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Palavras-chaves: Nefrite do Shunt, derivação ventrículo atrial
INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

A nefrite de shunt (NS) é uma
glomerulonefrite
mediada
por
imunocomplexos. Ocorre em doentes
com infeção de shunt ventrículo-atrial
implantados por hidrocefalia adquirida
ou congênita. A incidência é baixa,
estimando-se que surja em a 0,7% a
2% dos doentes com infeção do shunt.

A infeção do shunt conduz a
bacteremias
transitórias
com
exposição dos antígenos bacterianos
e
consequente
produção
de
anticorpos,
ativação
do
complemento e deposição dos
imunocomplexos
no
rim.
Histologicamente, a lesão glomerular
mais frequentemente encontrada é
um padrão membronoproliferativo.
As
manifestações
clínicas
habitualmente encontradas são
hematúria (89%), febre recorrente
(88%), hepatoesplenomegalia (55%),
hipertensão
arterial
(15%),
proteinúria (70%) e consumo de
complemento (85%). O tratamento
requer antibioticoterapia e remoção
do shunt.

RELATO DO CASO
A.E.T.O., sexo masculino, 7 anos,
portador de hidrocefalia, submetido à
Derivação Ventrículo Atrial (DVA), após
complicação em derivação ventrículo
peritoneal. Após dois meses do
implante da DVA, evoluiu com febre
intermitente e hematúria (EAS:
hemácias numerosas com dismorfismo
eritrocitário
positivo).
Exames
evidenciaram hemocultura positiva
(Staphylococcus epidermidis), função
renal normal (Clearence de creatinina
estimado em 109ml/min/1,73m²),
complementos séricos consumidos:
C3=37(VR:90-170) e C4=2(VR:12-36) e
proteinúria não nefrótica (186mg em
urina de 24horas). Apresentou elevação
das escorias renais, quadro relacionado
à nefrotoxicidade (fez uso de
Vancomicina), sem necessidade de
terapia renal substutiva. Evoluiu com
Hipertensão
arterial
sistêmica,
controlada com uso de Anlodipino.
Após antibioticoterapia e retirada da
DVA, evoluiu com melhora da
hematúria,
recuperação
dos
complementos e da função renal.

CONCLUSÃO

As alterações apresentadas pelo
paciente, associada a história clínica,
caracteriza o quadro de Nefrite do
Shunt, com melhora após retirada da
DVA e tratamento da infecção
relacionada.
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