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Introdução

No passado, as lesões inflamatórias renais de caráter epidêmico eram

produzidas principalmente por bactérias, especialmente pelos estreptococos do

grupo A, capazes de induzir a Glomerulonefrite Aguda (GNA) comum. A melhoria

das condições de saúde pública nos últimos anos tornaram a GNA uma raridade

epidêmica, embora ainda possamos, ocasionalmente, encontrar mini-epidemias

desta doença, principalmente entre crianças e adultos jovens.

Hoje em dia, a Nefrologia está especialmente preocupada com as doenças

renais provocadas por vírus, drogas, e até mesmo combinações destas etiologias,

tendo em vista o aumento alarmante de relatos incriminando estes agentes no

desenvolvimento de lesões renais.

As nefropatias induzidas por drogas ainda não foram caracterizadas como

epidêmicas e por isto serão ignoradas nesta revisão. Do mesmo modo, algumas

doenças virais de grande disseminação, como as hepatites B e C e a SIDA, ainda

fogem desta classificação, embora vários autores já considerem a nefropatia da

SIDA como epidêmica, pelo menos entre certos grupos raciais. 1

Nesta revisão, procuraremos focalizar alguns aspectos de outras doenças

virais capazes de produzir nefrites epidêmicas, terminando por relatar a
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experiência pessoal de um dos autores (SWLP) com o que parece ser uma nova

doença, possivelmente viral, ainda não descrita no Brasil.

Os Hantavírus

Hantavírus pertencem à família dos Bunyaviridae, e receberam este nome

por ter tido seu protótipo (Hantaam) isolado, pela primeira vez, em soldados

americanos estacionados às margens do Rio Hantaam, na Coréia, em 1978. 2

Além do Hantaam, pelo menos outros 8 sorotipos do gênero hantavírus

são capazes de provocar doença humana, destacando-se os vírus Seul, Dobrava,

Puumala, Sin Nombre e Sabiá.

Todos os hantavírus são esféricos, lipídicos e envelopados, com 80 a 110

nm de diâmetro. O genoma do RNA é trissegmentado : o segmento L possui cerca

de 6500 nucleotídeos, o M aproximadamente 3600 e o S entre 1700 a 2100

nucleotídeos de extensão.

Os hantavírus têm como reservatórios naturais vários roedores de

espécies diferentes. Os animais infectados se apresentam saudáveis e a

transmissão para os pacientes se dá por via respiratória através da inalação de

aerossóis de excretas. 2

Estes vírus têm sido responsáveis por algumas doenças, já bem

caracterizadas, embora algumas não apresentem lesão renal predominante.

A Febre Hemorrágica Brasileira (Brazilian Hemorrhagic Fever - BHF), por

exemplo, é o nome dada a uma doença causada pelo vírus Sabiá, descrita

originalmente em 1990, em São Paulo, em uma mulher jovem que morreu com um

quadro clínico de rápida evolução, semelhante à febre amarela. Apesar de 2

outras pessoas terem sido infectadas - pessoal de laboratório que lidou com o

vírus e sobreviveu – nenhum outro caso foi relatado e o reservatório natural é

desconhecido. 2

 A Síndrome Pulmonar por Hantavírus (Hantavirus Pulmonary Syndrome -

HPS), caracterizada pelo desenvolvimento súbito de edema pulmonar, com alta
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mortalidade, é causada pelo vírus Sin Nombre. 3 Raramente pode existir lesão

renal aguda e miosite na HPS, tendo sido identificados, nestes casos, os vírus

Bayou e Black Creek Canal como agentes etiológicos. 4

As manifestações clínicas mais comuns das infecções por hantavírus são,

entretanto, as renais, e serão estas que procuraremos rever neste artigo.

Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (Hemorrhagic Fever with Renal

Syndrome, Korean Hemorrhagic Fever – HFRS)

Descrita originalmente durante a guerra da Coréia, quando mais de 3000

soldados americanos foram afetados, a doença ocorre predominantemente na

primavera e no verão. Virologistas da época notaram grandes similaridades entre

esta febre coreana, uma doença (Tula Fever ) na Rússia, e outra, embora com

características mais suaves, na China, onde mais de 100. 000 casos eram

relatados anualmente. A doença é endêmica na Coréia, Japão, Sibéria, China,

Rússia, Escandinávia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia. 5

Homens jovens são os mais afetados, possivelmente devido a riscos

ocupacionais. É provocada principalmente pelo vírus Hantaam, que é encontrado

no tecido pulmonar e nas excretas do roedor Apodemus agrarius coreae, seu

reservatório natural.

