 

DQB1*06 (p=0,0057; [OR]=4,400; [CI]=1,581-12.24) com uma maior susceptibilidade 

para o desenvolvimento de tal manifestação. 
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Tabela 5 - Comparação das frequências dos alelos HLA-DRB1 e –DQB1 entre os 62 pacientes com 
anemia falciforme segundo a presença (2n=24) e ausência (2n=100) de STA. 

Locus Alelo 
STA 

 
sSTA 

  
Análise estatística 

2n = 24(%)   2n = 100(%)     p OR 95%CI 

DRB1* 01 0 (0,0)   16 (16,0)     0,0398 0,1045 0.006046-1.807 

  03 2 (8,3)   8 (8,0)     NS NS NS 

  04 3 (12,5)   18 (18,0)     NS NS NS 

  07 2 (8,3)   12 (12,0)     NS NS NS 

  08 6 (25,0)   9 (9,0)     NS NS NS 

  09 0 (0,0)   2 (2,0)     NS NS NS 

  10 1 (4,2)   2 (2,2)     NS NS NS 

  11 2 (8,3)   12 (12,0)     NS NS NS 

  12 0 (0,0)   2 (2,0)     NS NS NS 

  13 1 (4,2)   6 (6,0)     NS NS NS 

  14 0 (0,0)   4 (4,0)     NS NS NS 

  15 7 (29,2)   5 (5,5)     NS NS NS 

  16 0 (0,0)   5 (5,5)     NS NS NS 

                    

DQB1* 02 2 (8,3)   13 (13,0)     NS NS NS 

  03 9 (37,5)   47 (47,0)     NS NS NS 

  04 3 (12,5)   6 (6,0)     NS NS NS 

  05 1 (4,2)   22 (22,0)     0,0446 0,1542 0.01969-1.207 

  06 9 (37,5)   12 (12,0)     0,0057 4,400 1.581-12.24 

STA = síndrome torácica aguda; sSTA = sem síndrome torácica aguda; 2n=número total de alelos da 
amostra; p = valor de p; [OR] = odds ratio; [CI] = intervalo de confiança; NS = não significante. 

 

 Crises dolorosas de vaso-oclusão 

 

As distribuições das frequências das especificidades de cada um dos dois 

loci foram calculadas e comparadas entre os grupos que apresentaram CVO e os 

que não apresentaram essa manifestação (Tabela 6).  

Ao se comparar as frequências de ambos os loci HLA-DRB1 e –DQB1 

verificou-se que as distribuições dos alelos estudados são similares, não sendo 

observadas diferenças significantes. Desse modo, no nosso grupo de pacientes 

estudados, os alelos de ambos os loci não exercem papel em relação à 

susceptibilidade e proteção às CVOs.  
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Tabela 6 - Comparação das frequências dos alelos HLA-DRB1 e –DQB1 entre os 62 pacientes com 
anemia falciforme segundo a presença (2n=98) e ausência (2n=26) de CVO. 

Locus Alelo 
CVO 

 
sCVO 

 
Análise estatística 

2n = 98(%)   2n = 26(%)   p OR 95%CI 

DRB1* 01 12 (12,2)  4 (15,4)  NS NS NS 

  03 8 (8,2)  1 (3,8)  NS NS NS 

  04 17 (17,3)  4 (15,4)  NS NS NS 

  07 11 (11,2)  3 (11,5)  NS NS NS 

  08 13 (13,3)  2 (7,7)  NS NS NS 

  09 1 (1,10)  1 (3,8)  NS NS NS 

  10 3 (3,1)  0 (0,0)  NS NS NS 

  11 11 (11,2)  3 (11,5)  NS NS NS 

  12 2 (2,0)  0 (0,0)  NS NS NS 

  13 5 (5,1)  2 (7,7)  NS NS NS 

  14 3 (3,1)  1 (3,8)  NS NS NS 

  15 8 (8,2)  4 (15,4)  NS NS NS 

  16 4 (4,1)  1 (3,8)  NS NS NS 

           

DQB1* 02 11 (11,2)  4 (15,4)  NS NS NS 

  03 45 (45,9)  11 (42,3)  NS NS NS 

  04 9 (9,2)  0 (0,0)  NS NS NS 

  05 19 (19,4)  4 (15,4)  NS NS NS 

  06 14 (14,3)   7 (26,9)   NS NS NS 

CVO = crises dolorosas de vaso-oclusão; sCVO = sem crises dolorosas de vaso-oclusão; 2n=número 
total de alelos da amostra; p = valor de p; [OR] = odds ratio; [CI] = intervalo de confiança; NS = não 
significante. 

