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TEMAS LIVRES

 
TRANSPLANTE

TL-1 [33] 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO PREDITOR DE FUNÇÃO TARDIA 
DO ENXERTO RENAL UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE 
LEARNING

SILVANA DAHER COSTA1; FRANCISCO VICTOR CARVALHO 
BARROSO2; CLAUDIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA3; ELIZABETH 
DE FRANCESCO DAHER2; PAULA FRASSINETTI CASTELO 
BRANCO CAMURÇA FERNANDES3; LUIS GUSTAVO MODELLI DE 
ANDRADE4; RONALDO DE MATOS ESMERALDO5; TAINÁ VERAS 
DE SANDES FREITAS1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ / HOSPITAL GERAL 
DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDEO, FORTALEZA - CE - BRASIL; 
4. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO, BOTUCATU - SP - BRASIL; 5. HOSPITAL GERAL DE 
FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.

Introdução: A incidência de função tardia do enxerto (DGF) no Brasil 
é 2-3 vezes a reportada em estudos americanos e europeus. Os mo-
delos preditivos de DGF desenvolvidos nessas populações não foram 
validados em coortes brasileiras. Objetivos: Avaliar a acurácia dos 
modelos preditivos disponíveis e, desde que nenhum tenha boa acurá-
cia, construir um novo modelo. Métodos: Coorte retrospectiva incluin-
do transplantes renais com doador falecido entre Jan/14-Dez/17 em 2 
centros brasileiros (n=443). Os modelos preditivos testados foram os 
descritos por Irish, Jeldres, Chapal e Zaza. Para construção do novo 
modelo, utilizamos técnicas de machine learning (ML). Resultados: 
Os preditores disponíveis apresentaram poder discriminante regular 
ou ruim: Irish (AUC-ROC 0,686), Chapal (AUC-ROC 0,638), Jeldres 
(AUC-ROC 0,613), Zaza (AUC-ROC 0,591). Na análise por ML, os mo-
delos com melhor performance foram árvore de decisão, redes neurais 
e suporte de vetor de máquinas e as variáveis incluídas no modelo final 
foram: idade, história de DM e tempo em diálise do receptor; variáveis 
do doador: idade, IMC, história de HAS, causa do óbito, creatinina final, 
diurese, Na+ sérico, CPK, uso de drogas vasoativas em dose elevada; 
tempo de isquemia fria. O modelo final apresentou excelente poder 
discriminante (AUC-ROC 0,942). Conclusão: Os modelos preditivos 
disponíveis tiveram pobre acurácia em predizer DGF na nossa popula-
ção. O modelo desenvolvido apresentou excelente desempenho.

 
Palavras-chave: Função tardia do enxerto.Predição.Machine learning

TL-2 [35] 

IMPACTO DA MANUTENÇÃO DO DOADOR NA OCORRENCIA DE 
FUNÇÃO TARDIA DO ENXERTO RENAL

SILVANA DAHER COSTA1; FRANCISCO VICTOR CARVALHO 
BARROSO2; CLAUDIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA3; ELIZABETH 
DE FRANCESCO DAHER2; PAULA FRASSINETTI CASTELO 
BRANCO CAMURÇA FERNANDES3; LUIS GUSTAVO MODELLI DE 
ANDRADE4; RONALDO DE MATOS ESMERALDO5; TAINÁ VERAS 
DE SANDES FREITAS1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ / HOSPITAL GERAL 
DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDEO, FORTALEZA - CE - BRASIL; 
4. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA 
FILHO, BOTUCATU - SP - BRASIL; 5. HOSPITAL GERAL DE 
FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.

Introdução: Especula-se que a elevada incidência de função tardia do 
enxerto renal (DGF) no Brasil seja devida à inadequada manutenção 
do doador. Objetivos: avaliar os fatores de risco para DGF em uma 
coorte de transplantes renais (TxR). Métodos: Coorte retrospectiva 
incluindo TxR com doador falecido entre Jan/14-Dez/17 em 2 centros 
brasileiros (n=443). Para explorar de forma mais sensível o impacto 
de variáveis que refletem manutenção do doador, utilizamos técni-
cas de machine learning (ML), além da tradicional regressão logística 
(RL). Resultados: Os receptores eram adultos (44±15) de baixo ris-
co imunológico e 47±45 meses em diálise, os quais receberam rins 
de doadores jovens (31±13), que morreram por trauma (71%). 4,3% 
eram doadores expandidos e o KDPI médio foi de 32±22%. O tem-
po de isquemia fria (TIF) foi de 21±4h. A incidência de DGF foi 53%. 
As variáveis de manutenção não foram observadas na RL incluindo 
toda a amostra. Na análise por RL no subgrupo com TIF<21h, débito 
urinário (OR 0,639, IC 95% 0,444-0,919) e Na+ sérico (OR 1,030, IC 
95% 1,052-1,379) foram independentemente associados a DGF. Nas 
análises por ML, pressão arterial, uso de vasopressores em altas do-
ses, glicemia e diurese foram identificadas como preditores de DGF. 
Conclusão: as variáveis de refletem a manutenção do doador foram 
fatores de risco para o desenvolvimento de DGF nesta coorte de TxR 
com doadores predominantemente ideais.

 
Palavras-chave: Função tardia do enxerto.Manutenção do doador.ma-
chine learning

TL-3 [87] 

Prevalência e variabilidade da não-aderência a imunossupres-
sores e comportamentos de saúde em transplantados renais: 
Estudo multicêntrico ADERE Brasil

HELADY SANDERS PINHEIRO1; ELISA OLIVEIRA MARSICANO DE 
SOUZA1; FERNANDO ANTONIO BASILE COLUGNATI1; SABINA 
DE GEEST2. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - 
MG - BRASIL; 2. UNIVERSITY OF BASEL, BASEL - BELGICA.

Introdução: A não aderência (NAd) a imunossupressores (IMS) e 
comportamentos de saúde (CS) pode variar devido a diferenças no 
acesso aos serviços de saúde. Objetivo: Estimar a prevalência e va-
riabilidade da NAd aos IMS e CS nos serviços de transplante renal 
(TxR) e regiões brasileiras. Métodos: Estudo transversal, amostra de 
20 centros, definida pela atividade transplantadora e por regiões (Sul/
Sudeste–R1 e Nordeste/Norte/Centro-Oeste–R2), com total de 1.105 
pacientes, incluídos por randomização. A NAd aos IMS foi avaliada 
pela BAASIS. Consideramos NAd: à atividade física (AF) - <150 min/
semana, ao tabagismo - atual, ao álcool - consumo excessivo e frequ-
ência às consultas (FC) - falta>1/5. Resultados: 58,5% eram mascu-
linos, 51,4% brancos e idade 47,5+12,6 anos. A prevalência da NAd 
variou de 11-65,2% aos IMS; 44,5-90% à AF; 0-23,7% à FC; 0-14% ao 
tabagismo. As regiões (R1 vs. R2) foram diferentes apenas em relação 
ao tabagismo 5% vs. 1%, p<0,001. Os pacientes não aderentes aos 
IMS na R1 tinham risco maior de serem não aderentes à AF 1,71 (1,14-
2,57) p<0,001, ao tabagismo 1,79 (1,09-2,95) p=0,02 e FC 1,96 (1,59-
2,43) p<0,001. Já na R2 a NAd a IMS elevou o risco para NAd a AF 
1,88 (1,41-2,49) p<0,001 e FC 2,37 (1,27-4,40) p=0,006. Conclusão: 
A prevalência de NAd em TxR variou entre os centros mas apenas a 
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NAd ao fumo foi maior na R1. Pacientes NAd aos IMS são menos ade-
rentes aos CS nas R1 e R2, exceto ao fumo na R2. Estes resultados 
podem guiar intervenções para reduzir a NAd.

 
Palavras-chave: não aderência ao tratamento.imunossupressão.com-
portamentos de saúde

TL-4 [91] 

COULD BE C4D STAIN AN IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKER 
SCREENING FOR BK VIRUS-ASSOCIATED NEPHRITIS?

DAVID CAMPOS WANDERLEY; STANLEY DE ALMEIDA ARAUJO. 

INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introduction: BK viral infection in the context of transplantation and 
immunosuppression may result in allograft failure. C4d correlates with 
antibody-mediated rejection; however, granular C4d staining of tubular 
basement membranes has been reported in biopsies with polyomavirus 
nephropathy. Objectives: Evaluate the immunohistochemical pattern 
of C4d in BKVAN and to validate it as biomarker in biopsy screening 
of renal transplant patients. Methods: A total of 1346 kidney biopsy 
specimens from renal transplant patients performed in the year 2018 
were selected. All samples were evaluated by optical microscopy and 
immunohistochemical study by C4d and SV40. Results: We studied 
30 biopsies with BKVAN (20 males, 10 females). The patient age ran-
ged between 17 and 73 years (49,2±11,53). All biopsies were graded 
according to Banff 2017 criteria. In all cases was identified C4 staining 
in tubular basement membrane, including atrophic, atypical, and atypi-
cal tubules with no cytopathic viral atypias. The immunohistochemical 
staining by C4d was classified as diffuse in 7 cases, contrasting with 
the immunohistochemical staining by SV40 that was diffuse in only one 
case. In 60% of the cases, a larger semi-quantitative area of distribution 
of C4d staining was identified when compared to SV40. Conclusion: 
C4d tubular basal membrane staining infers that C4d, when deposited 
on tubular basement membrane, can be used as a screening method 
to BKVAN in biopsies of renal transplant patients.

 
Palavras-chave: BK Virus.Complement C4d.Kidney transplantation

TL-5 [117] 

Avaliação do Letramento em Saúde no acesso ao Transplante 
Renal

LUCAS FACIO REZENDE1; ELISA CAMILA DE SOUZA E SILVA2; 
CINTIA GONÇALVEZ NOGUEIRA1; JULIANA BASTOS CAMPOS 
TASSI1; VINICIUS SARDÃO COLARES1; JULIA BELO DE 
OLIVEIRA1; KAMILLE VIDON BASTOS1; GUSTAVO FERNANDES 
FERREIRA1. 

1. SANTA CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL; 
2. SNATA CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: O Letramento em Saúde (LS) descreve a capacidade de 
o indivíduo obter e entender informações básicas necessárias para a 
tomada de decisões adequadas em saúde. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o impacto do LS no acesso ao transplante renal.

Material e Método: Avaliamos o LS através do instrumento TALES 
(Teste de Avaliação de Letramento em Saúde) com relação ao acesso 
ao transplante renal em 692 pacientes entre janeiro de 2016 a março 
de 2019 de um único centro.

Resultados: 262 pacientes foram inscritos em lista de transplante e 81 

(30,9%) submetidos ao transplante renal. Aqueles com Letramento Ru-
dimentar (LR) tiveram menor taxa de inscrição em lista (31,9%) quando 
comparado com letramento pleno (LP) 56,2% e letramento básico (LB) 
51,1% (p<0,01). Pacientes com letramento rudimentar tiveram menor 
número de candidatos disponíveis para a doação (LR: 37,5% Vs LBP: 
57%; p<0,05). Nos pacientes submetidos ao transplante com doador 
vivo a diferença foi ainda maior (LR:12,1% Vs LBP:87,9% ; p< 0,01). 
Entre os pacientes submetidos ao transplante com doador falecido não 
se observou diferença entre os grupos (LR: 45,8% Vs LBP:48%; p > 
0,05).

Discussão e conclusões: Podemos observar uma importante dispari-
dade no acesso ao transplante renal com relação ao LS. Paciente com 
baixo LS ficam expostos à menor chance de transplante com doador 
vivo. Medidas de intervenção devem ser desenvolvidas para esta po-
pulação.

 
Palavras-chave: Transplante Renal.Letramento em Saude.RIm

NEFROLOGIA CLINICA

TL-6 [92] 

The Immunohistological Profile of Membranous Nephropathy 
Associated with Chronic Schistosoma mansoni Infection Reveals 
a Glomerulopathy with Primary F

STANLEY DE ALMEIDA ARAUJO1; DAVID CAMPOS WANDERLEY1; 
PRECIL DIEGO NEVES2; DENISE MARIA AVANCINI COSTA 
MALHEIROS2; LUIS FERNANDO ONUCHIC2; MARLENE ANTÔNIA 
DOS REIS3. 

1. INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG 
- BRASIL; 2. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - 
BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, 
UBERABA - MG - BRASIL.

Schistosoma mansoni infection has been associated with glomeru-
lonephritis for over decades.1 Among the patients who present with 
hepatic fibrosis, 10-15% develop glomerular disorders.2 The glomeru-
lopathy profile varies among infected individuals, and some express 
membranous nephropathy (MN).3

Twelve patients from Brazilian academic institutions were gathered for 
immunopathological evaluation (Figure 1). They had a mean age of 
47.8+13.7 years and 75% were male. Median proteinuria value of 5.2 
(2; 6.9) g/24 h, mean serum creatinine: 1.06+0.39 mg/dL. Eleven pa-
tients (91.7%) showed positivity for IgG1 and ten (83.3%) displayed 
positive IgG4 and PLA2R stainning. IgG2 staining was negative in 11 
cases and weak in a single patient. IgG3 and THSD7A staining resulted 
negative in all cases.

Surprisingly and remarkably, our current analysis revealed an immu-
nopathological profile classically linked to primary MN in most patients 
with chronic Schistosoma mansoni infection, a glomerulopathy previou-
sly assumed as secondary.

Most helminth chronic parasites infection, such as S. mansoni, leads to 
immune dysregulation and, consequently, a status of immune toleran-
ce. However, this study reveals the opposite. This finding supports the 
fact that most patients with schistosomal-related glomerulopathy do not 
achieve complete remission of proteinuria despite specific anti-parasitic 
treatment4 and may indicate that the autoimmune process triggered by 
parasite perpetuates even without its agent.

The primary immunohistological profile associated with schistomia-
sis-related MN, therefore, includes in most cases extensive PLA2R, 
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IgG4 and IgG1 deposits along the GBM. Future studies with serological 
analysis, however, should be performed to better understand the patho-
logical relationship between the parasite and the development of MN.

 
Palavras-chave: Nefropatia Membranosa.Esquistossoma mansoni.
PLA2R

DRC

TL-7 [151] 

INTERNAÇÕES POR INTERCORRÊNCIAS EM PACIENTES 
RENAIS CRÔNICOS EM TRATAMENTO DIALÍTICO EM MINAS 
GERAIS

BRENDA SENRA DUQUE RAMOS; GABRIEL SILVESTRE MINUCCI; 
LETÍCIA SOUZA SILVA GALDINO; LORENA DOS SANTOS DINIZ; 
RAFAELLA MATTAR SILVA OLIVEIRA; SÁVIA CAROLINA DAS 
MERCÊS AZEVEDO; STELLA RESENDE SOUSA; JACQUELINE 
DOMINGUES TIBÚRCIO; LUÍS PAULO SOUZA E SOUZA. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ), SÃO 
JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: O tratamento dialítico é uma técnica empregada para 
auxiliar a função renal principalmente em pacientes com doença re-
nal crônica (DRC) que apresentam menos de 10% da capacidade 
funcional dos rins. As principais intercorrências que podem afetar a 
diálise são infecções associadas ao cateter vascular; contaminação 
por Hepatite B, C, delta e HIV; além de distúrbios hidroeletrolíticos. 
OBJETIVO: Analisar os registros de internações por intercorrências 
em pacientes com DRC que realizaram diálise em Minas Gerais (MG) 
entre 2013 e 2018. METODOLOGIA: Estudo descritivo utilizando da-
dos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) do DATASUS, 
considerando os registros de janeiro de 2013 a dezembro de 2018. 
RESULTADOS: Registraram-se 93.009 internações no Brasil, sendo 
que 21.077 (22,7%) foram em MG, sendo o segundo estado com mais 
internações. Em MG, houve predomínio do caráter de urgência (N = 
20.958; 99,4%). O regime das internações registradas mostrou 1.398 
(6,6%) de forma pública e 8.230 (39%) privados. O valor médio das 
internações no estado foi de R$ 2.133,39 reais, 14,4% maior que o 
valor nacional. A média de permanência foi de nove dias, enquanto 
a média nacional foi de 8,7. A taxa de mortalidade foi de 8,1%, sendo 
no país, o valor foi igual a 7,5%. CONCLUSÃO: Observaram-se altas 
proporções de internações por intercorrências, tempo e gastos com 
internação, e mortalidade em MG, comparativamente ao panorama na-
cional, fazendo-se necessária a análise do aparato clínico e hospitalar 
para assistência a estes pacientes no estado.

 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica.Sistemas de Informação 
Hospitalar.Hospitalização

DIÁLISE

TL-8 [156] 

Efeitos clínicos da prescrição individualizada de sódio do diali-
sato em pacientes crônicos realizando hemodiálise

HUGO EDGAR SILVA; EDSON NOGUEIRA ALVES RODRIGUES 
JÚNIOR; ISABELA ARAÚJO DE MELO; GABRYELLA QUEIROZ DE 
SOUSA; FRANCISCO ROBERTO LELLO SANTOS. 

UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO, ALFENAS - MG - 

BRASIL.

Introdução: A remoção de sódio durante a realização de hemodiálise 
(HD) pode ser feita por aumento do volume de ultrafiltração (UF) e/
ou pela diminuição da concentração de sódio no dialisato (DNa). Por-
tanto, a determinação do DNa interfere no balanço do sódio nos pa-
cientes mantidos em HD. Prescrições com alta concentração de DNa 
podem levar a maior ganho de peso interdialítico (GPID), enquanto 
prescrições com baixo DNa podem reduzir a sede, a pressão arterial 
e a sobrecarga volêmica. Deste modo, contribuindo para redução do 
risco cardiovascular.

Objetivo: Avaliar os impactos da individualização do DNa no GPID, no 
sódio plasmático pós-HD, na pressão arterial média (PAM) e na sede 
dos pacientes mantidos em HD.

Metodologia: Vinte e dois pacientes portadores de doença renal crô-
nica mantidos em HD foram submetidos a nove sessões de HD conse-
cutivas habituais (etapa 1), com concentração de DNa padrão de 138 
mEq/L e, a seguir, a mais nove sessões, com DNa individualizado, 
obtido pela média das dosagens de Na+ pré dialítico na etapa 1 (Figu-
ra 1). Foram avaliados GPID, PAM, intercorrências intradialíticas, apli-
cado escore de sede e determinadas as médias ± SD e valores de p.

Resultados: O sódio plasmático pré-HD manteve-se inalterado nas 
etapas 1 e 2 (135,5±1,7 e 135,4±2,3mEq/L; p=0,84). O sódio plasmá-
tico pós-HD da primeira etapa foi 138,0 ± 1,7mEq/L. Foram observa-
das reduções significativas no sódio plasmático pós-HD na etapa 2 
(136,6±2,1mEq/L; p=0,0018), no GPID (3,0 ± 1,0 Kg para 2,6 ± 0,9 Kg; 
p=0,0022) e na UF (3,4 ± 1,1 L para 3,1 ± 1,0 L; p=0,0065). O escore 
de sede variou de 2,7 ± 3,6 para 1,7 ± 3,2, com p=0,3491 (Tabela 1). 
As médias da PAM pré e pós-HD não foram estatisticamente diferentes 
entre as duas etapas (Gráficos 1 e 2). As intercorrências intradialíticas 
(hipotensão, cãibras e necessidade de administração de soro fisiológi-
co) não foram significativas entre as duas etapas (Gráficos 3, 4 e 5).

