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RESUMO 

 

PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DA GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE EM RECÉM-NASCIDOS DO ESTADO DE SERGIPE. DJANE 
ARAÚJO OLIVEIRA. SÃO CRISTOVÃO, 2017. 
 

A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é uma doença hereditária 

recessiva associada ao cromossomo X, na qual portadores dessa deficiência 

podem desenvolver anemia hemolítica durante estresse oxidativo induzido por 

alimentos, medicamentos e infecções. A prevalência dessa deficiência não está 

totalmente estabelecida no país. No estado de Sergipe este estudo teve como 

objetivo estabelecer essa prevalência, por meio de análises de amostras de sangue 

colhidas em papel de filtro, de recém-nascidos (RN) atendidos pelo Programa de 

Triagem Neonatal do estado. Os resultados obtidos estão apresentados na forma 

de dois artigos científicos (capítulo 1 e capítulo 2). O primeiro artigo teve como 

objetivo identificar interferências na técnica quantitativa para o diagnóstico da 

deficiência da G6PD em amostras colhidas em papel de filtro de recém-nascidos, 

coletadas de maio a outubro de 2016 em postos de saúde do estado de Sergipe. 

Divididas em cinco grupos, as amostras foram analisadas em condições pré-

analíticas e analíticas, avaliando-se a frequência de resultados positivos antes e 

depois da padronização da técnica. Os principais interferentes observados na fase 

pré-analítica foram a qualidade da amostra, o tempo entre coleta e exame e a 

temperatura durante o transporte. Na fase analítica foi observada a interferência na 

eluição das amostras. O segundo artigo científico refere-se à detecção da 

prevalência da deficiência da G6PD em amostras de recém-nascidos do estado de 

Sergipe (Capítulo 2). Foram analisadas amostras de sangue de recém-nascidos 

colhidos em papel filtro, provenientes dos postos de saúde de todo o estado, entre 

agosto de 2016 a janeiro de 2017. Em parte das amostras positivas, foram 

realizadas a repetição da dosagem de G6PD e exames complementares para 

avaliação da anemia: hemograma, contagem de reticulócitos e dosagem de 

bilirrubinas. Os casos confirmados foram convocados para avaliação clínica e 

aconselhamento genético. Das 9.040 amostras iniciais, 3.274 foram excluídas por 

má qualidade, restando 5.766 amostras válidas. A prevalência da deficiência da 

G6PD encontrada no estado de Sergipe foi de 9,35%, 3,33% do sexo feminino e 

4,87% do sexo masculino, sendo a maior prevalência no Leste Sergipano (6,40%). 

Apenas 39,99% das amostras seguiram a recomendação do Ministério da Saúde 

para realização da coleta entre 3 a 7 dias após o nascimento. O uso de antibióticos 

que podem desencadear reações hemolíticas foram relatados em apenas 0,35% 

dos RN do sexo feminino e 0,64% do sexo masculino. Dos 473 resultados positivos, 

foram convocados 100 recém-nascidos, dos quais compareceram 50 juntamente 

com os pais. Destes, 20 RN apresentaram confirmação dos testes positivos, bem 

como 4 mães e um pai. Quatro RN apresentaram resultados reduzidos para 
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hemácias, hemoglobina e hematócrito, e dois pacientes apresentaram dosagem de 

bilirrubinas acima do valor de referência. Os pacientes que tiveram a deficiência da 

enzima confirmada participaram de uma avaliação clínica e aconselhamento 

genético, para elucidação da doença, profilaxia e cuidados com alimentação e uso 

de medicamentos que possam desencadear uma crise hemolítica. Com este estudo 

pode-se concluir que a prevalência da deficiência da G6PD no estado de Sergipe 

é de 9,35%, considerada alta, porém condizente com a literatura mundial, 

principalmente pela influência dos povos africanos. Da mesma forma, a maior 

prevalência foi no sexo masculino, sendo os meninos homozigotos que manifestam 

a deficiência associada à mutação no gene da G6PD.  

 

Palavras-chave: eritroenzimopatias; interferentes; G6PD; anemia hemolítica, 

triagem neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

ABSTRACT 

 

PREVALENCE OF THE DEFICIENCY OF GLUCOSE-6-PHOSPHATE 

DEHYDROGENASE IN NEWBORNS OF THE STATE OF SERGIPE 

 

Deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a hereditary 
recessive disease associated with X-chromosome, in which carriers of this 
deficiency can develop hemolytic anemia during oxidative stress induced by food, 
medicines and infections. The prevalence of this deficiency is not fully established 
in the country. In the state of Sergipe, this study aimed to establish this prevalence, 
through analyzes of blood samples collected on filter paper, of newborns (NB) 
attended by the State Neonatal Screening Program. The results obtained are 
presented in the form of two scientific articles (chapter 1 and chapter 2). The first 
article aimed to identify interferences in the quantitative technique for the diagnosis 
of G6PD deficiency in samples collected on filter paper of newborns collected from 
May to October of 2016 at health posts in the state of Sergipe. Divided into five 
groups, the samples were analyzed under preanalytical and analytical conditions, 
evaluating the frequency of positive results before and after standardization of the 
technique. The main interferences observed in the preanalytical phase were the 
quality of the sample, the time between collection and examination and the 
temperature during transportation. In the analytical phase the interference in the 
elution of the samples was observed. The second scientific article refers to the 
detection of the prevalence of G6PD deficiency in samples of newborns from the 
state of Sergipe (Chapter 2). Blood samples of newborns collected on filter paper 
from health posts throughout the state were analyzed between August 2016 and 
January 2017. In part of the positive samples, the G6PD dosage repetition and 
complementary tests were performed to evaluate anemia: blood count, reticulocyte 
count and bilirubin dosage. Confirmed cases were called for clinical evaluation and 
genetic counseling. Of the 9,040 initial samples, 3,274 were excluded due to poor 
quality, leaving 5,766 valid samples remaining. The prevalence of G6PD deficiency 
found in the state of Sergipe was 9.35%, 3.33% female and 4.87% male, with the 
highest prevalence in the Sergipe State (6.40%). Only 39.99% of the samples 
followed the Ministry of Health's recommendation for collection between 3 and 7 
days after birth. The use of antibiotics that can trigger hemolytic reactions were 
reported in only 0.35% of the female NBs and 0.64% of the male sex. Of the 473 
positive results, 100 newborns were summoned, of whom 50 attended with the 
parents. Of these, 20 NB presented confirmation of the positive tests, as well as 4 
mothers and one father. Four NB presented reduced results for red blood cells, 
hemoglobin and hematocrit, and two patients presented bilirubin dosage above the 
reference value. Patients who had the deficiency of the confirmed enzyme 
participated in a clinical evaluation and genetic counseling, to elucidate the disease, 
prophylaxis and care with food and use of medicines that can trigger a hemolytic 
crisis. With this study, it can be concluded that the prevalence of G6PD deficiency 
in the state of Sergipe is 9.35%, considered high, but consistent with the world 
literature, mainly due to the influence of African peoples. Likewise, the highest 
prevalence was in the male sex, and the boys were homozygous that manifested 
the deficiency associated with the mutation in the G6PD gene. 
 



 
 

x 
 

 

Key words: erythroenzyme, interferences, G6PD, hemolytic anemia, neonatal 
screening. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

A glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é uma enzima citoplasmática cuja 

função principal é a proteção das células contra danos oxidativos, promovendo a 

desintoxicação de radicais livres. As hemácias dependem exclusivamente dessa 

enzima para essa proteção, pois não possuem mitocôndrias, assim geram 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) através do ciclo das pentoses. As 

enzimas glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e 6-fosfogliconato desidrogenase 

(6PGD) reduzem a coenzima NADP à nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

reduzida (NADPH), que será utilizada para a manutenção da glutationa no estado 

reduzido (GSH), por meio da glutationaredutase. Essa via desempenha importante 

papel na proteção das hemácias frente aos danos provocados pelo estresse oxidativo, 

que são os responsáveis pela redução da vida média das hemácias (SCHICK, 

TALAVERA; CONRAD, 2015). 

Nas hemácias deficientes de glicose-6-fosfato desidrogenase, ocorre um 

decréscimo na redução do NADP em NADPH, induzindo a um baixo potencial redutor 

que interfere na capacidade metabólica oxidativa, deixando a hemácia vulnerável a 

hemólise por não conseguir proteger os grupos sulfidrilas da hemoglobina com 

formação de corpos de Heinz e oxidação da membrana, que pode desencadear crises 

hemolíticas de intensidade variável (SOARES et al., 2013). 

A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é uma doença 

genética recessiva ligada ao cromossomo X. Indivíduos deficientes em G6PD podem 

desenvolver anemia potencialmente fatal durante o estresse oxidativo induzido por 

alimentos (fava, leguminosas), medicamentos (primaquina, sulfa) e infecção por 

microorganismos. Por outro lado, há um efeito benéfico da deficiência de G6PD, 

alguns estudos relataram que a deficiência de G6PD fornece resistência contra a 

malária, uma vez que o parasita da malária não pode completar seu ciclo de vida em 

hemácias deficientes de G6PD comprometidos que têm uma diminuição no tempo de 

vida ou devido à fagocitose precoce de hemácias deficientes por fagócitos (SARKER, 

2016). 

 Esta deficiência está presente em mais de 400 milhões de pessoas em todo o 

mundo, estando associada a alguns grupos étnicos, ocorrendo com maior prevalência 

na África, Ásia, Mediterrâneo e Oriente (RENZAHO et al., 2014). Os últimos dados da 

prevalência no Brasil estimam-se que pode atingir até 7% da população, sendo que 
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as maiores prevalências ocorrem em populações com ancestralidade africana 

(SANTOS et al., 2016). 

Assim, a triagem neonatal surge como uma importante ferramenta preventiva 

que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças infecciosas ou congênitas, 

assintomáticas no período neonatal, a tempo de se interferir no curso da doença, 

permitindo desta forma, a instituição do tratamento precoce específico e a diminuição 

ou eliminação das sequelas associadas a cada doença (GOLDBECK, 2013). 

Triagem em saúde pública significa identificar em uma população 

assintomática, os indivíduos que estão sob risco de desenvolver determinada doença 

ou distúrbio e que se beneficiariam de investigação adicional, ação preventiva ou 

terapêutica imediatas. A partir da identificação por testes específicos, pode-se iniciar 

o tratamento adequado visando minimizar riscos ou complicações advindas da 

condição identificada. As primeiras pesquisas na área da triagem neonatal foram 

desenvolvidas na década de 60 nos Estados Unidos por Robert Guthrie com a 

dosagem da fenilcetonúria e desde então esses programas foram implantados em 

todo o mundo para diagnosticar diversas doenças. No Brasil, a realização de testes 

de triagem neonatal começou no final da década de 70 na APAE de São Paulo com a 

dosagem da fenilcetonúria (BRASIL, 2016).  

O alto índice da população brasileira com ancestralidade africana faz com que 

exista uma prevalência considerável de anormalidades genéticas (VERMA, 2015), 

incluindo a deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase, porém tanto no Brasil 

quanto no estado de Sergipe estes índices ainda são pouco conhecidos. Assim, a 

importância de estabelecer a ocorrência dessa deficiência no estado empregando a 

triagem neonatal é primordial para que mediante diagnóstico precoce, orientação e 

acompanhamento médico, se possam prevenir crises de anemia hemolítica, 

hiperbilirrubinemia neonatal, sequelas neurológicas e até mesmo morte. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 
 
 

2.1 Hemácias: Composição, Senescência, Vias Metabólicas 

 
 

A hemácia é uma célula sanguínea de linhagem mieloide, cuja membrana não 

é uma estrutura estática, mas sim altamente dinâmica permitindo-se submeter a 

deformações necessárias para atravessar o leito vascular com o objetivo de realizar a 

sua função principal: o fornecimento de oxigênio aos tecidos (Figura 1). 

A ordenada e específica organização estrutural de vários componentes da 

membrana é responsável pela capacidade de deformação e estabilidade mecânica da 

membrana, que são necessários para a hemácia executar sua função ao longo dos 

seus 120 dias de vida (DA COSTA, 2013). 

 

 

Figura 1: Forma bicôncava do eritrócito.  
Fonte: GUYTON, HALL, 2011. 

 

A membrana plasmática da hemácia apresenta papel chave na manutenção 

da forma bicôncava da célula, sendo constituída por 42% de lipídios, 52% de proteínas 

e 7% de carboidratos. Possui proteínas integrais, imersas na bicamada fosfolipídica, 

e periféricas, dispostas na face interna da bicamada constituindo o citoesqueleto. As 

proteínas periféricas são as espectrinas (alfa e beta), anquirinas, bandas 4.1, 4.2, 

demantina, actina, aducina, bandas 6 e 7. As interações entre as proteínas e a 

bicamada lipídica são responsáveis pela flexibilidade e deformabilidade da hemácia. 
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Dentre as proteínas que se encontram ancoradas à membrana destacam-se a 

proteína de banda 3 ou proteína de troca de íons (anionexchanger 1, AE1) um 

transportador de membrana cuja função é promover trocas de Cl-/HCO3- (PINTO et 

al., 2013). 

A hemoglobina é uma proteína tetramérica formada por dois pares de cadeias 

globínicas α (ou α-like) e não-α (β-like), cada uma associada a um grupo heme 

(FIGURA 2). A função primordial da hemoglobina é transportar oxigênio através da 

corrente sanguínea e disponibilizá-lo às células de todo o organismo. Ao mesmo 

tempo remove o dióxido de carbono resultante do catabolismo, colaborando na 

manutenção do equilíbrio ácido-base (TEIXEIRA, 2014).  

