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Discussão

Introdução:
A Síndrome de Alport (SA) é uma doença hereditária que provoca a perda
progressiva da função renal e auditiva, podendo ainda afetar o sistema visual.

Introdução:
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No quadro clínico, a hematúria microscópica é uma das principais
características observadas desde o nascimento (ou nos primeiros meses de
vida), que pode evoluir com proteinúria e falência renal. O paciente descrito
apresenta hematúria desde o nascimento com proteinúria, que na
adolescência evoluiu para insuficiência renal crônica com necessidade de
diálise. Mas, não apresenta alterações oculares (ocorrem em 15% dos
pacientes) e perda auditiva neurossensorial (geralmente é bilateral, simétrica,
progressiva, que se instala na adolescência (60%-homens e 40% - mulheres).
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Descrição do caso:
Adolescente com 16 anos, gênero masculino, com história de hematúria e
proteinúria desde o nascimento. Atualmente apresenta doença crônica grau
4, dermatite atópica e distúrbio de coagulação. Hospitalizou para iniciar
diálise peritoneal com treinamento.
Exames: Avaliação cardíaca, auditiva e oftalmológica normal. Ureia de 172 e
creatinina de 7,36.
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História familiar:
calculo renal, infecção urinaria de repetição e hematúria
faleceu com seis anos por sepse por foco intestinal – tinha hematúria
microscópica persistente e macroscópica recorrente
surdez neurosensorial e alteração ocular (biopsia renal confirmou síndrome
de Alport )
infecção urinaria de repetição sem hematúria
Faleceu e fazia hemodialise
Cálculo renal, hematúria e esteatose hepática

Conclusão
Síndrome de Alport deve ser pensado em pacientes com hematúria
persistente e história familiar de doença renal. A progressão da doença renal
tem maior gravidade em doentes do sexo masculino e estes geralmente
apresentam hematúria desde a infância, frequentemente acompanhada de
surdez neuro-sensorial progressiva, doença renal terminal e em menor
frequência anomalias oculares.
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