Conclusão: Observou-se melhora significativa em parâmetros que in-
terferem em morbimortalidade nos pacientes em HD, sem efeitos signi-
ficativos nas intercorrências intradialíticas avaliadas, o que demonstra 
segurança nesta prática. Tais resultados demonstram a importância de 
estudos prospectivos para avaliar o impacto desta conduta em longo 
prazo.

 
Palavras-chave: Sódio.Hemodiálise.Hipertensão



7Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

APRESENTAÇÃO POSTER 

IRA

AP1-1 [24] 

O crossfit como um novo fator de risco para lesão renal

VICTÓRIA VIEIRA FONSECA; SARAH ROCHA DE ALMEIDA; 
RENATA VITORIANO CORRADI. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
MUCURI, TEÓFILO OTONI - MG - BRASIL.

Objetivo: Descrever a causalidade entre o treino de Crossfit e a ocor-
rência de rabdomiólise e injúria renal aguda. Relato de caso: G.K.S, 
feminino, 40 anos, enfermeira, natural e residente de Teófilo Otoni, 
hospitalizada após queixa de “urina com sangue”, acompanhada de 
dor muscular e redução de força em membros superiores. A paciente 
referiu mal-estar, fraqueza, tremores, sudorese e febre não aferida, ini-
ciados 12hs após realização de treino na modalidade Crossfit. Apesar 
de ser praticante da modalidade, G.K.S, estava afastada dos treinos 
há 3 meses devido à realização de herniorrafia umbilical. Avaliação 
laboratorial evidenciou elevação de creatino fosfoquinase (CPK) CK= 
6585 U/L, hemoglobinúria (EAS: Hb+++) e elevação de creatinina (Cr) 
Cr:1,01mg/dL, compatíveis com rabdomiólise induzida por exercício 
cursando com injúria renal aguda (Cr prévia:0,79). A rabdomiólise é 
uma síndrome clínica caracterizada por necrose muscular. Usualmente 
acompanhada por elevação da concentração de CPK e mioglobinúria, 
além de dor e fraqueza muscular. Em raros casos, pode cursar com le-
são renal aguda. Evoluiu sem intercorrências, com melhora do estado 
geral e da mialgia. Após 3 dias, repetido exame, CK= 5587 U/L. Diante 
da melhora, foi aconselhada a retornar atividades físicas após 1 mês. 
Conclusão: A atividade muscular excessiva pode resultar em necrose 
tecidual, que neste relato, culminou em Injúria Renal Aguda estágio 1, 
provada pela queda da TFG em 25% em relação à Cr basal.  

Palavras-chave: Rabdomiólise.Lesão Renal.Crossfit

AP1-2 [71] 

IRA em paciente com Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)

EDNEA APARECIDA LADEIRA MARQUES DE CARVALHO; 
SORAYA MACHADO; MARCELO GADBEN; GILBRAN SCARPONE 
SALEM; ANE CAROLINA DA SILVA FIRMINO E SILVA; ANNA 
MARIA PEREIRA MEIRELLES NICOLIELLO; GUSTAVO HENRIQUE 
MENDONÇA DE ARAÚJO. 

HOSPITAL SANTA CASA MISERICÓRDIA DE LAVRAS, LAVRAS - 
MG - BRASIL.

Objetivo: Descrever caso clínico de paciente jovem com insuficiência 
renal aguda, hemólise e hematúria, diagnosticado como hemoglo-
binúria paroxística noturna. Relato de caso: L.H.E., 28 anos, homem, 
admitido em janeiro de 2019 com queixa de náuseas, vômitos, hipo-
rexia, hematúria macroscópica, oligúria e elevação das escórias nitro-
genadas. História de acidente motociclístico em 2014 com fratura de 
membro inferior direito e trombose venosa profunda em tal membro em 
2018. Recebeu anticoagulante por seis meses, com resolução com-
pleta. Exames coletados na admissão mostravam pancitopenia, urina 
rotina com presença de hematúria, hemoglobinúria e piocitúria, sem 
proteinúria. Evoluiu com piora da função renal e anúria. Foi submetido 

a sessões de hemodiálise. US de rins e vias urinárias sem alterações. 
Sorologias virais negativas assim como marcadores para glomerulo-
nefrites. LDH e reticulócitos aumentados. Recebeu várias transfusões 
de concentrado de hemácias. Acompanhado também pela equipe de 
hematologia que solicitou pesquisa de HPN que evidenciou 14,8% de 
clones na população eritróide. Diagnosticado HPN, evoluiu com melho-
ra da função renal. Aguarda liberação pelo SUS do eculizumabe para 
iniciar tratamento. Conclusão: HPN é uma doença hematológica rara, 
atinge principalmente adultos, média de idade de 30 anos. Hemólise e 
hemoglobinúria são sintomas clássicos desta patologia que contribuem 
para insuficiência renal, frequente em apenas 14% dos pacientes.

Palavras-chave: Hemoglobinuria Paroxistica Noturna.Insuficiência Re-
nal Aguda.Hemólise

AP1-3 [74] 

Rabdomiólise seguida lesão renal aguda após crise convulsiva

JOSÉ MUNIZ PAZELI JUNIOR1; MARIA LUIZA FERRAZ PEREIRA2; 
ISABELA CÁSSIA MAIA DO NASCIMENTO2; RACHEL RODRIGUES 
PEREIRA2; LUCAS AUGUSTO MORIS AFONSO2. 

1. FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA - MG/ FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, BARBACENA - MG 
- BRASIL; 2. FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA - MG, 
BARBACENA - MG - BRASIL.

Objetivo: A maioria dos casos de rabdomiólise descritos na literatura 
envolve mais de um episódio de convulsão ou um único episódio asso-
ciado ao uso de drogas ilícitas e álcool. Este relato tem como objetivo, 
discutir um caso de um adolescente previamente saudável, que após, 
somente, uma crise convulsiva, sem fatores associados, desencadeou 
uma rabdomiólise que progrediu, rapidamente, para insuficiência re-
nal aguda. Relato de caso: FSGC, 18 anos, sexo masculino, faioder-
mo, natural e procedente de Barbacena-MG deu entrada no hospital 
após uma  crise convulsiva, tônico-clônica, generalizada, não havendo 
concussão. Foi submetido a ultrassonagrafia à beira do leito que de-
monstrou rins de tamanho normal, sem alterações córtico-medulares 
e a exames laboratoriais que revelaram uma creatininafosfoquinase 
acima do limite máximo do equipamento (20000 U/L). Valor de refe-
rência: 19 a 72 U/L. O paciente evoluiu com um quadro de anúria que 
culminou para uma falência renal aguda causada por uma provável 
necrose tubular aguda, sendo tratado com antiepilético (Fenitoína) e 
hemodiálise. Conclusão: A característica marcante deste caso foi o de-
senvolvimento de insuficiência renal aguda, desencadeada por uma 
rabdomiólise, após uma única convulsão sem evidência de trauma di-
reto. Ressalta-se, assim, a relevância de discutir esse caso no meio 
médico e acadêmico.

Palavras-chave: Insuficiência renal aguda.Rabdomiólise.Convulsão

AP1-4 [106] 

Síndrome de Goodpasture - relato de caso

LEANDRO BURATO CIPRIANO1; LETÍCIA SANTOS DIAS 
NORBERTO FERREIRA1; NAYARA NOBRE BASSO1; VANESSA 
COSTA GOMES1; VITÓRIA FAUSTINO1; NÚBIA LUANA SILVA2; 
GISLANE PINHO DE FIGUEIREDO1; JULIANA LEAL MAIA DA 
ROCHA1; RITA DE CÁSSIA CORREA MIGUEL1. 

1. HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 2. HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, BELO HORIZINTE - MG 
- BRASIL.

OBJETIVO: Relatar um caso de Síndrome de Goodpasture, doen-
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ça que acomete um a cada um milhão de pessoas e que tem como 
desfecho diálise ou morte em mais de 90% dos casos não tratados. 
Diante disso, torna-se relevante compartilhar o conhecimento com 
a comunidade científica a fim de aumentar a suspeita diante de pa-
cientes com quadro clínico sugestivo. RELATO DE CASO: Mulher, 26 
anos, previamente hígida, iniciou há três dias da admissão quadro de 
astenia, dispneia, tosse com hemoptoicos, dor torácica e ortopneia, 
acompanhados de vômito, diarreia, febre e deu entrada na sala de 
emergências. Ao exame físico se apresentava taquicárdica, taquip-
neica, hipertensa e com crepitações em bases pulmonares. Exames 
admissionais evidenciavam anemia grave, injúria renal ajuda KDIGO 
III com acidose metabólica, hematúria com dismorfismo eritrocitário e 
proteinúria não nefrótica. Além disso, TC de tórax com consolidações 
perihilares e nos lobos inferiores. Foi transferida para o CTI, onde se 
iniciou hemodiálise e pulsoterapia com ciclofosfamida. À biópsia renal 
apresentava 93% dos glomérulos com crescentes em diferentes fases, 
assim como padrão linear de forte intensidade na membrana basal 
glomerular, principalmente IgG à imunofluorescência, o que determina 
a glomerulonefrite crescêntica rapidamente progressiva, quadro típico 
de Síndrome de Goodpasture. CONCLUSÃO: A doença é rara, porém 
demanda rápida suspeição e abordagem devido a sua gravidade.

Palavras-chave: Goodpasture.IRA.Hemorragia alveolar

AP1-5 [107] 

Sucesso de angioplastia percutânea renal após tempo prolonga-
do de isquemia por estenose arterial grave - Relato de caso

CAMILA MARINHO ASSUNÇÃO; VINICIUS SARDÃO COLARES; 
GUSTAVO FERNANDES FERREIRA; EMILIANA SPADAROTTO 
SERTÓRIO; DEBORA APARECIDA FERNANDES DA SILVA. 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE 
FORA - MG - BRASIL.

Objetivos

Relatar o caso de uma paciente com estenose de artéria renal (EAR) 
bilateral com recuperação de função renal após angioplastia.

Relato de Caso

Paciente feminino, 49 anos, tabagista e hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) com história prévia de miocardiopatia pós-parto, internada na 
UTI com quadro de edema agudo de pulmão hipertensivo associa-
do a sopro abdominal em topografia renal. Apresentava descontrole 
pressórico, oligúria e ganho de peso há algumas semanas. Realizado 
Ultrassom renal com assimetria entre os rins e angioTC com oclusão 
das artérias renais com fluxo apenas no terço distal à direita. Foi sub-
metida a angioplastia com stent de artéria renal direita após quarenta 
dias da admissão. Recebeu alta hospitalar anúrica, encaminhada para 
hemodiálise ambulatorial, em que permaneceu quarenta e cinco dias 
pós angioplastia até recuperação total de função renal.

Conclusão

A hipertensão renovascular é a principal causa potencialmente curável 
de HAS. Apenas alguns pacientes se beneficiam da revascularização e 
nenhum método prediz a resposta terapêutica. A oclusão subtotal das 
artérias renais por algumas semanas pode ser bem tolerada pelos rins. 
No caso relatado, apesar do tempo prolongado de isquemia, o baixo 
fluxo de sangue foi suficiente para atender as demandas metabólicas 
do rim e mantê-lo viável após a angioplastia.

Palavras-chave: Hipertensão Renovascular.Estenose de Artéria Renal 
.Angioplastia

AP1-6 [137] 

Relato de caso de paciente com injúria renal aguda por rabdomi-
ólise após Spinning

ALEX MILLER PEREIRA DOS REIS1; ALESSANDRA ARAÚJO2; 
LUCAS RAUSCH CORTES1; FELIPE AMERICO PEREIRA1. 

1. UNIPTAN, SÃO JOÃO DEL REI - MG - BRASIL; 2.FAMINAS BH, 
BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO

Rabdomiólise é uma síndrome clínico laboratorial com repercussões 
multissistêmicas causada por necrose da musculatura esquelética, 
sendo a insuficiência renal aguda uma complicação da rabdomiólise 
severa, ocorrendo em 13 a 50% dos casos e acompanhado dos dis-
túrbios hidroeletrolíticos. A maioria dos pacientes recupera a função 
renal tendo um bom prognóstico. O objetivo é descrever o caso de 
rabdomiólise causado por um exercício físico intenso e alertar sobre 
acompanhamento profissional para atividade física intensa. 

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente I. F. P., 40 anos, sexo feminino deu entrada ao serviço de 
emergência em 08/02/19 com injúria renal aguda por rabdomiólise 
após esforço físico intenso, sendo necessário ser submetida a hemo-
diálise. Em exames: Creat: 3,75mg/dL, Ureia: 34 mg/dL, CPK: 10.546 
U/I, Na+: 137 mEq/L, K+: 4,8 mEq/L, Ácido Úrico: 5mg/dL. Em 07/03/19 
a paciente evoluiu com recuperação da função renal, sendo suspensa 
a hemodiálise.

CONCLUSÃO 

O exercício muito intenso ou desenvolvido em condições adversas 
pode originar a lise muscular e provocar a rabdomiólise. O paciente 
geralmente apresenta mialgias, fraqueza muscular e urina escura. 
Ademais, a liberação de constituintes intracelulares provoca distúrbios 
iônicos e aumento da CPK que é o principal marcador de lesão re-
nal. Assim, para sua prevenção, faz-se necessário o acompanhamen-
to com profissional capacitado, evitar exercícios extenuantes, manter 
uma adequada hidratação e evitar uso de drogas nefrotóxicas.

Palavras-chave: rabdomiólise.ira.spinning 

AP1-7 [145] 

Injúria renal aguda nos pacientes acometidos por febre amarela 
atendidos em um hospital de referência

LETICIA MARIA SODRE MAIOLINI1; IARA ELISA PEREIRA 
MAFRA2; PAULA CORREA CORTES1; LUCAS DE SOUSA 
BULDRINI FILOGONIO1. 

1. HOSPITAL FELICIO ROCHO, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 
2. HOSPITAL FELICIO ROCHO, CONTAGEM - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: A febre amarela é uma febre hemorrágica viral gra-
ve, caracterizada por disfunção hepática, injúria renal, coagulopatia, 
encefalopatia e choque na grande maioria dos casos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Realizou-se uma auditoria clínica em prontuários eletrô-
nicos de pacientes internados com Febre Amarela no Hospital Felício 
Rocho, entre janeiro e fevereiro de 2018. RESULTADOS: Foram re-
gistrados 14 casos suspeitos de febre amarela, sendo 11 confirmados 
por exame. 13 eram homens, com média de idade de 50 anos. 8 pa-
cientes tiveram a creatinina basal elevada no momento da admissão 
no hospital, demonstrando uma alta prevalência de injúria renal aguda 
na população estudada. Com relação a terapia de substituição renal, 
9 pacientes necessitaram deste tratamento (8 hemodiálise e 1 diálise 
peritoneal), sendo que 6 destes evoluíram para óbito e 3 tiveram re-
cuperação da função renal, não necessitando de hemodiálise após a 
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alta hospitalar. 4 pacientes foram submetidos a transplante hepático 
e destes, 3 necessitaram de hemodiálise pré e 1 pós procedimento. 
2 evoluíram a óbito e 2 receberam alta hospitalar sem necessidade 
de terapia de substituição renal. Dos pacientes que não realizaram 
transplante hepático 6 receberam alta hospitalar e 4 evoluíram para 
óbito. DISCUSSÃO: A relação entre gravidade do quadro, necessida-
de de hemodiálise e novas terapias como plasmaférese, Sofosbuvir 
e transplante hepático estão intimamente relacionadas. O diagnóstico 
precoce e condução do tratamento por equipe de referência foram es-
senciais para o prognóstico da doença, sendo o nosso centro um dos 
pioneiros na condução destes casos, sendo muitos de sucesso.

Palavras-chave: Febre amarela.Injúria renal aguda.Transplante hepá-
tico

AP1- 8 [166] 

O papel terapêutico da hemodiálise nas intoxicações agudas por 
Metotrexate

FERNANDA QUADROS MENDONÇA; RODRIGO JOSÉ RAMALHO; 
EMERSON QUINTINO DE LIMA; ANA CAROLINA NAKAMURA 
TOME. 

FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
FAMERP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - BRASIL.

Objetivo: Relatar pacientes que evoluíram com injúria renal aguda 
(IRA) secundária à intoxicação por Metotrexato (MTX) e discutir a efi-
cácia da hemodiálise (HD) na remoção do fármaco. Relato de casos: 
T.R.S, 47 anos, portadora de linfoma não Hodgkin, fez uso de MTX 
(dose: 6400mg), admitida com queixa de oligoanúria, vômitos e so-
luços. Exames: Creatinina (Cr) 8,5mg/dL, nível sérico do MTX 2.353 
µmol/L (tóxico > 0,10 micromoles/L). Submetida a 2 sessões de HD, 
com melhora progressiva dos sintomas e redução do nível sérico do 
MTX (0,268 µmol/L). O outro caso, se trata de V.H.F.A, 8 anos, porta-
dor de Osteosarcoma, fez uso de MTX (dose: 9400mg). Admitido com 
confusão mental e nível sérico de MTX 103,26 µmol/L; Cr 2,90mg/dl e 
débito urinário de 3,6ml/kg/hora. Iniciou HD 72h após o início dos sin-
tomas devido manutenção do rebaixamento do nível de consciência. 
Realizado dosagem seriada do MTX, com redução progressiva (0,039 
µmol/L). Conclusão: MTX em altas doses (> 500mg/m2) é usado no 
tratamento oncológico, sendo que IRA pode ocorrer em 2 a 12% dos 
pacientes. 50% do MTX é ligado a proteínas e tem grande volume 
de distribuição, sendo um candidato aceitável para remoção com HD. 
Uma depuração mais eficaz foi observada com tempo de tratamento 
mais prolongado, maiores taxas de fluxo sanguíneo e membranas de 
alto fluxo. Pode haver rebote pós-diálise, exigindo repetidas sessões. 
HD precoce pode ajudar a evitar possíveis complicações da IRA e ma-
ximizar a remoção do MTX.

Palavras-chave: Injúria Renal Aguda.Metotrexate.Diálise 

DIÁLISE

AP1- 9 [15] 

Impacto da restrição alimentar em pacientes em hemodiálise

SUSANE FANTON ADAM1; AMANDA PELLANDA CORDEIRO 
BERTOLDI2; TÂNIA MARIA SILVA1; HUMBERTO REBELLO 
NARCISO1; JERRY SCHMITZ1; ROBERTO BENVENUTTI1. 

1. ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, BLUMENAU - SC - BRASIL; 2. 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB, BLUMENAU - 
SC - BRASIL.

