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RESUMO 

 

Objetivo: apresentação de um caso de síndrome nefrótica por malária falciparum. Relato de 

caso: escolar, 8 anos, sexo feminino, admitida no Hospital Municipal de Tailândia, Pará, com  

quadro de febre alta, seguida de surgimento de edema, urina escura e oligúria.. Evoluiu com 

anúria e foi transferida para a Fundação Santa de Misericórdia do Pará (FSCM-PA), onde 

recebeu diagnóstico de síndrome nefrótica secundária à malária por Plasmodium falciparum, 

com base em dados de anamnese, exame físico e exames complementares. A paciente obteve 

boa resposta clínica e parasitológica com a terapêutica antimalárica, recebendo alta hospitalar 

para controle no Programa de Ensaios Clínicos em Malária do Instituto Evandro Chagas e 

Ambulatório de Nefrologia. Considerações finais: o acometimento renal é uma das 

complicações graves da malária com possível evolução para insuficiência renal aguda (IRA), e 

que pode ser fatal. Desenvolvimento de estratégias preventivas de combate aos distúrbios renais 

associados à malária requer conhecimento dos aspectos clínicos e epidemiológicos da doença, 

diagnóstico precoce e correto, além de terapêutica antimalárica. 
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Introdução 

        

Malária é considerada a mais 

importante das parasitoses nas regiões 

tropicais e subtropicais do mundo. Consiste 

em uma doença infecciosa febril aguda 

cujos agentes são Plasmodium vivax, 

Plasmodium falciparum, Plasmodium 

malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium   

Knowlesi, transmitidos por vetores do 

gênero Anopheles.
  
A cada ano, mais de 300 

milhões de pessoas são infectadas pelo 

plasmódio. A malária causa pelo menos um 

milhão de mortes anuais, das quais 90% 

ocorrem na África. Esses óbitos ocorrem 

principalmente em crianças africanas 

abaixo de cinco anos, a cada 30 segundos 
1,2,3

  

       No continente americano, a malária é 

transmitida em 21 países, com 

aproximadamente 30% da população com 

algum risco de aquisição da doença. 

Contudo, esta patologia concentra-se na 

região amazônica (América do Sul) e na 

América Central, até o sul do México. 

Cerca de 50% dos casos americanos 

ocorrem no Brasil.
4 

      Dentre os estados que integram a 

Amazônia brasileira, o Pará é um dos que 

apresenta maior morbidade por malária. 

Geralmente, os indivíduos afetados provem 

da zona rural, onde realizam atividade 

agrícola ou extrativista, ou ocupam zonas 

periurbanas desmatadas, apresentando, em 

grande parte, baixo nível socioeconômico e 

educacional.
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     O quadro clínico típico é caracterizado 

por febre alta, acompanhada de calafrios, 

sudorese profusa e cefaléia, às vezes em 

padrões cíclicos. Em alguns pacientes, 

aparecem sintomas prodrômicos, vários 

dias antes do paroxismo febril, a exemplo 



de náuseas, vômitos, astenia, fadiga, 

anorexia.
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      O acometimento renal é uma das 

complicações graves da malária com 

possível evolução para insuficiência renal 

aguda (IRA), o que pode ser fatal.
6
 Malária 

causada pelo P. falciparum é reconhecida  

como uma causa de insuficiência renal 

aguda e outros distúrbios renais 

relacionados (nefropatia) em pacientes 

infectados, complicação rara em crianças. 

 

       A causa de IRA decorrente de malária 

por P. falciparum é, provavelmente, uma 

glomerulonefrite mediada por complexos 

imunes causada por deposição destes 

complexos e lesão endotelial, que pode 

acarretar uma evolução fatal.
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OBJETIVO 

     

 Relatar um caso clínico de malária 

falciparum com comprometimento renal 

(glomerulonefrite/síndrome nefrótica) em 

criança.   

 

RELATO DE CASO 

      

C.B.C.L, sexo feminino, 8 anos, estudante, 

brasileira, residente no município de 

Tailândia/Pará. Iniciou quadro de febre há 

10 dias acompanhado de colúria. No 5º dia 

de doença foi internada no Hospital 

Municipal com edema generalizado e 

oligúria. Durante esta internação, houve 

regressão do edema, porém piora da função 

renal, evoluindo para anúria, sendo então 

transferida para a Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará (FSCM-PA) em 

24/01/2010.  

     Antecedentes pessoais: varicela aos 5 

anos de idade. História familiar: transtorno 

mental e câncer. 