Na maioria das vezes, a HFRS se apresenta como uma doença leve,

caracterizada por febre, petéquias, leves fenômenos hemorrágicos e proteinúria

sem importância. A recuperação nestes casos é imediata e total.

Em cerca de 20% dos casos, no entanto, a doença segue um curso

diferente, de quatro fases distintas:5 a fase febril se inicia com febre, mal-estar,

“flush” malar e do tronco, durando até uma semana e terminando com

trombocitopenia, petéquias e proteinúria. Com o fim da febre, segue-se a fase de

hipotensão, que dura 2 ou 3 dias, complicada por hemoconcentração devido à

perda de líquido intravascular com formação de ascite e edema retroperitoneal. A

seguir, vem a fase oligúrica, durando 3 a 5 dias, com retenção azotada, proteinúria
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intensa, confusão mental e hipertensão. É nesta fase que o aparecimento de

coagulação intravascular disseminada pode levar a grandes hemorragias e, muitas

vezes, a diálise se faz necessária. 3 Sucede-se, então, a fase diurética com

melhoria dos sintomas, que pode durar até várias semanas, com as complicações

habituais de perda de água, sódio e potássio. A lesão renal típica, nestes casos, é

a nefrite intersticial aguda acompanhada de hemorragias, às vezes associada à

necrose tubular. Estudos imunohistológicos demonstram a presença de depósitos

de IgG, IgM e C3, ainda que em pequenas quantidades. 6-7 Se o paciente

sobrevive à fase aguda, a recuperação renal é comum, embora nem sempre total.
7

Os mecanismos patogenéticos envolvidos não são conhecidos, mas como os

hantavírus não são citolíticos, acredita-se que os fenômenos patológicos sejam

mediados por citocinas, onde desponta o Fator de Necrose Tumoral (TNF). 6

O diagnóstico pode ser difícil, pois a doença, no início, se confunde com

outras viroses comuns e depende da identificação do vírus, por inóculo de sangue

ou urina do paciente, em ratos, na fase inicial. Métodos modernos de diagnóstico

já existem, identificando-se o RNA viral por amplificação por PCR. 8

O tratamento tem sido principalmente de suporte, porém, mais recentemente,

o uso da Ribavirina tem mostrado resultados alentadores. 5

Nefropatia Epidêmica

A Nefropatia Epidêmica (NE) ou Nefropatia Epidêmica Benigna (NEB) é

considerada uma variante mais suave da HFRS, geralmente causada pelo

Hantavírus Puumala (PU).

Esta doença é considerada uma causa importante de insuficiência renal

aguda reversível na Escandinávia, Rússia Européia e nos Balcãs.

Na descrição original, o quadro clínico é de febre alta e aguda, durando 3-7

dias. Ainda nesta fase podem ocorrer sinais de meningoencefalite, dor de cabeça
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e abdominal, náuseas, vômitos, “flush” facial e sonolência. Sinais e sintomas de

cardite ou hepatite podem ser encontrados em alguns pacientes. 9

Cerca de 12% dos pacientes apresentam um quadro miópico característico

às custas do edema dos corpos ciliares e espessamento do cristalino. 10

Predomina no quadro clínico, no entanto, a lesão renal aguda, com

hematúria, proteinúria e insuficiência renal, muitas vezes necessitando de diálise.

Histopatologicamente, os rins apresentam dilatação tubular e leve edema

intersticial. Ocasionalmente, encontra-se necrose ou mitoses tubulares. Sessenta

por cento dos casos demonstram hemorragia medulares nas primeiras semanas.

