Síndrome Nefrótica em Crianças:
Uma Revisão Histórica do Século XX
RESUMO
Artigo com objetivo de demonstrar os fatos históricos no conhecimento da
etiologia, patogenia, fisiopatologia e tratamento da Síndrome Nefrótica em
crianças. Foram selecionados artigos publicados a partir de 1900, terminando
com os artigos publicados pelo International Study for Kidney Disease in Children
(ISKDC), baseados em estudos multicêntricos, uniformizando a abordagem
destes pacientes a partir de então. (J Bras Nefrol 2004;26(3): 153-164)
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ABSTRACT
Nephrotic Syndrome In Children: Historic Review Through the XXth Century.
Article aiming to describe historical facts of medical knowledge related to etiol ogy, pathogeny, physiopathology and treatment of Nephrotic Syndrome in chil dren. It was selected published articles from 1900 ending with articles published
by the International Study for Kidney Disease in Children (ISKDC), with multi centric studies results which served as guidelines uniformizing the approach of
these patients. (J Bras Nefrol 2004;26(3): 153-164)
Keywords: Nephrotic syndrome. Treatment.

INTRODUÇÃO
Síndrome nefrótica é doença relativamente rara na infância e adolescência,
com prognóstico usualmente bom. Durante o século XX, avanços simultâneos nos
conhecimentos científico-tecnológicos e ampliação e consolidação das pesquisas
nas áreas básica e clínica propiciaram uma notável mudança na abordagem de
várias doenças. Neste artigo, discute-se a evolução dos conceitos referentes à
nomenclatura, etiopatogenia, fisiopatologia, tratamento e prognóstico de crianças
e adolescentes com síndrome nefrótica ao longo do século XX.
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METODOLOGIA
Revisão da literatura, feita em outubro de 2003, através de pesquisa
bibliográfica de artigos indexados pelo MEDLINE, via Internet
(www.nlm.nih.gov), inicialmente considerando-se o unitermo classificado no
MESH (Medical Subject Headings, www.nlm.nih.gov/cgi/mesh) “nephrotic
syndrome”. Foram utilizados, também, os seguintes limites: “MESH Major Topic”
(assunto principal); “All Child: 0-18 years” (crianças) e “Human” (humanos).
O MEDLINE tem artigos indexados a partir do ano de 1965; sendo assim,
foram inicialmente selecionados os artigos publicados entre 1965 e 1970. Foram
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consultadas, então, as referências bibliográficas dos artigos
inicialmente selecionados. No presente estudo, procurou-se
citar sempre os artigos que apresentavam conceitos novos
em relação aos conceitos vigentes. Não foi pretensão deste
estudo determinar quais foram os autores responsáveis pelas
descobertas/conceitos que modificaram a abordagem destes
pacientes, mas, sim, determinar a época (ano ou década) e
como o conhecimento científico relacionado à síndrome
nefrótica foi sendo modificado ao longo do século XX.
A revisão deste estudo termina com os artigos
publicados pelo International Study for Kidney Disease in
Children (ISKDC) entre 1970 e 1997 que serviram como um
consenso na abordagem destes pacientes. Estes artigos
geralmente são baseados em estudos multicêntricos e
serviram para uniformizar a abordagem destes pacientes.

DISCUSSÃO
Estabelecimento de uma entidade nosológica
O termo “nefrose”, originado de radicais gregos
que significam “uma condição renal”, foi usado pela
primeira vez em 1905 1 e englobava as “alterações
degenerativas dos túbulos renais”. Contrapunha-se ao
termo “nefrite”, que englobaria as doenças renais de
origem inflamatória 2. Na década de 1910, foi criado um
termo adicional, “nefrose lipoídica”, com quadro clínico
caracterizado por edema e albuminúria, presença de
lipidúria e quadro histopatológico com degeneração
tubular e alterações glomerulares mínimas ou ausentes3.
Poucos anos depois, este quadro clínico seria também
denominado de “nefrose genuína” ou “pura”4. Na década
de 1940, foi proposta a hipótese de que estes pacientes
teriam uma nefrite glomerular e que as manifestações
clínicas da síndrome nefrótica representariam uma fase no
ciclo da nefrite. Surgia, então, a diferenciação entre
“nefrose lipoídica pura” e “estágio nefrótico de
glomerulonefrite crônica”5.
As décadas de 1940 e 1950 foram dominadas pela
discussão do diagnóstico diferencial, do quadro clínico e do
prognóstico entre dois grupos: 1) “glomerulonefrite crônica
no estágio nefrótico”: uma forma de síndrome nefrótica sem
nenhum antecedente conhecido de glomerulonefrite aguda
ou infecção piogênica, com proteinúria persistente e edema
como sintomas iniciais; 2) “nefrose lipoídica (pura)”: uma
forma de síndrome nefrótica com surgimento insidioso,
manifesta por edema, proteinúria, lipemia, pressão arterial
normal, valores baixos de proteína sérica e albumina5. A
proporção entre 208 pacientes era de 161 (77,4%) casos de
nefrose lipoídica e 47 (22,6%) como estágio nefrótico de
glomerulonefrite crônica6.

Até o início da década de 1940, acreditava-se que
a presença de hematúria e hipertensão arterial sistêmica
seria suficiente para impedir a classificação do paciente
como portador de nefrose lipoídica. As primeiras
descrições destes sintomas nefríticos como parte ou
ocasionalmente associados com síndrome nefrótica foram
feitas em 1943 5. Nesta época, alguns autores observaram
que hematúria, hipertensão e retenção nitrogenada foram
observados ocasionalmente em 83% dos pacientes com
síndrome nefrótica. Contudo, vários autores relataram
que, apesar da alta incidência de sintomas nefríticos, a
evolução clínica das duas entidades era distinta7,8.