 

4.4 Valores hematológicos dos pacientes com anemia falciforme 

 

Os valores dos parâmetros hematológicos avaliados de todos os 

pacientes com anemia falciforme presentes no estudo estão representados nas 

tabelas 7 e 8. Os parâmetros HbS, HbF, VCM, HCM, reticulócitos e plaquetas 

apresentaram distribuição normais, os demais não exibiram normalidade. 
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. 
Tabela 7 - Valores hematológicos dos pacientes com anemia falciforme. 

Parâmetros 
He 

Milhões 
/mm³ 

Ht 
(%) 

VCM 

(fl) 
HCM 

(pg) 
CHCM 

(g/dl) 
Ret 
(%) 

Leuc. 
/mm³ 

Plaq. 
/mm³ 

Média 3,04 28,10 96,92 32,80 33,34 10,23 12,50 374.086 

Desvio padrão ±1,26 ±5,31 ±12,32 ±4,98 ±3,71 ±3,95 ±4,72 ±148.830 

Os resultados apresentam-se em valores de Média ± Desvio-padrão para os parâmetros: He = 
hemácias, Ht = hematócrito, VCM= volume corpuscular médio, HCM = hemoglobina corpuscular 
média, CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular média, reticulócitos, leucócitos e 
plaquetas. 

 

 

Tabela 8: Valores das frações de hemoglobinas e hemoglobina total, e valor de reticulócitos. 

Parâmetros 
HbS 

(%) 
HbF 

(%) 
HbA2 

(%) 
Hb total 
(g/dL) 

Média 77,94 13,80 3,81 9,72 

Desvio  
Padrão 

±9,35 ±7,80 ±1,35 ±3,14 

Os resultados apresentam-se em valores de Média ± Desvio-padrão para os parâmetros: HbS = 
hemoglobina S, HbF = hemoglobina F, HbA2 = hemoglobina A2, Hb total = hemoglobina total. 

 

4.5 Frequência das especificidades HLA classe II nos pacientes com anemia 

falciforme em relação aos parâmetros hematológicos 

 

A comparação de múltiplas médias entre as especificidades do locus 

DRB1 não apresentou significância estatística como pode ser observado na tabela 9, 

mas pode-se observar uma discreta tendência de associação entre esse locus e os 

valores de HbA2 (p = 0,061). 

 
 
Tabela 9 - Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
alelos HLA-DRB1. 

Parâmetros 
Hemácias HbA2 Hb total Hematócrito CHCM Leucócitos 

Valor de p 
0,567 0,061 0,276 0,189 0,345 0,640 

Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação múltipla de médias entre os alelos do locus 
DRB1 e os valores de hemácias (He), hemoglobina A2 (HbA2), hemoglobina total (Hb), hematócrito 
(Ht), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e leucócitos. O pós-teste de Tukey 

não foi realizado devido ausência de significância estatística e de distribuição normal. 
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A tabela 10 representa a comparação das especificidades do locus DQB1, 

onde pode ser observada uma associação estatisticamente significante entre esse 

locus e os valores de Hb total e hematócrito. Como essas variáveis não 

apresentaram normalidade na sua distribuição, o pós-teste de Tukey não pode ser 

aplicado para se verificar quais especificidades foram diferentes. 

 

 
Tabela 10 - Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
alelos HLA-DQB1. 

Parâmetros Hemácias HbA2 Hb total Hematócrito CHCM Leucócitos 

Valor de p 0,267 0,475 0,045* 0,036* 0,208 0,428 
Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação múltipla de médias entre os alelos do locus 
DQB1 e os valores de hemácias (He), hemoglobina A2 (HbA2), hemoglobina total (Hb), hematócrito 
(Ht), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e leucócitos. O pós-teste de Tukey 
não foi realizado devido ausência de normalidade na distribuição dos valores. *Valor de p < 0,05. 
 

 

Para os parâmetros cujos valores apresentaram normalidade em sua 

distribuição (HbS, HbF, VCM, HCM, reticulócitos e plaquetas), a tabela 11 apresenta 

a comparação dos genótipos e dos parâmetros hematológicos, podendo ser notado 

através dos valores p que não existem diferenças significativas entre os alelos do 

locus DRB1 e essas variáveis, ainda assim pode-se observar que o valor de p 

(0,097) da variável HbF encontra-se menor do que nas demais parâmetros.  

Tabela 11: Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
alelos do locus DRB1 

Parâmetros HbS HbF VCM HCM Reticulócitos Plaquetas 

Valor de p 0,637 0,097 0,352 0,691 0,339 0,227 

Foi utilizado o teste de ANOVA para comparação múltipla de médias entre os alelos do locus DRB1 e 
os valores de hemácias hemoglobina S (HbS), hemoglobina fetal (HbF), volume corpuscular médio 
(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), reticulócitos e plaquetas. O pós-teste de Tukey não foi 

realizado, pois as variáveis não apresentam distribuição normal e nem diferença significativa. 