 

Figura 2: Grupo Heme.  
Fonte: GROTTO, 2010. 

 

As moléculas de oxigênio são transportados para tecidos pela hemoglobina 

(Hb) no sangue e na maior parte são reduzidas a água por citocromo-oxidase em 

mitocôndrias, a fim de sintetizar ATP. Cada tetrâmero de hemoglobina contém um 

único heme onde a molécula de oxigênio (O2) está incorporada obrigatoriamente 

ligada a Fe (II). Assim, uma única molécula de hemoglobina pode ligar quatro 

moléculas de O2. A ligação/liberação do O2 pela heme é baseada no equilíbrio 

químico. Geralmente em equilíbrio, a concentração de O2-ligado é proporcional à 

pressão parcial de O2 na ausência de interações entre os locais de ligação a O2. As 

pressões parciais de O2 no pulmão e tecidos são 100 e 40 mmHg, respectivamente. 

Para a transferência de O2 sob uma diferença tão pequena em pressões parciais, a 
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alteração de O2 ligado para liberado deve ocorrer em pequena mudança de pressão 

de O2 (NAGATOMO et al., 2015).  

A anidrase carbônica, uma metaloenzima regulatória de pH é encontrada na 

maioria dos tecidos, incluindo hemácias e catalisa rapidamente a hidratação do 

dióxido de carbono (CO2) de modo a formar bicarbonato (HCO3-) e a desidratação 

reversível. Também desempenha um papel importante no transporte de CO2 e íons 

(tais como H+, Na+ e Cl-) que regulam o pH e uma variedade de processos fisiológicos 

que vão desde a respiração ao metabolismo celular (GHOSH et al., 2015). 

O primeiro passo enzimático na via de biossíntese do heme é a geração de 

ácido aminolevulínico (ALA) a partir de glicina e succinil-coenzima A por ALA-sintase 

na mitocôndria. ALA, em seguida, migra para o citosol, onde duas moléculas de ALA 

são condensadas para formar porfobilinogênio (PBG). Quatro moléculas de PBG são 

ligadas para formar hidroximetilbilano (HMB), substrato para síntese de 

uroporfirinogênio cíclica III (UPG III). A descarboxilação do UPG III leva à formação 

de coproporfirinogênio III que, de volta à mitocôndria, sofre descarboxilação oxidativa 

para gerar protoporfirinogênio IX. Este sofre oxidação a protoporfirina IX que será 

subsequentemente quelado com ferro ferroso para formar heme (YANG, 2015). 

 

 

Figura 3. Biossíntese do Heme.  
Fonte: GROTTO, 2010. 

 

Segundo GROTTO (2010) conforme citado por Pereira e Ramos (2015), a 

degradação da hemácia no interior dos macrófagos é seguida pela liberação da 
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hemoglobina. Os aminoácidos liberados por esta cadeia serão armazenados para 

produção de novas proteínas. A heme oxigenasse produz quantidades equimolares 

de biliverdina, monóxido de carbono (CO) e Fe3+. Esta enzima tem um importante 

papel fisiológico, regulando os níveis de hemeproteínas, protegendo as células da 

agressão oxidativa da porção heme livre. O Fe3+ pode ser estocado no próprio 

macrófago na forma de ferritina. 

O catabolismo da heme ocorre majoritariamente nos macrófagos do baço, 

podendo também ocorrer nos macrófagos da medula óssea e nas células de Kupffer. 

Após a sua formação, a bilirrubina não conjugada (BNC) é liberada no plasma. Neste 

mecanismo do catabolismo do grupo heme, o anel de ferroprotoporfirina IX sofre a 

ação catalítica da heme oxigenase (HO). Esta enzima consome 3 moléculas de 

oxigênio e requer um agente redutor, NADPH. A enzima heme oxigenasse catalisa a 

rotura entre os anéis pirrólicos I e II do heme formando a biliverdina (BLV), que é 

reduzida a bilirrubina (BL) numa reação catalisada pela biliverdina redutase (BVR). A 

bilirrubina não conjugada (BNC) gerada é lipossolúvel e circula no sangue ligada à 

albumina, o que impede que seja excretada para a urina. Em indivíduos saudáveis, 

cerca de 99,9% da bilirrubina não conjugada circula sob a forma deste complexo com 

a albumina (FEVERY, 2008 apud RODRIGUES, 2014). 

Durante a maturação as hemácias perdem seu núcleo, mitocôndrias, e outras 

organelas. Assim, elas são incapazes de realizar a fosforilação oxidativa e síntese de 

proteínas e lipídios. Apesar desta limitação, as células são capazes de realizar 

plenamente seu papel funcional que envolve, principalmente, o transporte e 

fornecimento de oxigênio para os tecidos. As vias metabólicas envolvidas na função 

e sobrevivência celular compreendem a glicólise anaeróbica não oxidativa (via de 

Embden-Meyerhof), via das hexoses monofosfato e a via do metabolismo da 

glutationa (KORALKOVA, 2014). 

 A glicólise anaeróbia, também conhecida como via de Embden-

Meyerhof, é a única fonte de energia para as hemácias (FIGURA 4). A glicose é 

metabolizada num processo que resulta na produção de piruvato/lactato, ATP e 

NADH. O ATP dirige o funcionamento adequado da bomba de K +/Na +, que estão 

envolvidos na manutenção de flexibilidade e integridade da membrana das hemácias. 

Esta via transforma a glicose em piruvato e o reduz a lactato gerando ATP, sendo 

regulada por três passos limitantes da velocidade: a ação catalítica de hexoquinase 

(HK) que converte glicose em glicose-6-fosfato, fosfofrutoquinase (PFK) que converte 



19 

 

 

 

frutose-6-fosfato em frutose-1,6-bifosfato, e piruvatoquinase que converte 

fosfoenolpiruvato em piruvato (KORALKOVA, 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Via de Embden-Meyerhof.  

Fonte: HOFFMAN et al., 2012. 

 

 A via de Rapoport-Luebering, a via de metahemoglobina redutase e a 

via fosfogluconato (ou via das pentoses) do tipo oxidativa são desvios da via glicolítica. 

A via de Rapoport-Luebering é uma via alternativa entre o 1,3- difosfoglicerato e o 3-

fosfoglicerato, que apesar de diminuir o rendimento de produção de ATP, gera 2,3- 

difosfoglicerato (2,3-DPG). O 2,3-DPG é modificado a 3-fosfoglicerato para dar 

continuidade às etapas subsequentes da via principal. O 2,3-DPG se liga à 

hemoglobina entre as duas globinas betas. A remoção do 2,3-DPG permite a fixação 

e transporte do oxigênio pela hemoglobina. Quando o O2 é liberado no tecido o 2,3-

DPG torna a se ligar à hemoglobina, num equilíbrio controlado pela pressão de 
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oxigênio na corrente sanguínea. Em condições de estresse oxidativo até 90% da 

glicose consumida no metabolismo eritrocitário pode ser destinada à produção de 2,3-

DPG (SILVA, 2013).  

Metahemoglobina é uma forma de proteína da hemoglobina resultante da 

oxidação do ferro na molécula heme normal da forma ferrosa (Fe2+) para a forma 

(Fe3 +) férrica. A presença de moléculas de heme férrico provoca uma mudança 

estrutural na molécula de hemoglobina, resultando em redução da capacidade de 

transporte de oxigênio liberação deficiente de oxigênio no tecido (BURKE et al. 2013). 

Na via da metahemoglobina redutase (shunt da via glicolítica), o citocromo-b5-

redutase transfere elétrons do NADH para o citocromo b5 utilizando o dinucleotídeo 

de flavina e adenina (FAD) como co-fator. O citocromo b5 transfere estes elétrons 

para a metahemoglobina reduzindo-a a hemoglobina (UWAKWE, 2015).  

A via de pentoses fosfato consome aproximadamente 10% da glicose 

disponível, sob condições fisiológicas, para manter uma elevada relação de NADPH 

a NADP (ALAARG, 2013). A G6PD está envolvida no primeiro passo da via das 

pentoses fosfato, shunt da via glicolítica, em que catalisa a oxidação de glucose-6-

fosfato a 6-fosfogliconato. Este é o início de um processo que resulta na formação de 

NADPH e, eventualmente da redução de glutationa oxidada (GSSG) a glutationa 

reduzida (GSH) (BWAYO, 2014), protegendo assim estruturas críticas, como lipídios 

da membrana e proteínas do citoesqueleto de danos oxidativos (ALAARG, 2013). 

 
 
 

2.2 Eritroenzimopatias - Deficiência da Glicose-6-Fosfato Desidrogenase 

 
 

A anemia é um problema global de saúde pública que afeta tanto os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento em todas as idades. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia é definida como valores de 

hemoglobina menores que 12,0 g/dL em mulheres e inferiores a 13,0 g/dL em homens. 

No entanto, a distribuição normal da hemoglobina varia não somente com o sexo, mas 

também com a etnia e estado fisiológico (CAPPELLINI; MOTTA, 2015). 

A anemia hemolítica compreende um grupo de distúrbios em que a meia-vida 

da hemácia, geralmente de 120 dias, está reduzida, esporádica ou continuamente. 

Genericamente, as anemias hemolíticas são classificadas em hereditárias, mais 

comumente devidas a defeitos intrínsecos às hemácias e adquiridas, que envolve 
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fatores externos às hemácias. A hemólise intravascular em geral ocorre em situações 

de dano grave às hemácias. Em casos mais leves, essas células são destruídas no 

tecido reticulo endotelial do baço, fígado e medula óssea (FOCHESATTO; BARROS, 

2013). A hemólise é determinada fundamentalmente pela precipitação da 

hemoglobina e formação de corpúsculos de Heinz, pela oxidação dos grupos tiol das 

enzimas citoplasmáticas e da membrana celular e, secundariamente, pela oxidação 

de lipídeos da membrana eritrocitária (PERINOTO et al., 2013). 

As eritroenzimopatias são doenças que afetam genes que codificam as 

enzimas de hemácias. Elas afetam o metabolismo celular e são comumente 

associados com anemia hemolítica normocítica Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a anemia é definida como valores de hemoglobina menores que 12,0 g/dL em 

mulheres e inferiores a 13,0 g/dL em homens. No entanto, a distribuição normal da 

hemoglobina varia não somente com o sexo, mas também com a etnia e estado 

fisiológico (CAPPELLINI; MOTTA, 2015). 

A anemia hemolítica compreende um grupo de distúrbios em que a meia-vida 

da hemácia, geralmente de 120 dias, está reduzida, esporádica ou continuamente. 

Genericamente, as anemias hemolíticas são classificadas em hereditárias, mais 

comumente devidas a defeitos intrínsecos às hemácias e adquiridas, que envolve 

fatores externos às hemácias. A hemólise intravascular em geral ocorre em situações 

de dano grave às hemácias. Em casos mais leves, essas células são destruídas no 

tecido reticulo endotelial do baço, fígado e medula óssea (FOCHESATTO; BARROS, 

2013). A hemólise é determinada fundamentalmente pela precipitação da 

hemoglobina e formação de corpúsculos de Heinz, pela oxidação normocrômica. Em 

contraste com outros distúrbios hereditários de hemácias, tais como alterações das 

membranas ou hemoglobinopatias, a morfologia das hemácias não mostra 

anormalidades específicas (KORALKOVA, 2014). A gravidade varia de acordo com a 

importância relativa da enzima mutante no que diz respeito à funcionalidade ou a 

estabilidade dessa enzima (ALAARG, 2013). 

Dentre as principais eritroenzimopatia a deficiência da glicose-6-fosfato 

desidrogenase e deficiência de piruvatoquinase (PKD), são as mais comuns e 

importantes na população. A deficiência de piruvatoquinase (PKD) é a deficiência 

enzimática mais comum a causar anemia hemolítica não esferocítica congênita. O 

piruvatoquinase converte fosfoenolpiruvato em piruvato na etapa final da via glicolítica, 

fornecendo 50% do total de ATP dos hemácias. Assim, PKD leva a uma menor 
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produção de ATP e um encurtamento da vida útil de hemácias, já que a longevidade 

destas depende da produção de ATP na via glicolítica. As hemácias mais jovens são 

variavelmente afetadas, mas têm maior risco de destruição, já que são mais 

dependentes de ATP e da via glicolítica que os mais velhos, que são menos 

severamente afetados (GRACE et al., 2015). A deficiência da glicose 6-fosfato 

desidrogenase consiste em uma das mais frequentes eritroenzimopatias conhecidas, 

apresentando um quadro clínico bastante heterogêneo, variando de assintomático à 

anemia hemolítica crônica ou aguda, colecistite, icterícia e granulomatose crônica. A 

glicose-6-fosfato desidrogenase é uma enzima citoplasmática cuja função principal é 

a prevenção de danos oxidativos nas células, promovendo desintoxicação de radicais 

livres. A sintomatologia se deve à ruptura da membrana das hemácias, em intensidade 

variável, na presença de agentes oxidantes de origem endógena ou exógena, como 

alguns fármacos e alimentos (VERDUGO, 2014).  

A G6PD atua no metabolismo da glicose nas hemácias, catalisando reações 

complexas de oxirredução. Aproximadamente 90% da glicose é metabolizada por via 

anaeróbia, via de Embden-Meyerhof, cujo produto final é o lactato, os 10% restantes 

são metabolizados por meio do ciclo das pentoses, onde atua a glicose-6-fosfato 

desidrogenase, que em níveis normais induz à formação de NADPH, que mantém a 

integridade da hemácia (FREITAS, 2014). 