Na década de 1950, diante das evidências clínicas,
as entidades “nefrose lipoídica” e “estágio nefrótico da
glomerulonefrite crônica” passam a ser chamadas
exclusivamente de “nefrose”9. Ainda nesta década,
surgiram os primeiros estudos que demonstraram que
“nefrose lipoídica” surgia por alterações inicialmente
glomerulares e não tubulares10. As lesões patológicas
responsáveis pela evolução da síndrome nefrótica,
independente de sua etiologia, foram consideradas como
tendo um denominador comum que é a alteração da
membrana basal glomerular. O termo glomerulonefrite
membranosa foi proposto para denominar esta lesão
patológica. No final da década de 1950, já era proposto
que a intensidade da síndrome nefrótica fosse dependente
da extensão e progressão da lesão glomerular11.
A primeira biópsia parece ter sido realizada em
1944 e, na década de 1950, alguns autores faziam biópsias
durante cirurgias para decapsulação renal, uma das
medidas terapêuticas da época12. Acreditava-se, na época,
que a lesão glomerular fosse influenciada pela duração da
doença, presença de sintomas nefríticos ou de
insuficiência renal (azotemia, hipertensão e hematúria) e
infecções bacterianas intercorrentes12. No início da
década de 1960, foi ponderado que, como a síndrome
nefrótica era uma doença com prognóstico razoavelmente
bom, parecia ser antiético fazer biópsia de rotina,
reservando-a para casos com evolução desfavorável e em
unidades de pesquisa com microscopia eletrônica13.
Com o aperfeiçoamento da técnica de biópsia renal
percutânea, novos avanços foram obtidos no
conhecimento da correlação anátomo-clínica da
Síndrome Nefrótica. Com a histopatologia, o estudo e a
compreensão das nefropatias tiveram um grande impulso.
Desde então, tem sido possível o estabelecimento de uma
correspondência anátomo-clínica, com melhor orientação
da terapêutica e estabelecimento de um prognóstico.
Tornou-se evidente, também, que inúmeros fatores
etiológicos de natureza e origens diversas poderiam
causar a Síndrome Nefrótica e que, a esta,
corresponderiam vários padrões histopatológicos.
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ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
No início do século XX, acreditava-se que a causa
da nefrose fosse extra-renal e que os sintomas seriam
causados por alterações no metabolismo protéico 14,
conceito que persistiu até quase o final da década de 1940.
A reversão do padrão de albumina e globulina era
interpretada como indício da doença sistêmica, e que as
manifestações renais seriam apenas uma parte desta
doença2. Como muitos autores relatavam aumento
transitório do fígado, alguns acreditavam que a fonte
deste distúrbio protéico estivesse neste órgão5. Contudo,
os achados histopatológicos não corroboravam essa
hipótese7.
Em 1924, com o achado de sinusite em todos os 11
pacientes de uma série, foi feita a hipótese de infecção
estafilocócica ser a causa de nefrose15. Depois deste
achado, alguns pesquisadores recomendaram a
investigação dos seios paranasais em todos os pacientes
para investigar a fonte de infecção6. Acreditava-se, nesta
época, que o estafiloco predisporia nefrose, enquanto o
estreptococo teria uma tendência a produzir nefrite2.
Ná década de 30, alguns autores passaram a
defender que a etiologia não seria a infecção dos seios
nasais16. Porém, a hipótese de etiologia infecciosa
permaneceu vigente por muitos anos: alguns acreditavam
ser “infecção pneumocóccica”17 e outros relatavam que
infecção bacteriana seria a causa mais provável de nefrose
e episódios nefríticos. A maioria dos pacientes teria uma
história de infecção imediatamente antes do surgimento
do edema. Lesões ativas de impetigo estreptocóccico ou
piodermite estafilocóccica foram vistas em 21,4% dos
pacientes e suspeitadas como etiologia8.
A hipótese de fatores dietéticos foi descartada,
pois a “nefrose” se manifestava em todas as classes sócioeconômicas9. Além disso, alguns demonstraram que a
história nutricional antes do surgimento da doença parecia
não ter nenhuma relação com a ocorrência de nefrose7.
Aleitamento materno também não parecia oferecer
proteção contra o surgimento da nefrose6,7. No início da
década de 1950, o conceito vigente de síndrome nefrótica
não sugeria um processo inflamatório9. Porém, no final
desta década, especulava-se que a síndrome nefrótica
fosse causada por reação antígeno-anticorpo e
complemento. Esta produziria lesão funcional e, quando
persistente, lesão tecidual. Acreditava-se, ainda, que esta
reação estaria presente em muitos capilares, não só os
glomerulares, levando a aumento generalizado da
permeabilidade glomerular e capilar 18.
Maiores esclarecimentos sobre a fisiopatologia da
síndrome nefrótica foram obtidos somente a partir da
década de 1940. O primeiro passo foi a evidência de que
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o déficit crônico nos aminoácidos plasmáticos geralmente
acompanhava a nefrose19. Contudo, a ausência de
melhora do edema nefrótico com infusão de albumina
venosa fazia os pesquisadores rejeitarem a hipótese de
albuminúria e hipoproteinemia como único fator
responsável pela patogênese do edema nefrótico 8, e
reforçavam a hipótese de doença sistêmica.
Para tentar justificar outro mecanismo na
produção do edema que não estivesse relacionado com a
proteinúria, foi aventada a possibilidade de aumento da
reabsorção tubular8. O edema nefrótico seria, então,
conseqüência de um esforço do rim para manter o volume
plasmático através da reabsorção de sal, na tentativa de
compensar a perda de líquido e eletrólitos para os tecidos
causada por uma pressão osmótica reduzida20. Outra
possibilidade aventada seria que houvesse uma produção
aumentada de algum hormônio que provocaria a retenção
de sal21. A hipótese de etiologia infecciosa também foi
relacionada com a produção de edema9.