 

Em relação aos alelos DQB1 também foi realizada a comparação entre as 

especificidades desse locus e os parâmetros hematológicos com distribuição normal. 

A tabela 12 apresenta os valores de p para cada uma dessas 

comparações realizadas, onde o parâmetro HbF apresenta diferença significativa 

(p=0,024) frente aos demais. Dessa forma, após a realização do pós-teste de Tukey 

foi observada diferença mais significativas entre o alelo DQ02 (8±5,54) e DQ06 

(17±9,33), com valor de p = 0,015. 
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Tabela 12 - Comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os alelos HLA -
DQB1. 

Foi utilizado o teste de ANOVA para comparação múltipla de médias entre os alelos do locus DRQ1 e 
os valores de hemácias hemoglobina S (HbS), hemoglobina fetal (HbF), volume corpuscular médio 
(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), reticulócitos e plaquetas. O pós-teste de Tukey foi 
realizado para identificar quais alelos foram diferentes.*Valor de p < 0,05, **Valor de p = 0,015. 
 

4.6 Características hematológicas em relação aos genótipos HLA classe II 

 

Na tabela 13 figuram os valores de p relacionados aos genótipos DRB1 e 

à comparação com as médias dos valores hematológicos. De acordo com os valores 

de p, não houve significância estatística, consequentemente, pode-se afirmar que 

não existem diferenças significativas entre esses genótipos e as variáveis 

hematológicas. O mesmo ocorre para a comparação do DQB1 com as médias dos 

valores hematológicos (TABELA 14). 

Tabela 13 - Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
genótipos do locus DRB1. 

Parâmetros 
Hemácias HbA2 Hb total Hematócrito CHCM Leucócitos 

Valor de p 0,494 0,394 0,254 0,271 0,749 0,650 

Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação múltipla de médias entre genótipos do locus 
DRB1 e os valores de hemácias (He), hemoglobina A2 (HbA2), hemoglobina total (Hb), hematócrito 
(Ht), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e leucócitos. O pós-teste de Tukey 
não foi realizado devido ausência de significância estatística e de distribuição normal.  

 

Tabela 14 - Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
genótipos do DQB1. 

Parâmetros Hemácias HbA2 Hb total Hematócrito CHCM Leucócitos 

Valor de p 0,319       0,327 0,135 0,142 0,818 0,153 

Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação múltipla de médias entre genótipos do locus 
DRB1 e os valores de hemácias (He), hemoglobina A2 (HbA2), hemoglobina total (Hb), hematócrito 
(Ht), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e leucócitos. O pós-teste de Tukey 
não foi realizado devido ausência de significância estatística e de distribuição normal. 
 

Parâmetos DQ02 DQ03 DQ04 DQ05 DQ06 p 

 
HbS 
 

 
77±16,33 

 
78±7,62 

 
81±7,29 

 
78±8,52 

 
77±8,15 

 
0,869 

HbF 
 

8±5,54** 14±7,66 11±5,15 14±7,97 17±9,33** 0,024* 

VCM 
 

94±7,31 96±15,86 103±7,86 100±11,1
0 

91±18,59 0,179 

HCM 
 

32±2,31 33±5,66 35±2,28 34±4,03 31±5,79 0,343 

Reticulócitos 

 
10±4,33 11±4,25 12±4,39 10±3,23 9±3,12 0,398 

Plaquetas   393.940±
151.518 

370.909± 
154.305 

272.163± 
146.725 

355678± 
104.206 

430.087± 
148.214 

0,120 
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As tabelas 15 e 16 os resultados da comparação dos HLA-DRB1 e -DQB1 

com as médias dos parâmetros hematológicos. De acordo com os valores de p 

apresentados nas duas tabelas, não há diferença significativa entre os genótipos dos 

dois loci e os parâmetros avaliados. No locus DQB1 observa-se uma tendência a 

uma diferença quando comparado às médias das plaquetas. 

 

Tabela 15 - Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
genótipos do DRB1. 

Parâmetros HbS HbF VCM HCM Reticulócitos Plaquetas 

Valor de p 0,934 0,522 0,910 0,850 0,116 0,458 

Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação múltipla de médias entre genótipos do locus 
DRB1 e os valores de hemácias (He), hemoglobina A2 (HbA2), hemoglobina total (Hb), hematócrito 
(Ht), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e leucócitos. O pós-teste de Tukey 
não foi realizado devido ausência de significância estatística e de distribuição normal.  

 

 
Tabela 16 - Resultado da comparação das múltiplas médias dos parâmetros hematológicos com os 
genótipos do DQB1. 