A atividade enzimática normal da G6PD é essencial para todas as células do 

corpo, especialmente as hemácias, que não possuem a capacidade para a síntese da 

enzima. A glicose-6-fosfato desidrogenase catalisa o primeiro mecanismo de reação 

da via hexose monofosfato, sendo importante na manutenção dos níveis de glutationa 

reduzida. Ela age sobre o substrato glicose-6-fosfato, gerando NADPH, que age como 

co-fator da glutationa-redutase na geração de glutationa reduzida (GSH), que 

detoxifica o peróxido de hidrogênio protegendo a hemácia de danos oxidativos 

(ACOSTA, 2012) (FIGURA 5). 
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Figura 5. Via da Hexose Monofosfato, Shunt da via de Embden-Meyerhof (modificada) 
Fonte: SCHMITT et al., 2006. 

 
 
 

2.3 Manifestações Clínicas da Deficiência da Glicose-6-Fosfato Desidrogenase 

 
 

A deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase nas hemácias é um distúrbio 

hereditário ligado ao cromossomo X, locado no braço q28. O gene da G6PD possui 

13 exons e 12 introns, sendo a região promotora rica em guanina e citocina. Os 

homens afetados são homozigotos e manifestam a deficiência enzimática associada 

à mutação apresentada, enquanto que as mulheres, por possuírem dois genes para a 

enzima, podem ser heterozigotas ou homozigotas, dependendo se a mutação está 

presente em apenas um dos cromossomos X ou nos dois (FERREIRA, 2014).  

Em geral, mais de 160 mutações diferentes já foram descritas. A posição 

espacial da mutação na enzima determina a severidade da doença, a partir de formas 

agudas leves a graves, sendo que formas de anemia hemolítica crônicas requerem 

transfusões. A maioria das mutações de G6PD causa disfunção diminuindo a 

estabilidade da proteína, mas elas nunca perdem inteiramente sua atividade, porque 

a sua perda completa é letal (BAUTISTA, 2014).  

Os portadores dessa deficiência são geralmente assintomáticos, porém ao 

longo da sua vida, podem desenvolver uma gama de condições hematológicas 

incluindo anemia hemolítica aguda, icterícia neonatal, e anemia não esferocítica 

crônica (BOGARI, 2016). A anemia hemolítica aguda é a manifestação clínica mais 
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comum da deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, estas complicações são 

geralmente desencadeadas pela ingestão de determinados alimentos, determinadas 

infecções e uso de medicamentos (GALLAGHER, 2016). 

A prevenção das crises hemolíticas induzida por alimentos pode ser realizada 

evitando os alimentos desencadeadores. Normalmente o quadro clínico ligado à 

hemólise aparece de 1 a 3 dias após contato com os fatores desencadeantes e 

geralmente a suspensão do alimento já é suficiente para minimizar ou suspender a 

crise em poucos dias. A prevenção de hemólise induzida por infecção é mais difícil de 

ser controlada, pois é necessário primeiramente neutralizar o agente infeccioso e 

controlar as manifestações fisiopatológicas que acompanham o processo infeccioso. 

Quanto à hemólise induzida por medicamentos é possível prevenir as crises 

hemolíticas selecionando medicamentos alternativos que não apresentem risco ou 

que apresentem riscos menores de indução das crises (MONTEIRO et al., 2014). 

Os agentes infectantes mais frequentemente implicados são os coliformes 

fecais, salmonelas, estreptococos beta-hemolíticos, rickettsias, vírus influenza e as 

hepatites virais. Alguns autores sugerem que as hemácias deficientes em G6PD 

sejam menos resistentes à hipertermia mantida e não suportem o aumento de 

oxidantes produzidos pelos granulócitos durante a fagocitose. A hemólise induzida por 

fármacos foi inicialmente associada ao antimalárico primaquina, geralmente, a 

hemólise começa 2 ou 3 dias após o início da terapêutica, é predominantemente 

intravascular e pode associar-se a hemoglobinúria. No favismo, os compostos como 

a divicina e o isouramil, que estão presentes nas favas, provocam a oxidação 

irreversível da glutationa e grupos sulfidrilo presentes nas proteínas, levando a 

alterações eletrolíticas que conduzem ao aumento da permeabilidade do eritrócito, e 

ao estabelecimento de pontes cruzadas entre a espectrina e a banda 3, presentes na 

membrana da hemoglobina, conduzindo à diminuição na deformabilidade eritrocitária 

(QUADRO 1) (GOMES et al., 2013). 

A icterícia neonatal afeta 60% a 80% dos recém-nascidos em todo o mundo, 

muitas vezes requerendo fototerapia ou exosanguineotransfusão em cerca de 10% 

das crianças afetadas. Estimativas globais recentes sugerem que a cada ano cerca 

de 1,1 milhão de bebês desenvolvem hiperbilirrubinemia grave onde, a maioria reside 

na África Subsaariana e no Sul da Ásia (BOLAJOKO, 2015). 

A deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase está relacionada como o 

principal fator associado à alta prevalência de hiperbilirrubinemia neonatal grave, 
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encefalopatia aguda de bilirrubina, kernicterus e paralisia cerebral (BADEJOKO, 

2014). Embora não haja um limiar único no qual a bilirrubina torna-se neurotóxica, em 

2003 uma conferência realizada nos Estados Unidos, patrocinada pelo Eunice 

Kennedy Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, propôs que 

os níveis de bilirrubina total de 30 mg/dL devem ser definidos como hiperbilirrubinemia 

"perigosa" porque existe um maior risco de comprometimento neurológico 

(KUZNIEWICZ, 2014).  

Alguns casos de deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase estão 

associados a anemia hemolítica não esferocítica crônica, que é a forma mais rara da 

deficiência da glicose-6–fosfato desidrogenase. Essa anemia é geralmente observada 

na infância ou adolescência e casos de icterícia podem estar presentes. O grau de 

anemia crônica na anemia hemolítica não esferocítica devido a deficiência daglucose-

6-fosfato desidrogenase tem sido variável, alguns pacientes têm hemólise 

compensada, enquanto outros necessitam de transfusões alternadas (GOLDMAN, 

2014).  
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Quadro 1: Lista dos medicamentos e alimentos que possuem compostos indutores de 

hemólise em indivíduos com deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase. 

 

Fonte: BOQUIMPANI et al., 2014. 

 
 
 

2.4 Prevalência da Deficiência da Glicose-6–Fosfato Desidrogenase 

 
 

A deficiência de G6PD pertence ao grupo de anemias hemolíticas hereditárias 

e sua prevalência varia entre as populações. Atualmente, mais de 400 variantes G6PD 

são conhecidos e mostra um padrão de herança ligada cromossomo X, dos quais 

cerca de 140 mutações são de um único nucleotídeo. A maior prevalência ocorre na 

região subsaariana, que afeta entre 23 e 39% da população. A prevalência no Oriente 

ANTIMALÁRICOS ALIMENTOS 
ANALGÉSICOS/ 
ANTIPIRÉTICOS 

Cloroquina 
Hidroxicloroquina 

Mepacrina 
Pamaquina 
Pentaquina 
Primaquina 

Quinina 
Quinocida 

Feijão fava (Canavalia 
versicolor) 
Vinho tinto 
Água tônica 

Corantes artificiais azuis 
Mentol 

Ervilhas (Pisumsativum) 
Melão 

amargo(Momordicacharantia) 

Acetanilida 
Acetominofen 

Acetofenetidina 
Ácido acetilsalicílico 

Amidopirina 
Antipirina 
Dipirona 

Fenacetina 
Probenicida 
Piramidona 
Paracetamol 

CITOTÓXICOS/ 
ANTIBACTERIANOS 

SULFONAMIDAS/ 
SULFONAS 

OUTROS 

Ácido nalidíxico 
Ácido para-

aminosalicílico 
Cloranfenicol 
Co-trimoxazol 
Furazolidona 
Furmetonol 

Neoarsfenamina 
Nitrofurantoína 
Nitrofurazona 

Isoniazida 
 

Dapsona 
Sulfacetamida 

Sulfametoxipirimidina 
Sulfanilamida 
Sulfapiridina 
Sulfasalazina 
Sulfisoxazole 

Sulfaguanidina 
Sulfamerazina 

Sulfametoxipiridazina 
Trimetropim 

 

Ácido paraaminobenzóico 
Aminopirina 
Antazolina 

Azul de metileno 
Colchicina 

Difenidramina 
Dimercaprol 

Fenilbutazona 
Fenitoína 
Isoniazida 
Mestranol 

Vitamina K(liposolúvel) 
Vitamina C (hidrossolúvel) 

DROGAS CARDIOVASCULARES 

Procainamida 
Alfa-metildopa 

Quinidina 
Hidralazina 
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Médio varia de 1% a 11,5%, no Egito e entre diferentes populações iranianas está 

entre 10% e14,9% (REZAEI et al., 2015). A prevalência da deficiência da G6PD varia 

entre os vários grupos étnicos que residem nos Estados Unidos da América, porém 

em indivíduos com ascendência africana, a prevalência da deficiência de G6PD é de 

12,3% (NOCK 2011). Na América Latina possui padrão diferenciado devido à 

miscigenação com a população africana: No México a prevalência é de 0,39-4,09% e 

nos grupos indígenas é de 0,28-6,22% (JIMENEZ et al., 2015) (FIGURA 6). 

 
 

 

Figura 6 Mapa mundial de distribuição da deficiência de G6PD.  
Fonte: The Lancet, 2008 
 
 

No Brasil ainda são poucos os trabalhos que avaliam a prevalência dessa 

deficiência enzimática, que não está incluído na maioria dos estados brasileiros. Em 

Brasília a dosagem da deficiência glicose-6-fosfato desidrogenase está sendo 

realizada no Programa de Triagem Neonatal por determinação da Secretaria de 

Saúde Local desde 2011 (FARIA et al., 2016). Em São Paulo, o Ministério Público 

Federal ingressou com uma ação civil pública ACP nº 0010114-89.2012.4.03.6100, 

distribuída à 8ª Vara Federal Cível, em 05 de junho de 2012 contra o estado e contra 

a União Federal para inclusão da dosagem de glicose-6-fosfato desidrogenase no 

Programa de Triagem do estado. 

Na população brasileira a prevalência atual é estimada entre 3% e 6,9%, 

havendo, portanto, um grande número de indivíduos portadores e doentes (FREITAS; 
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SEGRE, 2014). Entretanto, alguns estudos realizados em diferentes regiões 

brasileiras, com diferentes grupos étnicos, sexo e idade, demonstraram uma variação 

ainda maior desta prevalência, de 1,75 a 6,5% (QUADRO 2). 

 
 

Quadro 2: Distribuição da deficiência de Glicose-6-fosfato desidrogenase em alguns 

Estados brasileiros 

    

 

CIDADE/ESTADO AMOSTRAGEM PREVALÊNCIA AUTOR 

Brasília/DF 
RN Triagem 

Neonatal N=7.257 
 

2,9% 
SANTOS et al., 

2010 

Mossoró/RN 
Doadores 

Hemocentro N=714 
3,5% MAIA, 2010 

Natal/RN 
Sangue de cordão  

N= 240 
3,9% 

IGLESSIAS et al., 
2010 

Rondônia 
Voluntários 

Laboratório N=129 
3,1% 

CHAGAS et al., 
2011 

Porto Alegre/RS 
Caso/Controle 

N=490 

5,5% grupo 
icterícia 

3,7% sem 
icterícia 

CARVALHO et 
al., 2011 

Teresina/PI 

Membros de povos 
de terreiros na 

cidade de Teresina 
N=62 

6,5% 
SOARES et al., 

2013 

Alfenas/MG 
Indivíduos do sexo 

masculino  
N=200 

3,0% PERINOTO, 2013 

Mato Grosso/MT 
RN Triagem 

Neonatal 
N=3.636 

1,76%  FERREIRA, 2014 

Araraquara/SP 
Doadores do sexo 

masculino  
N= 5.087 

1,75% 
FERREIRA et al., 

2014 

Amazonas 
Indivíduos com 
descendência 

africana N= 2.315 
4,5% PEIXOTO, 2015 

    

 

  

Fonte: Adaptação do autor 
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2.5 Triagem Neonatal 

 
 

Os programas de triagem devem ser social e eticamente aceitáveis para a 

comunidade atendida, para os profissionais de saúde envolvidos, para indivíduos 

identificados como os portadores e de suas famílias, e para o público geral. Os 

programas destinam-se a melhorar os efeitos de uma condição que foi detectada ou 

a diminuir o número de nascimentos de bebês com um grave distúrbio por oferecer 

informações sobre o estado de um portador antes da concepção (MENDES; SANTOS; 

BRINGEL, 2013). 

O Programa Nacional de Triagem Neonatal busca a confirmação e 

diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento multidisciplinar especializado dos 

pacientes, objetivando alcançar uma meta principal; prevenir e reduzir a mortalidade 

provocada pelas doenças triadas, através de uma mobilização ampla em torno das 

ações relacionadas à Triagem Neonatal como um programa de Saúde Pública em 

nosso País, comprometendo o governo, municipal, estadual e estruturas públicas para 

um maior desempenho do programa (BRASIL, 2016). 

A Triagem Neonatal teve início no final da década de 50, quando o Prof. 

