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A Insuficiência Renal Aguda (IRA) após 

administração de Imunoglobulina Humana 

Endovenosa (IGEV) é rara, com cerca de 

150 casos descritos na literatura. A 

maioria está associada ao excipiente 

utilizado, em especial à sacarose, e à 

velocidade de infusão, com provável 

disfunção tubular. Durante internação 

hospitalar em enfermaria de    clínica    

médica,    paciente    foi diagnosticado 

com síndrome de Guillain-Barre com 

indicação de imunoterapia, evoluindo com 

injúria renal após tal tratamento 

Introdução Objetivos 

Relatar um novo caso de IRA após infusão 

de IGEV, podendo ser útil na 

compreensão de mecanismos envolvidos 

e seu desfecho. 

Métodos 

Foi realizado relato de caso, baseado em 

revisão sistemática de prontuário e 

complementação literária com artigos 

científicos tratando de síndrome de 

Guillain-Barre, uso de imunoglobulinas 

endovenosas, insuficiência renal aguda. 



O excipiente da IGEV administrada era   

sorbitol, com poucas descrições de efeitos 

adversos. Avaliado pela nefrologia que 

manteve conduta conservadora, com 

posterior recuperação da   função   renal,   

retornando   a   níveis basais, sem 

necessidade de terapia de substituição 

renal e sem realização de biópsia, sendo 

compatível com o observado nos demais 

casos descritos na literatura. Foi 

acompanhado ambulatorialmente após 

alta hospitalar, com clearence estimado de 

creatinina dentro da normalidade e 

recuperação de força, voltando a 

deambular, com ajuda. 

 

Relato de Caso 

Paciente masculino, 45 anos, etilista, sem 

alteração de função hepática ou estigmas 

de hepatopatia, admitido para 

investigação de polirradiculoneuropatia 

com diagnóstico de Síndrome de Guillain-

Barre, segundo critérios de Brighton, 

apresentando arreflexia de membros 

inferiores, déficit de força e sensibilidade 

em membros, mais acentuado nos 

inferiores, além de dissociação proteíno-

citológica no líquido céfaloraquidiano. 

Indicada infusão de IGEV (Flebogamma®, 

Grifols) devido a incapacidade de 

deambulação. Evoluiu com elevação das 

escórias renais a partir do primeiro dia 

após término da infusão de IGEV, que 

ocorreu por cinco dias consecutivos, na 

dose de 0,4g/Kg/dia. Teve pico de 

creatinina, com valor de 8,9mg/dL, no 

sétimo dia após início do tratamento 

(gráfico ao lado). Em revisão sistemática 

de prontuário não foi encontrada outra 

causa aparente para tal disfunção. 
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A ocorrência de IRA após uso de IGEV é 

certamente muito baixa. A incidência de 

efeitos adversos gerais varia de 5 a 15%, 

sendo a disfunção renal um dos menos 

observados, sem números conhecidos até 

o momento. Acredita-se que o 

responsável por tal injúria seja o 

excipiente, em especial, a sacarose, que 

reduz os efeitos adversos mais comuns, 

como dor, fadiga e febre, porém aumenta 

o dano renal. É um tema de relevância 

uma vez que a IGEV é utilizada em uma 

série de situações e especialidades 

médicas, com mecanismos responsáveis 

pela IRA, após sua administração, ainda 

pouco esclarecidos. Neste relato, em 

especial, não havia fatores de risco para 

lesão renal, como idade avançada ou 

insuficiência renal crônica. Com esta e 

futuras notificações será possível a 

formação de um corpo de evidência 

científica maior e mais completo, com 

melhor compreensão e manejo desses 

casos. 
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