Parâmetros HbS HbF VCM HCM Reticulócitos Plaquetas 

Valor de p 0,236 0,248 0,827 0,936 0,826 0,072 

Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação múltipla de médias entre genótipos do locus 
DRB1 e os valores de hemácias (He), hemoglobina A2 (HbA2), hemoglobina total (Hb), hematócrito 
(Ht), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e leucócitos. O pós-teste de Tukey 
não foi realizado devido ausência de significância estatística e de distribuição normal.  
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5 DISCUSSÃO 

 

A AF é uma das doenças hematológicas mais difundidas no mundo, 

abrangendo todos os continentes, destacando-se principalmente a África e a 

América, atingindo expressiva parcela da população mundial, sendo no Brasil a 

doença hereditária mais prevalente (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003).  

A oclusão vascular que ocorre leva à isquemia tecidual, disfunção 

endotelial, inflamação crônica, lesão de isquemia-reperfusão e juntamente com a 

hemólise faz com que surjam as complicações clínicas associadas à AF, tais como: 

dolorosos episódios de vaso-oclusão, úlceras de membros inferiores, infecções 

recorrentes, síndrome torácica aguda, hipertensão pulmonar, AVC e o dano 

cumulativo de vários órgãos (CONRAN; COSTA, 2009; REES; GIBSON, 2011). 

De acordo com Zago e cols. (2002), é uma doença ligada à herança 

genética, genuinamente associada à etnia e a raça do paciente. No nosso estudo 

houve diferença em relação ao sexo, sendo o sexo feminino o mais prevalente 

dentre o grupo de pacientes estudados, em desacordo com dados da literatura nos 

quais não houve diferenças na prevalência da AF quanto ao sexo (CORDEIRO et 

al., 2009; SILVA et al., 2009; TAMOUZA et al., 2002).  

Apesar de ser uma doença monogênica, na qual todos os indivíduos 

exibem a mesma mutação genética, observa-se uma grande variabilidade clínica 

(PAIVA E SILVA; RAMALHO; CASSORLA, 1993; TAMOUZA et al., 2002). Assim 

sendo, a acentuada variabilidade de sintomas tem levado à pesquisa de 

características genéticas que possam explicar tais contrastes na clínica da doença. 

Além da mutação determinante da doença, outros fatores podem contribuir com a 

heterogeneidade fenotípica da AF, tais como: níveis de HbF, bem como fatores 

genéticos ligados à presença de  α-talassemia e ao tipo de haplótipo do gene da β-

globina (MOUZINHO-RIBEIRO et al., 2008; OGEDEGBE, 2002).   

A busca de outros marcadores genéticos que possibilitem a investigação 

das causas da heterogeneidade clínica da AF poderiam predizer a necessidade de 

condutas terapêuticas e o estabelecimento de um prognóstico quanto à evolução 

dessa patologia. 

Frequências de genes, antígenos e haplótipos HLA são marcadores 

consideráveis das populações, sendo possível a partir do levantamento das 
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frequências, obter dados importantes de histocompatibilidade para fins de 

transplantes e estudo de associações entre HLA e doenças (CAMPOS, 1998). 

De acordo com Alves e cols. (2005), o conhecimento do sistema HLA é 

uma importante ferramenta no entendimento da patogenia de diversas doenças. Os 

genes HLA têm sido estudados em uma grande variedade de doenças de distintas 

etiologias, incluindo as autoimunes, as infecciosas, as neoplásicas e as idiopáticas 

(GONADI, 2000). O conhecimento dos alelos, genótipos e haplótipos HLA herdados 

permitem predizer o risco de vir a desenvolver determinada doença ou estar 

protegido dela (THORBSY, 1997). 

Este estudo é o primeiro realizado no Brasil utilizando uma amostra de 

pacientes com AF para determinação do polimorfismo HLA de classe II e sua 

relação com as manifestações clínicas e parâmetros hematológicos. 

No que diz respeito à frequência dos alelos DRB1 em pacientes com 

anemia falciforme, Tamouza e cols. (2002) verificaram em seu estudo uma maior 

frequência dos alelos DRB1*13 (52,3%), DRB1*11 (32,6%) e DRB1*15 (26,3%), 

estando o nosso estudo em conformidade em relação à frequência aumentada de 

DRB1*11 e divergindo em relação à frequência do DRB1*13, a qual no presente 

estudo encontra-se diminuída. Em outro estudo foi verificado a maior frequência dos 

alelos DRB1*10 (19,98%) e DRB1*11 (29,79%), corroborando com o presente 

estudo quanto à frequência aumentada do DR11 (MAHDI et al., 2008). Em outro 

estudo realizado por Al-Ola e cols. (2008) para determinar a susceptibilidade à 

osteomielite, verificou-se também que o DRB1*11 figurava entre os mais frequentes 

alelos, reforçando os achados do presente estudo. 