Robert Guthrie (EUA) desenvolveu uma metodologia para dosagem de fenilalanina 

em amostras de sangue seco colhido em papel-filtro. Em 1968, a Organização Mundial 

da Saúde preconiza a realização da Triagem Neonatal em todo o mundo. No início da 

década de 70, Dussault (Canadá) desenvolveu a primeira metodologia para dosagem 

de tiroxina (T4) em amostras de sangue seco colhido em papel de filtro. No Brasil, a 

Triagem Neonatal foi implantada em 1976 na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) da cidade de São Paulo, onde apenas a fenilcetonúria era triada. 

Porém, a partir de 1980, incorporou-se a detecção do hipotireoidismo congênito, e na 

década de 1990, os testes tornaram-se obrigatórios em todo o território nacional. Em 

6 de junho de 2001, o Ministério da Saúde publicou uma portaria ministerial criando o 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) (Portaria GM/MS n.º 822), com uma 

legislação que determinava a obrigatoriedade do teste em todos os recém-nascidos 

vivos com o objetivo de ampliar a triagem existente e incluir a detecção precoce de 

outras doenças congênitas. Após as doenças iniciais triadas na Fase I, que eram 

fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, foram incluídas, na Fase II, doença 

falciforme e hemoglobinopatias; na Fase III, fibrose cística; e, na Fase IV, hiperplasia 

adrenal congênita (HAC) e deficiência de biotinidase (KOPACEK et al., 2015). 
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O Programa de Triagem em Sergipe conta com o apoio do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe como referência, onde realiza no 

laboratório de triagem neonatal os testes dos pacientes de todo estado, e assim como 

a maioria dos estados brasileiros, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a realizar a 

fase IV da triagem. A coleta das amostras é feita nos postos dos municípios, através 

da punção de calcanhar, com idade de coleta ideal de 3 a 5 dias de nascido, onde o 

sangue colhido é acondicionado em papel de filtro. Após realizada a coleta, os papeis 

de filtro são encaminhados ao Laboratório de Triagem do Hospital Universitário.  

O aconselhamento genético é um processo de comunicação sobre problemas 

humanos associados à ocorrência ou ao risco de recorrência de desordens genéticas 

em uma família. Por meio desse processo, os aconselhadores auxiliam os pacientes 

e seus familiares na interpretação dos resultados de exames, fornecem informações 

sobre hereditariedade, prevenção, recursos, diagnóstico e acompanhamento, 

promovem escolhas informadas e adaptação às condições de risco (FERREIRA, 

2014). No estado de Sergipe o acompanhamento médico e ambulatorial dos pacientes 

triados como homozigotos, ou seja, que apresentam alguma doença e o 

aconselhamento genético dos pacientes e familiares triados como heterozigoto 

também é realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, 

bem como acompanhamento psicológico e fornecimento de algumas medicações e 

complementos alimentares específicos. 

 
 
 

3 JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Localizado na porção leste da região Nordeste do Brasil, o Estado de Sergipe 

tem área de 22.050,4 km² e é o menor estado da Federação. Limita-se ao norte com 

o Estado de Alagoas, a leste com o oceano Atlântico e ao sul e oeste com o Estado 

da Bahia (BRASIL, 2017) (Figura 7). Sua população foi estimada no ano de 2016 em 

2.265.779 habitantes, distribuídos entre 75 municípios, com densidade demográfica 

de 94,36 habitantes por km² (IBGE, 2016). 

A população do estado de Sergipe, assim como quase todo o Brasil, teve 

como origem uma grande miscigenação racial. Na época do descobrimento, as terras 

sergipanas eram habitadas por várias tribos indígenas, porém sua colonização teve 
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início na segunda metade do século XVI, com a chegada dos povos franceses e 

portugueses para comercializar e trocar objetos diversos, e pelos africanos que eram 

a mão-de-obra escrava, e mais tarde, no século XVII, através da invasão dos povos 

holandeses (SILVA, 2017). 

Em virtude desta grande diversidade genética devido à miscigenação racial 

do estado, e sabendo-se que a prevalência da deficiência da G6PD é mais elevada 

em populações de origem africana, foi realizado este trabalho para determinar os 

aspectos epidemiológicos desta doença em recém-nascidos sergipanos. A triagem da 

população de nascidos vivos do estado, seguida do diagnóstico confirmatório precoce 

e orientação aos pais e familiares sobre a fisiopatologia da doença, auxilia no manejo 

e profilaxia das crises hemolíticas, hiperbilirrubinemia neonatal, sequelas neurológicas 

e até mesmo morte. 

Dessa forma, este trabalho apresenta-se como pioneiro no estado de Sergipe 

e de parte da região Nordeste, abrangendo um número expressivo de crianças que 

poderão ser beneficiadas futuramente, por meio de cuidados básicos de alimentação 

e uso de medicamentos, a terem as sequelas da doença minimizadas ou até mesmo 

evitadas, melhorando a saúde e a qualidade de vida desta parcela da população 

brasileira. 

 

Figura 7. Mapa do estado de Sergipe. 
Fonte: Guia Geográfico, 2017 
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5 OBJETIVOS 

 
 

5.1 Objetivo Geral 

 
 
 

Detectar a prevalência da deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase em 

recém-nascidos do estado de Sergipe, participantes do Programa Nacional de 

Triagem Neonatal. 

 
 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 
 

 

 Padronizar a técnica de dosagem de G6PD por imunofluorimetria por tempo 

resolvido e identificar os principais interferentes; 

 Dosar os níveis de G6PD em amostras de papel de filtro de recém-nascidos 

do Programa Nacional de Triagem Neonatal de Sergipe; 

 Realizar testes confirmatórios para deficiência de G6PD utilizando a técnica 

de redução da metahemoglobina (Teste de Brewer), nos recém-nascidos e 

seus familiares; 

 Realizar o acompanhamento do atendimento clínico inicial dos pacientes e 

familiares que apresentam a deficiência da glicose-6-fosfato 

desidrogenase. 
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6 RESULTADOS 

 
 

Este trabalho analisou um total de 11.677 amostras de sangue coletado em 

papel de filtro de crianças atendidas pelo programa de Triagem Neonatal de Sergipe. 

Deste total, foram excluídas 3.420 amostras por má qualidade durante as etapas pré-

analítica e analítica, restando 8.257 amostras válidas para dosagem de glicose-6-

fosfato desidrogenase. Os resultados obtidos neste trabalho estão apresentados na 

forma de dois artigos científicos: capítulo 1 e capítulo 2. 

O primeiro artigo científico se refere à padronização da técnica de dosagem 

de glicose-6-fosfato desidrogenase e à pesquisa de interferentes na técnica 

quantitativa por fluorescência resolvida no tempo, em amostras de sangue coletado 

em papel de filtro de  recém-nascidos atendidas pelo programa de Triagem Neonatal 

de Sergipe (Capítulo 1). Foram analisadas 5.120 amostras válidas de sangue de 

recém-nascidos colhidos em papel filtro entre maio e outubro de 2016. As amostras 

foram divididas em cinco grupos e analisadas sob diferentes condições de transporte, 

tempo entre a coleta e a execução do ensaio e procedimento técnico.  

O segundo artigo científico é referente à detecção da prevalência da 

deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase em recém-nascidos do estado de 

Sergipe em amostras de triagem neonatal (Capítulo 2). Foram analisadas 5.766 

amostras de sangue de recém-nascidos colhidos em papel filtro e provenientes dos 

postos de saúde de todo o estado, entre agosto de 2016 a janeiro de 2017. Dos 

resultados positivos obtidos na triagem, foram convocados 100 pacientes, dos quais 

compareceram 50 recém-nascidos juntamente com os pais para a realização de 

exames confirmatórios da deficiência: repetição da dosagem de G6PD e Teste de 

Brewer, e exames laboratoriais complementares: hemograma, contagem de 

reticulócitos e dosagem de bilirrubinas. Os casos confirmados foram convocados para 

avaliação clínica e aconselhamento genético. 
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ABSTRACT 
 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common 

erythroenzyopathy worldwide. This research aimed to identify interferences in a 

quantitative technique for G6PD’s filter paper deficiency diagnosis in neonatal 

screening. We evaluated 7,117 newborn blood samples collected from May to October 

2016 in a state of Brazil. There were five groups analyzed under different pre-analytical 

and analytical conditions to compare positive result frequency before and after 

technique standardization. Group 1 (G1) no changes were made in the original 

technique. In group 2 (G2), the maximum time of 4 weeks was used for collection and 

total filling of the blood spot. In group 3 (G3), the time was reduced to 3 weeks. Group 

4 (G4) blood spots were sunk twice. Group 5 (G5) had temperature standardized 

during transport. There were 1,656 G1 samples, and 13.66% were positive; 560 

samples were from G2, and 13.11% positive; 320 samples were from G3, and 6.29% 

were positive; 4,480 samples were from G4, and 9.17% were positive; and 101 

samples from G5, and 0.99% positive. There was statistically significant difference 

between all groups except G1-G2 and G3-G4. The main interferences observed in the 

pre-analytical stage were regarding sample quality, time between collection and 

examination, and temperature during transport. This was the main interference 

because the group that used strict temperature control during transport had few 

positive results. In the analytical stage, only the elution of samples showed interference 

in the results. Therefore, this study showed the main interferences were detected at 

the pre-analytical stage. 

 

Key words: interferences, quantitative test, glucose-6-phosphate dehydrogenase. 

 

INTRODUCTION 

 

The metabolic pathways involved in erythrocyte function and survival include 

non-oxidative anaerobic glycolysis, hexose monophosphate pathways, and 

glutathione metabolism pathway (Da Costa et al, 2013; Koralkova et al., 2014). In a 

deviation from the glycolytic pathway, glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is 

the rate-limiting enzyme whose main function is cellular protection against oxidative 

damages that decrease erythrocyte half-life (Stanton, 2012). The G6PD and 6-
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phosphogluconate dehydrogenase enzymes reduce nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate (NADP), which are used to maintain reduced glutathione 

(GSH) (Schick et al., 2015). 

G6PD’s deficiency is a recessive disorder encoded on the X chromosome, 

which is expressed on all body tissues. This genetic condition makes the patient 

susceptible to hemolytic anemia with neonatal jaundice usually secondary to oxidative 

stress produced by certain foods such as fava beans and food’s artificial blue colorings 

as well as some medications including sulfas, non-steroidal anti-inflammatories, and 

analgesics (acetaminophen and dipyrone) (Shah et al., 2014).  

This is the most incident erythroenzimopathy in humans affecting more than 

400 million people worldwide—especially in Africa, Asia, the Mediterranean and the 

East (Renzaho et al., 2014). The highest rates are in sub-Saharan regions where 23 

to 39% of the population is affected. Latin America has a different incidence pattern 

due to miscegenation with African population, so the frequency ranges from 0.39-

4.09% (Zamorano-Jimenez et al., 2015; Rezaei et al., 2015; Freitas et al., 2013). 

However, Brazillian data are rare. One study from São Paulo enrolled 2,657 men and 

showed a 3.65% prevalence. Other studies from Rondônia, Minas Gerais and Rio 

Grande do Norte showed a G6PD deficiency prevalence of 3.3%, 3.0% and 3.8%, 

respectively (Nicolielo et al., 2006; Maia, 2010; Chagas et al., 2011; Perinoto, 2013). 

Most tests for G6PD deficiency consider the biochemical phenotype: 

qualitative or quantitative measures of enzyme activity and cytochemical assays. The 

routine tests are for reduced meta-hemoglobin (Brewer et al., 1962); the fluorescent 

spot of Beutler (1979); and the recent WST-8/1-methoxyphenazine methosulfate 

(PMS) (Tantular and Kawamoto, 2003) (Howes et al., 2013).   

Quantitative tests may accommodate different activity thresholds and can 

identify heterozygotes as individuals with intermediate enzymatic activity as a result of 

the combination of normal and deficient G6PD cell populations (Ley et al., 2015). 

However, they do not allow discrimination between the intermediate and normal levels 

with accuracy (La Rue et al., 2014). 

From collecting the sample to performing the assay, samples can be harmed 

during storage and transport in a way that interferes with the results. For example, 

samples can be degraded by temperature—especially if methodology is based on 

enzymatic activity’s measurement (Kanagasabapathy et al., 2012). To minimize these 

errors, pre-analytical steps should be standardized: collection, transport, storage, time 
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between sample collection and analysis. Analytical steps should also be standardized: 

filter paper disks, pipetting, samples elution, and spectrophotometric analysis. This 

makes the test results more accurate and reliable. This study aimed to identify 

interferes in a quantitative technique for G6PD’s deficiency diagnosis in filter paper 

neonatal screening samples. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Collect and sample transportation 

A total of 7,177 blood samples were collected from newborns by heel puncture 

and stored on filter paper disks—preferably between three and seven days from birth 

from May to October 2016. The sample collection was performed in Sergipe/Brazil as 

part of the neonatal screening routine, and the samples were sent to the Neonatal 

Screening Laboratory at the University Hospital of Federal University of Sergipe by 

truck without refrigeration and stored in paper envelops. Only 101 samples were stored 

under refrigeration during transport, and these were in a styrofoam box filled with 

reusable ice packs.  

Sample processing 

Filter paper disks with blood sample were cut directly on a white microplate with 

an automatic chopper (Wallac DBS Puncher; Perkin Elmer, Turku, Finland) with a 3.2 

mm diameter. 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase dosing technique 

The glucose-6-phosphate dehydrogenase assay was performed using the 

Neonatal G6PD kit (Perkin Elmer, Turku, Finland), which adopts quantitative 

methodology with time resolved fluorescence analysis. The G6PD substrate reagent 

was reconstituted with 11 ml of the reconstitution solution, and 100 μL was added to 

each well containing a filter paper disc. This was incubated at room temperature for 30 

minutes with slow stirring on the Delphia Plateshake agitator (Perkin Elmer, Turku, 

Finland). At the end of the reaction, 200 μL of copper reagent was added to each well 

to slow the reaction. The floating blood spots were removed. Fluorescence was 

measured by Victor D fluorometer (Perkin Elmer, Turku, Finland) within 15 minutes 

upon addition of copper reagent with 355 nm excitation filter and 460 nm emission. 

