
1. Introdução:  Necrose de papila renal é um infarto isquêmico da região interna da medula renal. A medula e a papila 

renal são particularmente predispostas a isquemia pois vivem em um regime de hipóxia crônica devido ao fluxo lento 

da vasa recta. Entre as causas predisponentes mais comuns encontramos diabetes mellitus, infecções do trato 

urinário, abuso de analgésicos e doença falciforme.  

     O traço falciforme foi classicamente descrito como uma condição benigna, e protetora contra malária falciparum. No 

entanto esse conceito tem mudado nas últimas décadas e a doença tem sido associada a varias condições com 

severa morbimortalidade, como por exemplo, a necrose de papila. Tal condição geralmente se apresenta como 

hematúria macroscópica ou microscópica, e na maioria dos casos tem curta duração e resolução espontânea. 

 

2. Objetivos:  Relatar um caso de necrose de papila renal em um paciente portador de traço falciforme, atendido em 

nosso serviço, que se mostrou com apresentação e evolução atípicas.  

 

3. Delineamento e Métodos: Relato de caso baseado em revisão sistemática do prontuário. 

 

4. Descrição do Caso: Paciente do sexo masculino de 15 anos, portador de traço falciforme, sem outras 

comorbidades conhecidas, dá entrada no serviço com história de síncope durante um jogo de futebol. Relatava 

história de hematúria macroscópica com coágulos e debris havia cerca de quatro meses, com piora progressiva 

desde o seu início, tendo sido tratado previamente para Infecção do trato urinário sem resolução do quadro.  

     Negou quaisquer outros sintomas de febre, dor lombar ou uso de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais 

precedendo o início da hematúria.  

     À admissão apresentava hemoglobina de 3,8 g/dl, com eletroforese de proteínas com 41% de HbS e coagulograma 

normal, sem outras alterações de exames laboratoriais. Realizou transfusão de quatro concentrados de hemácias e 

tomografia de abdome com contraste que revelou imagem (fig 1 e 2) compatível com necrose de papila renal à direita. 

À ureterocistosopia evidenciou-se sangramento ativo proveniente do ureter direito, sem lesão na bexiga. Foram 

instituídas medidas clínicas para controle do sangramento sem sucesso, sendo então realizada uma 

ureterorenoscopia flexível para cauterização da papila sangrante, com interrupção completa da hemorragia. 
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atualmente é reconhecidamente associado com considerável morbimortalidade, podendo levar a condições como 
carcinoma medular renal, necrose de papila, isostenuria, infarto esplênico e morte súbita.  

Os pacientes mais susceptíveis a desenvolverem tais complicações são aqueles sujeitos a fatores que predispõe ao 
processo de falcização das hemácias (hipóxia, grandes altitudes, exercício físico extenuante, desidratação, e acidose 
lática). 

A necrose de papila no traço falciforme não é  comum, e quando acontece, tende a ter resolução espontânea. A clinica é 
variável, gerando desde quadros oligossintomaticos, com  hematúria micro ou macroscópica, até quadros de 
insuficiência renal pós renal.  

Não há uma padronização de tratamento para essa condição e, como a maioria dos casos se apresenta de forma leve, 
sem complicações, a orientação de repouso e o combate à causa que tenha levado a falcização das hemácias, 
geralmente é suficiente. Nos casos refratários, sugere-se alcalinização da urina ou se necessário ureterorenoscopia, 
como foi realizado no caso apresentado.  

 

6. Conclusões: O traço falciforme, tradicionalmente considerado uma condição benigna, pode ser considerada uma 
causa importante de morbidade. O paciente relatado se mostrou com uma apresentação de necrose de papila 
secundária a doença, com manifestação grave e atípica de uma complicação  pouco comum nesses pacientes. 
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5. Discussão: Traço falciforme é 

caracterizado pela presença de um gene 

normal e uma mutação do gene da beta 

globina.  

Aproximadamente 300 milhões de pessoas 

são portadoras dessa doença, com a  maior 

concentração na África e na região do 

mediterrâneo, enquanto que no Brasil, 

estima-se a prevalência de 2% na 

população geral. Tradicionalmente descrita 

como condição benigna, o traço falciforme Figura 1 Figura 2 
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