Somente na década de 1950 é que surgiram
evidências científicas de que a proteinúria resultaria de
um aumento da permeabilidade da parede glomerular22.
Porém, a hipótese de etiologia infecciosa permanecia:
com o achado de diminuição do complemento em 87%
das 369 dosagens em 61 crianças indicando que este havia
sido consumido provavelmente por infecção. Além disso,
com o término da fase ativa da doença, os valores do
complemento sérico retornavam ao normal18. Surgiu,
então, a hipótese desta permeabilidade aumentada ser
causada por uma reação antígeno-anticorpo-complemento
secundária à infecção. Nesta época, já se acreditava que
não existiam evidências de que as manifestações
pudessem ser desencadeadas por fatores psicológicos9.
Somente na década de 70 consolidou-se o
conhecimento atual da fisiopatologia e dos mecanismos
envolvidos nos achados clínicos de proteinúria,
hipoalbuminemia, hiperlipemia, edema e lipidúria23,24.

TRATAMENTO
O tratamento da síndrome nefrótica, como de
outras doenças, acompanhou os conhecimentos
científicos acerca da etiologia e fisiopatologia.
Dieta
As primeiras tentativas terapêuticas da síndrome
nefrótica foram baseadas nos conhecimentos nutricionais
vigentes na época e nos achados clínicos de edema e
hipoalbuminemia. Na década de 10, recomendava-se dieta
hiperprotéica na tentativa de aumentar os níveis séricos de
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albumina14. Essa abordagem permaneceu até a década de
19502,6,7,11,13, quando alguns autores defenderam que este
tipo de dieta poderia ser mais lesiva do que benéfica 9.
Além disso, alguns estudos demonstraram que os
pacientes só conseguiam assimilar quantidades de
proteínas equivalentes a dietas normoprotéicas25.
Inicialmente, não era preconizada a restrição de
sódio, pois alguns estudos haviam demonstrado sua
ineficácia no controle do edema, e pensava-se que esta
restrição poderia ser prejudicial ao causar depleção de
sódio9. No final da década de 40, foi observado que a
ingestão de sal durante a fase ativa da nefrose aumentava
a excreção de albumina na urina, sendo, então, iniciada a
restrição deste componente na dieta8. Essa recomendação
permaneceu durante as décadas subseqüentes11,13.
Mesmo na década de 30 e 40, permaneciam as
tentativas de tratamento com alterações na dieta. Alguns
autores relatavam bons resultados com “frutas e vegetais
crus até início da diurese, quando eram iniciados cinco
ovos cozidos com açúcar e laranja”26. Houve o relato de
melhora com altas doses de vitamina A, não confirmada
por outros autores5. Outros autores tentaram vitamina B,
C e E sem sucesso7.
Medicamentos
Um dos primeiros tratamentos “medicamentosos”
para esta síndrome consistiu na administração de extrato de
tireóide, pois as manifestações clínicas de colesterol elevado e
metabolismo basal diminuído lembravam um quadro clínico
de hipotireoidismo. Após alguns resultados satisfatórios27,
passou a ser o tratamento preconizado na época. Relatos desta
conduta persistiram até a década de 19507,28.

Os maiores esclarecimentos acerca da
fisiopatologia da síndrome nefrótica levaram à tentativa
de tratá-la com o uso de expansores plasmáticos, entre
eles acácia (em inglês acacia)7,29. Na década de 30,
alguns estudos mostraram resultados insatisfatórios com
este medicamento, pois a melhora do edema foi apenas
transitória, seguida de efeitos hepatotóxicos 29. Além
disso, esta droga permanecia depositada nos tecidos por
muitos anos após sua administração e interferia
negativamente na síntese protéica30. Outras substâncias
foram utilizadas com o mesmo intuito: transfusões de
sangue e plasma, uso de sucrose 50%7 (tabela 1).
Paralelamente aos expansores plasmáticos, foram
feitas diversas tentativas com diuréticos (tabela 1). A
observação da pouca eficácia destas classes de
medicamentos inicou-se na década de 19509. Na década
de 1960, foi demonstrado que o uso de diuréticos não
melhorava a pressão oncótica e poderia resultar em
hipovolemia importante nos pacientes nefróticos 31
quando esta classe de medicamentos deixou de ser usada.
No começo da década de 1940, alguns autores
sugeriram o uso da aplicação endovenosa de
aminoácidos19 e albumina6, com efeito apenas transitório,
sendo, então, descontinuada.
Alguns estudiosos concentraram seus esforços na
tentativa de melhorar o metabolismo lipídico usando
citrato de colina, com descrição de resultados favoráveis
por alguns32 e sem sucesso por outros7. Outra tentativa de
reduzir o colesterol sangüíneo foi realizada com bile via
oral, na tentativa de aumentar o fluxo de bile e, assim, a
eliminação de colesterol. Análises de fezes não
mostraram aumento de colesterol, e os níveis sangüíneos
não diminuíram7.

Tabela 01
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Infecções
Na década de 1930, surgiram os primeiros relatos
de melhora do edema da síndrome nefrótica após uma
infecção aguda33. Na década de 1940, diversos autores
citaram “cura” da nefrose após episódios de vários tipos de
infecção: etmoidite e faringite estreptocóccica,
pneumonia, febre tifóide, otite média, mastoidite, sinusite,
peritonite pneumocóccia e estreptocóccica e escarlatina34.