Estudo anteriores realizaram também a determinação da frequência dos 

alelos DQB1 em indivíduos com AF, e assim como no presente estudo, reportaram a 

frequência aumentada de DQB1*03, DQB1*06 (TAMOUZA et al., 2002; TAMOUZA 

et al., 2008), DQB1*05 (AL-OLA et al., 2008; MAHDI,  et al., 2008; TAMOUZA et al., 

2002). 

No que concerne à investigação na diferença da distribuição dos alelos de 

ambos os loci entre indivíduos com AF e indivíduos saudáveis (HbA2), apenas um 

estudo realizado por Adekile e cols. (2005) utilizou-se de uma amostra de indivíduos 

aparentemente saudáveis para formar seu grupo controle saudável. Os resultados 

do presente estudo indicam a participação dos alelos DRB1*13 e DQB1*03 na 

anemia falciforme, os quais estariam ligados à proteção e susceptibilidade, 
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respectivamente. Nossos achados divergem dos encontrados no estudo citado 

anteriormente, no qual os autores observaram diferenças significativas nas 

frequências dos alelos DRB1*01 e DRB1*10, os quais estariam ligados a uma maior 

propensão à AF. 

Associação dos alelos HLA, dos seus genótipos e haplótipos têm sido 

relacionados a vários tipos de complicações na AF, como por exemplo, AVC, STA, 

CVO, infecções recorrentes, úlceras de perna, entre outras (MAHDI et al., 2008; 

TAMOUZA et al., 2002; HOPPE et al., 2003). 

Segundo Belcher e cols. (2000), as células T e as células apresentadoras 

de antígenos estão associadas à lesão endotelial na AF, e os alelos do sistema HLA 

foram identificados como modificadores dos fatores de risco para eventos na AF, tais 

como a doença vascular (RASMUSSEM et al., 2002), e no desenvolvimento de 

complicações, incluindo acidente vascular cerebral, aloimunização e úlceras de pele 

(HOPPE et al., 2003; STYLES et al., 2000), vaso-oclusão (MAHDI; AL-OLA;  

ABEER, 2008), osteomielite (AL-OLA et al., 2008), e necrose avascular da cabeça 

femoral (ADEKILE et al., 2005).  

Em um estudo realizado por Styles e cols. (2000), onde 22 crianças com 

evidência de infarto cerebral foram incluídas no grupo que possuía AVC, foi 

encontrada de forma significativa que para os loci HLA-DRB1 e –DQB1, estando os 

alelos DR*03 e DQ*02 associados com o risco aumentado para o desenvolvimento 

de AVC enquanto que os alelos DR*15 e DQ*06 indicavam uma proteção contra o 

surgimento do AVC. De forma comparativa, os achados do trabalho citado 

anteriormente corroboram com os nossos, no que se refere à associação das 

especificidades DRB1*15 e DQB1*06 com o AVC, porém, os nossos resultados 

sugerem que esses alelos estão associados a uma maior susceptibilidade para o 

desenvolvimento dessa manifestação.  

Em contrapartida, resultados de outro estudo realizado por Hoppe e cols. 

(2003), utilizando-se de uma amostra maior, sugerem que não há relação entre 

ambos os loci e o AVC na sua amostra de pacientes. 

A síndrome torácica aguda também é uma das mais frequentes causas de 

hospitalização de pacientes com AF, consequentemente contribuindo para o 

aumento da morbidade e mortalidade, sendo a causa de aproximadamente 25% das 

mortes em pacientes com essa doença (PAUL et al., 2011). 
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Apesar de várias etiologias terem sido sugeridas para sua patogênese, os 

mecanismos básicos da fisiopatologia da STA continuam, em sua maioria, ainda 

desconhecidos. As causas primordiais que contribuem para o desenvolvimento de 

STA têm sido relacionadas a mecanismos infecciosos, como infecções por 

Chlamydia pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae, e a mecanismos não 

infecciosos, como a oclusão de vasos pulmonares (MAHDI et al., 2009; MILLER, 

2011). 

Mahdi e cols. (2009) estudaram a associação de alelos dos loci HLA-

DRB1 e -DQB1 com a STA e observaram que apenas o locus -DRB1 apresentou 

relação essa manifestação clínica, na qual o alelo DRB1*13 aparecia como o alelo 

mais frequente entre os pacientes com STA, participando assim, como um alelo de 

susceptibilidade. Quanto ao locus -DQB1, no mesmo estudo realizado pelo grupo de 

Mahdi, não foram encontradas diferenças significantes na distribuição dos seus 

alelos nos pacientes do estudo. Em comparação com o estudo previamente citado, o 

presente trabalho observou que alelos de ambos os loci tiveram associação com a 

STA, na qual os alelos DRB1*01 e DQB1*05 estão associados a uma proteção 

contra o surgimento dessa manifestação clínica, enquanto o alelo DQB1*06 confere 

susceptibilidade à STA. 

