
Microangiopatia trombótica (MAT) 
Associada a Nefrite Lúpica

 Introdução
O lúpus eritematoso sistêmico
(LES) é uma doença autoimune
com fisiopatologia ainda em
definição, sofrendo influências
genéticas (alguns padrões de
HLA), hormonais, ambientais (luz
UV) e infecciosas. Sua apresen-
tação clínica é bastante variada,
podendo apresentar formas leves,
moderadas ou graves, além de
poder se sobrepor a outras doenças
autoimunes. Seu diagnóstico se
baseia em critérios clínicos e
laboratoriais e seu tratamento varia
conforme a gravidade de
apresentação.
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 Objetivos
Mostramos uma paciente de 21
anos que evoluiu com miocardite e
nefrite lúpicas, além de ter
apresentado uma síndrome hemo-
lítico urêmica (SHU) secundária ao
LES. Por fim, colocamos uma breve
discussão de qual o melhor
tratamento, até o momento, para
esta situação peculiar.

 Delineamento emétodos
Relato de caso.

 Relato de caso
Paciente T. R. S., 21 anos, feminino,
natural e procedente de Araguari.
Iniciou quadro de LES cutâneo
articular em outubro de 2014, com
artrite simétrica de punhos e
artrite migratória de tornozelos,
joelhos e ombros, além de eritema
malar. Em abril de 2015, houve
quadro hematológico caracteriza-
do por anemia hemolítica, com
necessidade de pulsoterapia com
corticóide em sua cidade de
origem, iniciando, a partir de
então, o uso de prednisona na dose
de 60 mg/dia por um mês. Três
meses depois, houve o diagnóstico
de pericardite grave. Na ocasião,
fora transferida para o nosso
serviço para avaliação de derrame
pericárdico volumoso e possível
pericardiocentese. Na admissão,
foi constatada baixa acuidade
visual (vasculite lúpica, segundo
avaliação do serviço de Oftalmo-
logia), anemia hemolítica, plaque-
topenia (40.000 à admissão),
derrame pericárdico volumoso,
redução da fração de ejeção do
ventrículo esquerdo para 50% e



insuficiência renal aguda, AKIN 3,
com necessidade de diálise de ur-
gência por hipervolemia refratária.
Sorologias mostravam anticoagu-
lante lúpico e anticardiolipina não
reagentes, FAN reagente 1:640,
padrão nuclear homogêneo,
nucleolar, com antiDNAds, anti-
Sm e anti-RNP reagentes. Houve
consumo de C3 e C4. Após nova
pulsoterapia com metilprednisolo-
na 1g/dia por três dias, houve
aumento das plaquetas para
133.000, melhora da dispnéia,
redução expressiva do derrame
pericárdico e melhora da acuidade
visual. Entretanto, a fração de
ejeção se estabeleceu em 45% e a
paciente mantinha elevação das
escórias nitrogenadas e neces-
sidade de diálise. Foi constatada
que havia, além de glomerulone-
frite, uma SHU secundária ao LES
(pesquisa de esquizócitos positiva,
Coombs direto negativo, plaqueto-
penia e IRA). Biópsia renal confir-
mou a suspeita clínica, com nefrite
lúpica classe IIIA, presença de cres-
centes, injúria tubular aguda e
microangiopatia trombótica. Pela
manifestação de LES grave,
iniciou-se indução da remissão
com ciclofosfamida em pulsos
mensais (0,75g/m²). Programou-se
manutenção da diálise e
seguimento nefrológico. Optou-se
por manutenção do tratamento

anti-hipertensivo e da insuficiência
cardíaca secundária a miocardite
lúpica com mononitrato de isos-
sorbida, hidralazina, anlodipino e
furosemida. Para o LES grave, a
paciente entrou no protocolo de
prednisona 60 mg/dia, ciclos
mensais de ciclofosfamida (0,5 a
1g/m²) durante 6 meses, posterior-
mente podendo ser trocada para
mofetil micofenolato ou azatio-
prina na manutenção da remissão.
Em seguimento no ambulatório de
Medicina Interna do HCUFU, a
paciente encontra-se assintomáti-
ca, mas ainda com disfunção renal,
necessitando de diálise três vezes
por semana.

 Discussão do caso
Quando analisamos o grupo das
microangiopatias trombóticas
(MAT), podemos encontrar: 1) Sín-
drome hemolítico urêmica típica
(SHU típica), secundária a um
processo infeccioso, geralmente
uma infecção gastrointestinal por
E. coli produtora de toxina Shiga
ou uma pneumonia por
Streptococcus pneumoniae produ-
tor de neuraminidase; 2) Síndro-
me hemolítico urêmica secun-
dária a uma doença sistêmica (SHU
por doença sistêmica), no caso em
questão, o próprio LES; 3) Síndro-
me hemolítico urêmica atípica
(SHUa), onde há uma deficiência
genética na regulação do comple-



mento, de modo que o complexo
de ataque à membrana age de
modo descontrolado, sem inibição,
num processo de reverberação
(diagnóstico extremamente raro);
4) Púrpura Trombocitopênica
Trombótica (PTT), quadro
composto por plaquetopenia,
anemia hemolítica intravascular e
alterações neurológicas. É
interessante frisar que, na maioria
das vezes, as manifestações de
SHU e PTT podem se sobrepor,
havendo um continuum chamado
SHU-PTT. No caso analisado, não
houve manifestações neurológicas
de qualquer natureza e a pesquisa
da ADAMTS-13 não mostrou
deficiência da mesma. Para este
caso, foi proposta a realização de
um anticorpo monoclonal, o
Eculizumabe, que atuaria como
um regulador do complexo de
ataque à membrana. Entretanto, as
evidências sustentando seu uso na
literatura são fracas, baseando-se
apenas em relatos de casos ou em
estudos com um pequeno número
de pacientes. Além disso, para
realização desta medicação, a
paciente necessitaria de
imunização contra meningococo e
uso contínuo de antibiótico-
profilaxia. Diante de uma paciente
portadora de tantas manifestações
clínicas, laboratoriais e sorológicas
de uma única doença inflamatória

sistêmica (incluindo redução do
complemento e um antiDNAds
fortemente reagente), o mais
lógico seria atribuir a SHU ao
próprio LES, antes de fechar o
diagnóstico de SHUa. Dessa
maneira, foi optado pelo
tratamento padrão do LES grave,
validado na literatura, obtendo
melhora da SHU. Apesar da não
recorrência da SHU, a função renal
ainda não se recuperou,
provavelmente pela presença de
crescentes, as quais não estão
relacionadas com a MAT, mas sim
com o infiltrado inflamatório
glomerular.
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