
Amiloidose Renal secundaria a Doença de Still no Adulto
PAULO ROBERTO RAMOS ALVES1; THAISE BRIGHENTE VOLPATO1; ANA CAROLINA SCHONROCK2; SANDRO YUDI TAKEDA3.

1 Acadêmico Medicina; 2 Médica Reumatologista; 3 Médico no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Responsável: Paulo.rramos@Hotmail.com

Introdução

A amilóide é uma substância de natureza proteica que

se deposita no espaço extracelular de vários tecidos. A

amiloidose é a doença resultante da presença destes depósitos.

A amiloidose AA, também designada como amiloidose

secundária ou reactiva, é uma rara, mas grave, complicação

das doenças inflamatórias crónicas e infecções crónicas,

ocorrendo no contexto de inflamação prolongada.

O rim é o órgão mais afectado pela amiloidose AA. A

deposição contínua de amilóide resulta em proteinúria e perda

progressiva da função renal. A síndrome nefrótica e/ou

insuficiência renal ocorrem na apresentação de até 91% dos

doentes com amiloidose AA.

Relato de caso

E.C.P, 49 anos, feminina, Previamente diagnosticada há

17 anos com doença de Still do Adulto. Refere que há duas

semana iniciou quadro de mal estar, prostração, cefaleia e

temperatura axilar de 38,2 graus, procurou auxílio médico,

onde foram solicitados exames laboratoriais que mostraram

alteração no exame de urina, com três cruzes de proteína, sete

hemácias por campo, 35 leucócitos e uma proteinúria de 24

horas com 7,2g e edema de membros inferiores. Ureia 30,

creatinina 0,98, VHS 100 e PCR 59. Permaneceu internada

para investigação, sem mais achados no exame físico e

complementar com a persistência da elevação da proteinúria

foi aventado a possibilidade de biopsia.

O resultado da biopsia mostrou glomeruloesclerose

nodular com pesquisa para amiloidose pelo vermelho do

congo positiva. Com a positividade para Amiloidose pediu-se

os marcadores para demostrar o tipo da afecção. Os resultados

vieram negativo para Beta Amiloide e amiloide A, para

Amiloide P foi inconclusivo com a sugestão para correlação

clinica. Assim tendo em vista o diagnostico prévio de doença

de still e com aparecimento de perda da função renal, a

hipótese maior para diagnostico era de amiloidose secundaria

a doença de still.
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Discussão Conclusão

Referência

A amiloidose AA é particularmente frequente na

artrite reumatóide, artrite juvenil idiopática, espondilite

anquilosante, doença inflamatória intestinal, osteomielite e

infecções respiratórias crónicas com bronquiectasias

subjacentes.

A coloração da gordura abdominal pelo vermelho do

Congo tem uma sensibilidade de aproximadamente 75% na

amiloidose AA. A biópsia renal e das glândulas salivares

também podem ser utilizadas como método para

demonstração de amiloide nos tecidos

O diagnóstico de amiloidose requer a demonstração

histológica dos depósitos de amilóide, a qual geralmente é

obtida através da coloração com o vermelho do Congo.

Alguns autores sugerem que os fármacos citotóxicos e os

antagonistas da TNF exercem efeitos anti-amilóide

adicionais através da supressão da produção de citoquinas

Deste modo, na amiloidose AA, o tratamento visa

diminuir os níveis de SAA para os valores basais normais

(menos de 3 mg/L).

Apesar de não ser um acometimento muito comum, devemos

sempre aventar o diagnóstico de amiloidose frente um

paciente com uma patologia inflamatória crônica que evolui

subitamente para perda da função renal. O tratamento

instituído para a paciente em questão foi infliximab, obtendo

boa resposta e diminuição dos sintomas e da proteinúria. A

mesma permanece ainda em acompanhamento.
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