Introdução: as restrições dietéticas de pacientes em hemodiálise 
(HD) são difíceis de serem praticadas e resultam em deficiências nu-
tricionais. Objetivo: verificar quais principais anseios alimentares de 
pacientes em HD atendidos em uma clínica de rins da cidade de Blu-
menau/SC. Metodologia: fizeram parte deste estudo pacientes que 
realizam HD trissemanal em janeiro de 2019. Coletaram-se dados 
como idade, sexo, período de HD e convênio. Foi realizada a pergunta 
aberta “Existe algum alimento que lhe traz desejo/falta de comer, mas 
que você não consome por conta das limitações de sua dieta?”. Resul-
tados: participaram 144 pacientes, 53% adultos (n=76) e 47% idosos 
(n=68), sendo 47% (n=67) do sexo feminino e 53% (n=77) do sexo 
masculino; 84% do sistema público de saúde (n=121) e 16% (n=23) 
de convênios; 33% (n=48) realizam sessões de HD há 12 meses, 25% 
(n=36) entre 13 e 35 meses, 29% (n=42) entre 60 e 119 meses e 13% 
(n=18) por mais de 120 meses. A participação no estudo foi 114 pa-
cientes (79%), 8% (n=11) não responderam e 13% (n=19) estavam 
ausentes. Os alimentos mais citados foram frutas 22% (n=25), água 
6% (n=7), embutidos 3% (n=3), fast-food 3% (n=3), feijão 3% (n=3), 
doces 3% (n=3), frutos do mar 1% (n=2), líquidos 1% (n=1) e saladas 
1% (n=1). Outros 57% (n=66) relataram “nenhum” e justificaram (a) o 
costume ao longo dos anos, (b) a não adoção da dieta e (c) a modera-
ção do consumo. Conclusão: a maior necessidade alimentar relatada 
foi quanto à restrição de frutas.

Palavras-chave: Diálise renal.Dieta.Alimentos

AP1 - 10 [19] 

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM TERAPIA RENAL CRÔ-
NICA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO LESTE DE MINAS 
GERAIS

ALEXANDRE LEMOS TAVARES; DANIEL COSTA CHALABI 
CALAZANS; ANA RITA DE OLIVEIRA PASSOS; GUSTAVO 
BITENCOURT CAETANO BARROS; FERNANDA PEREIRA 
SANTOS; FERNANDO HOOPER NETO; RAPHAELA FABRI VIANA 
DO NASCIMENTO; FERNANDA LUÍSA LOPES BRAGA

HOSP MARCIO CUNHA, IPATINGA - MG - BRASIL.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde 
pública. Por diversos motivos a qualidade de vida (QV) dos pacientes 
encontra-se alterada necessitando de um estudo para avaliar o perfil 
em cada grupo. Objetivo: Avaliar e comparar aspectos da qualidade de 
vida, nas três modalidades de TRS nos pacientes do hospital de refe-
rência. Método: Estudo transversal quantitativo, realizado em julho de 
2017 e janeiro de 2018, por meio de entrevistas (questionário SF-36) 
com os portadores de DRC. Resultados: Amostra de 257 pacientes, 
103 em hemodiálise (HD), 102 em Transplante renal (TX) e 52 em 
Diálise peritoneal (DP). O TX teve a média de todas as variáveis do 
superior às demais, exceto em saúde mental. A DP teve a média de 
todas as variáveis superior à HD, exceto Vitalidade e Limitação por 
Aspectos Físicos. Apresentou significância estatística a variável Capa-
cidade Funcional, Dor, Limite por Aspectos Físicos e Estado Geral de 
Saúde. As características do perfil da amostra foram avaliadas com as 
variáveis dos resultados do Questionário da QV, foi significante com 
a Capacidade Funcional os fatores de Faixa etária e Gênero. Com a 
Limitação por Aspectos Físicos foi significante a relação com a Faixa 
etária. Conclusão: O TX teve melhores taxas na QV. A DP demonstrou 
resultados superiores à HD. O estudo demonstrou melhores taxas de 
QV aos da literatura de acordo com o tipo de terapia. A QV do paciente 
com DRC diferencia com o tipo de TRS que realiza. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida.Insuficiência Renal Crônica.Diálise 
Renal
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AP1-11 [28] 

Benefícios do tratamento da Hepatite C em paciente com Doença 
Renal Crônica (DRC) em hemodiálise (HD) - Relato de Caso

MARIANA REGINA PINTO PEREIRA1; ALINE CRISTINA ALVES 
DIAS2; LUCIANO TEIXEIRA DE FARIA2; TATIANA APARECIDA 
RODRIGUES1; SAMIRA ALVES BARBOSA GONÇALVES2; FABIANA 
CRISTINE RIBEIRO2; DÉBORA SILVA RAMOS2; SAMANTHA 
VIEIRA ALVES AMARAL2. 

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLINICAS - UFMG, BELO HORIZONTE 
- MG - BRASIL.

Objetivo: descrever a efetividade do tratamento da hepatite C em pa-
ciente com DRC em HD, avaliar o impacto na qualidade de vida e ou-
tros benefícios.

Relato do Caso: E.R.M, 49 anos, sexo feminino, DRC devido glomeru-
lonefrite, iniciando HD aos 19 anos. Submetida a transplante renal em 
1992. Em 2001 diagnosticada hepatite C. Iniciada Ribavirina, suspen-
sa após 15 dias devido epigastralgia intensa. Contra-indicado Interfe-
ron. Em 2012 varizes esofagianas, cirrose CHILD B, hipertensão portal 
e retorno para HD. Pesquisa do RNA do vírus da hepatite C (HCV) em 
26/06/2017=54.990 ui/mL. Em dezembro de 2017 iniciado tratamen-
to com combinação de ombitasvir 12,5mg, veruprevir 75mg, ritonavir 
50mg e Dasabuvir 250mg – dose ajustada para paciente em HD. Me-
dicamento fornecido pelo SUS. Tratamento durou 84 dias e paciente 
apresentou prurido como única reação adversa. Após término da medi-
cação, RNA HCV= não detectável (março e junho 2018). A efetividade 
do tratamento possibilitou melhoria nos aspectos clínico, psicológico e 
social. Sentimentos como bem estar, alegria e segurança foram relata-
dos após o sucesso da terapia.

Conclusão: O tratamento da Hepatite C no paciente em HD é viável e 
impactos positivos na qualidade de vida podem ser alcançados. O tra-
tamento também é importante para reduzir o risco da transmissão, in-
clusive aos profissionais de saúde. A legislação sobre reuso do capilar 
e linhas de HD é um tema a ser discutido com o avanço do tratamento 
do HCV nos pacientes em HD.

Palavras-chave: hemodiálise.hepatite C.doença renal crônica

AP1-12 [30] 

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE 
DIALÍTICO: REDUZINDO RISCOS E PREVENINDO AGRAVOS - 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

DÉBORA SILVA RAMOS; SAMANTHA VIEIRA ALVES AMARAL; 
PAMELA MALHEIRO OLIVEIRA; CAMILA AMURIM DE SOUZA; 
LUCIANA MARA ROSA MILAGRES; TATIANA APARECIDA 
RODRIGUES; SAMIRA ALVES BARBOSA GONÇALVES; MARIANA 
REGINA PINTO PEREIRA. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução: As metas internacionais de segurança do paciente são 
fundamentais para disseminar a cultura de segurança na instituição 
de saúde. Objetivo: Analisar as boas práticas em saúde e condutas 
estabelecidas no setor de hemodiálise. Metodologia: O estudo foi ela-
borado em 2018, num hospital universitário, no setor de hemodiálise. 
Resultado: Frente as exigências legais, a instituição se adequou e 
relacionado a meta 1, identificação do paciente, foi instituído de forma 
permanente o uso obrigatório da pulseira de identificação contendo 
o nome completo e a data de nascimento. A meta 2, melhorar a co-
municação, foi estabelecido que ao receber uma informação via te-

lefone, a pessoa que receber deve anotar e então ler de volta o que 
escreveu. A meta 3, visa melhorar a segurança na prescrição, no uso 
e na administração de medicamentos, medidas identificação nos fras-
cos de medicação de alta vigilância com adesivos vermelho. A meta 5, 
diminuir a ocorrência de infecções relacionadas a assistência à saúde, 
houve uma ampla campanha para conscientização aos profissionais 
relembrando os cinco momentos essenciais para a higienização das 
mãos. A meta 6, redução do risco de queda e lesões por pressão, foi 
aplicada a escala de MORSE e BRADEN, os pacientes com alto risco 
de queda foram identificados com pulseira amarela. Conclusão: Com 
o cumprimento das regras, o serviço se adequou a legislação, visando 
um melhor empenho na campanha de redução de riscos aos pacientes 
em tratamento dialítico.

Palavras-chave: BOAS PRÁTICAS.HEMODIÁLISE.SEGURANÇA DO 
PACIENTE

AP1-13 [31] 

GERENCIAMENTO DE EVENTOS ADVERSOS EM UM SERVIÇO 
DE DIÁLISE DE BELO HORIZONTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PAMELA MALHEIRO OLIVEIRA1; SAMANTHA VIEIRA ALVES 
AMARAL1; LUCIANA MARA ROSA MILAGRES1; CAMILA AMURIM 
DE SOUZA1; SAMIRA ALVES BARBOSA GONÇALVES1; TATIANA 
APARECIDA RODRIGUES1; DÉBORA SILVA RAMOS1; HALANNA 
CARNEIRO GUIMARAES BASTOS MOURA2. 

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA 
- BRASIL.

Introdução: O gerenciamento de eventos adversos em serviços de 
diálise como ferramenta de gestão é de fundamental importância na 
melhoria dos processos assistenciais em serviços de saúde. Objetivo: 
Relatar a experiência de um serviço de hemodiálise no gerenciamento 
dos eventos adversos, criando um ambiente que permita o aprendiza-
do a cerca dos processos e a tomada de decisões direcionada para 
o estabelecimento de metas. Método: Relato de experiência de um 
serviço de diálise vinculado a um hospital universitário de Belo Hori-
zonte, no período de janeiro a dezembro de 2018, utilizando as no-
tificações realizadas em formulário próprio pela equipe assistencial. 
Resultados: A unidade realiza hemodiálise (HD) e diálise peritoneal 
como terapias renais substitutivas. Foram realizadas 912 sessões de 
HD e 72 notificações, sendo 68,1% relacionadas aos eventos adversos 
em diálise e 31,9% associadas a eventos com equipamentos médicos 
hospitalares.  28,8% foram relacionadas à infecção de acesso vascu-
lar para HD. Os dados foram tabulados e analisados estatisticamente, 
discutidos em reuniões e divulgados para toda equipe. Conclusão: Os 
eventos são discutidos mensalmente em reuniões com a equipe assis-
tencial da Unidade. A notificação dos eventos proporciona a identifica-
ção de riscos potenciais, auxilia na elaboração de normas, instruções 
de serviço, educação continuada. Assim, foi estabelecido um plano de 
ação que culmina na redução de riscos e fortalece a cultura de segu-
rança do paciente.

Palavras-chave: ENFERMAGEM.EVENTO ADVERSO.SEGURANÇA 
DO PACIENTE

AP1-14 [32] 

BENEFÍCIO DO USO DA ALTEPLASE NA MANUTENÇÃO DE CA-
TETER VENOSO CENTRAL PERMANENTE EM PACIENTES COM 
FALÊNCIA DE ACESSO PARA HEMODIÁLISE

SAMIRA ALVES BARBOSA GONÇALVES1; MARIANA REGINA 
PINTO PEREIRA2; TATIANA APARECIDA RODRIGUES1; PAMELA 
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MALHEIRO OLIVEIRA2; ALINE CRISTINA ALVES DIAS1; LIVIA 
MARI MARTI REIS2; LEILA CHAMAHUM2; DÉBORA SILVA 
RAMOS2. 

1. HOSPITAL DAS CLINICAS - UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFMG, BELO HORIZONTE 
- MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica é grave problema de saúde 
pública com esperado aumento dos pacientes em hemodiálise (HD), 
tratamento que requer acesso vascular. Os cateteres permanentes são 
alternativa para doentes sem opção de sítio vascular, entretanto po-
dem apresentar complicações como trombose. Esta pode ser tratada 
através de trombolíticos como alteplase. OBJETIVO: Relatar a expe-
riência do uso da alteplase para tratar trombose de cateter. MÉTODO: 
Trata-se de relato de experiência do Centro Dialítico do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de fe-
vereiro de 2017 a janeiro de 2019 (103 semanas), utilizando dados da 
evolução do enfermeiro. RESULTADOS: Foram avaliados 5 pacientes, 
com idade entre 31 e 91 anos, em uso de cateter venoso permanente 
em falência de acesso. Todos os cateteres estavam posicionados na 
veia jugular interna direita, com tempo de implante de 10 meses a 2 
anos e 7 meses. Os pacientes são submetidos a 3 sessões de HD por 
semana, logo cada paciente realizou 309 sessões, exceto um dos pa-
cientes recém-admitido avaliado por um período de 37 semanas (111 
sessões). A alteplase foi usada 35 vezes (média de 7 vezes por pacien-
te) em todas as situações na concentração de 1mg/ml, por 40 minutos. 
Houve sucesso de 100% de desobstrução dos cateteres sem intercor-
rências. CONCLUSÃO: A alteplase mostrou-se um agente trombolítico 
eficaz e seguro para cateteres permanentes evitando sua troca.

Palavras-chave: cateter.alteplase.trombo

AP1-15 [34] 

Utilização do Kt/V online como indicativo da efetividade do aces-
so vascular e do tratamento dialítico: relato de caso

ALINE CRISTINA ALVES DIAS1; SAMIRA ALVES BARBOSA 
GONÇALVES2; TATIANA APARECIDA RODRIGUES2; PAMELA 
MALHEIRO OLIVEIRA2; FABIANA CRISTINE RIBEIRO2; LEILA 
CHAMAHUM2; LIVIA MARI MARTI REIS2; DÉBORA SILVA RAMOS2. 

1. HC - UFMG, SANTA LUZIA - MG - BRASIL; 2. HC UFMG, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL.

A qualidade da diálise pode ser mensurada pelo Kt/V. O Kt/V online é 
opção para detecção precoce na queda da eficácia da diálise. Objeti-
vo: Relatar caso de paciente portadora de DRC (doença renal crônica) 
com piora da qualidade do acesso vascular identificada pela queda 
do Kt/V online. RELATO: Trata-se de relato de caso, em Centro Dia-
lítico em Hospital Universitário em Belo Horizonte em 2018. A coleta 
de dados foi realizada através do prontuário. Paciente, 24 anos, sexo 
feminino com diagnóstico de DRC por oxalose. Histórico de perda de 
3 enxertos renais. Novo transplante não indicado devido às condições 
vasculares.  Possui FAV (fístula arteriovenosa) em membro superior 
esquerdo, rádio cefálica confeccionada em 25/01/16, submetida a 4 
angioplastias devido a estenoses. Em dezembro de 2018, observada 
pela equipe a redução do Kt/V online em torno de 55% sem que hou-
vesse dificuldades para punção do acesso ou refluxo de sangue no sis-
tema. Paciente avaliada pela cirurgia vascular, optado por realização 
de doppler venoso. O exame evidenciou nova estenose venosa. Após 
nova angioplastia, voltou a apresentar resultados satisfatórios de Kt/V, 
sem alterações de outros parâmetros da diálise. CONCLUSÃO: A vi-
gilância da equipe e planejamento individual da assistência, utilizando 
recursos tecnológicos resultaram na detecção precoce de problemas 
relacionados ao acesso para garantir a manutenção da qualidade do 
tratamento.

Palavras-chave: Diálise.Fístula Arteriovenosa.Doença Renal Crônica

AP1-16 [38] 

BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVEN-
ÇÃO DA PERITONITE EM UM SERVIÇO DE DIÁLISE PERITONEAL 
(DP): RELATO DE EXPERIÊNCIA

FABIANA CRISTINE RIBEIRO; LIVIA MARI MARTI REIS; LEILA 
CHAMAHUM; SAMANTHA VIEIRA ALVES AMARAL; MARIANA 
REGINA PINTO PEREIRA; LUCIANA MARA ROSA MILAGRES; 
CAMILA AMURIM DE SOUZA; ALINE CRISTINA ALVES DIAS. 

HC-UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: A DP é uma das modalidades de terapia renal substitutiva 
para pacientes com doença renal crônica em estágio terminal. Nela, 
paciente e cuidador são capacitados por enfermeiro especializado, 
para realização da terapia domiciliar. A principal complicação associa-
da ao tratamento é a peritonite. A capacitação do paciente e cuidador 
é fundamental para evitar a infecção, uma vez que a ocorrência está 
mais comumente associada a quebra de barreiras e contaminação 
por técnica inadequada no manuseio da bolsa ou conexão do cateter. 
Objetivo: Descrever boas práticas de educação em saúde para pre-
venção de peritonite. Metodologia: Relato de experiência realizado 
em um serviço de diálise peritoneal de um hospital universitário de 
Minas Gerais no período de janeiro a dezembro de 2018. Resultado: 
No primeiro trimestre de 2018 houve um aumento das taxas de peri-
tonite, o que motivou a equipe a desenvolver estratégias para mitigar 
esse evento: realizadas visitas domiciliares para aqueles que contra-
íram infecção; confecção de mural educativo, onde a cada consulta 
fossem revisados conceitos de prevenção, sintomas e consequências 
da infecção; desenvolvido um certificado de reconhecimento entregue 
mensalmente àqueles que não contraíram infecção no mês anterior e 
uma apresentação teatral onde foram discutidas situações do cotidiano 
de forma interativa e lúdica. Conclusão: Após três meses de interven-
ção houve uma redução das taxas de peritonite, chegando a zero no 
último trimestre

Palavras-chave: EDUCAÇÃO .PERITONITE.PREVENÇÃO

AP1-17 [41] 

AVALIAÇÃO VOLÊMICA E AJUSTE DE PRESCRIÇÃO DE DIÁLISE 
DE PACIENTE HEMODIALÍTICO COM AUXÍIO DA ULTRASSONO-
GRAFIA

THALLES TRINDADE DE ABREU1; DANIEL VICTOR MOREIRA 
MENDES1; BRUNA RODRIGUES MOREIRA1; MARIELA MESQUITA 
ALVES E SILVA2; SIDNEI CAMPIDELL BRANDÃO1; STENIO 
BARBOSA DE FREITAS1; YOSHIMI JOSE AVILA WATANABE1; 
ALBA OTONI2. 

1. COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS, DIVINÓPOLIS - 
MG - BRASIL; 2. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI, DIVINÓPOLIS 
- MG - BRASIL.

Objetivo: Descrever caso clinico de avaliação volêmica e ajuste de 
prescrição de diálise em paciente hemodialítico com auxílio da ultras-
sonografia. Relato de caso: Homem, 61 anos, em hemodiálise (HD) 
há dois anos e cardiopata grave. Iniciou quadro de astenia e ortop-
neia. À avaliação inicial, paciente mantendo-se normotenso em perí-
odos intra e interdialíticos, em uso de antihipertensivos, ausculta repi-
ratória sem alterações, presença de linfedema crônico em membros 
inferiores e peso seco estimado 49,9 kg. Realizado ultrassom pós HD 
com evidência de linhas B até terço médio de ambos os pulmões. Pro-
posto como conduta redução gradativa do peso seco e reavaliação ul-



12Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

rassonográfica seriada após cada sessão de diálise. Às reavaliações, 
paciente apresentou melhora progressiva da ortopneia e desapareci-
mento das linhas B pulmonares, consecutivamente. A redução do peso 
seco foi de 2,4 kg, sendo reajustado prescrição de HD para peso seco 
de 47,5kg. Conclusão: O uso da ultrassonografia pulmonar, em con-
junto com dados clínicos, tem se mostrado uma ferramenta de grande 
utilidade na avaliação volêmica do paciente dialítico e, dessa forma, 
tem propiciado melhor adequação da prescrição de terapia dialítica. 