Alguns autores ressaltavam que, “dentre as
diversas infecções que têm sido relatadas como favoráveis
à evolução da nefrose, em alguns casos, até com cura,
sarampo é a com melhores e mais consistentes resultados”.
Em artigo do final da década de 1940, encontram-se 16
referências bibliográficas com relatos favoráveis da
infecção por sarampo, e alguns autores passaram a
considerar a infecção por sarampo mais eficaz em causar
remissão da nefrose do que qualquer outro agente
terapêutico34,pois, “apesar de remissões de nefrose terem
sido observadas de maneira espontânea, parece mais do
que coincidência que elas ocorram tão freqüentemente e
geralmente no mesmo estágio de evolução da doença
(sarampo)“. Houve várias tentativas de esclarecer o
mecanismo pelo qual o sarampo poderia curar a “nefrose”:
atribuíram à duração e magnitude da elevação da
temperatura, pois, em dois pacientes com melhores
resultados clínicos, a febre foi mais elevada e com maior
duração. Outros relacionaram com “a alteração metabólica
causada pela resposta do organismo ao vírus do sarampo”.
A melhora clínica era acompanhada de mudanças na
proteína sérica e colesterol em todos os casos34.
Essa conduta foi ganhando mais aceitação,
principalmente após maior acesso à antibioticoterapia,
que poderia tratar as complicações infecciosas
freqüentemente relacionadas com sarampo e “nefrose”:
sepse, pneumonia e peritonite. Em um estudo
experimental, 17 crianças foram inoculadas com vírus do
sarampo, evoluindo com a doença 14 delas. Apenas três
crianças não tiveram diurese, todas classificadas como
estágio nefrótico da glomerulonefrite crônica. Dentre as
11 crianças que apresentaram remissão quase total do
edema e albuminúria 1 a 12 dias após início do exantema,
três permaneceram sem edema por dois anos6. Outros
autores afirmavam que, com observação a longo prazo,
alguns pacientes com melhora após sarampo mostraram
recidiva do edema dez meses após uma cura aparente8.
Alguns relataram, ainda, que “três quartos dos pacientes
edematosos apresentavam diurese após a infecção, mas
raramente com remissão permanente” 35,36.
Surgiram, então, tentativas de explicar porque
alguns não apresentavam remissão, relacionando a
evolução com a extensão da lesão glomerular, pois os
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pacientes com manifestações clínicas de nefrose sem
complicações apresentaram os melhores efeitos, enquanto
os pacientes com algum sinal/sintoma nefrítico (azotemia
e hematúria) tiveram respostas menos satisfatórias34.
Alguns autores permaneciam cautelosos em indicar a
exposição ao vírus do sarampo como tratamento, relatando
que somente poucos pacientes foram seguidos por tempo
suficiente para poder denominar as remissões de cura5.
Porém, a teoria de melhora do quadro após
infecção aguda permanecia: estudando um total de 208
pacientes, foi demonstrado que, em 383 episódios de
infecção, 24,3% destes episódios foram acompanhados de
remissão nos primeiros 15 dias; 49,6% acompanhados de
exacerbação e 26,1% sem nenhuma alteração no edema6.
Especulou-se, ainda, que infecções respiratórias virais das
vias áreas superiores seriam raramente seguidas de
remissões e geralmente por exacerbações, enquanto a taxa
de remissão é aproximadamente de 40% após a maioria
dos outros tipos de infecção. Nesta época, especulou-se
que a febre, que raramente é elevada nas infecções
respiratórias superiores, seria responsável pela resposta
mais favorável a outros tipos de infecção 6. Esta
especulação sobre ação da febre levou à tentativa de tratar
a síndrome nefrótica com a “terapia da febre” (tabela 1).
Ainda no final da década de 1950, permanecia o conceito
de que as infecções virais do trato respiratório superior
são acompanhadas de recidiva, enquanto as outras
infecções, como peritonite pneumocóccica e sarampo,
seriam acompanhadas por remissão37. Malária também
foi tentada como tratamento da síndrome nefrótica38.
A crença no tratamento com infecção permaneceu
até meados da década de 1950, mesmo após advento dos
corticoesteróides, como mostra o relato de um autor
afirmando que “diurese era produzida com uma freqüência
muito maior pela administração de ACTH do que qualquer
outro agente terapêutico com exceção da rubeóla”9.
Paracentese
Paracentese foi um procedimento de rotina usado
no tratamento de pacientes com nefrose7. Era preconizada
juntamente com a toracocentese, para aliviar o desconforto
dos pacientes, e alguns autores recomendavam que sua
indicação não deveria se restringir ou aguardar
procedimentos de emergência9. Em uma série de 208
pacientes, foi utilizada em 74 (35,6%), sendo mais eficaz
nos pacientes com evolução mais prolongada6.
Antibióticos
No final da década de 1940, surgiram os primeiros
antibióticos, e o tratamento da síndrome nefrótica passou a
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ser baseado em profilaxia e tratamento de infecções
bacterianas, descanso no leito durante a fase ativa do edema,
dieta apropriada (concentrada em vitaminas e proteínas e
com pouco sal, com restrição do volume hídrico) e terapia
com proteína administrada intravenosamente (plasma sérico
humano concentrado e sangue)8.
A redução da mortalidade pelas infecções e o
entusiasmo fez com que, na década de 1950, alguns
autores preconizassem o uso de antibioticoterapia
profilática28. Outros, preocupados com a emergência de
cepas resistentes, desencorajavam o uso contínuo, mas
recomendavam a utilização de doses terapêuticas ao
menor sinal de febre ou mesmo com gripe comum,
visando minimizar o perigo de uma infecção
descontrolada. Recomendavam que o corticóide deveria
ser descontinuado quando surgisse um episódio
infeccioso9. No final da década de 1950, uma extensa
revisão propunha que os antibióticos fossem usados
profilaticamente em pacientes nefróticos, pois a
“ocorrência de infecções sistêmicas sérias causadas por
um organismo que tenha adquirido resistência a um
antibiótico usado profilaticamente parece mais uma
preocupação teórica do que real11,13.