Cut-off 
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After the spectrophotometric analysis, the test results were defined as positive 

or negative based on the initial cutoff value specified by the manufacturer, which was 

2.6 U/g Hb. Values equal or below 2.6 U/g Hb were considered deficient. 

Methodology standardization 

Initially, sample analysis followed the manufacturer’s procedure including 

standardization on the kits. To generate more consistent results, changes were made 

in some stages of the assay: 

 Time between sample collection and test performance was limited to 3 

weeks; 

 Reconstitution time with the reagent substrate increased from 5 to 10 

minutes; 

 Blood spots were sunk in the microwells at 15 and 30 minutes of reaction, 

because "floating" blood spots can indicate sample degradation; 

 Results from blood spots that did not sink were discarded. 

Following this, samples were classified into five groups. The different 

standardization procedures were adopted sequentially (Table 1). 

Group 1 (Pilot): All samples collected until the day of analysis were routinely 

sent to the Neonatal Screening Laboratory without discarding the results of the 

"floating" blood spots. The reagent substrate was reconstituted and agitated constantly 

for 5 minutes, and the blood spots were sunk into the plate at the end of the 30-minute 

reaction. If they floated, they were removed before spectrophotometric reading. All 

results were considered valid. 

Group 2: Samples were collected up to four weeks before the analysis. 

Samples that did not completely fill the filter paper disc diameter were not analyzed. 

The reagent substrate was reconstituted and agitated constantly for five minutes. The 

blood spots were sunk into the plate at the end of the 30-minute reaction. If they floated, 

they were removed before spectrophotometric reading. All results were considered 

valid. 

Group 3: Samples were collected up to 3 weeks before the analysis. Samples 

that did not completely fill filter paper disc diameter were not analyzed. The reagent 

substrate was reconstituted and agitated constantly for 5 minutes. The blood spots 

were sunk into the plate at the end of the 30-minute reaction. If they floated, they were 

removed before spectrophotometric reading. Only the results of intact blood spots that 

did not float on the plate were considered valid. 
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Group 4: Samples were collected up to 3 weeks before the analysis. Samples 

that did not completely fill the filter paper disc diameter were not analyzed. The reagent 

substrate was reconstituted and subjected to constant stirring for 10 minutes.  The 

blood spots were sunk in the plate in half the reaction time (15 minutes) and in the end 

the reaction time (30 minutes) If they floated, they were removed before 

spectrophotometric reading. Only the results with intact blood spots that did not float 

on the plate were considered valid. 

Group 5: Samples were collected up to three weeks before the analysis. They 

were transported under refrigeration. Samples that did not fill the filter paper disc 

diameter were not analyzed. The reagent substrate was reconstituted under constant 

stirring for 10 minutes.  The blood spots were sunk in the plate in half the reaction time 

(15 minutes) and in the end the reaction time (30 minutes). If they floated, they were 

removed before spectrophotometric reading. Only the results of intact blood spots that 

did not float on the plate were considered valid. 

Statistical analysis 

The results were analyzed by Microsoft Excel 2010 and R version 3.3.1 by 

descriptive statistics using the Shapiro-Wilk Normality Test and the G-Test. The 

significance  
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Table 1. Sample classification according to methodological procedures adopted 

 

 

 

 

MAXIMUM 
TIME 

BETWEEN 
COLLECTION 

AND 
ANALYSIS 

FILLING OF 
BLOOD 
SPOTS 

SHAKING TIME OF 
RECONSTITUTED 

SUBSTRATE REAGENT 

SINKING OF 
BLOOD SPOTS 

VALID 
RESULTS 

TRANSPORTATION 
TEMPERATURE 

GROUP 
1 

Not specified 
Not 

observed 
5 minutes 

Once at 30 
minutes 

All Room temperature 

GROUP 
2 

4 weeks Fully filled 5 minutes 
Once at 30 

minutes 
All Room temperature 

GROUP 
3 

3 weeks Fully filled 5 minutes 
Once at 30 

minutes 
No floating 
samples 

Room temperature 

GROUP 
4 

3 weeks Fully filled 10 minutes 
Twice at 15 e 30 

minutes 
No floating 
samples 

Room temperature 

GROUP 
5 

3 weeks Fully filled 10 minutes 
Twice at 15 e 30 

minutes 
No floating 
samples 

Refrigerated 
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RESULTS 

 

Of the 7,117 samples 1,656 were from Group 1; 560 from Group 2; 320 from 

Group 3; 4,480 from Group 4 and 101 from Group 5. The first group had a high 

percentage of patients with a positive result (13.66%) when compared to prevalence 

of 0.39-4.09% in Latin America (Zamorano-Jimenez et al., 2015) and of 3%-6.9% in 

Brazil (Freitas, 2013). Low prevalence rates were also documented in Argentina, 

Bolivia, Mexico, Peru and Uruguay (Monteiro et al., 2014). Based on this data the 

samples were checked and adjustments were made in the technique to analyze 

possible interferences in pre-analytical and analytical steps of the test. 

Enzymatic activity presented higher values in Group 5 with a 7.46 U/g Hb mean 

and a 6.4 U/g Hb median. The G1, G2, G3 and G4 groups resemble enzyme activity 

(Figure 1), which is between 3 and 6 U/g Hb. For the dispersion, the first quartile (5.8 

U/g Hb) and the third quartile (9.7 U/g Hb) of G5 differed significantly from the others 

indicating that this group presented values of enzymatic activity well above the other 

groups. 

Standardization criteria 

Groups 1, 2, 3, and 5 were used to analyze interferences at the pre-analytical 

stage: time between collection and examination; quality of samples; and refrigeration 

during storage and transport of samples. In groups 4 and 5, the interferences were 

analyzed including reconstitution of substrate and complete elution of samples. 

Samples that were not read within the linearity limits of the equipment were 

disregarded because it was not possible to repeat them due to the small amount of 

blood sent to other neonatal screening tests. This was also because the elapsed time 

exceeded the established limit. 
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Figure 1. Comparison between enzymatic activities (concentration) of each study 

group (G1, G2, G3, G4, and G5)  

 

 

 Group 1 (Pilot) 

This group (G1) included 1,656 samples of which nine showed no result within 

the linear dynamic range. Thus, 1,647 samples were analyzed and 225 (13.66%) were 

positive. There were no additional restrictions for performing the assay in this group, 

and all results were considered valid. The results showed a non-normal distribution (p 

<0.05). The mean enzyme activity of the positive samples was 1.74 U/g Hb and the 

negative samples were 4.98 U/g Hb. The first interferences observed were related to 

the time between sample collection and examination and the poor sample quality. 
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 Group 2 

Group 2 (G2) had 560 samples of three fell outside the linear dynamic range. 

Thus, 557 samples were considered valid, and 73 (13.10%) were positive. The results 

showed a non-normal distribution (p <0.05). The mean enzyme activity for the positive 

samples was 1.57 U/g Hb and 4.64 U/g Hb for the negative samples. There was no 

statistically significant difference (p = 0.7396) between the positive results in groups 

G1 and G2. Upon analyzing the results, the main interferent was time between sample 

collection and examination. 

 

 Group 3 

G3 had 320 samples, and 103 were excluded before analysis due to the time 

between sample collection and examination and/or poor sample quality. Thus, 217 

samples were analyzed, and 19 were positive. All samples had values in the linear 

dynamic range, but 74 (34.10%) blood spots floated and were excluded leaving 143 

valid samples with 9 (6.29%) positive results. The results showed a normal distribution 

(p> 0.05). The mean enzyme activity for the valid positive samples was 1.54 U/g Hb, 

and 5.21 U/g Hb for the negative samples. The mean enzyme activity for all excluded 

samples was 4.33 U/g Hb, while the mean for all valid samples was 5.46 U/g Hb. There 

was a statistically significant difference between the percentages of positive results in 

the G3-G1 (p = 0.0063) and G3-G2 (p = 0.0160) groups. The time taken between 

sample collection and examination was adequate. In addition, the blood spots did not 

wet satisfactorily, and this could interfere with the samples. 

 

 Group 4 

Group 4 (G4) evaluated 4,480 samples, and 1,308 were excluded before the 

analysis due to the time between sample collection and examination and/or poor 

sample quality. Of the 3,172 samples, 20 fell outside the linear dynamic range, two did 

not elute, and 500 floated at the end of reaction for 522 excluded samples (Table 2). 

Therefore, the results for 2,650 samples were considered valid with 243 (9.17%) 

positive samples. The mean enzyme activity for the valid positive samples was 1.58 

U/g Hb and 5.00 U/g Hb for the negative samples. The mean enzyme activity for all 

the excluded samples was 3.65 U/g Hb, while the mean for all valid samples was 4.69 

U/g Hb. There was a statistically significant difference between the positive results in 

the G4-G1 (p = 0.000005) and G4-G2 (p = 0.0061) groups, but this group was not 
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statistically different from G3 (p = 0.2196). The interference due to sample elution was 

discarded because the error could be markedly ameliorated with an altered technique. 

However, the temperature during transport can cause enzymatic denaturation, and this 

may be the reason for no significant differences in enzymatic activities between 

groups. 

 

 Group 5 

Group 5 (G5) included 101 samples of which only 1 was positive (0.99%; Table 

3). To confirm the interference of transport in the stability of the samples, this group 

was composed of samples that fulfilled the requirements of Group 4 but that were 

transported and stored under refrigeration until the assay was performed. None of the 

blood spots floated, and consequently all results were considered valid. The mean 

enzyme activity for positive samples was 1.70 U/g Hb; for negative samples, it was 

7.53 U/g Hb. There was a statistically significant difference between positive results of 

all groups: G5-G1 (p = 0.000003); G5-G2 (p = 0.000014); G5-G3 (p = 0.0245); and 

G5-G4 (p = 0.00004). The results show that the time criteria sample between collection 

and examination, sample quality, temperature at which they were transported and 

stored and samples elution were adequate; therefore, these interferences were 

minimized. 
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Table 2. Excluded samples from all study groups (G1, G2, G3, G4 and G5). 

 

 

 

Table 3. Results to valid samples from all study groups (G1, G2, G3, G4 and G5). 

 

 

DISCUSSION 

 

Due to the heterogeneity of clinical signs in glucose-6-phosphate 

dehydrogenase deficiency, laboratory diagnosis is essential—both for the confirmation 

of this erythroenzimopathy and to distinguish it from other hemolytic anemia subtypes 

with similar signs and symptoms. 

Early diagnosis of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in neonatal 

samples helps pediatricians prophylactically manage neonatal jaundice to avoid 

hemolytic crisis triggered by specific foods or medications. 

Several studies have been developed to verify interferes in diagnostic assays, 

and the most common limiting factors are those related to the pre-analytical stage, 

which include sample collection, sample drying on filter paper, and  storage and 

transport temperature (Domingo et al., 2013; Prentice et al., 2013; Ellervik & Vaught, 

2015; Breier et al., 2017). 
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In glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, the quantitative 

phenotypic tests measure sample enzymatic activity, and consequently the enzyme 

integrity is essential for reliable results (Renzaho et al., 2014; Kanagasabapathy et al., 

2012; Verdugo et al., 2014).  

Our study measured the impact of influence of interferes on a quantitative 

technique of enzymatic activity in neonatal screening samples for the diagnosis of 

glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. The initial group (pilot/G1) was 

performed according to manufacturer's standards only without technical modification, 

and the results indicated a high percentage of positive samples. Jalil and collaborators 

(2016) verified that external factors decreased enzymatic activity leading to false-

positives. They demonstrated that samples collected on filter paper have low stability, 

and the enzymatic activity decays considerably in the first week after sample collection. 

The enzymatic activity mean difference between equal samples collected in an EDTA 

tube and filter paper on the first day after collection was 2.0 U/g Hb. It was 3.8 U/g Hb 

on the second day. The differences between enzymatic activity means on the first and 

the seventh day of samples collected in EDTA tube was 1.3 U/g Hb whereas the 

difference between G6PD activities of filter paper samples was 4.6 U/G Hb during this 

same period. 

In the pilot group (G1), it is possible that the enzymatic activity of old aliquots 

suffered deterioration due to the time between sample collection and test execution 

and/or poor quality of the samples. This results in a large percentage of positive results. 

After collection, samples should be dried at 25 ° C for 3 hours before being packed. 

They should be separated from each other during drying and transport and should be 

separated by plastic or paper and packed in plastic bags with desiccant because 

humidity induces bacterial and fungal growth while also changing elution time (Mei Et 

al., 2001, Flores et al., 2013). As a result, samples from subsequent groups would only 

be analyzed if they had been satisfactorily collected, that is, they should not be diluted 

or contaminated with fungi, and both sides of the filter paper should contain blood 

collected within the last four weeks. 

The filter paper discs have a 1-2% lower blood volume at the edges than at 

the center (Mei et al., 2001), which could imply variations in enzyme levels in each 

sample. In G2, the blood did not completely fill the field marked on the filter paper disc, 

and we used samples with blood on both sides. The four-week timeframe between 

sample collection and testing for G2 was inefficient. This assumption is confirmed by 
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the fact that there was no statistically significant difference between the positive 

percentages of the two groups. This time was decreased to three weeks in subsequent 

groups. 