Palavras-chave: Diálise.Ultrassonografia.Edema pulmonar

AP1-18 [56] 

ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES EM PACIENTES 
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO 
OTONI

RENATA VITORIANO CORRADI; BRENDHA DOS SANTOS 
MOREIRA; ANA LUÍZA TOLENTINO MAGALHÃES; MARIANA LÍVIA 
SEVIRINO AVELAR; ELIZABETE APARECIDA DIAS; VICTÓRIA 
VIEIRA FONSECA; SARAH ROCHA DE ALMEIDA; LARISSA 
CRISTINA FERREIRA. 

UFVJM, TEÓFILO OTONI - MG - BRASIL.

Objetivo: Descrever a ocorrência de infecções em pacientes em he-
modiálise (HD) no município de Teófilo Otoni. Sabe-se que pacientes 
em HD apresentam vulnerabilidade a ocorrência de infecções. O pre-
sente estudo, observacional e retrospectivo foi realizado com base na 
análise de dados coletados em prontuário de pacientes em HD em 
hospital de referência em nefrologia, que necessitaram de internação 
de junho de 2017 a abril de 2018. No período analisado foram registra-
das 77 internações (3,88% ao mês), sendo 26 por motivo de infecção. 
Dentre os pacientes internados houve maior prevalência do gênero 
feminino (59,74%). A idade variou de 30 a 90 anos, sendo observado 
maior prevalência de pacientes maiores de 60 anos. A etiologia das 
infecções foram: pé diabético (07), infecções do trato urinário (04), in-
fecções de fístulas arteriovenosas (fav) (03), infecções de cateter (03), 
pirogenia (02), infecções hematológicas (02), infecções do trato respi-
ratório (02), infecções do trato gastrointestinal (01), abscesso (01) e 
infecções cutâneas (01). As infecções mais prevalentes foram as rela-
cionadas ao pé diabético, seguidas das de trato urinário e finalmente, 
as infecções de fav. Conclusão: A taxa de internação dos pacientes 
em HD em Teófilo Otoni corroboram com dados disponibilizados pelo 
Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2017. O estudo per-
mitiu delinear o panorama das infecções mais frequentes no serviço, 
possibilitando desenvolvimento de ações de controle adequadas.

Palavras-chave: Hemodiálise.Infecção.Teófilo Otoni

AP1-19 [57] 

Qualidade de Vida e Perspectivas sobre a Morte em Pacientes 
Renais Crônicos e seus Cuidadores Familiares

BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA1; FILOMENA MARIA 
KIRCHMAIER2; NEIMAR DA SILVA FERNANDES3; NATÁLIA MARIA 
DA SILVA FERNANDES3. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, TRÊS RIOS - RJ - 
BRASIL; 2. HOSPITAL UNIVERITÁRIO - UFJF, JUIZ DE FORA - MG - 
BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE 
FORA - MG - BRASIL.

Introdução: O tratamento da DRC gera sobrecarga na saúde de pa-
cientes e cuidadores. Objetivo: avaliação de qualidade de vida e pers-
pectivas sobre a morte de pacientes e seus cuidadores. Metodologia: 
Avaliação transversal por questionários (Sócio-econômico, SF-36, Pic-

tograma de Fadiga e Escalas Breves de Perspectivas sobre a Morte). 
Análise Descritiva pelo SPSS 21. Resultados: Participaram 14 pacien-
tes e 21 cuidadores. Os pacientes tinham média de idade 57,28 anos 
(±16,29), casados 35,7% (n=5), 50,0% (n=7) com até o Primeiro Grau 
Incompleto, 85,7% (n=12) aposentados. Os cuidadores tiveram media 
de idade de 55,35 anos (±15,61), maioria casados 28,6% (n=6), 42,9% 
(n=9) apresentavam até o Primeiro Grau Incompleto, 33,3% (n=7) apo-
sentados. Em Qualidade de Vida, pacientes apresentaram maiores es-
cores em aspectos sociais 72,32 (± 34,38) e em saúde mental 58,28 
(± 24,03) e os cuidadores em Capacidade Funcional 69,70 (± 29,39) 
com destaque para baixo escor em Vitalidade 54,41 (± 18,69). Em Fa-
diga apenas 14,3% (n=2) dos pacintes relatavam estar extremamente 
cansados com diminuição das atividades diárias e 28,6% (n=6) dos 
cuidadores estavam muito cansado e mantinham suas atividades. A 
maioria dos entrevistados apresentaram a perspectiva de morte como 
desconhecido (27,90 ± 5,49), seguida da perspectiva de recompensa 
pós morte (27,48 ± 7,87) e de morte como algo natural (22,38 ± 4,05). 
Conclusão: é notável a sobrecarga do cuidador. É fundamental abor-
dar crenças sobre a morte.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Cuidador.Crenças sobre Morte

AP1-20 [59] 
Relato de caso de paciente com sepse de foco de corrente 
sanguínea e embolia séptica pulmonar (ESP)

THAIS PAIVA TORRES1; SYLVIA APARECIDA DIAS TURANI1; 
BARBARA CAMPOS MATTOS2; RAPHAEL VALENTE SALINAS2; 
PEDRO AUGUSTO MACEDO DE SOUZA1. 

1. SANTA CASA DE BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. 
UNIFENAS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Relatar um caso de ESP como causa de febre persistente 
em paciente dialítico do hospital Santa Casa de Belo Horizonte.

RELATO DE CASO: Homem, 46 anos, dialítico, em uso de cateter 
duplo lúmem com cuff (CDL) em veia subclávia direita nos últimos 3 
meses. Admitido após quadro de febre não termometrada, artralgia, 
mialgia e prostração, associada a secreção no orifício do CDL. Nesse 
contexto, iniciado oxacilina e gentamicina, além de lock-terapia com 
gentamicina profilática. Exames da admissão acusaram plaquetope-
nia, bastonemia e elevação de creatinofosfoquinase. Solicitado soro-
logias para febres hemorrágicas virais, todas negativas. Evidenciado 
ao exame clínico sopro sistólico novo e choque com necessidade de 
noradrenalina transitória. Hemoculturas iniciais com crescimento de 
Staphylococcus aureus, incluindo ponta de cateter. Realizado ecocar-
diograma transesofágico sem vegetações. Após culturas, foi escalo-
nado antibiótico para vancomicina e retirado CDL, com novo implante 
após 3 dias. Devido à persistência de picos febris vespertinos diários, 
solicitado propedêutica radiológica que evidenciou opacidades nodula-
res bilaterais no pulmão e em topografia subescapular esquerda. Man-
tido antibiótico por 6 semanas com melhora clínica e negativação das 
hemoculturas.

CONCLUSÃO: A ESP é uma síndrome rara e de difícil diagnóstico e 
deve ser lembrada em pacientes com fatores de risco predisponentes, 
especialmente usuário de drogas injetáveis e usuários de cateteres.

Palavras-chave: Embolia séptica pulmonar.Infecções Relacionadas a 
Cateter.Sepse

AP1-21 [68] 

Osteomielite Vertebral Torácica: diagnóstico diferencial em 
paciente dialítico
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SORAYA MACHADO; EDNEA APARECIDA LADEIRA MARQUES DE 
CARVALHO; MARCELO GADBEN; GILBRAN SCARPONE SALEM; 
MARCUS VINICIUS MONTEIRO MARTINS; ANDRESSA RIBEIRO 
VEIGA LIMA; KALYNE MARIA DE PAIVA NALON. 

HOSPITAL SANTA CASA MISERICÓRDIA DE LAVRAS, LAVRAS - 
MG - BRASIL.

Objetivo: Atentar para diagnóstico diferencial de dorsalgia em paciente 
dialítico portador de cateter permanente em veia central. Relato de 
Caso: I.A.B., renal crônica em programa regular de hemodiálise, é 
submetida às sessões por cateter permanente em veia central. Admiti-
da queixando-se de dor torácica posterior incapacitante há dois meses. 
Fez uso de analgésicos potentes, sem resultados. Algia aumentava 
durante inspiração e à palpação da coluna vertebral torácica. Ausculta 
cardíaca e pulmonar sem alterações. Exames laboratoriais mostraram 
leucocitose, VHS e PCR elevados. Hemocultura, três amostras, com 
crescimento de Staphylococcus aureus. Rx de tórax e ECG sem alte-
rações. Tomografia computadorizada contrastada de coluna torácica 
mostrou lesões osteolíticas em discos vertebrais T7 e T8, sem redução 
da altura ou cifose, canal medular preservado. Considerando sinais/
sintomas, exames laboratoriais e de imagem chegou-se ao diagnóstico 
de osteomielite vertebral torácica cujo foco de disseminação suspeito 
tenha sido o cateter duplo lúmen de longa duração em veia central.  
Recebeu ciprofloxacino e vancomicina por seis semanas. Após este 
período paciente evoluiu com melhora dos sintomas. Conclusão: Os-
teomielite vertebral pode ser um diagnóstico diferencial para pacien-
tes renais crônicos em hemodiálise, principalmente, se portadores de 
cateter permanente em veia central. Biopsia da lesão óssea é exame 
padrão para estabelecer diagnóstico histológico e microbiológico.

Palavras-chave: Osteomielite.Coluna Torácica.Cateter Longa Perma-
nência

AP1-22 [70] 

Bacteremia por Lefsonia aquatica em paciente dialítico

MARCELO GADBEN; SORAYA MACHADO; EDNEA APARECIDA 
LADEIRA MARQUES DE CARVALHO; GILBRAN SCARPONE 
SALEM; IASMIN ESTELA COSTA; LARISSA ZOLINI GOMES; LUIZ 
EDUARDO DA ROCHA GONZAGA. 

HOSPITAL SANTA CASA MISERICÓRDIA DE LAVRAS, LAVRAS - 
MG - BRASIL.

Objetivo: Descrever caso clínico de paciente dialítico com bacteremia 
após sessões de hemodiálise cujas amostras de hemocultura foram 
positivas para Leifsonia aquatica. Relato de Caso: Paciente C.R.D., 
64 anos, renal crônico, iniciou programa regular de hemodiálise em 
2001. Foi transplantado com rim de doador vivo relacionado. Evoluiu 
com perda do enxerto renal em 2006 quando retornou para hemodi-
álise. Em 2016 apresentou falência de acesso vascular, submetido a 
punções venosas para vários cateteres duplo-lúmens provisórios, até 
que em 2017 foi implantado cateter venoso de longa permanência.  Em 
meados de fevereiro de 2019, evoluiu com tremores e calafrios após 
sessões de hemodiálise. Foram coletadas três amostras para hemo-
cultura, sendo uma delas em uma das vias do cateter. Iniciado levoflo-
xacino venoso empírico após sessões de hemodiálise. As três amos-
tras de hemocultura foram positivas para Leifsonia aquática. Optou-se 
por manter tratamento por trinta dias e coletar novas amostras para 
hemocultura. Paciente encontra-se assintomático e reticente quanto 
à troca do acesso vascular. Conclusão: Leifsonia aquática é um tipo 
de Corynebacterium, gram positivo, que normalmente habita a flora 
cutânea e membrana de mucosas humanas. Em pacientes imunos-
suprimidos, este microrganismo pode ser patogênico e criar biofilme 
naqueles que portam cateter venoso central de longa permanência ou 

peritoneal. Tratamento é feito com antibiótico e preconiza-se a retirada 
do acesso colonizado.

Palavras-chave: Leifsonia aquatica.Bacteremia.Hemodiálise
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Dados do mundo-real na transição da DRC para o início da tera-
pia renal substitutiva

AUGUSTO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR; CARLOS 
ROBERTOS DOS SANTOS; ANA CAROLINA AGUIAR DO 
NASCIMENTO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CONTAGEM - MG - 
BRASIL.

Introdução: No Brasil, o número de pacientes com doença renal crô-
nica (DRC) está aumentando rapidamente. Apesar disso, ainda temos 
poucos estudos envolvendo pacientes na transição entre a prediali-
se e o início da terapia renal substitutiva (TRS). Metodologia: Todos 
os pacientes que iniciaram TRS pelo SUS entre 2012 e 2018, na ci-
dade de Contagem, Minas Gerais, Brasil, foram incluídos. Os dados 
foram extraídos de um banco de dados administrativo. Este estudo 
não resultou em intervenções clínicas e a confidencialidade das infor-
mações foram tratados de acordo com os princípios da Declaração de 
Helsinque. Resultados: Durante o período do estudo, 2.411 pacientes 
(idade média 53,6 DP 14,8 anos; masc 55,1%) iniciaram TRS. 87,7% 
iniciaram o TRS internados em um pronto atendimento ou unidade de 
terapia intensiva, (principal porta de entrada a rede hospitalar BH). 
95,1% tinham um CDL como primeiro acesso vascular. O DM foi a 
causa isolada mais prevalente para DRC (35,1%). A diálise peritoneal 
foi a modalidade de tratamento inicial para 4,4%. A mediana da depu-
ração da creatinina (CKD-EPI) no início da TRS foi 8,4 DP 6,1 ml/min/
m2. Conclusões: Apesar de termos diretrizes claras estabelecendo a 
melhor forma de fazer a transição da DRC para a TRS, o cuidado des-
ses pacientes continua sendo um desafio. Na ausência de um registro 
nacional, dados do mundo-real podem ser uma fonte de evidências a 
nos indicar necessidades de mudanças e oportunidades de melhorias 
no cuidado de portadores de DRC.

 
Palavras-chave: Predialise.Terapia renal substitutiva.Dados do mun-
do-real
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Fístula tóraco-abdominal como a responsável por derrame pleu-
ral sintomático em paciente em diálise peritoneal ambulatorial 
contínua (CAPD)

MARIANA OURIQUES LEITE FUCKS1; MARCELA KARINE 
SARAIVA FERNANDES FRANÇA2; ROBERTO EDUARDO SALUM3; 
ARIEL AUGUSTO DE BRITTO ROSA3; SILVIA CORRADI FARIA 
DE MEDEIROS2; LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO2; 
KÊMILA MARTINS CHAVES3; CAMILA LOPES ZICA2; DANIELA DE 
ALMEIDA ALVES2; LUCIANA MENIN FERREIRA3. 

1. HOSPITAL SANTA RITA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. 
HOSPITAL VERA CRUZ, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 3. 
HOSPITAL SANTA RITA, CONTAGEM - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Evidenciar fístula tóraco-abdominal como a responsável 
por derrame pleural sintomático em paciente dialítica em CAPD.

RELATO DE CASO: Mulher de 43 anos, portadora de Doença Re-
nal Policística Autossômica Dominante, dialítica desde 12/2017. Em 
05/2018 foi encaminhada para nefrectomia direita para melhoria da 
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restrição respiratória decorrente da distensão abdominal provocada 
pelo aumento dos rins e do fígado Evoluiu com dificuldade de acesso 
vascular, optando por troca de modalidade terapêutica para CAPD em 
09/2018. Após 1 mês em terapia por CAPD, apresentou dispneia e 
derrame pleural volumoso somente à direita (radiografias anteriores 
ao início da diálise peritoneal nunca evidenciaram coleção pleural). 
Aventada hipótese diagnóstica de fístula tóraco-abdominal decorrente 
da elevada pressão intra-abdominal provocada pela doença de base, 
e agravada pela presença da solução intracavitária continuamente da 
CAPD, considerando ausência de sinais de hipervolemia ou qualquer 
outro diagnóstico que justifcasse o derrame pleural. E, apesar de não 
ter sido realizada toracocentese diagnóstica, tal suspeita motivou retor-
no para hemodiálise em 10/2018, como teste terapêutico. A mudança 
pareceu ser determinante na resolução do quadro pleural, fortalecendo 
a hipótese de fístula, já que a paciente apresentou redução gradativa 
do derrame ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2018 
até a normalização em janeiro de 2019. Como a paciente não tinha 
possibilidade de acesso vascular definitivo e manifestava desejo de 
retorno à diálise peritoneal, optou-se por nova troca de modalidade 
dialítica, dessa vez para Diálise Peritoneal Automatizada (APD), na ex-
pectativa de que, com a permanência em decúbito durante a terapia, 
não haveria recolecionamento do líquido na cavidade pleural. Os exa-
mes radiológicos seriados mantiveram-se sem manifestações pleurais 
relevantes desde então, sendo possível a manutenção da paciente em 
diálise peritoneal.

CONCLUSÃO: Derrame pleural decorrente do aumento da pressão 
intra-abdominal na CAPD, mormente com uma patologia de base que 
agrave essa condição (doença policística,p.e.), geralmente levam à 
suspensão da diálise peritoneal. No entanto, a APD se mostrou um 
alternativa terapêutica no caso supracitado, considerando tratamento 
com ciclos mais curtos e provável menor hipertensão intracavitária já 
que a paciente permanece em decúbito durante o período em que dia-
lisa, com menor pressão sobre as cúpulas diafragmáticas

 Palavras-chave: Diálise peritoneal.Fístula tóraco-abdominal.Derrame 
pleural
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA HEMODIÁLISE: um 
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ANA PAULA DE ANDRADE ROCHA; PÂMELA IARA DE LIMA LINS 
SILVA; MICHELLE RODRIGUES CARDOSO. 

CENTRO DE NEFROLOGIA DO HOSPITAL EVANGELICO, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: O nosso centro de diálise atende cerca de 761 pacien-
tes com Doença Renal Crônica (DRC) em Terapia Renal Substitutiva 
(TRS) nas modalidades de hemodiálise (HD) e diálise peritoneal. Obje-
tivo: Descrever a experiência da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
no Centro de Nefrologia, junto aos pacientes em TRS na modalidade 
HD. A relevância deste encontra ancoragem no enfrentamento das difi-
culdades dos pacientes, analfabetos e com baixa escolaridade, no que 
tange à compreensão verbal e escrita de orientações relacionadas a 
DRC, que tem impacto direto na adesão ao tratamento. Metodologia: 
Constatado que dos 700 pacientes, 87 eram analfabetos, 402 possuí-
am ensino fundamental incompleto e 95 com ensino médio incompleto. 
Dessarte, foi realizada parceria com a Secretaria Municipal de Educa-
ção, sendo elaborado um projeto pioneiro iniciado em outubro de 2018 
com a primeira turma da EJA com duas Professoras e 91 alunos. As 
aulas ocorrem durante o tratamento e as atividades são individuali-
zadas conforme o nível escolar/deficiências do paciente. Acreditamos 
que o acesso à educação também promove a inclusão social, o res-

gate da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Resultados: Os 
resultados evidenciaram mudanças significativas no comportamento 
dos pacientes. Observou-se melhora na interação junto a equipe mul-
tiprofissional com diminuição da ansiedade e ociosidade, diminuição 
do índice de absenteísmo, redução de intercorrências e consequen-
temente, no uso de medicamentos durante o tratamento, além de me-
lhor compreensão de orientações e prescrições. Conclusão: Houve 
melhora na adesão ao tratamento e foram autorizadas a abertura de 6 
turmas, contratação de 6 Professoras, 2 Monitores e uma Coordena-
ção Pedagógica integral.

Palavras-chave: Hemodiálise; Doença Renal Crônica.Gestão Hospita-
lar; Inclusão Social.Educação de Jovens e Adultos
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ESTRATÉGIA PARA MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM DIÁLISE 
PERITONEAL: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE NEFROLOGIA

CLAUDIA RIBEIRO; PATRÍCIA CRUZ QUEIROZ; MARIANA 
RODRIGUES RAMOS; ARIANA SOARES HOMOBONO; ANDRÉ DE 
SOUZA ALVARENGA; SIMONE EVANGELISTA DE SOUZA; VIVIANE 
DE FATIMA OLIVEIRA. 