O tratamento destes pacientes era, principalmente,
hospitalar, e alguns pacientes ficavam por quase dois anos
(90 semanas) internados7. Após uso de corticóide e
antibióticos, as internações tornaram-se menos freqüentes
e a atividade física das crianças deixou de ser restrita 38,39.
Infecção bacteriana era a complicação mais freqüente
e fator responsável por elevada mortalidade durante os
estágios iniciais da nefrose. Peritonite pneumocóccica foi
diagnosticada clinicamente e bacteriologicamente em 24 de
um total de 66 crianças. No tratamento, injeções
intraperitoniais de penicilina para infecções pneumocóccicas
e de estreptomicina para infecções por E. coli e Salmonella
tiveram o melhor resultado8.
Corticoesteróides
Os primeiros estudos com corticoterapia são
datados do início da década de 1950, pois a corticotropina
e a cortisona foram disponibilizadas comercialmente no
ano de 1949. O primeiro uso desta substância parece ter
sido em um paciente com artrite reumatóide40,41. Algumas
hipóteses foram levantadas para se tentar o tratamento da
nefrose com ACTH. O efeito das infecções na indução de
diurese poderia ser resultado de estimulação adrenal pelo
mecanismo do estresse. Uma segunda consideração era de
que pacientes não nefróticos recebendo ACTH evoluíam
inicialmente com retenção de sal e água e, em seguida,
diurese. A terceira consideração era de que o ACTH tinha
demonstrado ser eficaz em muitas doenças crônicas com
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remissão espontânea, caso da síndrome nefrótica9.
Outra hipótese vigente era a de que deveria existir
um período de hipofunção adrenocortical após término do
estímulo de ACTH exógeno, e esta poderia ser a razão para
eliminação de sal e água. No entanto, a observação de que
a diurese poderia ocorrer enquanto o paciente estivesse
recebendo a medicação falava contra esta hipótese9.
No final da década de 1950, com a hipótese da
síndrome nefrótica ser causada por uma reação antígenoanticorpo e com diminuição do complemento sérico,
acreditava-se que os corticóides poderiam diminuir a
formação de anticorpos, e/ou aumentar o clearance renal18.
Foram publicados diversos estudos com doses e
tempo de tratamento variados, como, por exemplo, 25
unidades de corticotropina por via intramuscular ou 50
unidades de cortisona por via oral a cada seis horas por 10
dias42 e prednisolona 60-80mg independente do peso,
reduzida gradualmente em um período de seis semanas e
mantida com 10-20mg por um período entre 6 e 42
semanas13. A diurese geralmente se restabelecia após oito
a 12 dias depois do início do tratamento. Alguns autores
relatavam que a eficácia dos dois agentes era similar42, e
que o fato de o ACTH ser administrado parentalmente
poderia assegurar absorção quando o trânsito intestinal
estivesse alterado por edema de alças intestinais9.
Inicialmente, os primeiros relatos de tratamento
com corticoesteróides consistiram de um período curto
entre 7 e 14 dias de tratamento contínuo. Apesar destes
demonstrarem eficácia na indução da diurese, o controle
dos sintomas foi apenas transitório na maioria dos
casos38. Havia relato de ausência de resposta com tempo
de tratamento menor do que cinco dias e 100mg de
cortisona por dez dias 6.
Devido ao seu bom resultado, 88% de sucesso com
42 crianças 18, novos esquemas foram preconizados:
segundo curso quando o paciente estava sem edema, e que
resultou em melhora bioquímica43, uso de três dias por
semana, consecutivos ou não, com doses elevadas e que
resultaram em manutenção do complemento sérico em
níveis normais e resultados favoráveis por períodos de
tempo maiores18,44,45. Outros tratamentos, encorajados
pelos resultados dos esquemas descritos, tentavam doses de
manutenção: contínuo46, 28 dias consecutivos 47, e manter
dose diária até normalização dos valores de
hemossedimentação por até 28 dias9. No final da década de
1950, foi adotada a terapia de manutenção com hormônios
(quatro dias consecutivos por semana) para pacientes que
permanecessem com sinais de atividade da doença
(proteinúria e VHS aumentada) após perda completa do
edema11,38. Os esquemas de tratamento com prazo maior
eram acompanhados de resultados mais favoráveis48.
Os pacientes que não responderam no primeiro
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esquema terapêutico com corticoesteróide, o fizeram após
vários esquemas de tratamento ou após esquema com
tempo de tratamento maior do que o preconizado
inicialmente: 20 dias contra 10 dias 18. Principais
características dos pacientes que não respondiam ao
esquema terapêutico eram: tempo de evolução maior,
sinais de lesão glomerular mais intensa, como azotemia
prolongada, hipertensão, cilindros granulares na urina e
anemia18. Alguns autores defendiam que, se a indução da
diurese não tivesse ocorrido em 28 dias, a continuação do
tratamento não traria resultados, devendo ser utilizada
infusão de albumina concentrada ou dextran hipertônico38.
