
O estado de mal epiléptico é uma condição 
potencialmente grave, com uma incidência de 
aproximadamente 100.000 a 200.000 casos por ano 
nos Estados Unidos, sendo a rabdomiólise uma 
complicação incomum. Nós relatamos o caso de um 
homem de 53 anos, com insuficiência renal aguda 
desencadeada por rabdomiólise após estado de mal 
epiléptico com duração de 5 horas. 
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INTRODUÇÃO 

MÉTODO 

As informações foram obtidas por meio de revisão 
do prontuário, entrevista com o paciente e familiar e 
revisão da literatura a partir das bases de dados 
PUBMED e SCIELO. 
 

No dia seguinte, paciente encontrava-se sonolento e 
pouco responsivo, com amnésia retrógrada. 
Queixava-se de algia intensa em ambos os membros 
inferiores, os quais estavam  edemaciados, com 
diminuição da motricidade e força muscular grau I 
proximal e distal, bilateralmente. Laboratorialmente 
apresentava uréia 100 mg/dL e creatinina 3,3 mg/Dl, 
com urina de coloração marrom, 2+ de proteínas, 3 
hemácias por campo, sem evidências de cilindros, 
CPK de 35.693 U/L, TGO de 1976 e 11.300 
leucócitos, sem desvio a esquerda. Manteve diurese 
preservada, sem sintomas de uremia e sem 
necessidade de hemodiálise.  
Em dois dias, evoluiu com piora da função renal 
(Uréia de 255 e creatinina de 9,52), sendo 
diagnosticado com Insuficiência Renal Aguda 
secundaria a rabdomiólise por crise convulsiva 
prolongada.  
Iniciamos tratamento com hidratação rigorosa e 
alcalinização da urina com Bicarbonato de Sódio 
8,4%, além de fisioterapia motora. Coletadas 
sorologias para HIV e hepatites, todas negativas. 
Gradualmente, o paciente evoluiu com melhora 
clínica geral, melhora da força proximal (grau III), 
porém sem evolução favorável da força distal (grau 
II). Permaneceu com as dores em MMII, pé caído 
bilateralmente, parestesia e alodinia, principalmente 
na perna e pé direito. 
Com a avaliação do neurologista local, ajustamos as 
doses dos anticonvulsivantes, realizamos 
Eletroencefalograma (evidenciando atividade 
epileptogênica constituída por surtos de ondas 
lentas e ondas agudas bilaterais) e Ressonância 
Nuclear Magnética de Coluna Lombo-sacra (não 
realizada por motivos de manutenção do aparelho). 
além de manter a fisioterapia e analgesia. 
Após doze dias, o paciente evoluiu com melhora 
clínica e laboratorial, com normalização das funções 
renal e hepática e das enzimas musculares, 
recebendo alta hospitalar com acompanhamento 
ambulatorial. 

RELATO DE CASO 

F.C.R, 53 anos, masculino, branco, solteiro, 
procedente de Pelotas, professor, com história de 
epilepsia desde a infância  com tratamento irregular 
e relato de várias crises epilépticas focais complexas, 
com generalização secundaria em crises tônico-
clônicas no último ano. Foi transportado ao Pronto 
Socorro de Pelotas (PSP) após ter sido encontrado 
em sua casa, durante uma crise convulsiva com 
duração de 5 horas, segundo relato de familiar. 
À chegada ao PSP, o paciente já se encontrava em 
estado pós-ictal. Não havia história de febre, 
fraqueza muscular, ingestão de substâncias tóxicas, 
drogas ou abuso de álcool. Administrado diazepan, 
fenitoína, e seguido tratamento com 
carbamazepina, sem novos episódios convulsivos. 
Foi realizada TC de crânio, que se apresentava 
dentro da normalidade. 



DISCUSSÃO CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

A rabdomiólise é frequentemente ocasionada por 
traumas musculares e lesões por esmagamento. Nas 
convulsões, ela pode ser desencadeada pela queda, 
ocasionando trauma muscular e fraturas. 
Entretanto, apenas as forças musculares geradas 
durante crises tônico-clônica também podem 
ocasionar lesão muscular grave (1). Nosso paciente 
desenvolveu insuficiência renal aguda, após estado 
de mal epiléptico prolongado sem evidência de 
trauma direto. Outras causas de rabdomiólose 
foram excluídas pela história, apresentação clínica e 
exames laboratoriais. 
O diagnóstico de rabdomiólise foi realizado pela 
presença de miopatia aguda, associada à urina de 
coloração marrom e aumento nos níveis de CPK. 
Sendo este último, o exame laboratorial mais 
sensível para rabdomiólise. 
As causas de injúria renal incluem a obstrução 
tubular por proteínas, precipitados de mioglobina e 
cristais de ácido úrico pelo catabolismo excessivo de 
células musculares, que formam cilindros 
intratubulares, reduzindo o fluxo renal. Assim como 
a redução do fluxo sanguíneo renal decorrente do 
vasoconstrição renal e da nefrotoxicidade direta da 
hematina produzida pela dissociação da mioglobina 
em pH menores que 5,6.  
O tratamento da rabdomiólise inclui estabilização e 
ressuscitação volêmica vigorosa precoce com 
soluções cristaloides, visando preservar a função 
renal. Manitol e bicabornato de sódio são 
comumente empregados, juntamente a 
ressuscitação volêmica. Estudos experimentais 
sugerem que o manitol reduz a deposição de 
pigmento heme intratubular (2 e 3), além de reduzir 
a viscosidade sanguínea e ser um vasodilatador 
renal. A alcalinização urinária com bicabornato de 
sódio sugere redução de dano renal ocasionado pela 
mioglobinúria. Entretanto, esta pode ser deletéria, 
já que a alcalose metabólica pode agravar a 
hipercalcemia, especialmente se a hipovolemia já 
estiver corrigida (4).  
Embora o manitol e o bicabornato sejam 
considerados no tratamento da injúria renal aguda 
em pacientes com rabdomiólise, ainda existe pouca 
evidência clínica que suporte o seu uso. No 
momento ainda não existem estudos randomizados 
que comprovem o benefício desses tratamentos 
sobre a expansão volêmica apenas com cristaloides. 
 

O estado de mal epilético é uma causa incomum de 
rabdomiólise, quando não relacionada a trauma 
muscular direto. No caso relatado, evidenciamos a 
importância do conhecimento dos mecanismos 
fisiopatológicos envolvidos para o tratamento 
otimizado do paciente com insuficiência renal aguda 
por rabdomiólise. E salientamos a necessidade 
imediata de terapia com hidratação vigorosa e, por 
vezes, alcalinização da urina, mesmo que ainda haja 
discussão quanto a esta prática na literatura. Tais 
medidas e o manejo precoce influenciam 
diretamente no prognóstico do paciente. 
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