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É necessário encaminhar 
pacientes com traço 
falciforme ao 
hematologista? 
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Não é necessário encaminhar pacientes 

com traço falciforme ao hematologista. 

Portadores de traço falciforme não 

possuem uma doença, mas uma característica 

genética que não requer tratamento. Esse 

achado é detectado pela eletroforese de 

hemoglobina ou pelo Teste do Pezinho que 

identifica mutação de um alelo do gene da 

hemoglobina, expressado como hemoglobina 

S, associado a um alelo normal, hemoglobina 

A1. 

Pessoas com essa condição apresentam a 

mesma expectativa de vida que a população 

em geral e raramente apresentam 

complicações. Algumas complicações raras 

são: rabdomiólise e morte súbita com 

atividade física extenuante ou prolongada 

(ex: treinamento militar ou atletas de 

competição), hifema traumático (hemorragia 

na câmara anterior após trauma ocular), 

hematúria, câncer renal e infarto esplênico 

em altitudes elevadas. Então, nos casos de 

hematúria, trauma ocular ou dor abdominal 

grave deve-se considerar avaliação 

especializada ou emergencial. Além disso, 

atletas de competição se beneficiam de 

avaliação inicial com o hematologista. 

Embora não necessitem de 

acompanhamento rotineiro com 

hematologista, os portadores do traço 

falciforme, ou seus familiares, devem ser 

adequadamente esclarecidos sobre essa 

condição para que seja realizado o 

aconselhamento pertinente e esclarecido ao 

paciente e à sua família a possibilidade ou 

risco de ter filhos com a Doença Falciforme. 

A Doença Falciforme é uma doença de 

herança autossômica recessiva. Portadores do 

traço falciforme (heterozigotos HbAS) têm 

50% de chance de transmitir a hemoglobina S 

para seus filhos. Se ambos os pais forem 

portadores do traço falciforme, há 

aproximadamente 50% de chance de filhos 

com traço falciforme e 25% de chance de 

filhos com a doença falciforme. 
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