Another possible interference was floating blood spots because floating 

samples were not excluded in G1 and G2, and these groups had high positivity rates. 

Blood spots floating in the microwells can cause a significant erasure of the signal 

during spectrophotometric reading, which reduces the test sensitivity or increase the 

fluorescence intensity. In the first case, false positive results can be produced, and 

false negatives can occur in the latter (Fingerhut & Sluka, 2016). These blood spots 

can be manually pushed to the bottom with a non-absorbent rod before addition of the 

copper reagent to moisten and elute the analyte. Samples that floated in G3, G4 and 

G5 were disregarded because they might be degraded samples. Enzymatic activity in 

these samples was lower than the average. In groups G1 and G2, the floating samples 

were not excluded, and the percentage of positive results was higher and was 

statistically different from the other groups. 

The G1, G2 and G3 blood spots sunk only at the end of reaction causing 

incomplete moistening, which might hamper elution. In G4 and G5, samples were sunk 

in the microwell both halfway and at the end of reaction time. Thus, they remained 

completely in contact with the substrate. 

G3 showed no statistical difference in relation to G4 when the valid results 

were analyzed. However, when evaluating only the excluded samples (supplementary 

information), the percentage of floating blood spots reduced from 34% in G3 where the 

samples were sunk only once, to 16% in G4 where samples were sunk in the middle 

and at the end of incubation. Thus, they remained completely in contact with the 

reagent. 

According to Flores and collaborators (2013), after 3 weeks of collection, 

samples stored under high temperature and humidity had enzymatic activity that was 

reduced below the cut-off point. They concluded that humidity should be controlled, 

and the storage temperature should not exceed 25 ° C if analyzed after 5 days of 

collection. In Groups 3, 4 and 5 samples were analyzed until 3 weeks after the 

collection and stored under refrigeration in the laboratory, but during the collection and 

transportation the temperature can suffer great variations because Sergipe’s room 

temperature frequently exceeds 30ºC. Most positive samples came from the Sergipe 

metropolitan region, which cannot be explained by the distance between the collection 
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site and the tests. Temperature, however, does seem to be a factor because Sergipe 

temperature ranges around 28-30ºC.  

The G5 group had samples transported under refrigeration and a low 

percentage of positive results. The enzymatic activity values were higher than the other 

groups, and there was a statistically significant difference between positive results of 

this and other groups. Other work done by Kuwahata et al. (2010) demonstrated a 5% 

decrease in G6PD activity after 14 days when stored at 4°C, 15% when stored at 25°C, 

and 40% at 37 °C. Other studies demonstrate that samples should be analyzed after 

a maximum of 72 hours after collection to ensure there is no significant degradation 

(De Niz et al., 2013). 

This study proposes that after the standardization stages of the technique, the 

test had prevalence rates similar to the literature on glucose-6-phosphate 

dehydrogenase deficiency. Thus, this technique can be used to diagnosis this 

erythroenzimopathy. Nonetheless, we suggest that new studies may be made in 

different geographic regions of Brazil. due to the climatic and ethnical  variation. 
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RESUMO 

 

Introdução: A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é uma doença 

genética recessiva ligada ao cromossomo X, sendo considerada a eritroenzimopatia 

mais comum em todo o mundo. Pessoas deficientes em G6PD podem desenvolver 

anemia potencialmente fatal durante o estresse oxidativo induzido por alimentos, 

medicamentos e infecção por microrganismos. A prevalência da deficiência de G6PD 

no Brasil não está totalmente estabelecida, mas estima-se que pode atingir até 7% da 

população. O presente estudo tem como objetivo detectar a prevalência da deficiência 

da glicose-6-fosfato desidrogenase em recém-nascidos do estado de Sergipe. 

Métodos: Foram analisadas amostras de sangue de recém-nascidos colhidos em 

papel filtro entre agosto de 2016 a janeiro de 2017, empregando a metodologia 

quantitativa através da imunofluorimetria por tempo resolvido. Nos casos positivos 

foram realizados exames quantitativos e qualitativos confirmatórios da deficiência de 

G6PD (Teste de Brewer) e exames laboratoriais complementares: hemograma, 

contagem de reticulócitos e dosagem de bilirrubinas. Os pacientes cuja deficiência 

enzimática foi comprovada foram encaminhados para aconselhamento genético. 

Resultados: Foram analisadas 5.766 amostras de sangue de recém-nascidos 

consideradas válidas, totalizando uma prevalência de 9,35% de positividade na 

população sergipana, sendo 4,87% no sexo masculino e 3,33% no sexo feminino. 

Foram convocados 100 recém-nascidos com resultados positivos para a deficiência 

de G6PD, dos quais compareceram 50 crianças acompanhadas dos pais, para 

realização de testes confirmatórios e complementares. Vinte indivíduos (40%), 18 

meninos e 2 meninas, tiveram a deficiência confirmada, destes, quatro apresentaram 

anemia, três reticulocitose e dois hiperbilirrubinemia. Não foi observada relação entre 

a deficiência da enzima com a presença de icterícia ou hiperbilirrubinemia, e o uso de 

antibióticos. A idade para a coleta das amostras não seguiu a padronização do 

Ministério da Saúde, assim apenas 39,99% das amostras foram colhidas no tempo 

correto. A maior prevalência de resultados positivos (6,40%) foi observada no Leste 

Sergipano, que engloba a mesorregião mais populosa do estado. Conclusão: Com 

este estudo pode-se concluir que a prevalência da deficiência de glicose-6-fosfato 

desidrogenase no estado de Sergipe é de 9,35%, considerada alta, porém condizente 

com a literatura mundial, principalmente pela influência dos povos africanos, como 

também relacionada à grande miscigenação racial da população sergipana. 
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Palavras-chave: Eritroenzimopatias, G6PD, anemia hemolítica, triagem neonatal. 

 

INTRODUÇÃO 

 
As hemácias são células sanguíneas cuja principal função é transportar 

oxigênio dos pulmões para os tecidos, quando jovem possuem núcleo, porém durante 

a maturação perdem o núcleo, mitocôndrias e outras organelas, ficando incapaz de 

realizar a fosforilação oxidativa, necessitando de vias metabólicas para obtenção de 

energia (KORALKOVA, 2014). A glicólise anaeróbica ou via metabólica de Embden-

Meyerhof é a única fonte de energia para as hemácias, onde a enzima glicose-6-

fosfato desidrogenase (G6PD) catalisa o primeiro passo para formação de NADPH, 

através da redução da nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) para 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (SHICK, 2015).    As hemácias 

deficientes de G6PD são incapazes de reduzir a nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato (NADP) a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida (NADPH) em 

velocidade normal, apresentando   um baixo potencial redutor, não conseguindo 

remover o peróxido de hidrogênio ou os dissulfetos mistos da hemoglobina formados 

após ingestão de determinadas drogas oxidantes e em alguns processos infecciosos 

e oxidativos, levando o indivíduo a crise hemolítica (SARKER, 2016).   

A deficiência de G6PD é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, 

sendo os homens afetados homozigotos, enquanto que as mulheres podem ser 

homozigotas ou heterozigotas. É uma das eritroenzimopatias mais comuns no ser 

humano, atingindo cerca de 400 milhões de indivíduos em todo o mundo (LEY, 2017), 

e está associada a alguns grupos étnicos, sendo que as maiores prevalências, entre 

15% e 26%, ocorrem na África, Ásia, Mediterrâneo e Oriente (RENZAHO et al 2014). 

No Brasil, a prevalência da deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase ainda não 

está totalmente estabelecida,  mas segundo dados de alguns estados, pode 

comprometer até 7% da população (SANTOS et al, 2016).  

A população brasileira apresenta diferentes origens étnicas e diversificado 

grau de miscigenação racial, principalmente com ancestralidade africana, conhecer a 

prevalência da doença através de um diagnóstico precoce significa identificar em uma 

população assintomática, os indivíduos que estão sob o risco de desenvolver 

determinada doença. Estes pacientes se beneficiariam de investigação adicional, 

ação preventiva ou terapêutica imediata, pois quanto mais cedo a doença for 
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diagnosticada, mais rápido se institui o tratamento precoce e evita que a doença se 

manifeste de forma mais intensa. De forma profilática, o Programa de Triagem 

Neonatal tem como objetivo identificar distúrbios e doenças metabólicas, enzimáticas, 

e endocrinológicas precocemente, para que estas possam ser tratadas em tempo 

oportuno, evitando sequelas e até mesmo a morte. Este trabalho teve como objetivo 

detectar a prevalência da deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase em recém-

nascidos do estado de Sergipe, atendidos pelo Programa Nacional de Triagem 

Neonatal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

CASUÍSTICA E QUESTÕES ÉTICAS 

 

Trata-se de um estudo prospectivo de prevalência, no qual foram analisadas 

amostras de sangue de recém-nascidos do Programa Nacional de Triagem Neonatal 

do estado de Sergipe, no período de maio de 2016 a janeiro de 2017. Os critérios de 

elegibilidade e inclusão utilizados consistiram em crianças pertencentes ao Programa 

Nacional de Triagem Neonatal do estado de Sergipe. Os critérios de exclusão 

consistiram em: amostras de sangue colhidas há mais de três semanas; amostras que 

não preencheram completamente o diâmetro do picote; amostras cujos picotes 

flutuaram; amostras contaminadas com fungos ou com manchas de diluição em 

álcool.  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe sob número de parecer 1.516.348, e seguiu as normas de ética 

em pesquisa. O sigilo quanto à identidade dos portadores será garantido e será 

solicitada a dispensa do uso de termo de consentimento livre e esclarecido para as 

amostras coletadas em papel de filtro, uma vez que estas serão utilizadas de forma 

rotineira para o teste do pezinho.  

Para as amostras confirmatórias dos testes positivos, ocorreu um estudo 

familiar, a pesquisa foi explicada aos responsáveis, o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) aplicado, essa etapa ocorreu entre dezembro de 2016 e janeiro 

de 2017. 
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METODOLOGIA 

 

Coleta de Amostras 

 

Foram analisadas amostras de sangue de recém-nascidos colhidos 

preferencialmente de 3 a 7 dias após o nascimento conforme determina manual 

técnico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016), sendo a coleta realizada nos postos 

de saúde de todo o estado de Sergipe, por meio de punção no calcanhar com 

armazenamento em papel de filtro. As amostras foram enviadas e analisadas no 

laboratório de triagem neonatal do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe. As amostras para exames confirmatórios foram coletadas por punção venosa 

nas crianças e familiares previamente convocados para esta etapa. 

 

Processamento das Amostras 

 

As amostras acondicionadas em papeis de filtro foram picotados em 

perfurador automático Wallac DBS Puncher (Perkin Elmer, Turku, Finlândia) com 

diâmetro de 3.2 mm diretamente numa microplaca específica.  

Dosagem da Glicose-6-Fosfato Desidrogenase 

 

A dosagem da glicose-6-fosfato desidrogenase foi realizada utilizando o 

reagente do kit Neonatal G6PD (Perkin Elmer, Turku, Finlândia), que adota 

metodologia quantitativa com análise por fluorescência por tempo resolvido. O 

reagente substrato de G6PD foi reconstituído com 11 mL da solução de reconstituição 

e 100 µL foram adicionados a cada poço que continha um disco de papel de filtro e 

incubados à temperatura ambiente por 30 minutos com agitação lenta no agitador 

Delphia Plateshake (Perkin Elmer, Turku, Finlândia). Ao fim da reação, 200 μL do 

CopperReagent foram adicionados a cada poço para tornar a reação mais lenta. Os 

picotes flutuantes foram retirados. A fluorescência foi medida pelo fluorômetro Victor 

D (Perkin Elmer, Turku, Finlândia) em até 15 minutos, após adição do Cooper 

Reagent, em filtro com 355 nm de excitação com 460 nm de emissão (GOYAL, 2015). 
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Teste da Redução de Metahemoglobina - Teste de Brewer 

  

Teste qualitativo que tem por princípio o uso de nitrito de sódio que converte 

a hemoglobina em metahemoglobina. A amostra é incubada com glicose, nitrito de 

sódio e azul de metileno. O azul de metileno estimula a via da pentose fosfato em 

indivíduos que apresentam níveis normais de G6PD, reconvertendo a 

metahemoglobina a hemoglobina. Para 100 µL de sangue com EDTA são adicionados 

10 µL de nitrito de sódio/glicose e 10 µL de solução de azul de metileno. Incuba-se a 

37ºC por 3 horas, após é adicionado 10 mL de água destilada. Realizar a leitura visual 

entre 5 e 10 minutos comparando o tubo teste com os tubos controles (Figura 16). O 

tubo positivo apresentará coloração acastanhada pela formação de metahemoglobina 

(VON SEIDLEIN et al., 2013). 

 

Hemograma e Contagem de Reticulócitos 

 

O hemograma foi realizado no analisador hematológico automático Cell Dyn 

Ruby (Abbott, Illinois, United States) que emprega a metodologia MAPSS (Separação 

de Dispersão Polarizada de Ângulo Múltiplo), e citometria de fluxo a laser. Foi utilizada 

uma alíquota de 2mL de sangue periférico para a análise quantitativa e qualitativa de 

hemácias, plaquetas e leucócitos com diferenciação em neutrófilos, linfócitos, 

monócitos, eosinófilos e basófilos; contagem de reticulócitos (LEERS, 2011). Também 

foram realizadas extensões sanguíneas, posteriormente coradas pelo método de 

Leishmann (LEWIS, 2006) e analisadas ao microscópio óptico para a contagem 

diferencial de leucócitos circulantes. Para a contagem de reticulócitos foram 

incubados 20 µL de sangue em um tubo próprio por 15 minutos a temperatura 

ambiente e após esse tempo foi homogeneizada a amostra e realizada a leitura no 

aparelho Cell Dyn Ruby (LEERS, 2011). 

