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Recomendação 3 (8, 9, 10)

Recomendação 4 (11)

Corticosteróides podem reduzir a proteinúria e
retardar a evolução da nefropatia associada ao HIV (Grau
C). Entretanto, sua utilização deve ser evitada, e o risco
de contrair infecções avaliado em relação à possível
melhora da função renal.

Ciclosporina pode reduzir a proteinúria e retardar a
evolução da nefropatia associada ao HIV (Grau D).
Entretanto, o índice de recorrência com sua suspensão é
elevado e há poucos estudos. Sua utilização deve ser
evitada, e o risco de contrair infecções avaliado em
relação à possível melhora da função renal.
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GLOMERULOPATIAS ASSOCIADAS A
DOENÇAS PARASITÁRIAS
Nefropatia associada à esquistossomose
A esquistossomose é uma das grandes endemias
brasileiras. Causada pelo Schistosoma mansoni (única espécie encontrada no Brasil), infecta cerca de três milhões
de indivíduos. Apesar de estarmos vivenciando uma queda no número de pacientes infectados, bem como uma
redução das formas graves, estima-se que ainda haja 30
milhões de brasileiros expostos ao risco de contrair esta
doença(1).
A maioria dos portadores desenvolve a forma
benigna e assintomática, mas em 2 a 6% dos casos,
podem ser observadas as formas hepato-esplênica ou
hepato-intestinal, com graus variados de eosinofilia,
anemia e trombocitopenia(2). O método de diagnóstico

mais utilizado é a pesquisa de ovos do parasita nas
fezes(3,4). Testes sorológicos para a detecção de anticorpos podem ser realizados, entretanto eles não diferenciam
entre infecção antiga e recente. Com esta limitação a
detecção de proteínas do Schistosoma de fase aguda,
como CAA (circulating anodic antigen) e CCA
(circulating cathodic antigen), pode ser útil (5,6).
Todos os pacientes com formas ativas da parasitose (presença de ovoposição) ou com formas avançadas
deverão ser tratados. No Brasil, a droga de escolha é a
oxamniquina, podendo ser substituída pelo praziquantel
nos casos de resistência (7).
A incidência global de glomerulopatia relacionada
à esquistossomose é de 5% e, em indivíduos com a forma
hepato-esplênica, esta incidência se eleva para 15%(8).
Mesmo após a introdução do tratamento com oxamniquina, Correia et al. demonstraram que a prevalência do
envolvimento renal não se modificou: 11,4% no período
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pré e 12,9% no pós-tratamento(9). Acredita-se que a injúria renal inicial seja secundária ao depósito de imunocomplexos (IC) circulantes, ou formados in situ, pois já
foi demonstrada a presença de antígenos derivados do
parasita ou de seus ovos em glomérulos humanos(10).
Outro fator a ser considerado na progressão da doença
renal é o grau de hipertensão portal na forma hepatoesplênica. Sabe-se que, nesses casos, a remoção dos IC
pelas células Kupffer está dificultada e isto favorece a
oferta desses IC para o rim. Entretanto, a carga parasitária
e a duração da infecção são importantes, já que a glomerulopatia também aparece na forma hepato-intestinal(10,11).
Vêm sendo relatadas na literatura brasileira cinco
formas histológicas renais no acometimento da esquistossomose: glomerulonefrite proliferativa mesangial
(GNPM), glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I
(GNMP), glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF),
glomerulopatia membranosa (GPM) e doença de lesões
mínimas (DLM). Provavelmente a GNPM é a forma mais
precoce e mais freqüente, seguida pela GNMP, favorecendo a hipótese do mesângio como alvo inicial. A
imunofluorescência é inespecífica e segue os padrões das
formas primárias(8,12,13). A apresentação clínica é variável, sendo a glomerulopatia assintomática em até 35%
dos pacientes. Entretanto, como o diagnóstico é realizado
de forma tardia, síndrome nefrótica, hipertensão arterial,
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e hipocomplementemia são achados comuns(14). Tem-se
sugerido que, na época do diagnóstico, a glomerulopatia
já se encontra em fase avançada com predominância dos
mecanismos não-imunológicos de progressão da doença
renal. Corroborando esta hipótise, Sobh et al. não encontraram benefício na resposta clínica e histológica ao avaliarem 25 pacientes que utilizaram medicação antiparasitária(11). Martinelli et al.(15) não observaram resposta terapêutica com drogas imunossupressoras ou antiparasitárias
em 21 pacientes com esquistossomose hepato-esplênica e
GNMP. O curso clínico foi semelhante à forma idiopática
com evolução para insuficiência renal em quase 80% dos
casos. Em relação à GESF, o mesmo grupo acompanhou
15 pacientes com a forma hepato-esplênica e observou
resposta a corticóide em 30% dos casos. A presença de
hipertensão arterial ou insuficiência renal na época do
diagnóstico e a persistência de síndrome nefrótica
associaram-se à progressão da doença renal(16).
Recomendações
1 - Pacientes com a forma hepato-esplênica e GNMP
apresentam resposta insatisfatória a imunossupressão
e/ou antiparasitários (Grau D) (11,15)
2 - Pacientes com a forma hepato-esplênica e GESF
podem beneficiar-se com o uso de corticóide (Grau D) (16)
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