Os primeiros estudos mais elaborados, utilizando
análise de sobrevida, demonstraram que a sobrevida após
três anos de evolução dos pacientes que receberam
corticóide somente para o tratamento do edema, sem dose
de manutenção, mantiveram taxa de mortalidade
semelhante à do grupo sem tratamento9 ou taxa de
mortalidade maior 18. Estes resultados levaram os
pesquisadores a preconizar o tratamento dos pacientes
não só na fase de edema, mas com alguns dos esquemas
propostos em que o corticóide era usado por tempo maior
do que o necessário para induzir remissão. No entanto,
alguns pacientes nem sempre apresentavam remissão total
da proteinúria e, por isso, deveriam ser tratados
continuamente, o que seria imprudente9.
A tentativa de determinar as diferenças entre os
grupos que respondiam ou não ao tratamento foram feitas
desde o início do uso da corticoterapia: freqüência de
manifestações tais como hematúria, azotemia e
hipertensão, comumente tidas como significativas de
“nefrite”, e tempo de evolução de doença não foram
significativamente diferentes49. Havia uma primeira
impressão de que a média de idade dos pacientes que
respondiam ao tratamento era menor do que a idade
média dos pacientes que não respondiam ao tratamento49.
Recidivas ocorriam, mas normalmente respondiam
novamente ao tratamento 6. Metade dos pacientes
recidivava até seis meses após tratamento, e 69% em 12
meses18. No final da década de 1950, alguns autores
denominavam recidiva a manifestação de síndrome
nefrótica que ocorria sem infecção associada, e
recorrência quando as manifestações clínicas se iniciavam
após uma infecção18. Nas recidivas, o sucesso terapêutico
foi menor do que no episódio inicial: 63% contra 82% de
diurese após corticoterapia.
No final da década de 1950, foi publicado um
artigo de revisão com citações de diversos efeitos
colaterais graves em 340 crianças com uso de ACTH e
hormônios adrenocorticais. Os autores concluíram que
“os médicos deveriam reconhecer estes hormônios como
agentes farmacológicos potentes que são, e deveriam usá-
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los somente quando claramente indicados, após avaliar a
relação custo-benefício de sua aplicação clínica”41.
Ainda nesta década, alguns autores citaram que o
tratamento oral seria equivalente ao parenteral, com
óbvias vantagens do esquema oral38. Mas os insucessos
estavam presentes e uma frase de um artigo de 1952
sintetizava bem o sentimento dos pesquisadores da época:
“nefrose ocupa uma posição pertencente a poucas
doenças na medicina; sua etiologia é desconhecida; sua
evolução não pode ser prevista; seu prognóstico é incerto
e seu tratamento insatisfatório” 43.
Os primeiros relatos de preocupação com o efeito
dos corticoesteróides no crescimento das crianças
aparecem na década de 1960. Este efeito, na maioria dos
casos, era temporário, com normalização da velocidade
do crescimento após interrupção do tratamento. Mas, em
alguns casos, principalmente quando administrado por
um período de tempo maior, poderia ser irreversível50.
Estudando 10 crianças com doença crônica, sendo duas
com síndrome nefrótica, um autor sugeriu que a
corticotrofina não inibe o crescimento com a mesma
intensidade do que o uso de corticoesteróides, embora
sem citar nenhuma explicação definitiva para este fato. A
partir destes resultados, os autores preconizaram o uso de
corticotrofina em todas as crianças que necessitassem de
terapêutica prolongada50.
No início da década de 1960, estudando 63 crianças
com idade entre 18 meses e 14 anos, foi sugerido que as
crianças que iniciaram o tratamento da doença nos primeiros
três meses apresentariam maiores taxas de evolução
favorável, freqüência de crianças com apenas uma
internação, menor tempo de tratamento e menor persistência
de proteinúria com diferença estatisticamente significativa39.
Posteriormente, alguns autores sugeriram que os resultados
deste estudo poderiam ter sido influenciados por um viés na
seleção dos pacientes com relação à intensidade da doença:
os pacientes tratados mais preocemente teriam formas mais
leves da doença. Além disso, os resultados não foram
repetidos em outros estudos48.
No início da década de 1960, foi relatado o óbito
de uma criança com a descrição de sintomas semelhantes
aos da insuficiência adrenal39. Posteriormente, após o
relato de outros casos, esta entidade passou a ser bem
caracterizada e relacionada à administração de
corticoesteróides, sendo recomendada, a partir de então, a
suplementação de corticoesteróides em pacientes
submetidos a situações estressoras 51.
Ainda na década de 1960, foram publicados
resultados de uso intermitente de corticoesteróides em
adultos asmáticos. A dose utilizada para administração a
cada dois dias (dias alternados) correspondia à dose total
que seria usada neste intervalo de tempo, com
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administração fracionada. Os autores discutiram que o
intervalo de 48hs foi escolhido porque intervalos menores
(12, 24 e 36 horas) eram acompanhados de inibição da
adrenal e um intervalo maior (72 horas) não foi
acompanhado de efeitos terapêuticos adequados52.
Os primeiros estudos com administração de
corticoesteróides em dias alternados em crianças
nefróticas foram realizados no final da década de 1960, e
mostraram que, apesar do uso de prednisona por tempo
longo (média de 23 meses) com dose alta (média de
42mg/dia), a inibição da adrenal foi mínima51,53. O uso de
corticoesteróides em dias alternados teria pequeno efeito
deletério no crescimeno e não causaria mais do que uma
disfunção mínima da adrenal ou do metabolismo de
carboidratos. Sendo assim, a tentativa de evitar um estado
cushingóide quando os corticoesteróides são
administrados via oral estimulam o uso de doses maiores,
talvez com benefício maior para o paciente51,53.