A CVO figura também uma das maiores causas de morbidade e 

mortalidade em pacientes com AF e contribui para o aparecimento de outras 

complicações, incluindo infecção, síndrome torácica aguda e AVC (CHIANG; 

FRENETTE, 2005; MAHDI et al., 2005). Devido à importância dessa manifestação 

clínica o atual estudo buscou também associar as frequências dos alelos de ambos 

os loci HLA-DRB1 e –DQB1 com a CVO, porém não houve associação significativa 

nas distribuições dessas especificidades, apesar de Mahdi e cols. (2005) terem 

observado a participação do alelo DRB1*10, o qual estaria associado a uma maior 

susceptibilidade à CVO, enquanto que alelos como o DRB1*14, DRB1*15 e 

DQB1*06 estariam associados à proteção. 

 Referente aos valores hematológicos, Mahdi e cols. (2008) na 

caracterização laboratorial demonstraram entre os pacientes com anemia falciforme 

os seguintes níveis de HbA2 (2,9 ± 1,2), Hb total (9,4 ± 1,1), CHCM (33,9 ± 1,7) e 

leucócitos (10,7 ± 6,2), os quais com exceção da Hb total apresentaram-se 

semelhantes no nosso estudo. Em outros estudos a disparidade maior continuou 

sendo dos níveis de Hb total (TAMOUZA et al., 2002).  
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 Em relação ao perfil de hemoglobinas, a HbS apresenta uma 

heterogeneidade semelhante a outro estudo, como reportam Mahdi e cols (2008) 

(71,3 ± 10,7). Na caracterização dos níveis de HbF, Mahdi e cols. (2008) reportam 

uma variação de 20,7 ± 8,7; Tamouza e cols. (2002) descrevem a variação de HbF 

nos seus pacientes como sendo 6,5 ± 5,1; Brito e cols. (2009) reportam níveis 

variando 6,72 ± 3,73. Os níveis de HbF no nosso estudo encontram-se semelhantes 

aos dois últimos estudos citados. A diferença perante os níveis de HbF no estudo 

realizado pelo grupo de Tamouza pode ser devido ao protocolo de uso de 

hidroxiuréia, bem como estar relacionado ao tipo de haplótipo da AF nesses 

pacientes.  

No presente estudo, quando se comparou os alelos do locus DRB1 e as 

variáveis hematológicas, os valores de Hb total e de hematócrito foram os únicos 

que apresentaram diferenças estatísticas. Não foi encontrado nenhum dado na 

literatura que corrobore com o nosso achado, porém uma explicação para tal 

associação seria a de que a diversidade clínica da AF pode ser devido a influência 

de genes que se encontrem próximos ou mesmo distantes do gene β-globina 

(MAHDI et al., 2008), que participariam na indução de suscetibilidade ou proteção 

perante estados crônicos de hemólise e inflamação. 

A comparação dos alelos HLA-DQB1 com as variáveis hematológicas nos 

mostra que há associação das especificidades DQB1*02 e DQB1*06 (ambos com 

valor de p = 0,015), as quais estão relacionadas, respectivamente, a níveis mais 

baixos e mais altos de HbF. As concentrações de HbF correlacionam-se diretamente 

com o curso clínico da doença e é descrita como sendo dependente dos haplótipos 

da β-globina. Dessa forma o presente trabalho mostra que esses alelos quando 

presentes podem ser fatores moduladores do curso clínico da AF, juntamente com 

os haplótipos do gene βS. 

Vale a pena ressaltar que as pesquisas HLA e AF concentram-se na 

associação com as manifestações clínicas. De modo geral a associação entre os 

alelos do sistema HLA com AF não tem sido foco de muitas pesquisas, e até o 

momento não existem relatos na literatura que evidenciem a atuação desse sistema 

na modulação das características hematológicas desses pacientes. 

Apesar de terem sido verificadas diferenças significativas nas frequências 

dos alelos DRB1*01, DRB1*15, DQB1*02, DQB1*05 e DQB1*06 no nosso estudo, o 

mecanismo pelo qual esses alelos contribuem para a susceptibilidade ou proteção 
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frente ao AVC e à STA não pôde ser determinado. O fato do complexo MHC (Major 

Histocompatibility Complex) humano ser formado por um conjunto de genes 

altamente polimórficos confere uma alta variabilidade de moléculas HLA. À vista 

disso pode haver várias moléculas do sistema HLA envolvidas no surgimento de 

complicações na AF apesar de que tenha sido possível analisar apenas os loci HLA-

DRB1 e -DQB1. 