     Ao exame físico, peso de 21,1 kg, 

estatura de 117 cm. Regular estado geral,  

febril, pálida (2+/4+), com leve icterícia,    

hepatomegalia (fígado a 2,0cm do rebordo 

costal direito) e ausência de edema. 

     Exames complementares: Hb: 9,27 

mg/dL, Hto: 27,5%, C3: 71,4 mg/dl (VR: 

80 A 160 mg/dl); C4: 28,9 mg/dl (VR: 20 a 

40 mg/dl); CH50: 94 u/CAE (VR: ≥ 60 

u/CAE), aumento do colesterol total: 470 

mg/dl, elevação da uréia: 142 mg/dL, níveis 

normais de creatinina: 0,9 mg/dL, 

Clearance de creatinina de 71,5, 

considerado normal para a idade. 

Proteinúria/ 24 horas: 1.315 mg (VR: 20 a 

150 mg/24 horas). Ultrassonografia 

abdominal= ascite de pequeno volume, 

discreta hepatomegalia. 

     Iniciou-se tratamento com furosemida e 

dieta hipossódica. Com 24 horas de 

internação, a paciente já se apresentava com 

diurese normal (1,8 ml/kg/hora), sendo 

suspenso diurético. Manteve, porém febre 

elevada. Solicitou-se pesquisa de plasmódio 

em gota espessa com resultado positivo 

para P. falciparum. Acionou-se o Programa 

de Ensaios Clínicos em Malária do Instituto 

Evandro Chagas que confirmou o 

diagnóstico de malária e quantificou a 

parasitemia= 10.000 formas assexuadas e 

4.000 formas sexuadas de P. falciparum / 

mm
3
, prescrevendo a combinação de 

Artemeter com Lumefantrina (Coartem ®) 

por três dias (26/01/2011). Evoluiu com 

melhora clínica e desaparecimento da febre 

no terceiro dia de tratamento. As formas 

assexuadas de P. falciparum desapareceram 

no 2º dia de tratamento, entretanto como 

ainda apresentasse no 7º dia de controle 

parasitológico, gametócitos em gota 

espessa, recebeu 10 mg de primaquina (0,5 

mg/kg).  

       Recebeu alta hospitalar em 01/02/2010 

em bom estado geral, assintomática e com 

normalização dos exames laboratoriais. Os 

familiares foram orientados para realizar o 

acompanhamento da paciente no 

ambulatório de Nefrologia da FSCM-PA e 

no Instituto Evandro Chagas. 

      Este estudo foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da FSCMPA e aprovado 

no dia 30 de novembro de 2010, com a 

devida assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelo 

responsável pela criança em questão, 

conforme recomenda a Declaração de 

Helsinki (de 1975 e revisada em 1983) e a 

Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde – Ministério da Saúde. 

 

DISCUSSÃO 

     

    No Brasil, a malária permanece como 

importante causa de morbidade a despeito 

de cinco décadas de intensivo controle. 
8
 

Em 2010, foram registrados  333.437 casos 

da doença, a quase totalidade na Região 



Amazônica, dos quais  cerca da metade na  

faixa etária pediátrica.
9
  

    Na África, área de alta endemicidade 

para malária, as crianças, principalmente 

aquelas menores de cinco anos, são mais 

suscetíveis a apresentar formas graves de 

doença e até mesmo letais por ainda não 

terem desenvolvido nenhum grau de 

imunidade 
10

. Na Amazônia, a população 

como um todo possui a priori, risco igual de 

adoecer e apresentar formas graves da 

doença, inclusive pelo P. vivax, que é a 

espécie predominante. 
11

  

    Na criança, malária cerebral e anemia 

severa são as formas mais comuns de 

apresentação de manifestações graves 

determinadas pelo P. falciparum.  O 

acometimento renal (insuficiência renal), 

causado por necrose tubular aguda, é 

uma complicação rara na faixa etária 

pediátrica e mesmo em adultos. 

Entretanto, a mortalidade pode chegar a 

45%, caracterizada por proteinúria 

maciça, azotemia e acidose metabólica. 
12,13  

     No relato de caso apresentado, a 

paciente teve diagnóstico de síndrome 

nefrótica, com edema generalizado referido 

durante a internação no Hospital Municipal 

de Tailândia, cidade de domicílio da 

paciente. Além de comprometimento renal, 

a paciente apresentava quadro febril, o que 

não é comum neste tipo de patologia renal, 

salvo na vigência de infecções associadas 

como, por exemplo, pneumonia. Ausência 

de sintomas respiratórias e principalmente a 

valorização de aspectos epidemiológicos 

referentes à procedência da paciente  

acertadamente direcionaram a suspeita 

diagnóstica para malária, com solicitação de 

pesquisa de plasmódio em gota espessa. 