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

O número de pacientes dependentes de terapia renal substitutiva 
(TRS) vem aumentando a cada ano no mundo inteiro e, embora seja 
um método dialítico eficiente e de fácil execução,  falência da técnica 
ainda é um limitador importante da diálise peritoneal (DP) sendo a pe-
ritonite a maior causa de saída da diáise. OBJETIVO: O objetivo deste 
estudo foi analisar a sobrevida de pacientes em DP, sobrevida do mé-
todo de diálise e o impacto de um programa de treinamento permanen-
te no drop out por peritonite. MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo foi 
retrospectivo baseado em consulta de registros de prontuários de pa-
cientes em TRS na Santa Casa de Belo Horizonte. Foram analisadas 
a sobrevida do paciente em DP; a sobrevida do método e as taxas 
de drop out por peritonite. Os dados foram analisados utilizando-se cur-
va de Kaplan-Meier e Mann-Whitney. RESULTADOS: Foram analisa-
dos para cálculo de sobrevida, dados de 391 pacientes que estiveram 
em DP no período de 1999 a 2018. A sobrevida da técnica (censurada 
por óbito e transplante) foi de 69.5% em 12 meses, 52.3% em 24 me-
ses e 39.2% em 36 meses. A sobrevida do paciente em 12, 24 e 36 
meses foi de 88.3%, 80.5% e 66.8%, respectivamente. Os pacientes 
com maior volume de diurese residual viveram mais (p < 0,0001) mas 
não houve correlação entre mortalidade e volume de ultrafiltraçãona 
DP.  A causa mais comum de drop out censurado por transplante foi 
peritonite seguida de falência peritoneal (KtV e/ou ultrafiltração). Em 
novembro de 2016 foi implementado um programa de retreinamento 
semestral além do treinamento habitual após episódio de peritonite e 
foi vista uma redução significativa da taxa de peritonite quando com-
parado ao período anterior (0.47 x0.32 ep/pac-ano;p<0.0001) além 
da taxa de drop out por peritonite (p=0,0381). CONCLUSÃO: Nossos 
dados estão compatíveis com os dados da literatura onde peritonite 
continua sendo maior causa de falência do método de DP. A redução 
na taxa de peritonite neste estudo, sugere que a implementação de um 
programa de retreinamento programado pode ser significativamente 
impactante no sucesso da diálise peritoneal e no aumento da sibrevida 
do método.

Palavras-chave: peritoneal.peritonite.drop out
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PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM UMA 
CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE MÉDIO PORTE

ANA PAULA DE ANDRADE ROCHA; VÍCTOR MAGALHÃES 
TRINDADE; DÁLIA FRANCISCA LINA DE MORAES; FELIPE 
AUGUSTO APARECIDO DO AMARAL. 

CENTRO DE NEFROLOGIA DO HOSPITAL EVANGELICO, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL.

A farmácia clínica é uma atividade pertinente ao farmacêutico e a mes-
ma se caracteriza por promover o uso racional de medicamentos e 
otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados de-
finidos que melhorem a qualidade de vida do paciente (CFF, 2013). A 
farmácia clínica tem se consolidado no Brasil como em nenhum outro 
país de língua portuguesa (CFF, 2015) gerando profissionais capacita-
dos e resolutos e trazendo de volta à população a figura social que o 
farmacêutico desempenha, levando à otimização da farmacoterapia e 
reduzindo a automedicação não orientada. Embora o crescimento da 
farmácia clínica esteja crescendo exponencialmente no Brasil, sua for-
ça de atuação concentra-se, principalmente em unidades hospitalares 
de médio e grande porte, restringindo a atuação clínica do farmacêuti-
co nos ambientes supracitados. O presente trabalho visa descrever a 
implantação da farmácia clínica em uma clínica de hemodiálise de Mi-
nas Gerais de médio porte bem como os desafios encontrados durante 
o processo, registrando a metodologia seguida e os resultados obtidos 
com a mesma. Através do presente trabalho, foi possível estabelecer 
rotinas importantes para a prática da farmácia clínica dentro de uma 
clínica de hemodiálise bem como levantar possíveis indicadores clíni-
cos para avaliação da atuação farmacêutica nesse âmbito, gerando 
uma reflexão produtiva e vasta no que tange à atuação do farmacêuti-
co clínico dentro de um estabelecimento de saúde desse porte.

 
Palavras-chave: Farmacêutico.implantação.Farmácia clínica
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SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução:  A hemodiálise é a modalidade de terapia de substitui-
ção renal mais usada no Brasil para tratamento da doença renal crô-
nica estágio terminal. Para que ela possa ser realizada em pacientes 
sem acesso vascular definitivo ou em pacientes com insuficiência renal 
aguda necessita-se do cateter de duplo lúmem de curta permanência 
(CDL). O implante desse cateter é feito através da técnica de Seldin-
ger, inicialmente baseado apenas em pontos anatômicos de referência 
e atualmente realizado com a punção sob visualização direta através 
do ultrassom. A confirmação do posicionamento do guia é feita com 
radiografia (RX) de tórax após termino do implante.

Objetivo: descrever o uso do ultrassom para confirmar o adequado 
posicionamento do fio-guia durante implante de CDL.

Metodologia: Essa técnica de confirmação de posicionamento do 
fio-guia foi realizada em 1656 pacientes durante implantes de CDL em 
veia jugular interna. Após a passagem do fio-guia, conforme descrito 

na técnica de Seldinger, coloca-se o transdutor do ultrasson abaixo do 
apêndice xifóide procurando visualizar o fio-guia na veia cava inferior, 
veia hepática ou no átrio direito, garantindo que o CDL seguirá o trajeto 
desejado.

Conclusão: O correto posicionamento do CDL garante um fluxo 
adequado para máquina de hemodiálise. É um procedimento seguro, 
de baixo custo e evita exposição o paciente à radiação.

Palavras-chave: Hemodialise.Ultrassom.CDL

AP1-29 [146] 

QualiRenal: Melhoria da qualidade de vida do paciente renal crô-
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SILVA GALDINO; LORENA DOS SANTOS DINIZ; MAIARA DE 
FÁTIMA SOUZA MAIA; SÁVIA CAROLINA DAS MERCÊS AZEVEDO; 
STELLA RESENDE SOUSA; ALEXANDRE NUNES PESSOA; 
JACQUELINE DOMINGUES TIBÚRCIO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ), SÃO 
JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) terminal estabelece 
a necessidade de uma terapia renal substitutiva, que compromete 
a saúde e a rotina dos pacientes. Devido a esses fatores e à eleva-
da morbimortalidade da doença, torna-se relevante uma abordagem 
multidisciplinar, para promover o cuidado e proporcionar aos mesmos 
uma melhoria na qualidade de vida, eficácia na adesão ao tratamen-
to e diminuição dos óbitos. OBJETIVO: Promover qualidade de vida 
ao paciente renal crônico em diálise, na clínica de referência da mi-
crorregião de São João del-Rei-MG. MÉTODO: O projeto visa atender 
integralmente os pacientes da clínica no período de março de 2019 a 
março de 2020, com apoio de sua equipe multiprofissional. Estão sen-
do desenvolvidas intervenções com pacientes em quadro de desnutri-
ção; instrução quanto aos cuidados necessários para com o acesso; 
oficinas para a conscientização da adesão ao tratamento dialítico e 
das comorbidades, além de intervenção psicológica, abrangendo os 
familiares em parte das ações.  RESULTADOS: O projeto visa contri-
buir com melhora na qualidade de vida dos indivíduos abordados no 
que diz respeito ao seu estado psicológico e nutricional, à adesão aos 
tratamentos, às melhorias nas relações familiares e no que tange aos 
cuidados com acesso venoso. CONCLUSÃO: O projeto promove as-
sistência biopsicossocial ao paciente renal crônico. Além disso, amplia 
a relação entre a universidade e a comunidade, bem como fortalece as 
ações em saúde no contexto do SUS.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Multidisciplinaridade.Qualida-
de de vida
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Trabalho de educação em saúde realizado com familiares de 
pacientes em hemodiálise no Hospital Universitário da UFJF/
EBSERH.

LUCIANE DE CARVALHO SALES; LAURA MARCELINO LEAL; 
ISABELLA NUNES DA SILVA. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF/EBSERH, JUIZ DE FORA - 
MG - BRASIL.

Introdução: O projeto consiste na realização de um trabalho socioe-
ducativo realizado pela assistente social, residentes e estagiárias da 
faculdade de serviço social da UFJF, através de uma abordagem gru-
pal aos familiares dos pacientes em hemodiálise no Hospital da UFJF. 
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Objetivos: Estabelecer interlocução com os familiares dos pacientes 
em hemodiálise, possibilitando  acesso às informações relacionadas 
aos direitos do doente renal crônico e forma de acesso, vinculação 
ao serviço e suporte familiar. Metodologia: Fundamentada em me-
todologias ativas que utilizam a problematização como estratégia de 
ensino-aprendizagem. Aplicada a técnica de grupo focal. Realizadas 
ações de incentivo a participação, levantamento de interesse em rela-
ção aos assuntos abordados, encontros periódicos e avaliações após 
cada encontro. Resultados: Foram realizados 32 encontros, com a 
participação de 160 pessoas. Os temas abordados foram os seguintes: 
Reforma da previdência, direito das mulheres, violência contra a pes-
soa idosa, direito dos doentes renais crônicos, abuso financeiro contra 
o idoso, novembro azul, dia mundial dos rins e saúde da mulher, riscos 
relacionados à falta nas sessões de hemodiálise, transplante renal e 
regras de funcionamento da hemodiálise. Conclusão: A adesão aos 
grupos ocorreu pelos familiares que  acompanham o paciente doente 
às sessões de hemodiálise. O espaço de discussão possibilita a troca 
de vivências, fortalecimento dos participantes e maior vinculação ao 
serviço.

Palavras-chave: educação em saúde.hemodiálise.família
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI, SÃO JOÃO 
DEL REI - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão com 
perda progressiva e irreversível da função renal. Em fase terminal, o 
tratamento a ser realizado é a terapia renal substitutiva (TRS): diálise 
e transplante renal. Para a realização da hemodiálise, é necessário a 
obtenção de acesso vascular, através de uma fístula-arteriovenosa e/
ou os cateteres venosos, os quais estão suscetíveis à infecção. Assim, 
infecções relacionadas aos acessos vasculares são importantes, pois 
podem causar complicações ao paciente, sendo necessária atenção. 
OBJETIVO: Identificar e analisar as infecções relacionadas ao acesso 
venoso dos pacientes portadores de doença renal crônica (DRC) termi-
nal em tratamento hemodialítico. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 
de coorte retrospectiva, em prontuário eletrônico de 175 indivíduos em 
TRS na clínica de referência da microrregião de São João del -Rei no 
período de 2014 a 2018. RESULTADOS: Maiores taxas de infecção 
relacionadas aos acessos vasculares foram observadas nos pacientes 
em uso de cateter de duplo lúmen de curta permanência. Além disso, 
supõe-se que o patógeno mais isolado através de hemocultura seja o 
Staphylococcus aureus. CONCLUSÃO: A identificação do perfil das 
complicações relacionadas ao acesso implica em ações voltadas para 
a correção e, consequentemente, em um sistema de saúde mais efeti-
vo e uma melhor qualidade de vida para o paciente.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Infecções Relacionadas a Ca-
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Objetivos: Relatar um caso de choque hipovolêmico em paciente dia-
lítico pós queda da própria altura e revisar a literatura sobre a associa-
ção das condições associadas ao caso.

Relato de caso: MLF, sexo feminino, 80 anos,previamente hígida, em 
terapia renal substitutiva há 6 meses, é admitida em pronto atendimen-
to apresentando quadro de hipotensão, taquicardia, sudorese, palidez 
cutânea, pele fria e pegajosa, vômitos e  hematoma em região sacral e 
nádega direita. Relata ter sofrido uma queda leve da própria altura, as-
sentada, tendo se levantado sozinha,há 8 horas. Dessa forma foi feito 
o diagnóstico de choque hipovolêmico hemorrágico, corroborado pelos 
exames laboratoriais, com hemácias 1840000/mm³, hemoglobina 6g/
dL e hematócrito 20% e pela pela tomografia computadorizada que 
evidenciou importante hematoma na região sacral.

Conclusão: O choque é uma condição clínica desencadeada por um 
fator agressor com consequências deletérias ao organismo configuran-
do uma emergência médica. Esse relato, ao trazer um caso em que o 
evento desencadeante é atípico e insólito evidencia a  necessidade de 
uma atenção especial para pacientes em em terapia renal substitutiva 
em uso de Heparina, de modo a diagnosticar corretamente e instituir a 
terapêutica o mais precocemente possível.

Palavras-chave: choque hipovolemico.diálise.Heparina

DRC

AP1-33 [21] 

IMPACTO DA PERDA PONDERAL SOBRE O RIM: UM RELATO DE 
CASO

NATHALIA FONTOURA SIGNÉ; MATHEUS ALVES SILVA; CASSIA 
MARIA RUIZ PENTEADO; ÍTALO PEREIRA; RAYSSA RAYLLA 
BARRETO BRAGA; JOSUÉ MONTEIRO PEREIRA; PEDRO 
HENRIQUE MENDES MOREIRA; ARISE GARCIA DE SIQUEIRA 
GALIL. 

DEPARTAMENTO DE INTERNATO DA FACULDADE DE MEDICINA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG 
- BRASIL.

Objetivos: Relatar a melhora de função renal, simultânea à perda 
ponderal, em paciente no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica 
(POCB). Relato do caso: VMV, feminina, 51 anos, branca, submeti-
da à cirurgia de Fobe-Capella (09/2005). Na avaliação pré-operatória 
apresentava índice de massa corporal (IMC) de 47,32 kg/m², cintu-
ra abdominal (CA) de 139 cm, hipertensão arterial (HA) estágio 2 de 
alto risco (dislipidêmica, diabética tipo 2 -DM2, e doença renal crôni-
ca- DRC proteinúrica). Proteinúria de 24h de 5004,3 mg/24h, taxa de 
filtração glomerular (TFGe), pela CKD-EPI, de 81,9 ml/min/1.73m². No 
seguimento do POCB, observamos o que se segue, com dados sendo 



17Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

expostos quanto ao tempo de cirurgia, IMC, CA, proteinúria de 24 ho-
ras, TFGe, respectivamente. Aos 6 meses: 34,19 kg/m², 109 cm, 573 
mg/24h e 116 ml/min/1.73m². Neste período, houve remissão do DM2. 
Aos 36 meses: 32,92 kg/m², 108, 453,65 mg/24h e 91,9 ml/min/1.73m². 
Neste período, houve remissão da HA. Aos 12 anos: 34,10 kg/m², 103 
cm, 326,75 mg/g e 89,3 ml/min/1.73m². Conclusão: A perda ponderal 
além de desacelerar condições crônicas, como HA, DM2, é capaz de 
recuperar ou estabilizar DRC. Neste relato de caso, mostramos que 
houve acelerada redução da proteinúria no POCB,  especialmente nos 
primeiros anos de PO. A longo prazo, o discreto ganho ponderal não 
impactou no incremento da mesma, havendo manutenção da função 
renal conquistada. A TFGe não mostrou alterações significativas.

Palavras-chave: doença renal crônica.obesidade.pós-operatório de ci-
rurgia bariátrica
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FORMAÇÃO MÉDICA INTEGRADA A REDE DE SAÚDE: CONHE-
CENDO E PROMOVENDO O DIAGNÓSTICO E A PREVENÇÃO DA 
DOENÇA RENAL CRÔNICA

JOÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA PENIDO1; ALLANA SILVA 
MAMEDIO1; ADRIANA MARIA DE FIGUEIREDO2; DANILO JORGE 
DA SILVA1; MARISMENIA PEDROSA TAVARES2; DANIELLA 
RAPALLO DE OLIVEIRA BABSKY2. 

1. UFOP, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. UFOP, MARIANA - 
MG - BRASIL.

Introdução:Em estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
em Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto, realiza-
do no ambulatório da disciplina Medicina Geral de Adultos, Unidade 
de Saúde (US) Passagem de Mariana, foram avaliados 107 pacientes 
inseridos em grupo de risco para DRC.Objetivos:1-Identificar na po-
pulação de risco os pacientes com DRC; 2- Propiciar o conhecimento 
e aprendizagem acadêmica sobre a DRC. Métodos:1-Capacitar os 
Agentes Comunitários de Saúde a reconhecerem indivíduos em risco e 
referendá-los a US; 2-Avaliação clínico laboratorial, registro em ques-
tionário validado, análise descritiva e estatística em banco de dados 
específico. Resultados:Dos 107 participantes, 80 (74,8%) eram mu-
lheres e 27 (25,2%) homens; 18 brancos (21,7%), 24 negros (28,9%) 
e 41 pardos (49,4%), 6 pacientes tinham de 20-40 anos (6%), 33 de 
41-60 anos(31%), 59 de 61 a 80 anos (55,6%) e 8 > 80 anos (7,54%). 
92 pacientes eram hipertensos (86%) e 36 diabéticos (33,6%). A clas-
sificação por Estágios de DRC utilizando a Equação CKD-EPI foi: G1: 
54 (51%), G2: 35 (33%), G3a: 11 (10,3%), G3b: 3 (2,8%), G4 e G5: 
0%.Conclusão:A DRC é um desafio para a saúde pública. O diagnós-
tico precoce e implementação de medidas nefro e cardioprotetoras é 
essencial.O presente estudo possibilitou aos acadêmicos de medicina 
aprofundar o conhecimento sobre a DRC em relação a sua epidemio-
logia, etiologia, fisiopatologia, sua natureza incidiosa, diagnóstico, pre-
venção e planejamento do cuidado.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Educação Médica.Prevenção

AP1-35 [27] 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PACIENTES 
COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVA-
DOR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SAMANTHA VIEIRA ALVES AMARAL; PAMELA MALHEIRO 
OLIVEIRA; LUCIANA MARA ROSA MILAGRES; CAMILA AMURIM 
DE SOUZA; LIVIA MARI MARTI REIS; ALINE CRISTINA ALVES 
DIAS; LEILA CHAMAHUM; FABIANA CRISTINE RIBEIRO. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução: Ações educativas com equipe multidisciplinar direciona-
da ao paciente com doença renal crônica são fundamentais na fase 
do tratamento conservador. Objetivo: Relatar a experiência das práti-
cas de educação em saúde realizadas com pacientes em tratamento 
conservador. Método: Relato de experiência de um ambulatório de 
nefrologia vinculado a um hospital universitário de Belo Horizonte, no 
período de julho a dezembro de 2018. Resultados: Foram realizadas 
diversas ações e o primeiro ponto refere-se à consulta de enfermagem 
em que o profissional procura orientar o paciente criando um vínculo, 
são abordadas diversas questões como alimentação, função renal, uso 
de medicamentos, acesso vascular e cuidados, tipos de tratamento. 
Também foi desenvolvido um cartão (Paciente renal crônico) para levar 
em consultas com outras especialidades, internações contém dados 
como nome, estagio da doença, taxa de filtração glomerular, outras co-
morbidades associadas, contato do responsável, acesso vascular para 
diálise. São realizadas salas de espera onde são orientados sobre ati-
vidade física, ingesta hídrica adequada, controle da pressão arterial, 
diabetes mellitus e dislipidemia e abertura para esclarecer dúvidas. 
Houve também a construção de cartilhas educativas abordando as-
suntos diversos e específicos para o cliente renal crônico. Conclusão: 
Houve significativa melhora nos exames laboratoriais e na prática do 
autocuidado nos usuários do serviço e aceitam melhor a proposta de 
terapia.