Quando alelos HLA são associados a predisposição ou resistência a 

doenças, existem dois principais possíveis mecanismos para essa associação. O 

primeiro mecanismo está relacionado ao controle direto da resistência ou da 

susceptibilidade às doenças a partir de genes localizados em outros loci, assim 

como um possível desequilíbrio de ligação entre outros genes envolvidos na 

patogênese dessas doenças e genes do sistema HLA. O Segundo mecanismo 

implica na imunoreatividade contra autoantígenos devido a uma seleção anormal do 

repertório de células T, reação contra autoantigenos alterados  ou imunoreatividade 

cruzada com antígenos estranhos (HOLOSHITZ, 2013; HONG et al., 2009; STORTI-

MELO et al., 2010). 

Outra teoria sugere que a hipótese da apresentação de antígenos não por 

si só não pode explicar a associação HLA-doença. Tal teoria propõe que o MHC 

codifica ligantes específicos em proeminências existentes nos domínios α2 e β1 das 

moléculas de classe I e classe II, respectivamente.  Dessa forma, essa teoria postula 

que várias moléculas HLA podem promover o surgimento de doenças devido a 

propriedade de agirem como ligantes de receptores diferentes do MHC e ativar vias 

de sinalização, nas quais desordens nessas vias gerariam doenças associadas ao 

MHC (HOLOSHITZ, 2013).  

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a forma com a qual 

o sistema HLA contribui para a patogênese de doenças de diferentes etiologias. 

Para doenças de caráter vascular uma possibilidade é a de que pode haver 

diferenças no padrão e qualidade da ativação de células endoteliais e na expressão 

de moléculas de adesão (ADEKILE et al.,2005).  

A doença de Moyamoya é geralmente observada em membros da mesma 

família, e de acordo com estudos realizados, o desenvolvimento dessa doença está 

associado a alelos como o DRB1*1302, DQB1*0502 e ao DQB1*0609 em indivíduos 

japoneses e coreanos (ADEKILE et al.,2005; INOUE et al., 1997). 

Histopatologicamente, as alterações na vasculatura na doença de moyamoya são 
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indistinguíveis daquelas observadas na vasculopatia cerebral na AF, exibindo 

infiltrado de células T e macrófagos (STYLE et al., 2000).  

Hipóteses sugerem que os genes do sistema HLA desempenham um 

papel no desenvolvimento do AVC na AF a partir de estímulos gerados por essa 

patologia, gerando uma fonte continua de injúria endotelial devido à hipóxia, 

aumento da geração de trombina e aderência anormal de hemácias falciformes ao 

endotélio. Isso permite que a predisposição de genes do sistema HLA propague o 

processo fisiopatológico, resultando na proliferação de células endoteliais (STYLE et 

al., 2000).   

Assim como o AVC, a STA é uma patologia que tem a oclusão vascular 

como desencadeante do processo fisiopatológico de injúria endotelial. Hipóteses 

propõem também que nessa alteração clínica os genes do sistema HLA contribuem 

para injúria da endotelial através do aumento da atividade de células apresentadoras 

de antígenos ou da ampliação da expressão de moléculas de HLA de classe II nas 

células do endotélio, as quais, apesar de não serem células apresentadoras de 

antígenos profissionais, podem ser estimuladas a expressarem essas moléculas de 

classe II em resposta a citocinas e outros estímulos (MAHDI et al., 2009). 

Sabe-se que a população do Brasil é geneticamente muito heterogênea, 

sendo resultado da contribuição de três grupos étnicos: caucasianos, africanos e 

índios americanos. A maioria dos caucasianos veio de Portugal, Espanha, Itália e 

Alemanha. Os africanos trazidos durante o período colonial eram provenientes 

principalmente do Congo e Angola, com exceção do estado da Bahia que receberam 

imigrantes vindos do Golfo de Beninl, enquanto os índios se originam 

predominantemente das tribos Tupi e Tapuia (ALVES et al., 2006;;  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho pela primeira vez identificou a associação do 

polimorfismo dos genes do MHC com alterações clínicas e com parâmetros 

hematológicos na anemia falciforme em uma população brasileira.  

Os nossos achados fornecem a primeira evidência de que os loci HLA-

DRB1 e -DQB1 estão envolvidos na modulação do curso clínico e no surgimento de 

complicações na anemia falciforme. Consequentemente a identificação de tais 

associações poderia mudar a forma com a qual o indivíduo falcêmico é 

acompanhado.  