Com o tratamento específico para malária 

falciparum, houve resolução da febre e de 

outras manifestações clínicas além de 

normalização dos exames laboratoriais 

compatíveis com o diagnóstico inicial de 

síndrome nefrótica. 

    Provavelmente, síndrome nefrótica em  

infecções por P. falciparum  esteja 

relacionado à glomerulonefrite mediada por 

imunocomplexos, compatível com a 

diminuição do complemento sérico 

apresentada pela paciente do caso clínico 

ora relatado. Entratanto, na indução da 

nefropatia na malária também tem sido 

implicados fatores hemodinâmicos e o grau 

de  resposta imune do hospedeiro.
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Ao ser transferida para a FSFM-PA,a 

paciente teve o diagnóstico clínico-

laboratorial de síndrome nefrótica.  Na 

faixa etária pediátrica, a maioria dos casos 

de síndrome nefrótica é de natureza 

idiopática, sendo indicado uso de 

corticoesteróides por um período de 4 a 6 

meses, para remissão da sintomatologia e 

consolidação da resposta terapêutica.   

Nesta paciente, este tipo de tratamento não 

foi realizado porque logo se cogitou numa 

patologia febril que pudesse estar  

relacionada ao comprometimento renal, 

como leptospirose, dengue, febre amarela, 

dentre outras 
14

. Entretanto, o conhecimento 

dos profissionais de saúde de que febre em 

paciente que resida ou que tenha estado em 

área endêmica de malária, como ocorre na 

Amazônia, é indicativo da pesquisa de 

plasmódio em gota espessa, estabeleceu o 

diagnóstico. Esta hipótese não foi 

considerada  no município de origem da 

paciente, área endêmica de malária,  pela 

história ausente de  investigação para essa 

doença. Ademais, o encontro de formas 

sexuadas do P. falciparum (gametócitos) ao 

exame de gota espessa realizada pelo 

Programa de Ensaios Clínicos em Malária 

do Instituto Evandro Chagas, indica que a 

crinaça já albergava o parasita da malária  

há pelo menos 7 dias.
15

. Na malária,  atrasos  

no diagnóstico e consequentemente na 

instituição da terapêutica podem contribuir 

para manifestações graves.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

Quadro febril associada às 

manifestações renais, tais como 

glomerulonefrite, síndrome nefrótica e 

insuficiência renal podem ser secundárias à 

malária falciparum. Diagnóstico precoce, 

estabelecido pela pesquisa do plasmódio em 

gota espessa, instituição imediata de 

terapêutica antimalárica, complementada se 

necessário, com medidas de suporte, requer 

conhecimento e valorização dos aspectos 

clínicos e epidemiológicos da malária. Na 

Amazônia, área endêmica para malária, 

essas condutas contribuiriam para a redução 

significativa da morbimortalidade que ainda 

se observa nos casos complicados da 



doença, que não está restrita somente às 

infecções pelo P. falciparum. 
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SUMMARY 

 

FALCIPARUM MALARIA WITH RENAL IMPAIRMENT (NEPHROTIC SYNDROME) 

– A CASE REPORT 

 
Ana Maria Revorêdo da Silva VENTURA;  Rosana Maria Feio LIBONATI;  

Carina Guilhon SEQUEIRA; Deise Maria de Oliveira OHNISHI; José Maria 

 DE SOUZA e Fernanda Guedes de CARVALHO
 

 

Objective: presentation of nephrotic syndrome case due to falciparum malaria. Case report: 

school child, 8 years old, female, admitted at Municipal Hospital of Tailândia, Pará, with history 

of fever, edema, dark urine and oliguria. Because the patient evolved with anuria, she was 

transferred to Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCM-PA), where she was 

diagnosed with nephrotic syndrome secondary to Plasmodium falciparum malaria, based on 

anamnesis, physical examination, and laboratory exams. The patient had clinical and 

parasitological response to antimalarial therapy, being discharged to control at Clinical Essay 

Malaria Program at Evandro Chagas Institute and in a Nephrology Outpatient Unit. Final 

consideration: renal involvement is one of the serious complications of malaria. It can progress 

to acute renal failure (ARF), and may be fatal. Development of preventive strategies against 

kidney disorders due to malaria infection requires knowledge of epidemiological and clinical 

features of the disease, accurate and prompt diagnosis and antimalarial therapy. 

 

KEYWORDS: falciparum malaria, nephrotic syndrome, child. 
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