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Introdução 

O Síndrome de HELLP, o Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) e a Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) 
caracterizam-se, entre outras coisas, por  trombocitopenia e hemólise intravascular microangiopática, tendo 
manifestações clínicas e laboratoriais semelhantes, o que dificulta o diagnóstico. Podem também estar associadas a 
lesão renal, sendo esta complicação particularmente predominante no SHU. 

Caso Clínico
Uma primigrávida de 35 semanas recorreu ao SU por subida 
tensional. Analiticamente a destacar trombocitopénia ligeira, 
anemia, LDH elevada e proteinúria, assumindo-se o diagnóstico 

de Pré-eclâmpsia sem gravidade.

No segundo dia de internamento foi realizada cesariana por 
estado fetal não tranquilizador (EFNT) que se complicou com 
hemorragia pós–parto aguda grave com necessidade de 
transfusão sanguínea . A puérpera foi transferida para Unidade 
de Cuidados Intensivos. Verificou-se agravamento da 
trombócitopénia, elevação das transaminases e compromisso 
renal, pelo que se considerou S.HELLP.

Face ao agravamento da função renal (AKIN III)  houve 
necessidade de hemodiálise. Perante este quadro, foram 
colocadas como principais hipóteses PTT ou SHU atípico. 
Iniciou plasmaferese e posteriormente, corticoterapia, sem 
resposta significativa.

Estudo etiológico
Para esclarecer o diagnóstico realizou estudo com
pesquisa de auto-anticorpos, que foi negativa; os níveis do
complemento encontravam-se normais.
A morfologia de sangue periférico revelou a presença de
esquizócitos, apoiando que se trata de uma
microangiopatia. A pesquisa de ADAMTS13 foi normal,
afastando a hipótese de PTT.

Fez Biopsia renal que demonstrou exuberante MAT com
importante compromisso vascular. Iniciou terapêutica
dirigida com Eculizumab verificando-se recuperação
progressiva da função renal.

Fez ainda estudo molecular que revelou deleção CFHR3-1
em homozigotia. Este é um polimorfismo que é
considerado um fator de risco cumulativo para SHU atípico
na presença de fatores desencadeantes.
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Conclusão
Perante uma grávida com alterações hematológicas e aumento das enzimas 

hepáticas, habitualmente a 1ª primeira hipótese diagnóstica colocada é  S. 

HELLP . No entanto, quando não se verifica a melhoria do quadro após o 

parto, deverão ser equacionadas outras situações clínicas de apresentação 

semelhante como o PTT ou SHU. No síndrome hemolítico urémico os 

microtrombos localizam-se sobretudo na vasculatura renal, constituindo a 

insuficiência renal aguda a apresentação dominante.  

Referências

Alexandra Bruel, David Kavanagh. Hemolytic Uremic Syndrome in Pregnancy and Postpartum. Clin J Am Soc Nephrol. 2017; 

Megha Gupta, Shravya Govindappagari, Richard M. Burwick. Pregnancy-Associated Atypical Hemolytic Uremic Syndrome. Obstet Gynecol. 2020;

Marie Scully. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Atypical Hemolytic Uremic Syndrome Microangiopathy in Pregnancy. University College London Hospitals. 2016