Na segunda metade da década de 1960, os autores
começavam a dividir os pacientes de acordo com a
resposta ao tratamento com corticoesteróide e evolução
clínica: 40% dos pacientes respondiam bem a um
esquema de tratamento (ou apresentavam remissão
espontânea) e não recidivavam depois; 53% respondem
ao tratamento, mas recidivam e precisam de novo
esquema; 7% não respondem ao tratamento e deveriam
ser tratados com altas doses de diuréticos, antagonistas de
aldosterona, além de tratamento suportivo. Nesta época,
já foi aventada a hipótese de uso de imunossupressores no
grupo que não respondia aos corticoesteróides e da
contra-indicação de corticoesteróide contínuo nos
pacientes do grupo que evoluía sem recidivas54.
Alguns autores demonstraram que a seletividade
da proteinúria estaria relacionada com a resposta ao
tratamento com corticoesteróides 55.
No final da década de 70, foi publicado um artigo
do ISKDC, apresentando resultados de um ensaio
clínico randomizado com crianças córtico-sensíveis, em
que um novo esquema terapêutico com corticoesteróides
com dobro da dose total e tempo de tratamento maior
era testado. O novo esquema foi acompanhado de menor
taxa de recidivas durante o tratamento e maior tempo de
remissão. No entanto, todos os pacientes dos dois
grupos recidivaram no período até oito meses após
tratamento, e, após a recidiva, tanto a freqüência de
recidivas como a média do número de proteinúrias foi
semelhante nos dois grupos. Foi concluído que não
havia evidências para preconizar a exposição destas
crianças a doses maiores56.
Em 1992, o ISKDC concluiu que, para pacientes
com classificação histopatológica de glomerulonefrite
mesângiocapilar, um tratamento mais prolongado com
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prednisona seria benéfico nestes pacientes 57.
Imunossupressores
O primeiro artigo publicado pelo ISKDC em 1970,
um ensaio clínico-randomizado com 197 crianças,
concluiu que não havia benefícios da azatioprina, em
relação a placebo, em pacientes córtico-resistentes, e
também não foram observadas vantagens significativas
nos pacientes com recidivas freqüentes aos
corticoesteróides(58). Ainda na década de 70, foram
demonstrados os benefícios da ciclofosfamida em
pacientes com recidivas freqüentes e nos pacientes que
permaneciam com proteinúria após oito semanas de
tratamento com corticoesteróides59. Na segunda metade da
década de 1990, foi demonstrado que esta droga não tinha
efeito nos pacientes com classificação histopatológica de
glomeruloesclerose segmentar e focal60.

PROGNÓSTICO
Os primeiros relatos de melhora espontânea da
síndrome nefrótica foram feitos na década de 1940 em 2
crianças “sem nenhuma infecção ou outro tratamento”8.
Outros relatos falavam que, nos primeiros dois meses de
doença, remissão espontânea ocorria em 55% dos pacientes
com nefrose e 60% dos pacientes com estágio nefrótico de
glomerulonefrite crônica. Após dois meses de evolução da
doença, este índice era reduzido para 42% e 26%
respectivamente6. Aproximadamente 25% apresentaram
remissão total com seguimento entre dois e dez anos16.
Sendo assim, na década de 1930, iniciou-se a divisão das
crianças com síndrome nefrótica em dois grupos: aqueles
com sintomas de curta duração e aqueles com longa duração.
Alguns autores defendiam que a velocidade de
hemossedimentação poderia ser um índice confiável de
atividade da doença nos casos de nefrose 7, e
acreditavam poder prever tanto a melhora quanto a
recidiva através de um aumento ou diminuição no valor
deste exame 9. Este exame complementar permaneceu
sendo indicado no acompanhamento dos pacientes até
o final da década de 195011.
Mortalidade de 50% foi descrita em 36 crianças
acompanhadas ao longo de 15 anos durante a década de
30. Dentre as 18 crianças que faleceram, 17 foram por
infecção, 15 destas por peritonite16. Na década de 1940, a
mortalidade permanecia quase a mesma, atingindo 55%:
22 em 40 crianças, sendo 50% dos óbitos por infecção7.
Foi demonstrado que 88% dos pacientes nefróticos com
infecção grave morreram antes da era da antibioticoterapia. Após a introdução destes, a mortalidade por
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infecção grave foi reduzida para cerca de 40% 7, sendo
relatado que, após uso mais liberal da sulfadiazina e outros
antibióticos, em 1942, poucas mortes foram causadas por
infecção, reduzindo a taxa de mortalidade de 6,8% para
3,1% pacientes/ano6,7. Outros relatavam uma redução da
taxa de mortalidade por infecção bacteriana de 25% para
13,5% com antibioticoterapia8.
Antes da terapêutica com hormônios adrenocorticais, esperava-se que, após três anos da evolução da
doença, um terço dos pacientes teria evoluído para óbito,
um sexto teria evoluído com “cura” e o restante
permaneceria vivo, mas com manifestações da doença9.
Como os resultados com o uso de hormônios
adrenocorticais no tratamento desta doença foram
satisfatórios, passaram a recomendar um período de
tempo maior do que um ano para definir “cura”. Ainda
assim, persistia a dúvida se os pacientes “curados” teriam
alguma deterioração da função renal na idade adulta, pois
já tinham sido relatados casos de pacientes com síndrome
nefrótica com evolução para “nefrite crônica”9.
Os primeiros casos sugestivos de alterações
glomerulares mais complexas parecem ter sido descritos
ainda na década de 1940. Com o relato de duas crianças
com sintomatologia típica de nefrose até a fase terminal da
doença, quando evidências de “nefrite crônica” foram
observadas, o autor sugeriu que, diante dessas
observações, alguns casos de nefrose poderiam evoluir
para nefrite crônica com azotemia persistente e óbito. Esse
autor ressaltou, ainda, que podem ser necessários muitos
meses antes do prognóstico poder ser estabelecido7.