 

Dosagem de Bilirrubinas 

 

A dosagem de bilirrubinas foi realizada no aparelho CMD 800i (Wiener, 

Rosário, Argentina), que emprega a metodologia do sal de diclorofenildiazonio (DPD), 

produzindo um azo composto cor vermelho em solução ácida, que é lido em 

comprimento de onda entre 520 a 550 nm. Foi utilizada uma alíquota de 2mL de 
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sangue periférico coletada sem anticoagulante, obtido através de punção venosa 

(BURTIS, 2001). 

 

Avaliação Clínica dos Casos Confirmados 

 

Os casos confirmados da deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, 

foram encaminhados ao ambulatório do Hospital Universitário, localizado na Rua 

Cláudio Batista número 505, Bairro Palestina, para avaliação clínica e 

aconselhamento genético do paciente e família pela equipe de hematologistas do 

Hospital Universitário da UFS, onde foram esclarecidos os dados referentes à doença, 

incluindo o diagnóstico, provável curso da doença e as condutas disponíveis para 

evitar a manifestação clínica da mesma, bem como esclarecer o modo como a 

hereditariedade contribui para a doença. 

 

Análise Estatística  

 

Os resultados obtidos foram analisados pelos softwares Excel 2010 e o 

programa estatístico R versão 3.3.1. As análises adotadas neste estudo foram: 

Estatística Descritiva (Medidas de Centralidade, Medidas de Variabilidade e Medidas 

Separatrizes); Tabela de Prevalência; Tabela de Contingência; Gráficos (Histograma, 

Pizza, Dispersão, Coluna, Rosca) e Teste de Qui-quadrado. 

 

RESULTADOS 

 

Foram inicialmente analisadas 9.040 amostras, dentre as quais 3.274 foram 

consideradas inválidas pela má qualidade, e excluídas das análises. Restaram 5.766 

amostras válidas, sendo 2.499 do sexo feminino, das quais 192 foram positivas 

(3,33%), e 2.639 do sexo masculino, com 281 foram positivas (4,87%). Em 628 

amostras não havia informação em relação ao sexo nos cartões de identificação dos 

pacientes, destas, 66 (1,14%) amostras foram positivas, totalizando uma prevalência 

de 9,35% de positividade na população sergipana (GRÁFICO1).  
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Gráfico 1. Prevalência de deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase no estado 

de Sergipe. 

 

 

 

 

Foi avaliado o emprego de transfusão sanguínea nos recém-nascidos, dentre 

os quais 11 meninas receberam transfusão sanguínea (0,19%) e 8 meninos (0,14%). 

Em 1.636 amostras, este item não foi avaliado, por não ter essa informação no cartão 

de dados dos pacientes (tabela 1). 

 

Tabela 1. Dados sobre transfusão sanguínea dos recém-nascidos do sexo masculino 

e feminino. 

Sexo 
  Transfusão sanguínea  

Total 
Não Sim 

Não 
informado 

Feminino 
1.98

7 
34,46

% 
11 

0,19
% 

501 8,69% 
2.49

9 
43,34% 

Masculino 
2.06

6 
35,83

% 
8 

0,14
% 

565 9,80% 
2.63

9 
45,77% 

Não 
informado 

58 1,01% 0 
0,00
% 

570 9,89% 628 10,89% 

Total 
4.11

1 
71,30

% 
19 

0,33
% 

1.63
6 

28,37
% 

5.76
6 

100,00% 

 

O uso de antibióticos também foi pesquisado e verificou-se que 20 pacientes 

do sexo feminino positivos para deficiência da G6PD usaram antibióticos (0,35%). 

TOTAL; 90,65%

FEMININO; 3,33%

SEXO NÃO 
ESPECIFICADO; 

1,14%
MASCULINO; 

4,87%
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Quanto ao sexo masculino 37 pacientes do sexo masculino positivos para deficiência 

da G6PD usaram antibióticos (0,64%). Em 498 amostras o uso de antibióticos não foi 

avaliado por não constar este dado nos cartões dos pacientes (tabela 2). 

 

Tabela 2. Uso de antibióticos em recém-nascidos do sexo masculino e feminino 

 

 

Em relação à idade da coleta para o teste do pezinho a recomendação do 

Ministério da Saúde é que a mesma seja realizada entre 3 a 7 dias, porém apenas 

2.403 (39,99%) amostras foram colhidas no tempo correto, 1.877 (31,24%) colheram 

entre 6 a 9 dias e 732 (12,18%) colheram entre 9 a 12 dias, enquanto que os 16,59% 

restantes foram distribuídos em até 2 meses (gráfico 2). 

 

 

 

 

Gráfico 2. Idade dos recém-nascidos que foi realizada a coleta das amostras para o 
teste do pezinho. 
 

 



 
 
 

68 

 

Durante a pesquisa foi realizada coleta de exames de pacientes de todas as 

regiões do estado de Sergipe, dividido geograficamente em 3 mesorregiões: Agreste, 

Leste e Sertão Sergipano. Foram realizadas 3.998 coletas no Leste Sergipano 

(69,34%), 1.207 no Agreste Sergipano (20,93%), e 561 no Sertão Sergipano (9,73%).  

A maior prevalência de resultados positivos foi no Leste Sergipano com 369 

(6,40%), e a menor prevalência no sertão sergipano, com 58 amostras positivas 

(1,01%), conforme dados mostrados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Prevalência de resultados positivos e negativos para deficiência de G-6PD 
distribuídos por mesorregiões de Sergipe. 
 

Mesorregiões  
Resultado 

Total 

Negativo Positivo 

 Agreste Sergipano 1.095 18,99% 112 1,94% 1.207 20,93% 

    Leste Sergipano 3.629 62,94% 369 6,40% 3.998 69,34% 

Sertão Sergipano 503 8,72% 58 1,01% 561 9,73% 

Total 5.227 90,65% 539 9,35% 5.766 100,00% 

 

Dentre as cidades que apresentaram um maior número de resultados 

positivos para a deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase, as que apresentaram 

o maior índice de positividade foram: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, 

Lagarto, Estância, Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, Simão Dias, Propriá e 

Laranjeiras.  

Das amostras com resultados positivos, foram convocados 100 pacientes, dos 

quais compareceram 50 recém-nascidos juntamente com os pais para a realização de 

exames confirmatórios da deficiência: repetição da dosagem de G6PD pela 

metodologia quantitativa com análise por fluorescência por tempo resolvido; e pelo 

Teste de Brewer, que é um teste qualitativo que tem por princípio o uso de nitrito de 

sódio que converte a hemoglobina em metahemoglobina; e exames laboratoriais 

complementares. 

A deficiência glicose-6-fosfato desidrogenase foi confirmada em vinte 

pacientes, nos quais foi observada positividade tanto no teste de redução da 

metahemoglobina (teste de Brewer), quanto na metodologia quantitativa, onde as 

concentrações variaram entre 1,0 U/g Hb a 2,4 0 U/g Hb. Nos trinta pacientes que 
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obtiveram resultados negativos nos exames confirmatórios nas duas metodologias, as 

concentrações variaram entre 2,7 U/g Hb a 7,4 U/g Hb (gráfico 3). Na avaliação 

familiar foi observada a positividade da deficiência glicose-6-fosfato desidrogenase 

em cinco pais desses recém-nascidos, sendo 4 mães e um pai. 

 
Gráfico 3. Resultado de exames confirmatórios para deficiência de G6PD dos recém-
nascidos do sexo feminino e masculino. 
 

 

Em relação aos exames complementares, quatro pacientes apresentaram 

resultados abaixo do valor de referência para hemácias, hemoglobina e hematócrito e 

contagem de reticulócitos e 2 pacientes apresentaram resultados acima do valor de 

referência para dosagem de bilirrubinas (tabela 4). 

 
Tabela 4. Resultados de exames laboratoriais complementares em amostras de pacientes 
positivos para deficiência de G6P 
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POSITIVOS NEGATIVOS

MENINOS

MENINAS

Pacient

e 

Hem 

(x106/uL) 

Hb 

(g/dL) 

Hto 

(%) 

Retic 

(%) 

BT 

(g/dL) 

BD 

(g/dL) 

BI 

(g/dL) 

1 2,90 9,01 26,4 1,62 - - - 

2 2,66 8,94 23,8 2,43 - - - 

3 - - - - 1,7 0,3 1,4 

4 2,92 9,94 26,2 2,00 - - - 

5 - - - 2,26 - - - 

6 3,74 8,99 27,5 - - - - 

7 - - - - 3,5 0,2 3,3 
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Os vinte pacientes que tiveram a deficiência da enzima confirmada, 

participaram de uma avaliação clínica, para elucidação da doença, profilaxia e 

cuidados com alimentação e uso de medicamentos que possam desencadear uma 

crise hemolítica. Foi realizado também o aconselhamento genético, indicando a 

importância do diagnóstico precoce da deficiência de G6PD e também esclarecer o 

modo como a hereditariedade contribui para o surgimento da doença (figura 1). 

Figura 1. (A e B) Avaliação clínica e aconselhamento genético dos pacientes com 

deficiência confirmada de glicose-6-fosfato desidrogenase. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase é considerada um dos 

distúrbios genéticos mais comuns em todo mundo, porém as estimativas de 

prevalência são mais elevadas em África, Ásia, Mediterrâneo e no Médio Oriente 

(SIRDAH M et al, 2012). Uma das principais consequências clínicas da deficiência de 

G6PD é a hiperbilirrubinemia neonatal, que exige diagnóstico imediato e tratamento 

para evitar lesões cerebrais induzidas pela bilirrubina irreversível, conhecida como 

kernicterus. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a triagem para a 

deficiência de G6PD em populações com prevalência masculina de 3-5% ou mais para 

detectar recém-nascidos afetados e assim assegurar o tratamento da icterícia 

(KITCHAROEN, 2015). 

Neste estudo foi determinado que a prevalência da deficiência de glicose-6-

fosfato desidrogenase no estado de Sergipe é de 9,35%. Esta elevada prevalência 

encontrada, talvez tenha ocorrido devido a grande descendência da população 

A B 
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africana no estado de Sergipe, que faz fronteira com Alagoas e Bahia, estados que no 

passado abrigaram grandes quilombos de origem africana na época da escravidão, 

bem como no estado de Sergipe teve muita mão de obra escrava trabalhando nos 

engenhos do Vale do Cotinguiba, onde diversos quilombos também foram instalados 

(OLIVEIRA, 2015). Por se tratar de um distúrbio hereditário ligado ao cromossomo X, 

a prevalência mais expressiva encontrada foi na população masculina, corroborando 

com dados da literatura (LUZZATTO, 2016). Em um trabalho de Ferreira e 

colaboradores (2014), que realizaram um estudo de prevalência com recém-nascidos 

pertencentes ao programa de triagem neonatal em três municípios do estado de Mato 

Grosso, onde foram triadas 3.636 amostras, foi encontrada uma prevalência de 1,67% 

no município de Cuiabá, 2,12% em Várzea Grande e de 1,56% em Rondonópolis. 

Segundo estudo de revisão de Faria e colaboradores (2016), numa pesquisa realizada 

com 110.201 crianças triadas no Programa de Triagem Neonatal do Distrito Federal 

foi encontrado uma prevalência de 2,91% para deficiência da glicose-6-fosfato 

desidrogenase. Em estudo similar a esse, realizado por Goyal e colaboradores (2015) 

no norte da Índia, foram triados 6.000 recém-nascidos, no período de janeiro de 2011 

a dezembro de 2012, com amostras coletadas em papel filtro e utilizando a técnica de 

fluorimetria, onde foi detectado uma prevalência de 1,5%. Na Croácia foi realizado um 

estudo por Papazovska e colaboradores (2015) em 513 recém-nascidos do sexo 

masculino, foi encontrado uma prevalência de 7,4% de deficiência de G6PD. Peixoto 

(2015), em uma pesquisa realizada no estado do Amazonas com 2.315 amostras de 

indivíduos com descendência africana, encontrou uma frequência de 4,5%. Silva e 

colaboradores (2011), apresentaram em seu estudo a análise da deficiência da G6PD 

em 594 indivíduos adultos, evidenciando os resultados por grupo étnico, e verificou-

se que a maior prevalência encontrada foi entre os indivíduos negros (7,4%), a 

segunda maior prevalência foi entre indivíduos de cor parda (6%) e a menor 

prevalência obtida foi entre indivíduos de etnia branca (1%). No estado do Piauí, 

Soares e colaboradores (2013) analisaram 62 amostras de adultos, onde a maior parte 

da população estudada foi constituída por pessoas negras (87%), em segundo por 

pardos (8%) e a menor parte por brancos (5%), a prevalência encontrada para a 

deficiência da enzima G6PD foi de 6,5%.  