Esses resultados sugerem que fatores genéticos relacionados com a 

resposta imune alterada possam contribuir com a grande variabilidade clínica nos 

indivíduos com AF, 

Genes da região do sistema HLA podem servir como marcadores 

genéticos para a identificação de pacientes de risco para essas complicações, 

predizendo a necessidade de condutas terapêuticas preventivas menos danosas e 

com substancial impacto na qualidade de vida do indivíduo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido aplicado aos 

pacientes com anemia falciforme 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

                        Prezado paciente, 

 O projeto ao qual você está sendo convidado a participar trata-se de uma pesquisa 

intitulada “ASSOCIAÇÃO DOS HAPLÓTIPOS DOS ALELOS HLA Classe II COM AS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAS NA ANEMIA FALCIFORME”, que 

tem como objetivo principal pesquisar a presença de características hereditárias, ou seja, 

herdadas da sua família e que possam estar relacionadas com os sintomas da anemia 

falciforme.  

            Para o desenvolvimento deste estudo será necessário um grupo de pacientes com 

anemia falciforme. Será coletada uma amostra de sangue (10 ml) em tubo próprio para 

coleta de sangue por profissional capacitado e com todos os procedimentos de 

biossegurança adequada, incluindo material descartável e estéril.  

 A coleta de sangue será realizada na sala de coleta do HEMOCE, localizado na 

Avenida José Bastos, 3390, em dias em que os pacientes já estarão, ali, realizando outros 

exames, por conta do seu acompanhamento médico. Caso seja necessária a vinda do 

paciente, exclusivamente, para a participação em nossa pesquisa, os pesquisadores se 

responsabilizarão por seu transporte até o local da coleta. 

 Este estudo possui baixo risco que está associado ao procedimento de coleta de 

sangue, podendo haver o aparecimento de um pequeno hematoma, isto é, um pequeno 

derramamento de sangue no local da coleta. Durante a coleta sanguínea serão realizadas 

medidas preventivas com intuito de minimizar qualquer risco ou incômodo. Somente no final 

do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício direto para o participante. 

Espera-se que a realização do estudo possibilite uma melhoria no tratamento e no 

conhecimento da anemia falciforme. 

 As amostras de sangue coletadas serão utilizadas unicamente para a realização 

desta pesquisa, onde ao final do estudo as mesmas serão devidamente descartadas em 

local apropriado. O descarte das amostras biológicas será feito de acordo com as normas de 

biossegurança. 

Serão utilizados dados dos prontuários médicos, onde as informações desta 

pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo 

estudo, sendo assegurado o sigilo a cerca sua participação.  

 Convido o(a) Sr(a) a participar da pesquisa, em caso de dúvida, poderá comunicar-

se com o pesquisador Dr. Mauriclécio Franco Ponte, que reside na rua Professor Carvalho, 
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2950, Apt. 201, Joaquim Távora, Fortaleza,CE. Fone: (85) 3227-9080 / Cel: (85) 9984-7375. 

Para tanto, necessitamos que o senhor(a) autorize a obtenção da coleta de sangue e das 

informações para que seja realizada a pesquisa. 

 A participação do(a) senhor(a) na pesquisa será plenamente voluntária e consciente, 

não havendo qualquer forma de pagamento ou compensação material, sendo que, ao 

participar da pesquisa, não ficará exposto(a) a nenhum risco, podendo desistir de participar, 

a qualquer momento, sem prejuízo de sua assistência médica. Sua identidade será mantida 

em sigilo absoluto, sendo a divulgação dos resultados totalmente proibida a terceiros, 

ficando restrita à discussão acadêmica de âmbito científico e, ainda assim, sem qualquer 

possibilidade de identificação dos pacientes. Será, no entanto, permitido o acesso às 

informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa. 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HUWC – UFC. Rua 

Capitão Francisco Pedro, 1290 – Rodolfo Teófilo – 60430-370 – Fone: (85) 3366.8589. 

Esse documento será impresso em duas vias, ficando uma com o entrevistado e a 

outra com o pesquisador.  

      
  Eu, __________________________________ fui informado(a) do objetivo deste 

trabalho de forma clara e detalhada, assim como dos desconfortos previstos e benefícios 

esperados. Certo e ciente dos detalhes acima descritos, e, por concordar na íntegra com 

todos os termos acima expostos, manifesto, por vontades própria, livre e consciente, o 

propósito de participar do presente estudo                             

 O(a) profissional______________________________________ certificou-me de que 
todas as informações por mim fornecidas serão utilizadas apenas para fins do presente 
projeto de pesquisa e serão divulgadas de forma anônima. 
   

 

 

Fortaleza, ____ de _________________ de ______. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

________________________________________ 

Assinatura de quem obteve o termo 