Desde então, alguns autores já tentavam
estabelecer alguns fatores preditivos que poderiam
identificar precocemente aquelas crianças de mau
prognóstico. Inicialmente, tentou-se estabelecer uma
correlação entre presença e intensidade da hematúria
com a extensão da lesão glomerular. Contudo, no final
da década de 1940, já se aceitava a hematúria como
manifestação possível na evolução de pacientes com
nefrose lipoídica 8. Na década de 1950, o prognóstico
começou a ser diferenciado para alguns grupos com
evoluções clínicas diferentes: certas características da
síndrome nefrótica classificadas como nefrose
lipoídica têm um prognóstico relativamente bom,
enquanto aqueles nos quais os padrões de
glomerulonefrite crônica predominam têm um
prognóstico pior, sendo sugerido que a persistência de
hipertensão arterial e/ou retenção nitrogenada por mais
de um mês seriam sugestivas de alteração glomerular
mais complexa 6. A partir de então, considerava-se que
pacientes com um ou mais sinais nefríticos persistentes
durante a evolução da nefrose geralmente têm um
desfecho menos favorável do que os pacientes sem
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estes sintomas38. No início da década de 1960, foi
citado que a mortalidade de crianças com hematúria
entre os sintomas iniciais foi de 62%, comparada a uma
mortalidade de 33% de crianças sem hematúria 13 . Na
segunda metade da década de 1960, o prognóstico das
crianças tentava ser determinado o mais precoce
possível, e alguns autores citaram que, no diagnóstico,
pacientes com um ou mais sinais de lesão glomerular
difusa (uréia> 25mg%, hipertensão diastólica, ou
hematúria) teriam um prognóstico pior do que os
pacientes sem estes achados 48.
Nesta época, afirmava-se que o prognóstico
parecia não estar relacionado com o número e duração
das exacerbações 6.
Os pacientes passaram a ser divididos em três
grupos de acordo com a resposta ao tratamento com
corticoesteróides: 1) remissão completa (sem edema e
sem proteinúria); 2) melhora (sem edema, mas com
proteinúria); 3) refratário (sem melhora evidente)11. O
primeiro grupo apresentou grau de lesão histológica
mínima, enquanto os pacientes refratários tinham grau
mais grave de lesão indicados geralmente por queda da
filtração glomerular. A comparação dos valores médios
de ritmo de filtração glomerular, proteinúria e excreção
protéica renal dos pacientes dos grupos com remissão
completa e do grupo refratário, foi diferente com
significância estatística11. A partir destes achados, os
autores propuseram “a possibilidade de que o prognóstico
a longo-prazo dos pacientes nefróticos poderia ser predito
pela observação da resposta ao tratamento intensivo com
corticoesteróides e resposta a curto prazo (três meses)“11.
Os autores citaram, ainda, que 65% dos pacientes
tratados com prazo mais longo ainda permaneciam em
remissão ou sem edema 3 meses depois do tratamento.
Nenhum dos pacientes classificados como remissão ou
livre de edema três meses após início da terapia tornou-se
refratário a novo esquema terapêutico com
corticoesteróides com nova recidiva. Nenhum destes
desenvolveu evidências de perda de função renal após
seguimento por 3 anos 11.
O crescimento e desenvolvimento foram razoáveis,
mesmo nas crianças com exacerbações freqüentes e
intensas7. Crescimento e desenvolvimento normalmente
estão atrasados durante a fase ativa de nefrose, mas com
recuperação dos canais normais de crescimento após
recuperação6. Alguns autores relatavam que o uso de corticóide em dose de manutenção por um ano não afetava o
crescimento18,38. Porém, no final da década de 1960, já
estava determinado que os corticoesteróides poderiam inibir
o crescimento diretamente no crescimento da cartilagem51, e
que o déficit de crescimento estaria presente em crianças com
outras doenças com tratamento baseado na corticoterapia51.
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A relação entre a classificação histopatológica e
resposta ao tratamento começou a ser estabelecida mais
diretamente na década de 1970, com um artigo do
ISKDC61. No ano de 1978, foi publicado, também pelo
ISKDC, um estudo indicando que as biópsias renais
deveriam ser reservadas para pacientes que não
respondessem ao tratamento inicial com corticoesteróides,
ou cujas características clínico-laboratoriais sugerissem
glomerulonefrite membranoproliferativa62.
No início da década de 1980, foi publicado um
estudo demonstrando que a acurácia da resposta inicial ao
tratamento com corticoesteróides na identificação de
crianças com síndrome nefrótica por lesões mínimas era
alta. No entanto, a predição de que um paciente que não
respondesse ao tratamento inicial com corticoesteróides
teria uma classificação histopatológica outra que não
lesões mínimas estaria errada em 25% destes casos63.
Em 1982, um estudo demonstrou, em crianças
córtico-sensíveis com lesões mínimas, que o número de
recidivas durante os primeiros seis meses de tratamento
apresentava uma forte correlação com o prognóstico e
evolução clínica. A classificação histopatológica,
características clínico-laboratoriais, tempo para
resposta inicial e o intervalo entre a resposta inicial e
primeira recidiva não estavam associados com
prognóstico e evolução clínica65. Dois anos depois, foi
demonstrado que a resposta inicial ao tratamento, e não
a classificação histopatológica, poderia estar
relacionada com a evolução para óbito 66. Ainda na
década de 90, foi confirmada a relação entre a resposta
inicial ao tratamento com corticoesteróides e evolução
para insuficiência renal crônica e óbito em crianças
com classificação histopatológica de lesões mínimas.
Foi recomendado que os pacientes classificados como
córtico-resistentes deveriam receber uma terapêutica
mais agressiva 67.
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