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A síndrome hemolítica urêmica atípica

(SHUa) é considerada uma doença rara de

difícil diagnóstico, onde mais de 50% dos

pacientes evoluem com doença renal

crônica terminal. Caracteriza-se pela tríade

trombocitopenia, anemia microangiopática

e insuficiência renal aguda, não relacionada

à infecção pela Escherichia coli, produtora

de Shiga-toxina.

A SHUa se mantém como uma doença

de diagnóstico tardio por não possuir

marcadores específicos e apresentar

manifestações semelhantes a outras

microangiopatias trombóticas.

Relatou inicialmente edema em

membros inferiores que progrediu em uma

semana para anasarca, associado à oligúria

e espumúria. Afirmou ser portadora de

hipertensão arterial sistêmica e doença

renal crônica não dialítica, diagnosticada

no pós operatório tardio de cirurgia

bariátrica. Apresentou laudo de biopsia

renal compatível com glomerulonefrite

membranoproliferativa.

Os exames laboratoriais da admissão

revelaram hipoalbuminemia, proteinúria e

hipercolesterolemia, preenchendo critérios

para síndrome nefrótica. Além de anemia,

hematúria com dismorfismo eritrocitário e

aumento importante das escorias renais.

Inicialmente foi proposto tratamento

com diurético e glicocorticóides, onde não

foi obtido melhora clínica, sendo iniciado

terapia renal substitutiva.

Durante a internação, a paciente

evoluiu com queda do estado geral e

anemia persistente, apesar das

hemotransfusões.

Exames laboratoriais mostraram

presença de esquizócitos no sangue

periférico, LDH elevada, diminuição da

haptoglobina e teste de Coombs direto

negativo, sugerindo processo de hemólise

microangiopática.

INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA/ 

FUNDAMENTAÇÃO

OBJETIVOS

Relatar o caso de uma paciente em pós-

operatório tardio de cirurgia bariátrica,

portadora de glomerulonefrite

membranoproliferativa, que evoluiu com

SHUa e descrever o impacto do eculizumab

na terapêutica.

RELATO DE CASO 

G.O.S., 47 anos, sexo feminino, parda,

funcionaria pública, solteira, residente em

Teófilo Otoni- MG, admitida com edema

generalizado.
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Os exames também revelaram

consumo dos fatores de complemento C3 e

C4. Os resultados dos marcadores de

doenças autoimunes e as sorologias para

Hepatites e HIV foram negativos.

Avaliação da atividade da ADAMTS 13

e teste da toxina Shiga/EHEC foram

solicitados, excluindo púrpura

trombocitopênica trombótica e síndrome

hemolítico urêmica clássica.

Apesar de não apresentar a tríade

completa da SHUa, devido a ausência de

plaquetopenia, foi iniciado o tratamento

com eculizumab, sendo alcançado controle

do processo microangiopático e melhora

progressiva do quadro clínico. Procedeu-se

com a alta hospitalar para acompanhamento

ambulatorial. A paciente encontra-se em

uso de eculizumab por tempo

indeterminado e realizando terapia renal

substitutiva.

DISCUSSÃO

Está relacionada com a ativação da via

alternativa do complemento, ocorrendo

clivagem excessiva de C3 e,

subsequentemente, de C5, levando a

dano nas células endoteliais,

recrutamento de plaquetas e formação

de trombos na microvasculatura renal.

Especula-se que as mutações

parecem constituir fatores de risco, e

não a causa direta para a manifestação

da doença. Onde a presença de gatilhos

ambientais, como infecções

respiratórias e intestinais, gravidez,

desnutrição pode levar à ativação

descontrolada da via do complemento.

No caso clínico em questão, a paciente

apresentou descompensação da doença

renal, com proteinúria importante,

anasarca, oligúria e hipertensão arterial

de difícil controle, necessitando de

diálise precocemente.

Mas foi a anemia, com achados

laboratoriais sugerindo processo de

hemólise microangiopática que

direcionou para hipótese diagnóstica de

SHUa. A PTT e SHU típica foram

excluídas mediante história clínica e

testes laboratoriais.

O diagnóstico de SHUa continua

sendo um desafio, por se tratar de uma

entidade que não possui marcadores

específicos e nem sempre se apresenta

com a tríade clássica.

A SHUa é uma doença rara, de mau

prognóstico, esporádica ou familiar, que

acomete qualquer idade, não

relacionada à infecção pela Escherichia

coli, produtora de Shiga toxina. É

definida pela tríade anemia

microangiopática, trombocitopenia e

lesão renal aguda.
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Assim foi o caso da paciente que não

possuía plaquetopenia e já apresentava

doença renal prévia.

O aumento do conhecimento da

patogênese da SHUa foi acompanhado

pelo surgimento de uma droga, o

eculizumab. Este tem demonstrado boa

eficiência e segurança terapêutica,

porém com poucos estudos de seus

efeitos a longo prazo. Trata-se de um

anticorpo monoclonal humanizado

recombinante, desenvolvido para

bloquear a clivagem do C5, inibindo

dessa forma, as funções pró-

inflamatórias, pró-trombóticas e líticas

do complemento, impedindo a evolução

da doença.

No caso clínico em questão, a

paciente recebeu um diagnóstico tardio

de SHUa e apesar da melhora clínica,

com controle do processo

microangiopático após a introdução do

eculizumab, não foi possível

interromper a realização da terapia renal

substitutiva, devido à gravidade da lesão

renal já instalada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A SHUa é uma entidade rara com incidência

ainda desconhecida, de alta morbimortalidade,

que necessita de importante investigação

clínica e laboratorial para realização de um

diagnóstico preciso e introdução da terapêutica

o mais precoce possível, a fim de interromper

a evolução natural da doença e modificar o

prognóstico dos pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. RIELLA, M.C. Princípios de nefrologia e distúrbios

hidroeletrolíticos. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan,

2010.

2. Kavanagh D, Goodship THJ. Atypical hemolytic uremic

syndrome, genetic basis, and clinical manifestations.

Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011;15-20.

3. Loirat C, Frémeaux- Bacchi V. Atypical hemolytic uremic

syndrome. Orphanet J Rare Dis 2011;6:60

4. BARROS, R. T. Glomerulopatias patogenia, clínica e

tratamento. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 2012.

5.ZATZ, R. Bases fisiológicas da nefrologia. 1ª ed. São Paulo:

Atheneu, 2011.

Contato: thalyssalorenna@hotmail.com


