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INTRODUÇÃO

O traço falciforme é considerada uma condição

benigna, em geral um estado de portador assintomático.

Existe associação bem estabelecida entre a presença do

traço e algumas complicações como hematúria, necrose

de papila renal e infarto esplênico. Há ainda associação

bem definida com rabdomiólise e morte súbita induzidas

por exercício. Raramente o traço pode se manifestar com

eventos embólicos e síndrome torácica aguda, mas a

associação ainda é considerada possível.

OBJETIVOS

O presente trabalho se propôs a relatar o caso de um

paciente com traço falciforme e graves manifestações.

MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática do prontuário,

com relato do caso e avaliação dos achados à luz da

literatura relativa ao tema.

RELATO DO CASO

Paciente, masculino, 36 anos, com história de dor

torácica, dispneia aos médios esforços e perda de 4 kg em

2 meses em avaliação em serviço de cardiologia para

valvoplastia mitral por insuficiência valvar. Durante

avaliação pré-operatória, evoluiu agudamente com

anemia (hemoglobina 3.8 mg/dL) e foi transferido ao

nosso serviço para investigação diagnóstica.

À admissão relatava história de febre reumática, com

uso regular e correto de penicilina benzatina, e um

episódio de hemorragia digestiva alta há 6 anos, de

etiologia desconhecida. Ao exame: palidez cutâneo-

mucosa, icterícia, sopro protossistólico e úlcera maleolar,

além de disfunção renal com clearance de creatinina

estimado em 64 mL/1.73m²/min. Considerando os

repetidos episódios de hemólise e a presença de

drepanócitos na hematoscopia, foi presumido o

diagnóstico de doença falciforme e, após estabilização o

paciente foi referido para seguimento ambulatorial.

Durante seguimento, permaneceu estável, sem

necessidade de novas transfusões, e a eletroforese de

hemoglobina realizada mostrou padrão compatível com

traço falciforme, confirmado em exame subsequente.

No ano seguinte, evoluiu com queda consistente da

hemoglobina sérica, optando-se pelo início de

hidroxiureia. O paciente contudo evoluiu com piora súbita

dos parâmetros laboratoriais presumidamente devido a

mielotoxicidade pela hidroxiureia (hemoglobina 2.4mg/dL,

3800 leucócitos e 35 000 plaquetas).

Foi readmitido com hemoglobina de 1,5, recebendo

alta após compensação clínica. Atualmente em

seguimento ambulatorial, relativamente estável, porém

com sobrecarga crônica de ferro, em tratamento.
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DISCUSSÃO

O traço falcêmico é uma condição benigna na maioria

dos indivíduos portadores, contudo a literatura mais

recente mostra que existem complicações definitivamente

associadas ao traço. A descrição de complicações mais

graves como o infarto esplênico são associadas a situações

extremas, como o alpinismo em grandes altitudes ou

exercícios estenuantes.

Levantamentos de estudos de necropsia apontam que

complicações do traço possam ser responsáveis por vários

óbitos de causa desconhecida nesses pacientes. Estudos

apontam que a parede celular dos eritrócitos de pacientes

com traço é mais rígida do que a parede celular de

eritrócitos normais, o que poderia guardar relação com o

surgimento de complicações nesses pacientes.

Contudo, a baixa frequência destes eventos sugere

que mais de um fator esteja envolvido em sua gênese.

CONCLUSÃO

Majoritariamente uma condição benigna, o traço

falcêmico raramente pode se manifestar como uma

condição grave. Como exposto no presente caso, o traço

pode inclusive mimetizar a própria doença falciforme.

Apesar de complicações graves como esta serem raras, é

importante o conhecimento de que elas são possíveis,

devendo fazer parte do diagnóstico diferencial de algumas

condições clínicas nesses pacientes.
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Figura 1: Eletroforeses de hemoglobinas realizadas a nível

ambulatorial, após seis meses de estabilidade clínica sem a
necessidade de transfusões.
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