É notório que a transfusão sanguínea é um procedimento terapêutico 

normalmente realizado em pacientes com anemia grave ou crise hemolítica, podendo 

ser uma medida para salvar vidas. A característica principal da deficiência de glicose-
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6-fosfato desidrogenase é a destruição das hemácias em resposta ao estresse 

oxidativo, dessa forma, pacientes que necessitam de transfusões de hemácias podem 

receber simultaneamente medicamentos oxidativos ou ter infecções simultâneas, 

podendo ambos induzir hemólise em hemácias deficientes em G6PD. Embora não 

seja rotineira a pesquisa de doadores de sangue saudáveis para a deficiência de 

G6PD, relatos de casos identificaram a transfusão de hemácias deficientes em G6PD 

como causadores de hemólise e outros eventos adversos (FRANCIS, 2013). No 

presente estudo foi observado que houve 16 casos de transfusão sanguínea em 

crianças nascidas prematuras, porém não temos como afirmar se essas transfusões 

ocorreram devido a prematuridade da criança ou a deficiência da glicose-6-fosfato 

desidrogenase, já que não houve nenhum episódio de crise de anemia hemolítica. 

Nos outros três casos em que houve transfusão sanguínea em crianças nascidas a 

termo, também não foi confirmada a deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase. 

Pacientes deficientes de glicose-6-fosfato desidrogenase podem desenvolver 

crises hemolíticas após o uso de determinados medicamentos como analgésicos e 

antibióticos, bem como por infecções bacterianas, virais ou fúngicas. Em estudo 

realizado por Papazovska (2015) foram relatados casos em que remédios chineses 

aplicados no umbigo de recém-nascidos para a antissepsia eram causadores de 

crises hemolíticas. Algumas drogas com propriedades oxidativas como o ácido 

acetilsalicílico, a vitamina K, e o cloranfenicol também são indutoras de hemólise 

(BORGES, et al, 2011). Segundo estudos de Petit (2016), alguns antimaláricos podem 

induzir crises hemolíticas onde os sintomas variam de moderado a letal. 

O presente estudo analisou o uso de antibióticos com intuito de observar uma 

possível influência dos mesmos, ou por uma relação com processos infecciosos 

bacterianos. Foi observado que, na triagem inicial da deficiência de G6PD, 20 

pacientes do sexo feminino positivos para deficiência da enzima receberam terapia 

com antibióticos, sendo 7 deles prematuros; como também 37 pacientes do sexo 

masculino positivos para deficiência da G6PD receberam esta terapêutica, sendo 17 

deles prematuros. Apesar do uso de alguns antibióticos serem fatores 

desencadeantes de crises hemolíticas para pacientes deficientes de glicose-6-fosfato 

desidrogenase, não foi possível determinar se o uso do antibiótico se deu devido a 

deficiência dessa enzima  ou devido a algum outro fator como por exemplo a 

prematuridade de alguns recém nascidos, como também não foi possível   identificar 

quais antibióticos esses pacientes fizeram uso por essa informação não constar no 
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cartão de identificação dos pacientes usado na coleta. No cartão de coleta usado 

durante essa pesquisa, o espaço para informação do uso de antibiótico infelizmente 

apenas informa se o recém-nascido fez uso ou não desse medicamento, não tem 

espaço para citar quais foram usados, isso porque até então para as doenças que 

estavam sendo triadas o uso de antibiótico era pouco relevante e essa pergunta não 

era feita aos acompanhantes do recém-nascido. 

Foram realizados exames confirmatórios da deficiência da G6PD em 50 

pacientes, totalizando uma positividade em 40% das amostras (20 pacientes). Dezoito 

dos vinte pacientes com deficiência comprovada, pertencem ao sexo masculino, 

comprovando maior prevalência da deficiência da enzima G6PD no sexo masculino. 

Por se tratar de uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X, indivíduos 

do sexo masculino afetados são homozigotos e manifestam a deficiência associada à 

mutação apresentada, enquanto que indivíduos do sexo feminino, que têm duas 

cópias do gene G6PD em cada cromossomo X, podem ter expressão genética normal, 

podendo ser heterozigotas ou raramente homozigotas (BROEK, 2016). Um estudo de 

GOYAL et al realizado em 2015, que utilizou a mesma metodologia empregada no 

presente trabalho, comprovou esse fato, onde de 90 neonatos que realizaram testes 

confirmatórios da deficiência, 76 pertenciam ao sexo masculino.  

As hemácias e os reticulócitos são importantes biomarcadores clínicos da 

gravidade das anemias, devido à sua função fisiológica podendo identificar a presença 

das crises hemolíticas (CHAMI et al, 2016). Em alguns pacientes que tiveram a 

confirmação da deficiência de G6PD, foi observada a tendência de diminuição dos 

parâmetros do eritrograma, mesmo sem os pacientes apresentarem crise hemolítica, 

talvez devido a coleta para triagem neonatal ser realizada nos primeiros dias de vida 

do recem nascido e esse não ter sido exposto a fatores desencadeantes de hemólise. 

No presente estudo, apenas em dois pacientes em que houve confirmação da 

deficiência de G6PD apresentaram hiperbilirrubinemia, porém com níveis pouco acima 

dos valores de referência, não sendo encontrada nessa pesquisa, correlação com a 

severidade da deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, como também não foi 

evidenciado nenhum caso de hiperbilirrubinemia. 

A prevalência da deficiência de G6PD em estudo realizado por OSHIRO 

(2014) em recém-nascidos com icterícia foi de 22,81%, Em Natal/RN foi encontrado 

uma frequência de 2% nos recém-nascidos ictéricos. No Rio Grande do Sul, 

prevalência de 4,6% nos recém-nascidos conduzidos à fototerapia. Neste mesmo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossomo_X
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estado, em Porto Alegre, 8,7% dos pacientes com icterícia, incluindo indivíduos com 

1 dia de vida até 82 anos de idade tinham a eritroenzimopatia. Outras doenças 

genéticas também causam icterícia neonatal como a esferocitose hereditária que 

causa níveis elevados de bilirrubina e consequentemente icterícia (THIELEMANS ET 

AL, 2017). A incompatibilidade ABO é mais frequente que a do sistema Rh (D), sendo 

responsável por 2 a 5% dos casos de doença hemolítica perinatal (D.H.P.). Após a 

exposição inicial a um antígeno eritrocitário o sistema imune materno produz 

anticorpos. Os eritrócitos portadores de um número suficiente de moléculas de 

anticorpo são então destruídos no sistema reticulo endotelial do feto. Para diminuir 

este risco existem indicações obstétricas, no caso de mãe Rh negativo, para a 

administração à grávida de imunoglobulina anti D (MALONO, 2014).  

Quanto ao tempo para coleta de amostras dos recém-nascidos, o tempo 

preconizado pelo ministério da saúde é entre 3 a 7 dias, a idade da criança no 

momento da coleta é um fator restritivo na triagem, principalmente para dosagem da 

fenilcetonúria onde crianças com menos de 48 horas de vida ainda não ingeriram 

proteína suficiente para serem detectadas de forma segura na triagem da 

fenilcetonúria, podendo ocorrer resultados falsos. Casos de prematuridade e 

transfusão também são fatores restritivos na triagem para anemia falciforme e outras 

hemoglobinopatias. A amostra deverá ser coletada da forma habitual para a triagem 

das outras doenças e nova coleta deverá ser realizada após 90 dias do nascimento 

se houver casos de transfusão. Bem como coletas tardias podem causar resultados 

muito baixos para triagem de enzimas (BRASIl, 2016). Nesse estudo, apenas 2.403 

(39,99%) amostras foram colhidas no tempo correto, mesmo após as mães terem 

recebido orientação sobre esse fato durante a realização de pré-natal. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com este estudo pode-se concluir que a prevalência da deficiência de glicose-

6-fosfato desidrogenase no estado de Sergipe é de 9,35%, considerada alta, porém 

condizente com a literatura mundial, principalmente pela influência dos povos 

africanos, como também relacionada à grande miscigenação racial da população 

sergipana. Da mesma forma, a maior prevalência (4,87%) foi no sexo masculino, 

sendo os meninos homozigotos e que manifestam a deficiência associada à mutação 

no gene da G6PD. A relação entre a deficiência da enzima com a presença de 
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hiperbilirrubinemia e o uso de antibióticos, não foi observada nos pacientes com 

deficiência confirmada. E nestes pacientes, que tiveram a confirmação da deficiência 

de G6PD, foi observada tendência de diminuição dos parâmetros do eritrograma, 

mesmo sem os pacientes apresentarem crise hemolítica. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CRIANÇAS 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CRIANÇAS 

Título do Projeto de Pesquisa: “Prevalência da deficiência da glicose-6-fosfato 
desidrogenase em recém-nascidos do estado de Sergipe”  
 
Pesquisador Responsável: Profa Dra Dulce Marta Schimieguel Mascarenhas Lima. Instituição 
a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal de Sergipe - UFS  
Telefones para contato: (79) 99191-8102 - (79) 3194-6319  
O seu filho(a) neto(a), sobrinho(a), enteado(a), irmão(ã)] está sendo convidado(a) a participar 
de uma pesquisa científica. No caso de aceitar esse convite, permitirá a coleta de amostras 
de sangue da veia do braço ou da mão para dosagem da enzima glicose-6-fosfato 
desidrogenase. Os riscos relativos ao procedimento de coleta de sangue são mínimos, sendo 
o procedimento praticamente indolor, podendo ocorrer pequenos extravasamentos de sangue 
no local, que são reabsorvidos pelo próprio organismo. A criança e os responsáveis terão 
liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como desistir de participar 
da pesquisa a qualquer momento. Sua desistência não acarretará nenhuma penalidade a 
vocês. Como responsável por este estudo, tenho o compromisso de manter em segredo todos 
os dados pessoais, bem como compensá-lo caso sofra algum prejuízo físico ou moral causado 
pela pesquisa. Essa pesquisa tem como objetivo realizar o diagnóstico da deficiência da 
enzima glicose-6-fosfato desidrogenase que é essencial para manutenção da saúde. Serão 
feitos exames para diagnosticar anemias decorrentes desta deficiência enzimática. Os 
resultados dos exames serão entregues aos participantes, e caso necessário, serão 
encaminhados para acompanhamento clínico. Os pesquisadores irão esclarecer todas as 
dúvidas que surjam no decorrer do projeto. Todos os dados da pesquisa serão mantidos em 
sigilo. Os resultados ficarão guardados, sob a responsabilidade da pesquisadora da 
Universidade Federal de Sergipe; e somente os participantes desse estudo terão acesso às 
amostras e/ou resultados. Cada voluntário participante terá acesso apenas ao seu próprio 
resultado. A qualquer momento o (a) participante/responsável poderá solicitar e acompanhar 
a destruição dos seus dados, entrando em contato com o pesquisador responsável. Assim, 
se estiver claro para o (a) senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em participar, 
peço que assine este documento. Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. Dulce 
Marta Schimieguel Mascarenhas Lima (Professora Responsável).  
Eu,_______________________________________________________________________
______, RG: ____________________, aceito participar da pesquisa intitulada “Prevalência 
da deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase em recém-nascidos do estado de Sergipe” 
estou devidamente informado e esclarecido, como disposto acima.  
Nome da criança: 
_______________________________________________________________ 

 
_____________________, ___ / ____ / _____ 

Local dia mês ano 
____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS E RESPONSÁVEIS 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO / PAIS E RESPONSÁVEIS 

Título do Projeto de Pesquisa: “Prevalência da deficiência da glicose-6-fosfato 
desidrogenase em recém-nascidos do estado de Sergipe”  
Pesquisador Responsável: Profa Dra Dulce Marta Schimieguel Mascarenhas Lima. Instituição 
a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal de Sergipe - UFS  
Telefones para contato: (79) 99191-8102 - (79) 3194-6319  
O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa científica. No caso de 
aceitar esse convite, permitirá a coleta de amostras de sangue da veia do braço ou da mão 
para dosagem da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase. Os riscos relativos ao 
procedimento de coleta de sangue são mínimos, sendo o procedimento praticamente indolor, 
podendo ocorrer pequenos extravasamentos de sangue no local, que são reabsorvidos pelo 
próprio organismo. Os participantes terão liberdade para pedir esclarecimentos sobre 
qualquer questão, bem como desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. Sua 
desistência não acarretará nenhuma penalidade a vocês. Como responsável por este estudo, 
tenho o compromisso de manter em segredo todos os dados pessoais, bem como compensá-
lo caso sofra algum prejuízo físico ou moral causado pela pesquisa. Essa pesquisa tem como 
objetivo realizar o diagnóstico da deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase que 
é essencial para manutenção da saúde. Serão feitos exames para diagnosticar anemias 
decorrentes desta deficiência enzimática. Os resultados dos exames serão entregues aos 
participantes, e caso necessário, serão encaminhados para acompanhamento clínico. Os 
pesquisadores irão esclarecer todas as dúvidas que surjam no decorrer do projeto. Todos os 
dados da pesquisa serão mantidos em sigilo. Os resultados ficarão guardados, sob a 
responsabilidade da pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe; e somente os 
participantes desse estudo terão acesso às amostras e/ou resultados. Cada voluntário 
participante terá acesso apenas ao seu próprio resultado. A qualquer momento o (a) 
participante poderá solicitar e acompanhar a destruição dos seus dados, entrando em contato 
com o pesquisador responsável. Assim, se estiver claro para o (a) senhor (a) a finalidade 
desta pesquisa e se concorda em participar, peço que assine este documento. Meus sinceros 
agradecimentos por sua colaboração. Dulce Marta Schimieguel Mascarenhas Lima 
(Professora Responsável).  
 
Eu,_______________________________________________________________________
_____, RG: ____________________, aceito participar da pesquisa intitulada “Prevalência da 
deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase em recém-nascidos do estado de Sergipe” 
estou devidamente informado e esclarecido, como disposto acima.  

 
_____________________, ___ / ____ / _____ 

Local dia mês ano 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Responsáve 