Palavras-chave: DOENÇA RENAL CRÔNICA.ENFERMAGEM.AUTO-
CUIDADO
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OS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM ESTABELE-
CIDOS PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM 
TRATAMENTO CONSERVADOR

SAMANTHA VIEIRA ALVES AMARAL; PAMELA MALHEIRO 
OLIVEIRA; LUCIANA MARA ROSA MILAGRES; CAMILA AMURIM 
DE SOUZA; DÉBORA SILVA RAMOS; FABIANA CRISTINE 
RIBEIRO; ALINE CRISTINA ALVES DIAS; MARIANA REGINA PINTO 
PEREIRA. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução: O processo de enfermagem organiza-se em cinco eta-
pas inter-relacionadas: histórico de enfermagem, diagnóstico de en-
fermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação 
de enfermagem. Dentre essas o estabelecimento dos diagnósticos de 
enfermagem (DE) é um instrumento norteador na escolha de inter-
venções mais adequadas para o alcance dos resultados esperados. 
Objetivo: Descrever os principais diagnósticos de enfermagem pre-
sentes em pacientes em tratamento conservador e sua importância 
para condução do cuidado. Metodologia: Trata-se de um relato de 
experiência, realizado através da descrição dos diagnósticos de enfer-
magem recorrentes estabelecidos durante a consulta de enfermagem 
em um ambulatório de nefrologia vinculado a um hospital universitário, 
no período de julho a dezembro de 2018. Resultado: Dos usuários 
assistidos durante o período supracitado, os principais DE que foram 
estabelecidos segundo a taxonomia NANDA – I (2018-2020) foram: 
Autonegligência, controle ineficaz da saúde, risco para sobrepeso, ris-
co de volume de liquido desequilibrado, risco de distúrbio eletrolítico, 
mobilidade física prejudicada e estilo de vida sedentário Conclusão: 
O raciocínio clínico e julgamento diagnóstico, além do reconhecimento 
das principais necessidades do usuário serviram de base para a defi-
nição dos DE que norteiam a prescrição e implementação de interven-
ções de enfermagem para a condução do tratamento conservador nos 
pacientes com doença renal crônica.
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Palavras-chave: PROCESSO DE ENFERMAGEM.DOENÇA RENAL 
CRÔNICA.ENFERMAGEM

munidade sobre formas de prevenção da DRC. Graduandos do cur-
so de Medicina aplicaram questionários de rastreamento de doença 
renal e aferiram pressão arterial. Resultados: Foram abordados 80 
indivíduos, sendo 54,4% do sexo feminino e 45,6% do sexo masculino, 
com idade média de 53,9 anos, pressão arterial sistólica média: 126,9 
mmHg, pressão arterial diastólica média: 80,0 mmHg. Registrou-se 
peso médio: 72,0 Kg, altura média: 1,64 m, média de IMC: 27,2 kg/m2. 
Em relação aos diagnósticos prévios, 13,9% dos indivíduos possuíam 
Diabetes Mellitus (DM), 53,2% Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 
14,1% disfunção renal, outras morbidades 29,1%, dentre essas, desta-
cam-se câncer de mama (3,8%), disfunção tireoidiana (2,6%), câncer 
de próstata (2,5%), cardiopatias (1,3%) e osteoporose (1,3%). Con-
clusão: Constatou-se alta prevalência de HAS e DM, que são fatores 
de risco para DRC, além de um aparente desconhecimento sobre esta 
doença e seus riscos pela população.

Palavras-chave: Dia mundial do rim.Doença Renal Crônica.Prevenção
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DOENÇA RENAL CRÔNICA ASSOCIADA À SÍNDROME DE JOU-
BERT

LAÍSE OLIVEIRA RESENDE1; JUSSARA SOARES FONTES DE 
SOUSA1; ISABELA ELEUTÉRIO GONÇALVES2; STENIO BARBOSA 
DE FREITAS2; YOSHIMI JOSE AVILA WATANABE1; ALBA OTONI1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, 
DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 2. COMPLEXO DE SAÚDE SÃO 
JOÃO DE DEUS, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL.

Objetivo: Descrever o caso clínico de paciente com doença renal crôni-
ca (DRC) associada à Síndrome de Joubert. Relato do caso: Paciente 
com 7 anos, feminino, com Síndrome de Joubert.  Era frequentemente 
atendida no pronto-atendimento, com queixas intermitentes de inape-
tência, déficit ponderal, anemia e vômitos. Recebia atendimento das 
afecções agudas, inclusive com hemotransfusão, sem investigação 
renal. Evoluiu com anemia crônica, náuseas, vômitos e osteodistrofia 
renal. Encaminhada para um hospital de médio porte de Minas Gerais. 
Diagnóstico de insuficiência renal foi realizado já em níveis dialíticos. 
Para avaliação da condição renal, foi realizada ultrassonografia do 
aparelho urinário que mostrou sinais sugestivos de rins policísticos tipo 
nefronoftise. Ecocardiograma e uretrocistografia miccional retrógrada 
sem alterações. Exames iniciais com hemoglobina: 4,0 g/dL, creatinina 
4,4 mg/dL, ureia inicial: 333,0 mg/dL e 260,0 mg/dL após hidratação, 
acidose metabólica e hipercalemia (6,6 mEq/L). Foi realizada corre-
ção clínica dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básico e como não 
houve recuperação funcional renal, foi instalado cateter de Tenckhoff 
e iniciada diálise peritoneal há 6 meses. Houve melhora dos sintomas 
urêmicos e ganho ponderal.  Conclusão: A avaliação da função renal 
em pacientes com Síndrome de Joubert é de suma importância para 
que ocorra prevenção da evolução para doença renal terminal, com 
realização de diagnóstico precoce e terapêutica adequada.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Diálise peritoneal.Síndrome 
de Joubert
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Associação entre uso regular de omeprazol e evolução de doen-
ça renal crônica

ALBA OTONI1; JOÃO VICTOR MARQUES GUEDES1; JÉSSICA 
AZEVEDO DE AQUINO1; DIEGO BRUNO DE MORAIS1; TÁSSIA 
LIMA BERNARDINO CASTRO1; FLÁVIO AUGUSTO DE MORAIS2; 
VINÍCIUS SILVA BELO1; ANDRÉ DE OLIVEIRA BALDONI1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, 

AP2-37 [42] 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NEFROLOGISTA NO CONTROLE DE 
VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B: RELATO DE EXPERIÊNCIA

HALANNA CARNEIRO GUIMARAES BASTOS MOURA1; 
SAMANTHA VIEIRA ALVES AMARAL2; FABIANA ARAÚJO 
MOREIRA1; ISIS GONÇALVES BARRETO1; TANIA MARIA DE 
OLIVA MENEZES1; PAMELA MALHEIRO OLIVEIRA2. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - 
BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG, BELO HORIZONTE 
- MG - BRASIL.

Introdução: Pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) são es-
pecialmente susceptíveis a hepatite. A vacina contra hepatite B é a 
principal forma de prevenção desta infecção. O enfermeiro nefrologis-
ta tem papel fundamental na prevenção e no controle da vacinação 
dos pacientes com DRC. Objetivo: Relatar a atuação do enfermei-
ro no controle da vacinação contra a hepatite B em pacientes com 
DRC.  Metodologia: Relato de experiência vivenciado por enfermei-
ros durante o acompanhamento de pacientes com DRC que realizam 
tratamento em um hospital filantrópico localizado na Salvador-Ba no 
ano de 2018.  Resultados: Através da observação da atuação de en-
fermeiros, destaca-se o papel em uma ação preventiva, que implica 
em: Colher histórico de enfermagem completo, contemplando histó-
rico vacinal, análise do cartão de vacina;  acompanhar resultado de 
exame laboratorial semestral junto com o médico, que demonstra ou 
não imunidade para a Hepatite B; iniciar esquema ou reforço vacinal, 
caso não seja imune a hepatite; agendar as doses do esquema da 
vacina e garantir o seu cumprimento;  monitorizar reações, sinais e 
sintomas pós uso da vacina, orientando pacientes e familiares nesta 
monitorização; registrar as doses administradas no cartão vacinal de 
cada paciente, e no controle de vacinação do serviço. Conclusão: O 
enfermeiro, embasado em conhecimento científico, atua no controle de 
vacinação contra hepatite B, tornando-se essencial para prevenção de 
infecção pelo vírus HBV nos renais crônicos.

Palavras-chave: ENFERMAGEM.VACINAÇÃO.DOENÇA RENAL 
CRÔNICA
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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO DA 
DOENÇA RENAL CRÔNICA NO DIA MUNDIAL DO RIM

LAÍSE OLIVEIRA RESENDE1; ARYELL DAVID PROENÇA1; 
ISABELA ELEUTÉRIO GONÇALVES2; MARIELA MESQUITA ALVES 
E SILVA1; LARISSA SANTOS PEREIRA1; STENIO BARBOSA DE 
FREITAS2; YOSHIMI JOSE AVILA WATANABE1; ALBA OTONI1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, 
DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 2. COMPLEXO DE SAÚDE SÃO 
JOÃO DE DEUS, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL.

Introdução: A Sociedade Brasileira de Nefrologia estimula a realiza-
ção de campanhas de prevenção para informar a população sobre o 
autocuidado com os rins, sendo o tema para 2019: “Saúde dos rins 
para todos”. Objetivo: Relatar as atividades de promoção em saúde e 
prevenção da Doença Renal Crônica (DRC) realizadas no dia mundial 
do rim. Método: As atividades foram realizadas na área externa de 
um hospital de médio porte em um município de Minas Gerais. Foi 
realizada uma abordagem multiprofissional, com informações à co-
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DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 2. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE DIVINÓPOLIS, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL.

Introdução: O uso de inibidores da bomba de prótons (IBP), espe-
cialmente o omeprazol, tem sido associado ao desenvolvimento de 
doença renal crônica (DRC). Objetivo: Analisar a associação entre 
o uso regular do omeprazol e a progressão da doença renal crônica 
(DRC) em adultos e idosos. Método:Trata-se de coorte retrospectiva 
realizada com pacientes com DRC acompanhados no ambulatório de 
nefrologia Policlínica Municipal de Divinópolis-MG nos anos de 2016 
e 2017. Os dados foram coletados de fonte secundária: prontuários e 
Sistema de Informações em Saúde (SIS) e o participantes foram aloca-
dos em dois grupos: usuários e não usuários de omeprazol. Na análise 
bivariada, o teste de Mann-Whitney Ue o teste qui-quadrado de Pear-
son/Fisher foram realizados e para análise multivariada utilizou-se a 
Regressão de Cox. Resultados: participaram do estudo 199 pacientes 
com DRC sendo 42,7% destes usuários de omeprazol. Foi encontrada 
maior progressão para piores estágios da DRC em usuários (70,6%) 
quando comparados aos não usuários (10,5%), sendo essa diferença 
estatisticamente significativa (P<0, 001). O hazard ratio (HR) foi de 
7,34, indicando maior risco de progressão da DRC em usuários de 
omeprazol se comparados a não usuários. Para as demais variáveis, 
não houve diferença estatística entre os grupos (p> 0,05). Conclusão: 
Houve associação estatisticamente significativa entre o uso de ome-
prazol e a progressão para pior estágio de DRC.

 
Palavras-chave: Inibidores da bomba de prótons.Insuficiência Renal 
Crônica .Farmacoepidemiologia
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DE INIBIDORES DE BOMBA DE 
PRÓTONS E A DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTE-
MÁTICA

ALBA OTONI1; ARYELL DAVID PROENÇA1; JOÃO VICTOR 
MARQUES GUEDES1; FERNANDA HENRIQUES ROCHA 
RIBEIRO1; ANDRÉ DE OLIVEIRA BALDONI1; FLÁVIO 
AUGUSTO DE MORAIS2; FRANCISCO EDSON COELHO DE 
VASCONCELOS3; SÉRGIO WYTON LIMA PINTO3. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, 
DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 2. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 
3. COMPLEXO DE SAÚDE HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, 
DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL.

Introdução: estudos recentes relatam o uso de inibidores de bomba 
de prótons (IBP’s) associados a alterações renais agudas e crônicas. 
Métodos: utilizou-se a ferramenta PRISMA para o delineamento da 
revisão sistemática. A busca foi realizada nas seguintes bases de da-
dos eletrônicas: PubMed, Scopus, ScienceDirect,  biblioteca virtual 
ScientificElectronic Library Online (Scielo) e literatura cinzenta até 14 
de janeiro de 2018. A estratégia de busca foi realizada utilizando os 
descritores cadastrados no Medical SubjectHeading (MeSH) e Descri-
tores em Saúde (DeCs) ligados pelo operador booleano “AND” , quais 
sejam: (1) “Proton Pump Inhibitors” AND “Renal Insufficiency, Chronic”; 
(2) “Inibidores da Bomba de Prótons” AND “Insuficiência Renal Crôni-
ca”. Resultados: Dos 301 artigos identificados, foram selecionados 
três coortes e dois estudos caso-controle. Dos cinco artigos, dois en-
contraram instalação de DRC em uso de IBP´s e três encontraram que 
ao usar IBP’s quando comparados aos antagonistas de H2 obtiveram 
piores resultados quanto ao desfecho de DRC. Conclusão: O uso dos 
IBP’s associou-se à DRC tanto na instalação, como progressão e até 
evolução para estágios terminais de DRC.

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica.inibidores de bomba de 
prótons.revisão sistemática
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FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA 
RENAL CRÔNICA EM MULHERES QUE TIVERAM PRÊ-ECLAMP-
SIA

ALBA OTONI1; EDUARDO NOGUEIRA CORTEZ2; DAYANE 
ROBERTA MOURA MELO ALBINO2; ROSIANE CÂNDIDA ALENCAR 
ANDRADE2; YOSHIMI JOSE AVILA WATANABE1; FERNANDA 
HENRIQUES ROCHA RIBEIRO1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, 
DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MINAS GERAIS, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL.

Introdução:apré-eclâmpsia é uma das principais causas de morbi-
mortalidade materna e o estresse metabólico, gerado por essa doen-
ça,pode contribuir para o surgimento da doença renal crônica (DRC). 
Objetivo: conhecer os fatores associados à DRC em mulheres que 
tiveram pré-eclâmpsia.Método:revisão integrativa da literatura que uti-
lizou as seguintes bases de dados: Literatura científica e técnica da 
América Latina e Caribe (LILACS)-(BVS), MEDLINE-(BVS) e Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO).A estratégia de busca utilizou descri-
tores registrados no sistemaDescritores em Ciências da Saúde (DeCS)
e o operador boleano “AND”: pré-eclâmpsia and doença renal crônica.
Resultados: Encontrados 12 artigos. Os fatores associados à DRC na 
presença de pré-eclâmpsia, em curto prazo, registrados duas vezes 
ou mais foram: disfunção endotelial, tirosina quinase 1 e fator antian-
giogênico e RN baixo peso e prematuridade(25% dos artigos), além da 
relação tirosina quinase/ PIGF (16,6% dos artigos). Em longo prazo, o 
fator associado à DRC na pré-eclampsia que apareceu duas vezes ou 
mais foi: aumento da microcalbuminúria (25% dos artigos). Os riscos 
para doenças cardiovasculares e o risco para doença renal terminal foi 
citado em 16% dos artigos. Conclusão: os fatores associados à DRC 
em mulheres que tiveram pré-eclâmpsia foram principalmente disfun-
ção endotelial, tirosina quinase 1 e fator antiangiogênico, aumento da 
microcalbuminúria e RN baixo peso e prematuridade

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Prê-Eclampsia.Gravidez 
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PICANÇO1; HUMBERTO LADEIRA DA COSTA1; PALLOMA 
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1. UNIG, ITAPERUNA - RJ - BRASIL; 2. FAMESC BJI, BOM JESUS 
DO ITABAPOANA - RJ - BRASIL.

Introdução

 A desordem do metabolismo do cálcio, paratormônio e fósforo, aconte-
cem de forma precoce em pacientes com doença renal crônica, levan-
do ao distúrbio mineral ósseo, aumentando os riscos de morbimortali-
dade. O tratamento deve ser realizado associando medicação, diálise 
e dieta.

Objetivo

 Avaliar e identificar em pacientes com insuficiência renal crônica em 
fase dialítica, a prevalência do Hiperparatireoidismo Secundário e a 
relação entre o metabolismo ósseo dos doentes e suas complicações, 
visando à melhora do controle, ajuste e expectativa de vida no Serviço 
de Hemodiálise do Hospital São José do Avaí.
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Método

Estudo transversal com abordagem qualitativa, que consiste na coleta 
de dados clínicos e laboratoriais disponibilizados em prontuários ele-
trônicos e em consultas realizadas no ambulatório.

Resultados

Os pacientes estudados correspondem à faixa etária entre 20 a 87 
anos, média de 56 anos, sendo 64,4 % do sexo masculino e 35,6% 
do sexo feminino com tempo de tratamento superior a 12 meses. As 
principais causas de doença renal crônica foram hipertensão arterial e 
diabetes mellitus. Em relação à bioquímica, houve piora do controle de 
paratormônio e fósforo, e melhor controle do cálcio e alumínio.

Conclusão

Houve um aumento da prevalência dos níveis de hiperparatireoidismo 
secundário no período estudado.

