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Resumo: A Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) é uma importante doença no 

setor de nefrologia, onde ocorre lesão do glomérulo renal caracterizada pelo 

processo inflamatório de origem imunológica, originadas a partir de uma infecção por 

uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes, através de vias aéreas superiores 

(faringoamigdalite) ou por uma infecção de pele (piodermite). Esta doença atinge 

principalmente países desenvolvidos e tem grande prevalência em crianças a partir 

de 02 anos de idade devido hábitos de higiene, pois o agente etiológico é altamente 

contagioso. As manifestações clínicas apresentaram-se de 1 a 2 semanas após a 

faringite ou piodermite manifestando-se com edema, náuseas, cefaléia, oligúria, 

hipertensão arterial, hematúria macroscópica e proteinúria. Inicialmente o 

diagnóstico é realizado através de uma anamnese e exame físico minucioso, entre 

os exames laboratoriais incluem: uroanálise com hemácias dismórficas, cilindros 

hemáticos granulosos, hialinos ou leucocitários, osmolaridade elevada e proteinúria; 

hemograma apresentando anemia devido a expansão do volume e talvez uma 

plaquetopenia transitória; função renal com níveis séricos de ureia e creatinina 

podendo estar elevados, entre outros. O prognóstico é satisfatório na maioria dos 

casos. 

Palavras-Chaves: Glomerulonefrite, glomerulonefrite difusa aguda, glomerulonefrite 

pós-estreptocócica, glomerulopatias. 

Introdução 

A Glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é uma doença de suma importância no 

setor de glomerulopatias e tem grande prevalência em todo o mundo, principalmente 

em países desenvolvidos. A GNDA incide principalmente crianças em fase pré-

escolar (a partir de 2 anos) com maior predomínio no sexo masculino e poucos 

casos em adultos com mais de 40 anos, a maior incidência em crianças é devido à 

fácil contaminação pelo agente etiológico por meios de higiene básica e pessoal, 

facilitando assim o contato direto com o agente causador. A infecção é procedida 

pela contaminação de vias aéreas superiores ou após uma infeção de pele através 

do Streptococcus pyogenes, entre outros.1 

A patogenia desta doença se dá principalmente pelo sistema imunológico através de 

uma resposta imune contra o agente agressor, onde irá ocorrer uma serie de 

eventos resultando em depósitos de imunocomplexos e ativação do sistema 



complemento, que irá estimular a reação inflamatória e infiltração nos glomérulos.  

O quadro clínico clássico encontrado é a nefrite aguda cursando com edema, 

hipertensão arterial e hematúria macroscópica. 2 3 4  

Objetivos 

O presente estudo visa sintetizar os principais aspectos relevantes, como sintomas, 

diagnóstico e tratamento acerca da Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA). 

Metodologia 

A elaboração deste trabalho refere-se a uma revisão bibliográfica, tendo como 

referencias artigos científicos e livros.  

Desenvolvimento 

A Glomerulonefrite é uma doença que atinge os glomérulos renais, caracterizada 

pela inflamação intraglomerular e proliferação celular desencadeando diversas 

manifestações clínicas. A lesão glomerular pode ser desencadeada por diversos 

fatores intrínsecos, extrínsecos e no curso de diversas doenças sistêmicas, podendo 

ter origem de enfermidades autoimunes, metabólica ou infecções virais, bacteriana, 

fungos ou parasitas. 5 6 

A GNDA é procedida por uma infecção de pele ou através da orofaringe devido uma 

bactéria chamada Streptococcus pyogenes da classe Beta Hemolítico do grupo A de 

Lancefield. Sua principal característica é o processo inflamatório de origem 

imunológica. A lesão glomerular se dá principalmente pela reação imunológica 

anormal, onde anticorpos irão se desenvolver contra o antígeno estreptocócico e a 

partir disso, ocorre uma reação antígeno-anticorpo formando um complexo imune 

insolúvel que ficará retido nos glomérulos, desencadeando proliferação celular e 

acumulo de leucócitos. A fisiopatologia inclui a redução no ritmo de filtração 

glomerular, alteração da permeabilidade basal glomerular, com aumento dos níveis 

séricos de uréia e creatinina. A lesão aos capilares permite a passagem de 

hemácias, causando Hematúria, a reação inflamatória altera a permeabilidade da 

membrana permitindo a passagem de proteínas, desencadeando também um 

quadro de proteinúria, em casos mais graves pode ocorrer falência renal completa 

ou parcial. 2 3 4  

 As manifestações clínicas da GNDA são bem diversas, sendo desde casos 

assintomáticos com evidencias subclínicas até casos mais graves como a 



insuficiência renal aguda. O diagnostico é realizado principalmente por uma 

anamnese e exame físico, investigando principalmente a possível infecção prévia 

pelo agente etiológico Streptococcus pyogenes, assim relacionando aos sinais e 

sintomas de GNDA. Os exames laboratoriais incluem principalmente: Urina e 

hemograma alterados, exames sorológicos e testes de função renal. A recuperação 

total ocorre em cerca de 95% dos casos.1 2 

Resultados Preliminares 

É de suma importância prevenir e tratar esta doença, evitando assim maiores 

complicações. O diagnostico precoce colabora em minimizar as manifestações 

clinicas e auxilia para um prognostico satisfatório na maioria dos casos. 
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