Os glomérulos apresentam leve congestão e hipercelularidade, com proeminência

do mesângio e sinais de dano endotelial. À imunofluorescência, nota-se depósitos

focais de IgG e complemento nos glomérulos, porém de menor intensidade do que

nas GN clássicas. 11

Recentemente, a demonstração no interstício renal afetado, da presença

das citocinas TNF-alfa, TGF-beta e PDF, além das moléculas de adesão ICAM-1,

VCAM e PECAM, sugerem, fortemente, a participação destas substâncias na

patogênese da nefrite. 12

Predisposição genética parece influir no curso clínico, já que pacientes com

o haplótipo HLA B8 DRB1*0301 costumam apresentar doença grave, enquanto os

portadores de HLA B27 apresentam evolução clínica leve e até subclínica. 13

A recuperação clínica costuma ser completa, podendo demorar vários

meses para a função renal voltar ao normal, embora a necrose papilar múltipla

possa ser uma complicação tardia. 14

Glomerulonefrite de Nova Serrana

Em 19-01-98, EAS, 59 anos, proveniente da cidade de Nova Serrana,

foi encaminhada ao Serviço de Nefrologia do Hospital São João de Deus,

Divinópolis, Minas Gerais.
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A paciente apresentava-se com estado geral bastante comprometido,

descorada, febril e em franca insuficiência respiratóri. Exames laboratoriais

revelaram um sedimento urinário nefrítico e uma retenção azotada em níveis

preocupantes. Devido à iminência da necessidade de assistência ventilatória, a

paciente foi encaminhada ao C.T.I. onde, após um exame mais pormenorizado,

diagnosticou-se Síndrome de Simmonds-Sheehan. Nos dias subseqüentes, a

paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica e febre persistente. Foi

procedida D.P.I. e uma vasta avaliação propedêutica . Às 12:45 do dia 08/02/98 a

paciente apresentou hematêmese importante, desenvolvendo P.C.R. e evoluiu

para o óbito a despeito de todos os esforços empreendidos.

Como vimos a compreender posteriormente, não havia relação causal

entre a síndrome endócrina e a síndrome renal daquela paciente, que seria o

primeiro caso documentado de uma nefrite com características epidêmicas que

assolaria a cidade de Nova Serrana, no centro-oeste mineiro. Com 24.725

habitantes conforme último censo populacional, Nova Serrana fica situada a 112

km de Belo Horizonte. É uma cidade que se orgulha da seu parque calçadista,

composta por um número enorme de pequenas indústrias, o que torna o

desemprego um problema menor para os seus habitantes, mesmo em épocas de

crise econômica.

Não existem relatos de grandes alterações recentes no meio ambiente.

Trata-se de uma região de cerrado com muito poucas florestas nativas e também

não se detectou crescimento anormal de espécies animais, sejam silvestres ou

urbanas. Porém, durante o segundo semestre de 1997 ocorreu a transferência de

uma grande quantidade de ossadas de um cemitério localizado no centro da

cidade para outro situado na periferia. Embora a antiga área esteja reservada para

construções civis, a população ainda tem livre acesso.

As últimas estatísticas mostram que 95% das residências da cidade

recebem água tratada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais

(Copasa), considerada de boa qualidade, embora exista uma grande fazenda

destinada a piscicultura e suinocultura, cujas excretas são desprezadas a
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montante do ponto de coleta da água para tratamento e posterior distribuição. Não

consta também nos processos produtivos a ocorrência de grandes mudanças.

Introduziu-se, recentemente, um novo tipo de solado usado em alguns calçados,

porém aquelas substâncias mais tóxicas e usadas em maior escala, tais como

tintas e colas, não sofreram alterações.

Ao longo de fevereiro/98, começamos a observar um grande número de

pessoas provenientes daquela cidade com um quadro fortemente sugestivo de

uma glomerulonefrite pós-infecciosa. O fenômeno se caracterizava por uma

doença que acometia basicamente adultos, esporadicamente adolescentes e

raramente crianças. Não aparentava qualquer predileção quanto ao sexo e parecia

não guardar relação com a condição sócio-econômica dos pacientes ou com o

posicionamento geográfico. Apresentava início súbito, com febre que geralmente

se arrastava por várias semanas, forte cefaléia, às vezes com sinais meníngeos,

sintomas gastrointestinais, intensa mialgia e enfartamento ganglionar cervical

anterior, por nós considerado patognomônico.

Após um período variável de tempo, eclodia uma síndrome nefrítica

com oligúria, edema, hipertensão e, eventualmente, grave disfunção renal

exigindo recursos dialíticos. Em muitos casos, após uma aparente melhora -

inclusive com desaparecimento de todos os sintomas - ocorria um

recrudescimento da doença, com recorrência de todos os comemorativos, não

raramente com maior gravidade.