Palavras-chave: Hiperparatireoidismo Secundário.Doença renal crôni-
ca.Metabolismo ósseo
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Mellitus
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FERNANDA MARCELINO DE REZENDE E. SILVA1; EDUARDO 
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes melli-
tus (DM) têm sido descritos como os principais causas base para a 
Doença Renal Crônica. Objetivo: identificar a prevalência de TFGe 
alterada em pacientes com DM e/ou com HAS de alto e muito alto ris-
co para doença cardiovascular (DCV).Método: Trata-se de um estudo 
transversal desenvolvido de outubro 2017 a março 2019. A população 
elegível contava com 2305 usuários atendidos pelo CEAE de Santo 
Antônio do Monte/MG no período de primeiro de julho de 2016 a 31 
de julho de 2017. A amostra foi constituída de 331 usuários adultos 
e idosos.  Foi realizada análise descritiva para cálculo da prevalência 
e caracterização da população. Resultados: Dos 331 usuários 118 
(35,6%) possuíam TFGe alterada. No momento da coleta de dados, 
identificou-se o registro do valor da segunda dosagem da creatinina 
sérica em 58 prontuários (17,5%), sendo possível avaliar a presença 
da DRC. Desses, 26 tiveram o primeiro resultado com TFGe alterada e 
21 usuários apresentaram somente a segunda TFGe alterada. Ao com-
parar os dois resultados 18 apresentaram ambas as TFGe alteradas, 
sugerindo a presença da DRC, ou seja, 5,4% do total da população (18 
em 331) e 31% daqueles que apresentaram dois valores de creatinina 
(18 em 58). Conclusão: O presente estudo identificou a prevalência 
da TFGe alterada em usuários com HAS e DM de 35,6% sem conheci-
mento prévio desta condição por parte dos usuários.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Diabete Mellitus.Hipertensão 
Arterial Sistêmica
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Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) leva à perda pro-
gressiva da função renal, que pode resultar no desenvolvimento do 
hiperparatireoidismo secundário (HPTS). Objetivo: comparar o risco 
nutricional de pacientes com DRC em hemodiálise (HD) com e sem 
HPTS. Métodos: Estudo transversal realizado com 204 pacientes 
maiores de 18 anos em HD. O risco nutricional foi avaliado por meio do 
instrumento Malnutrition Inflammation Score (MIS) que utiliza variáveis 
clínicas, laboratoriais e relativas a exame físico. Quanto maior a pontu-
ação obtida no questionário, maior o risco de desnutrição. Utilizou-se 
recordatório alimentar 24 horas, com dados analisados pelo programa 
Avanutri®. Resultados: De 204 pacientes, 136 (66,6%) tinham HPTS 
e 68 não tinham esse diagnóstico. Quanto à mediana de meses em 
HD, os pacientes sem HPT2 foi de 31 meses e dos com HPT2 foi de 60 
meses. Quanto à pontuação do MIS 48,5% e 49,3% dos pacientes sem 
e com HPT2 respectivamente  apresentaram pontuação maior que  
seis (P valor=0,52). O Odds Ratio ajustado para associação entre risco 
nutricional e HPTS foi de 0,87 (0,38-1,98) e p= 0,744. Conclusão: Não 
foi encontrada diferença estatística no risco nutricional e desnutrição 
energético proteica entre os pacientes com e sem HPTS.

Palavras-chave: hiperparatireoidismo.Diálise Renal.Estado ntricional
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OBJETIVO

Esclerose Tuberosa acomete 1 a cada 10.000 nascidos vivos no mun-
do, com prevalência renal em 50%, de difícil diagnóstico e controle, 
sem cura, o que justifica o relato.

RELATO DE CASO

Paciente feminino, 25 anos, comparece ao Pronto Socorro com intensa 
dor abdominal há mais de 24 horas. Nega febre, queixas urinárias, 
vômitos ou alterações intestinais. Ao exame físico: fácies de dor, PA: 
120x80mmHg, FC: 78bpm, FR: 20irpm, T: 36,4ºC. Dor abdominal à 
palpação superficial e profunda, tumoração em fossa ilíaca direita. He-
mograma sem alterações e tomografia abdominal, com coleção hete-
rogênea retro-peritoneal à direita, nódulos sólidos de várias dimensões 
e cistos à esquerda.

Realizada laparotomia exploradora com tumorectomia (rim direito) e 
apendicectomia profilática. Foi evidenciado na análise patológica: le-
são renal por nódulos no parênquima e estroma de tecido vascular 
irregular, tecido adiposo e células fusiformes pleomórficas.

CONCLUSÃO
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Esclerose tuberosa, doença genética autossômica dominante ( genes 
TSC1 ou TSC2). Cursa com formação de tumores benignos, sintomas 
cutâneos, oculares e de órgãos como pulmões, cérebro e rins. Tríade 
clássica: epilepsia, deficiência mental e adenoma sebáceo.

Os tumores renais, angiomiolipomas, tendem a ser bilaterais, multi-
focais e presentes em jovens. Causam hematúria, poliúria, nictúria, 
edema de membros. O tratamento é sintomatológico e o diagnóstico 
se dá por critérios maiores e menores com base em aspectos clínicos 
e imaginológicos.

 
Palavras-chave: Esclerose Tuberosa.Tumorectomia.Angiomiolipomas
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Objetivo: avaliar o momento da solicitação da FAV realizada no ASR 
da PBH em 2018.

Métodos: Este é um trabalho retrospectivo dos encaminhamentos para 
confecção de FAV da URSSF.

Resultados:  A partir da escolha do paciente pela hemodiálise (HD), foi 
encaminhado para confecção de FAV.   Foram solicitadas 116 confec-
ções em 2018.

A idade média foi de 62 anos, uma população mais idosa que a apre-
sentada pelo Censo de 2018 da SBN.

O clearance de creatinina (cl) pelo CKD-EPI foi em média de 13 ml/
min.

As FAVs solicitadas pelo serviço são agendadas dentro da URSSF em 
hospital dia. O paciente referenciado passa por consulta  em uma se-
mana e tem o seu procedimento agendado em até 2 meses.

O tempo de espera para FAV em 2018 reduziu de 4 para 2 meses com 
a gestão da fila pela nefrologia.

Dos 116 paciente, 26 não puderam esperar a FAV,  4 apesar de terem 
escolhido a HD como TRS, foram referenciados à diálise peritoneal 
por não terem veias viáveis para FAV, 7 recusaram o procedimento, 14 
necessitaram de mais de uma intervenção.

Discussão: O Cl  ótimo para  confecção da FAV  é incerto.  O kdoqi su-
gere estágio 4 , já as Diretrizes Clínicas  do Cuidado ao paciente com  
DRC do Ministério da Saúde  sugere cl menor que 20.  A avaliação 
não se baseia apenas nos números, é longitudinal.  Acreditamos que a 
manutenção de um tempo curto entre solicitação e confecção do aces-
so, seja importante na tomada de decisão do nefrologista. Também 
a educação do paciente e cuidadores e o acolhimento da psicologia, 
merecem destaque para o baixo índice de recusa dos nossos usuários.

Conclusão: A manutenção da informação aos pacientes e cuidadores 
sobre as modalidades de TRS, o apoio psicológico, assim como a ges-
tão da fila da FAV, são processos valiosos dentro do dia a dia do nefro-
logista no consultório.

Palavras-chave: fistula arterio venosa.hemodialise.ambulatorio
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Objetivo :  analisar a escolha da  modalidade de diálise mais frequente  
nos pacientes indicados para inicio de  TRS  no ASR da  URSSF  e 
o impacto do atendimento multidisciplinar na diferença da escolha da 
modalidade de TRS .

Metodologia : trabalho retrospectivo com analise do registro de dados 
da  Comissão Municipal de Nefrologia e Transplante (CMNT)  e do  
ASR da  URSSF  .

Resultados :  Em 2013 , 99 pacientes  foram  encaminhados para TRS   
, desses 16% optaram por dialise perinteoal ( DP) . Em 2017, 46% da 
totalidade dos pacientes encaminhados para TRS optaram pela dialise 
peritoneal , quantitativo mantido no  ano de 2018 , 40% .

Discussão : Em   2012 a escolha pela DP como modalidade de TRS 
era rara, ao todo, 4 pacientes foram encaminhados para esta terapia.  
O censo  da Sociedade Brasileira de Nefrologia, evidencia que de 2013 
a 2018 7 a 9% dos pacientes em TRS no Brasil estiveram em DP, sen-
do sempe superior a 90% os que estavam em  hemodiálise (HD).   Em 
2013 no  ASR da  URSSF , foi criado um grupo operativo de encontro 
mensal, para pacientes portadores de doença renal crônica (DRC) em 
estagio 3b em declínio de função renal , 4 e 5  com  intuito de  ofertar 
atendimento multidisciplinar, com suporte psicossocial ao paciente e 
familiares e subsídios para a escolha da modalidade dialítica.  Com o 
conhecimento da modalidade, houve exponencial aumento da escolha 
por DP, eu atinge desde 2017 46% dos encaminhamentos para TRS 
pelo serviço.

Conclusão : A DP   como modalidade de início de TRS requer  que o 
sistema de saúde esteja  bem estruturado e é reflexo do  adequado 
manejo  no cuidado ao paciente  DRC que inicia sua dialise de forma 
eletiva com amplo conhecimento e suporte multidisciplinar junto a sua 
família para tomada de decisões .

Palavras-chave: DOENÇA RENAL CRONICA.DIALISE PERITONEAL.
HEMODIALISE
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A doença de Fabry é uma doença genética, hereditária, crônica, pro-
gressiva e multissistêmica, ligada ao cromossoma X. A deficiência da 
enzima α-galactosidase ácida interfere na capacidade de decompo-
sição da globotriasilceramida que acumula nos lisossomos de todo o 
organismo prejudicando a função de diversos órgãos.

Avaliar a prevalência e observar a presença de sinais e sintomas nos 
familiares dos portadores da doença de Fabry do estudo “RIM FABRY 
BRASIL”.



22Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

Estudo transversal à análise de dados secundária. Entrevistados 1214 
familiares dos pacientes com doença de Fabry e coleta de sangue para 
dosagem enzimática e teste genético.

Encontrados 115 com a doença de Fabry. Prevalência de 9.47%,  
66.10% do sexo feminino. As comorbidades foram: doenças reumato-
lógicas e hipertensão arterial 1.7%, doenças cardíacas, neurológicas, 
cerebrovasculares e depressão 0.9%. Os sinais e sintomas foram: in-
tolerância a exercícios físicos ou sensação de cansaço 1.7%, febre 
recorrente, intolerância ao calor e ao frio, sensação de queimação nas 
mãos e nos pés, crises de dor que se espalham pelo corpo, sensação 
de dormência ou formigamento nas mãos e pés, diminuição ou ausên-
cia de transpiração, dor abdominal após à alimentação 0.9%.

A triagem dos familiares com doença de Fabry é necessário, visto que 
a prevalência foi 9.47% e predominância do sexo feminino 66.10%. 
Trata-se de população com maior risco. O diagnóstico precoce favore-
ce o tratamento, melhora a qualidade devida e previne complicações.

Palavras-chave: DOENÇA DE FABRY.TRIAGEM.FAMILIAR
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INTRODUÇÃO: Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) 
é a hepatopatia mais comum no mundo, com potencial evolução para 
fibrose hepática e cirrose. Estudos recentes demonstraram a associa-
ção da DHGNA com o risco de desenvolvimento de doença renal crôni-
ca (DRC). OBJETIVO: Avaliar a frequência de DRC em pacientes com 
DHGNA e fatores associados com sua ocorrência. MÉTODO: Análise 
de parâmetros clínico-laboratoriais por revisão de prontuário de todos 
pacientes com biópsia hepática (BX) atendidos em centro de hepato-
logia de 2012 a 2018. O diagnóstico de DHGNA foi feito por esteatose 
pela ultrassonografia e exclusão de outras hepatopatias. Estadiamento 
feito por BX e elastografia transitória hepática (ETH). DRC foi definida 
por taxa de filtração glomerular (TFG) menor que 60 mL/min/1,73 m2 por 
pelo menos três meses. RESULTADO: Foram avaliados 139 pacientes 
com DHGNA, 82% do sexo feminino com idade mediana de 62 (53-67) 
anos. A BX mostrou fibrose avançada em 30%. Observou-se alta frequ-
ência de HAS (72%), DM (65%) e obesidade (69%). Foi verificada DRC 
em 7%, com metade diagnosticada em média cinco anos após BX. Ve-
rificou-se no grupo DRC alta frequência de HAS (100%), DM (89%) e 
síndrome metabólica (SM) (67%), além de níveis de glicemia de jejum 
e glicohemoglobina maiores em comparação ao grupo sem DRC (p = 
0,01). O tempo de acompanhamento após a BX teve mediana 4 (2-5) 
anos. Na época da BX, os grupos com e sem SM apresentavam TFG 
semelhante (p = 0,74), o mesmo sendo observado entre os grupos 
que têm ETH preditora de fibrose avançada e ETH não-sugestiva de 
fibrose (p = 0,07). Entretanto, analisando a TFG atual, foram verifica-
dos menores níveis no grupo com SM vs sem SM (0,02), assim como 
no grupo com ETH preditora de fibrose avançada vs não-sugestiva de 
fibrose (0,03). CONCLUSÃO: Foi observada frequência considerável 
de DRC no grupo com DHGNA, associada com ocorrência elevada de 
HAS, DM e SM. Embora a TFG seja semelhante ao início do estudo 

nos pacientes com e sem SM, ao final do seguimento o grupo SM 
apresentava TFG menor que o sem SM. Da mesma forma, desfecho 
com TFG reduzida foi observado nos pacientes com fibrose avançada 
pela ETH. No entanto, na análise multivariada não houve diferença 
na evolução anual da TFG ao comparar grupos quanto à ETH, SM e 
escores clínicos de predição de fibrose. Para essa análise um N maior 
pode ser necessário. O resultado sugere relação entre a gravidade da 
DHGNA e perda de função renal nessa população.

Palavras-chave: Hepatopatia gordurosa não-alcoólica.Falência renal 
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ntrodução: No Dia Mundial do Rim, com tema “Saúde dos rins para 
todos”, houve uma mobilização nacional para esclarecimento das 
causas e medidas preventivas da doença renal crônica (DRC). 
A liga de Nefrologia da Universidade de Alfenas-Unifenas, reali-
zou uma campanha junto a população da cidade de Alfenas-MG.  
Objetivo: Esclarecer as principais causas de DRC e medidas preventivas.  
Métodos: Nesta campanha de conscientização foi aplicado um 
questionário estruturado, acompanhado de medida da pres-
são arterial, dosagem de glicemia e obtenção de dados como 
peso e altura. Adicionalmente, foram esclarecidas dúvidas e en-
tregue material elucidativo com o apoio da SBN em concordân-
cia com a Diretriz para os Cuidados a Pessoa com DRC no SUS.  
Resultados: A idade média da população atendida foi de 
52,42 anos, sendo 42% de mulheres. A  glicemia média ob-
tida foi de 121,25 mg/dl e 42,1% apresentaram níveis pres-
sóricos acima de 130x85mmHg. Dentre os entrevistados, 
10,52% desconheciam serem portadores de glicemia alterada.  
Discussão: Campanhas de conscientização sobre saúde exer-
cem imIpacto na sociedade. Neste contexto, o comprometimento 
de órgãos públicos e particulares são imprescindíveis para rastre-
amento da DRC. Trata-se de uma patologia silenciosa que afeta 
principalmente hipertensos e diabéticos com alto impacto na qua-
lidade de vida. Os dados obtidos mostram a elevada incidência de 
hipertensos e o desconhecimento da população sobre patologias 
de alta prevalência. A detecção precoce e a implementação de há-
bitos saudáveis de vida podem mudar o curso destas patologias.     
Conclusão: Campanhas de esclarecimento são fundamentais para elu-
cidação e alertar a população. A hipertensão arterial e diabetes ainda 
necessitam ser rastreadas e priorizadas.

Palavras-chave: doença renal crônica.prevenção.fatores de risco
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Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é um importante problema 
de saúde pública na atualidade. Sua incidência é crescente, principal-
mente pelo aumento da prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Diabetes Mellitus e à maior longevidade da população. Não obstante, 
a DRC é frequentemente assintomática em estágios iniciais, de forma 
que é necessário atuar na prevenção e no diagnóstico precoce dessa 
doença.

Objetivo: Relatar atividades desenvolvidas no Dia Mundial do Rim 
2019 coordenado pela Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Re-
nais da Universidade Federal de Juiz de Fora, com apoio da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia e da Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Metodologia: Foram aplicados questionários próprios, além de aferição 
de pressão arterial, realização de glicemia capilar e exame simples de 
urina nos participantes do Dia Mundial do Rim 2019.

Resultados: Os participantes que tiveram alterações em algum dos pa-
râmetros observados foram orientados a procurar o serviço de saúde. 
Além disso, foram realizadas ações de educação em saúde - orienta-
ções sobre a prevenção da DRC, importância da alimentação saudá-
vel, cessação de tabagismo, ingesta hídrica adequada e sobre metas 
pressóricas e glicêmicas.

Conclusão: A triagem de DRC se faz importante devido à necessidade 
de diagnóstico e tratamentos precoces da doença. Dessa forma, os 
custos do sistema poderiam ser minimizados e a qualidade de vida dos 
pacientes melhorada.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Liga Acadêmica.Rastreio
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O Impacto da Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Renais 
na Formação Médica

JOÃO FELIPE TAMIOZZO REIS; YURI DE LIMA MEDEIROS; LUAN 
VIANA FARIA; ANA LUÍSA SOARES COSTA; MARCIA REGINA 
GIANOTTI FRANCO. 

UFJF, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de Medicina em ati-
vidades realizadas na Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças 
Renais (PRÉ-RENAL), que é vinculada à Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

Relato: A vivência na PRÉ-RENAL desde Março de 2018 até o mo-
mento nos proporcionou a oportunidade de acompanhar, seja na he-
modiálise ou nos ambulatórios especializados, pacientes portadores 
de doença renal crônica (DRC) e, dessa forma, manter um contato 
único com essa enfermidade. Além disso, por meio da Liga Acadêmica 
foi possível uma aproximação com a comunidade para nos facilitar a 
realização de atividades voltadas para a promoção da saúde, assim 
como ações de prevenção e rastreio da DRC. O projeto de extensão in-
titulado “Rastreio da Doença Renal na Comunidade” realizado na Uni-
dade Básica de Saúde Teixeiras (Juiz de Fora – MG) e a participação 
da campanha “Dia Mundial do Rim” na Unidade Básica de Saúde San-
ta Luzia (Juiz de Fora – MG) são exemplos da inserção acadêmica no 
meio comunitário. Completando o tripé ensino, extensão e pesquisa, 
vale ressaltar a apresentação de trabalhos científicos em congressos, 
como o XXIX Congresso Brasileiro de Nefrologia.

Conclusão: Conclui-se que a participação na PRÉ-RENAL além de 
proporcionar a pesquisa, o aprendizado sobre a DRC e beneficiar a 
comunidade por meio de suas ações, desenvolve a humanização por 
meio da inserção dos acadêmicos na sociedade.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Liga Acadêmica.Prevenção
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Hipertensão Arterial Sistêmica: Prevalência desse fator de risco 
em participantes do Dia Mundial do Rim 2019 em Juiz de Fora - 
Minas Gerais
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- BRASIL.

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais 
fatores causais de Doença Renal Crônica (DRC). Não obstante, o con-
trole da Pressão Arterial (PA) parece constituir a medida mais eficaz 
para a prevenção de progressão do dano renal.

Objetivo: Avaliar características epidemiológicas e clínicas em uma po-
pulação da cidade de Juiz de Fora – MG.

Metodologia: Estudo transversal com a aplicação de questionário pró-
prio, aferição de pressão arterial, realização de glicemia capilar e exa-
me simples de urina nos participantes do Dia Mundial do Rim 2019, 
coordenado pela Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Renais da 
UFJF, com apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Prefeitura 
de Juiz de Fora-MG.

Resultados: Foram atendidas 151 pessoas durante esta campanha, 
sendo 47% com idade superior a 60 anos. Do total, 84 pacientes 
(55,6%) relataram ter diagnóstico de HAS, sendo que a média de tem-
po que possuem a doença foi de 13,61 anos. Apenas um paciente não 
teve sua PA aferida. Dos 150 valores obtidos,a média da PA Sistólica 
foi de 125,4 mmHg sendo o valor máximo 190 mmHg e o valor míni-
mo 94 mmHg, enquanto a média da PA Diastólica foi de 80,9 mmHg, 
sendo o valor máximo 110 mmHg e o mínimo de 60 mmHg. Ao final, 
apenas 63 pacientes (41,7%) encontravam-se na faixa de normalidade 
de PA.