Um imenso universo de pacientes apresentou apenas manifestações

leves, tais como febre e mialgia, mas, ao procedermos ao exame de urina,

observamos em muitos casos alguma anormalidade, que poderia se agravar ou

simplesmente desaparecer.

Atendemos basicamente àqueles casos mais graves com acometimento

renal importante. Nestes casos, geralmente o paciente apresentou hemograma

normal com hipocomplementenemia extrema. Em muitos casos, a fração C3

apresentava níveis séricos inferiores a 10 mg/dl, mas que normalizava após a

resolução da patologia. O sedimento urinário apresentava-se muito alterado, com
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predominância do componente nefrítico. A proteinúria, quando existente, quase

nunca alcançava a faixa nefrótica.

Os níveis de ASLO, CPK, TGP, TGO, K+, etc., foram quase

invariavelmente normais, como também foram negativos testes para HIV, CMV,

Dengue, Epstein-Barr, Hepatites A, B e C, além de 19 tipos de Arbovírus que mais

comumente causam doenças no Brasil. As amostras que foram testadas para o

vírus Hantaan também mostraram-se não reatoras.

Estudos histológicos dos nódulos cervicais confirmaram que se

tratavam de linfonodos com alterações reacionais inespecíficas. Pesquisas pelas

técnicas de Gram e Ziehl negaram a existência de organismos, assim como a

pesquisa de células fúngicas pela técnica da prata-Gomori/Grocott.

Dez pacientes foram submetidos à biópsia renal e todos apresentaram

um padrão de glomerulonefrite proliferativa difusa endocapilar, às vezes com a

presença de crescentes extracapilares (em mais de 50% dos glomérulos em

alguns casos), e de polimorfonucleares neutrófilos em luz capilar e no mesângio.

Havia fibrose intersticial leve. Os vasos mostravam-se com espessamento de

parede com depósitos de material hialino e fibrilar, e a IF revelou positividade

difusa e global para IgA, IgG, IgM e C3 em mesângio e paredes capilares, com

padrão granular, sugerindo doença por imunocomplexos.

Acreditamos que até o momento cerca de 500 pessoas desenvolveram

a síndrome em sua plenitude e um número não calculado, certamente maior,

apresentou as formas mais leves da doença.

Em 10 casos, os pacientes necessitaram de suporte dialítico e,

atualmente, 2 permanecem em programa. Dois outros pacientes evoluíram para o

óbito durante o período agudo.

Desde meados de junho/98 tem ocorrido uma redução do número de

acometidos, embora tenham aparecido casos esporádicos em várias cidades do

centro-oeste mineiro.

Decididamente, estamos tendo hoje uma ocorrência de glomerulonefrite

aguda em adultos com característica pós-infecciosa maior do que a média
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histórica da nossa região. Talvez esteja ocorrendo uma mudança no perfil

epidemiológico da patologia, que estaria alterando seu crescimento epidêmico

para uma estabilização endêmica.

Só o tempo poderá nos responder se o fenômeno desaparecerá

completamente, levando consigo o registro de pelo menos duas mortes, ou se

transformar-se-á em uma endemia própria da nossa região com a qual teremos

que conviver.
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LEMOS – NESTA SEÇÃO Não entra o resumo, nem summary

Resumo:

 Os autores fazem uma curta revisão das Nefrites Epidêmicas, chamando a

atenção para novas doenças virais que passaram a ser responsáveis por epidemia

de nefrites, em substituição aos estreptococos. São revistas principalmente as

doenças causadas por hantavírus, dando destaque à Febre Hemorrágica com

Síndrome Renal e à Nefropatia Epidêmica.

 Finalmente, apresentam a experiência pessoal de um dos autores com uma

epidemia de glomerulonefrite, de etiologia ainda desconhecida, que atingiu

centenas de pessoas na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais.

Summary:

 The authors briefly revise the Epidemic Nephritis, calling attention for new viral

diseases which have substituted the streptococcus as cause of nephritis of

epidemic nature. The discussion is centered on diseases provoked by

hantaviruses, such as Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome and Nephropathia

Epidemica.
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 Finally, the authors present the personal experience of one of them with an

epidemic glomerulonephritis, of undetermined etiology so far, which involved

hundreds of patients in the city of Nova Serrana, state of Minas Gerais.