Conclusão: A HAS teve importante prevalência na população em estu-
do, assim como se observa a nível nacional. É fundamental seu contro-
le para reduzir a progressão e o risco de desenvolver DRC.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Hipertensão Arterial Sistêmi-
ca.Prevenção

AP2-55 [114] 

Perfil epidemiológico de uma população assistida no Dia Mundial 
do Rim 2019 na Zona da Mata Mineira

LUAN VIANA FARIA; ANA LUÍSA SOARES COSTA; YURI DE LIMA 
MEDEIROS; JOÃO FELIPE TAMIOZZO REIS; MARCIA REGINA 
GIANOTTI FRANCO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG 
- BRASIL.

Introdução: Traçar o perfil dos pacientes e realizar um rastreio ade-
quado é a melhor forma de intervir rapidamente e realizar prevenção 
da DRC.Objetivo: Elucidar o perfil epidemiológico da população parti-
cipante da Ação Mundial do Dia do Rim 2019 no município de Juiz de 
Fora – MG. Metodologia: Os dados foram coletados a partir questio-
nário semiestruturado durante a Ação do Dia Mundial do Rim, evento 
voltado para promoção da saúde e prevenção de nefropatias. As ações 
foram coordenadas pela Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças 
Renais da UFJF (PRÉ-RENAL) em parceria com a Liga de Geriatria 
da UFJF, e apoio da Prefeitura de Juiz de Fora - MG.Resultados: Dos 
151 pacientes atendidos, 60 eram homens (40%) e eram 91 mulheres 
(60%). Com relação à idade, 73 pacientes tinham mais de 60 anos 
(48%), sendo a média de 58,17 anos. Com relação ao tabagismo, 147 
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responderam a essa pergunta, nos quais 104 (71%) negaram, enquan-
to 25 responderam ser tabagistas (18%) e 18 ex-tabagistas (11%). 
Com relação a prática de exercícios físicos, 89 pacientes (59%) ne-
garam fazer atividade física, enquanto 62 relataram realizar atividade 
física (41%).Conclusões: A ação do dia Mundial do Rim possibilitou 
a percepção da importância do trabalho multidisciplinar nas ações de 
prevenção e promoção da saúde. Diante dos resultados do perfil de 
saúde da população atendida, torna-se evidente a necessidade de 
mais ações educativas para o esclarecer a população acerca dos cui-
dados para o controle e prevenção da DRC.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Perfil epidemiológico.Preven-
ção
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Avaliação da Ingesta Hídrica em uma população: um Estudo 
Transversal
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REGINA GIANOTTI FRANCO1; JOÃO FELIPE TAMIOZZO REIS1; 
YURI DE LIMA MEDEIROS1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - 
MG - BRASIL; 2. UFJF, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: A ingestão adequada de líquidos é essencial para o bom 
funcionamento dos rins, visto que esses órgãos precisam da quantida-
de apropriada de água para remoção de toxinas e resíduos indeseja-
dos do sangue.  

Objetivo: Avaliar o padrão de consumo hídrico de uma população da 
cidade de Juiz de Fora – MG.

Metodologia: Estudo transversal com aplicação de questionário para 
indivíduos que participaram do Dia Mundial do Rim em março de 2019, 
evento voltado para promoção da saúde e prevenção da Doença Renal 
Crônica (DRC), e coordenado pela Liga Acadêmica de Prevenção às 
Doenças Renais da Universidade Federal de Juiz de Fora (PRÉ-RE-
NAL), com apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e da Prefeitura 
de Juiz de Fora - MG.

Resultados: Foram atendidos 151 pacientes durante esta campanha, 
com idade média de 58,17 anos. Em relação ao total de atendidos, 
dois pacientes se recusaram a responderem o questionário. Dos 149 
restantes, 66 relataram ingerir 2 litros ou mais de água diariamente, 
com valor máximo de 4 litros. Enquanto que 68 relataram ingerir entre 
um e dois litros e apenas 15 indivíduos bebem menos de 1 litro por dia, 
sendo que o valor mínimo foi de 200mL.

Conclusão: Conclui-se que, embora seja essencial para a homeosta-
se renal e corporal, uma parcela dos pacientes ainda não possui esse 
hábito estabelecido da forma correta. Por isso, é necessário que ocor-
ram mais campanhas de conscientização de cunho similar ao apre-
sentado.

Palavras-chave: Estudo transversal.Ingesta Hídrica.Prevenção
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Risco para Doença Renal Crônica em uma população – Análise 
do Dia Mundial do Rim 2019

JOÃO FELIPE TAMIOZZO REIS; YURI DE LIMA MEDEIROS; LUAN 
VIANA FARIA; ANA LUÍSA SOARES COSTA; MARCIA REGINA 
GIANOTTI FRANCO.  
 
UFJF, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde 

pública, e de acordo com a literatura possui no Brasil uma prevalência 
em torno de 3 a 6 milhões.

Objetivo: Avaliar em uma população da cidade de Juiz de Fora – MG o 
risco individual de apresentar DRC.

Metodologia: Estudo transversal com a aplicação do questionário Tria-
gem para Doença Renal Oculta (adaptação traduzida e validada do 
Screening for Occult Renal Disease - SCORED) e realização de exame 
simples de urina com Dipstick em 151 pessoas que participaram do Dia 
Mundial do Rim 2019, evento voltado para promoção da saúde e pre-
venção da Doença Renal Crônica e coordenado pela Liga Acadêmica 
de Prevenção às Doenças Renais da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (PRÉ-RENAL), com apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia 
e da Prefeitura de Juiz de Fora - MG.

Resultados: Foram atendidas 151 pessoas durante esta campanha 
promovida pela PRÉ-RENAL, sendo aproximadamente metade (47%) 
idosa, ou seja, com idade superior a 60 anos. Em relação ao total de 
atendidos um paciente sabidamente apresentava DRC. Em relação ao 
demais, cerca de 65% apresentou 20 % de chance de desenvolver 
DRC, de acordo com a Triagem para Doença Renal Oculta.

Conclusão: Conclui-se que mais da metade dos pacientes apresenta 
chance considerável de apresentar DRC. Logo, faz-se fundamental o 
rastreio para o correto manejo via mudanças de estilo de vida e con-
trole de comorbidades associadas, sempre em acompanhamento de 
profissional da saúde.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Rastreio.Saúde Pública
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Rastreio do Diabetes Mellitus: fundamental na prevenção da 
Doença Renal Crônica – Análise do Dia Mundial do Rim 2019
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GIANOTTI FRANCO. 
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Introdução: O Diabetes Mellitus, um problema de saúde pública, é 
apontado pela literatura como importante fator de risco para progres-
são da Doença Renal Crônica (DRC).

Objetivo: Avaliar as características epidemiológicas e clínicas em uma 
população da cidade de Juiz de Fora – MG.

Metodologia: Estudo transversal com a aplicação de questionário pró-
prio, realização de glicemia capilar em ponta de dedo, e exame simples 
de urina com Dipstick em 151 pessoas que participaram do Dia Mun-
dial do Rim 2019, evento voltado para promoção da saúde e prevenção 
da Doença Renal Crônica, coordenado pela Liga Acadêmica de Pre-
venção às Doenças Renais da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(PRÉ-RENAL), com apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia  e da 
Prefeitura de Juiz de Fora - MG.

Resultados: Foram atendidas 151 pessoas durante esta campanha 
promovida pela PRÉ-RENAL, sendo a maioria do sexo feminino (60%) 
e aproximadamente metade (47%) com idade superior a 60 anos. Ava-
liamos 125 pacientes que afirmaram  não serem diabéticos e destes, 
20,8% apresentaram uma glicemia capilar casual maior ou igual a 
140mg/dl, 2,4% apresentaram glicosúria, e 2,4% evidenciaram ambas 
as alterações. Destes indivíduos, 100% desconheciam ter doença re-
nal crônica.

Conclusão: Nesta campanha foram rastreados 26 pacientes para Dia-
betes Mellitus, que foram orientados e encaminhados à consulta mé-
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dica. Torna-se fundamental a confirmação diagnóstica para o correto 
manejo, e assim evitar a possível evolução de uma DRC.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Diabetes Melittus.Rastreio
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Rastreio da Doença Renal Crônica: Dia Mundial do Rim 2019 – 
Juiz de Fora - MG
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Introdução: No Brasil a incidência e a prevalência da Doença Renal 
Crônica estão em curva ascendente, sendo questão preocupante para 
a saúde pública.

Objetivo: Avaliar as características epidemiológicas e clínicas em uma 
população da cidade de Juiz de Fora – MG.

Metodologia: Estudo transversal com a aplicação de questionário pró-
prio e realização de exame simples de urina com Dipstick em 151 pes-
soas que participaram do Dia Mundial do Rim 2019, evento voltado 
para promoção da saúde e prevenção da Doença Renal Crônica, e 
coordenado pela Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Renais 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (PRÉ-RENAL), com apoio 
da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Prefeitura de Juiz de Fora 
- MG.

Resultados: Foram atendidas 151 pessoas durante esta campanha 
promovida pela PRÉ-RENAL, sendo a maioria do sexo feminino (60%) 
e aproximadamente metade (47%) idosa, ou seja, com idade superior 
a 60 anos. Os 150 pacientes afirmaram não apresentar DRC  e dentre 
estes, foram selecionados para realização do exame de urina aqueles 
com fatores de risco (60%), sendo que nestes foi detectado hematúria 
em 6,67%, proteinúria em 8,89%, e ambas as alterações em 1,11%.

Conclusão: Nesta campanha foram rastreados um total de 13 pacien-
tes para DRC que foram orientados e encaminhados à consulta médi-
ca. Torna-se fundamental a confirmação diagnóstica para um correto 
manejo dessa enfermidade, assim como de suas complicações.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Saúde pública.Rastreio
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Tratamento odontológico de pacientes com DRC: considerações 
farmacológicas

LUAN VIANA FARIA; JOÃO FELIPE TAMIOZZO REIS; YURI DE 
LIMA MEDEIROS; ANA LUÍSA SOARES COSTA; MARCIA REGINA 
GIANOTTI FRANCO. 

UFJF, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: Os pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) re-
querem considerações específicas antes do atendimento odontológi-
co, especialmente em relação à terapia medicamentosa a ser utilizada.

OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura buscando apresentar as 
peculiaridades na farmacoterapia do DRC no contexto odontológico.

METODOLOGIA: Análise de artigos selecionados nas bases de dados 
MEDLINE SCIELO e BIREME, publicados nas línguas inglesa e por-
tuguesa, usando as palavras-chaves “chronic renal disease”, “Dentis-
try”, “Pharmacology” e “drug interactions”, durante o período de 2008 
a 2018.

RESULTADOS: Os cuidados devem começar desde a anamnese de-
talhada, enfatizando medicamentos que o paciente já usa, uma vez 
que frequentemente fazem uso de polifarmácia. O risco de interações 
medicamentosas aumenta para 100% se o uso ultrapassar sete fárma-
cos logo, o cirurgião dentista deve optar por uma prescrição na menor 
dose eficaz possível. Amoxicilina, eritromicina e clindamicina podem 
ser utilizados em suas doses usuais, entretanto podem alterar o meta-
bolismo das drogas imunossupressoras. Em contrapartida, tetraciclina 
e estreptomicina não devem ser utilizadas por serem nefrotóxicas.  An-
ti-inflamatórios não esteroides são contraindicados. Quanto à aneste-
sia local, a lidocaína é a droga mais indicada, pois tem metabolismo 
predominantemente hepático.

CONCLUSÃO: Ajuste na dosagem ou a contraindicação de certos me-
dicamentos utilizados na odontologia, são exemplos de condutas no 
atendimento do paciente com DRC. Logo, o cirurgião-dentista preci-
sará adquirir todo o conhecimento para realizar um bom atendimento 
desses pacientes especiais.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica.Odontologia.Farmacologia
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA POPULAÇÃO ATENDIDA DU-
RANTE AÇÃO DO DIA MUNDIAL DO RIM EM 2019 NO HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA UFMG (HC-UFMG)
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1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLINICAS DA 
UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: O Dia Mundial do Rim, criado em 2006, é uma campanha 
de conscientização global que visa destacar a importância dos rins. 
Comemorado no dia 14 de março, no ano de 2019 teve como tema 
a “Saúde dos Rins Para Todos”. Buscou-se levar informação para a 
população leiga sobre as principais causas de doença renal (DR) em 
todo o mundo e a importância de estratégias para a prevenção e o 
manejo dessas afecções.

Objetivo: Avaliar as características da população atendida durante 
ação do Dia Mundial do Rim 2019 realizada no Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG).

Metodologia: Realizou-se estudo transversal com base na análise das 
respostas a um questionário próprio, aplicado pelos integrantes e coor-
denadores da Liga de Nefrologia da UFMG sobre os hábitos de vida e 
comorbidades, associado à aferição da pressão arterial (PA) e medida 
antropométrica da população abordada nos arredores do HC-UFMG, 
em Belo Horizonte durante ação do Dia Mundial do Rim em 2019.

Resultados: Analisou-se respostas de 72 pessoas. 75% (54) eram 
mulheres com idade média de 52,54 anos. 38,9% (28) tinham ensino 
fundamental incompleto. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi cita-
da por 65,5% (38), dislipidemia por 39,3% (23) e diabetes mellitus (DM) 
por 29,3% (17). 5,6% (4) eram tabagistas e 26.4% (19) ex-tabagistas. 
65,4% (33) eram sedentários ou não praticavam atividade física regu-
lar.  O IMC médio foi 26,76 e 59,6% (41) da população estava acima do 
peso ideal. A mediana de pressão arterial foi 126x80mmHg. 90% (63) 
afirmaram já ter ouvido falar sobre DR antes.

Conclusão: Afetando mais de 750 milhões de pessoas em todo o mun-
do, a doença renal é um problema de saúde pública global. O estudo 
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demonstrou que a ação do dia mundial do rim teve maior impacto di-
reto na população feminina adulta e que as principais comorbidades 
são HAS, dislipidemia e DM. O conhecimento e controle dos fatores de 
risco associado ao diagnóstico e ao tratamento adequado e precoce 
da DRC ajudam a prevenir ou retardar a evolução para as formas mais 
graves da doença com aumento da morbimortalidade.

 
Palavras-chave: Dia Mundial do Rim.Doença renal.Extensão univer-
sitária
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ), SÃO 
JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Renal (IR) refere-se a um quadro de 
disfunção, quando a excreção e o metabolismo renal apresentam-se 
diminuídos. O quadro pode ser agudo (atualmente chamado de Lesão 
Renal Aguda - LRA) ou crônico (denominada Doença Renal Crônica - 
DRC). Em ambos, um possível tratamento, além do controle da causa 
primária, é o tratamento dialítico. OBJETIVO: Traçar o perfil epide-
miológico dos pacientes internados para tratamento de Insuficiência 
Renal em Minas Gerais (MG) e no Brasil. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH/SUS), na seção Informações Epidemiológicas e Morbidade no 
DATASUS, considerando os registros de janeiro de 2013 a dezembro 
de 2018. RESULTADOS: Foram registrados 622.460 internações por 
IR no país, demonstrando um aumento de 19,3% no período. No Bra-
sil, maior parte dos pacientes era do gênero masculino (N=352.023 - 
56,6%); com idade entre 60-69 anos (N=136.091 - 21,9%); de raça/cor 
branca (N=228.130 - 36,6%). Em Minas Gerais, registraram-se 85.551 
casos (13,7% do total nacional) e um aumento de 15,1%. Maior par-
te da população também era gênero masculino (N=47.183 - 55,4%), 
na faixa etária de 60-69 anos (N=18.403 - 21,5%). A população mais 
afetada foi a raça/cor parda (N=39.039 - 45,6%). CONCLUSÃO: No 
período analisado, observou-se crescimento dos casos no estado e no 
país, com destaque para acometimento de uma população mais velha 
(60-69 anos), acompanhando o aumento da expectativa de vida brasi-
leira. Os dados de Minas Gerais apresentaram semelhanças entre os 
dados nacionais, reforçando a necessidade de desenvolver serviços 
e políticas alinhadas que atendam às necessidades desta população.

 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica.Diálise Renal.Sistemas 

de Informação Hospitalar
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What characterizes the patients who develop repeated or per-
sistent hyperkalaemia? A population-based laboratory study of 
potassium trajectories in p

AMANDA ROQUE MARTINS. 

ASTRAZENECA BRASIL, COTIA - SP - BRASIL.

BACKGROUND: Hyperkalaemia (HK) (defined as blood potassium 
(K+) >5.0 mmol/L) is common among patients with chronic kidney dise-
ase (CKD) and associated with adverse outcomes and increased costs. 

Little is currently known about what characterizes patients who expe-
rience repeated and persistent HK.

METHODS: Laboratory study of patients with established CKD in the 
total population (1.8 million inhabitants) of Northern Denmark, 2000-
2012. For all CKD patients who experienced a first incident HK event, 
we examined K+ trajectories over the following 6 months. We descri-
bed patient characteristics associated with persistent (≥2 consecutive 
K+ tests >5.0 mmol/L with maximum 1 normal K+ test in between) and 
repeated HK (≥2 K+ tests >5.0 mmol/L separated by ≥2 normal K+ tests).

RESULTS: Of 157,283 patients with CKD (median age 73 years, 59% 
females), 28% (n=43,845) experienced a subsequent HK event. During 
6 months after first HK, 29% had died, 45% had no additional high K+ 
test, while 26% (n=11,390) fell into a persistent or repeated HK pattern. 
FIGURE 1 shows K+ trajectories for the 11,390 HK patients with either 
persistent HK (A: 2 high K+ tests, n=3,936; B: 3 high tests, n= 1,236; C: 
≥4 high tests, n=974) or repeated HK (D, n=5,244). Important baseli-
ne predictors for developing persistent or repeated HK (e.g. trajectory 
C) included eGFR (prevalence ratio (PR)=2.40 (95% CI 1.91-3.01) for 
eGFR <15), severity of first HK event (PR=3.98 (95% CI 3.05-5.18) for 
K+ 6.0-6.5 mmol/L), and treatment with ACE-inhibitors (PR=1.32 (95% 
CI 1.23-1.41)) or spironolactone (PR=1.59 (95% CI 1.43-1.78)).

CONCLUSIONS:

Repeated HK and persistently elevated K+ levels are common in CKD 
patients and are preceded by readily identifiable clinical predictors for 
the populations at highest risk.

Palavras-chave: Chronic kidney disease.Heart failure epidemiology.
hyperkalaemia
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Hiperparatireoidismo primário normocalcêmico: relato de caso 
de indivíduo jovem com manifestação clínica por meio de tumor 
ósseo

RAFAEL PINETTI QUEMELLI1; ALINE COELHO FIGUEIREDO1; 
VICTÓRIA FERNANDA TEODORA COSTA2; RÔMULO JOSÉ DE 
CASTRO RESENDE2; RAUL LOPES MONTEIRO2; TÚLIO SAFAR 
SARQUIS SOARES2; RENAN AVELINO MANCINI2; REBECA 
NARCISA DE CARVALHO2; SOFIA VIDIGAL DOLABELLA2; LÍLIAN 
PIRES DE FREITAS DO CARMO2. 

1. HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo: Demonstrar a importância da investigação do hiperparati-
reoidismo primário (PHP) mesmo em pacientes normocalcêmicos e 
alteração do paratormônio (PTH) desproporcional à disfunção renal. 
Relato do caso: Paciente de 16 anos, sexo masculino, em programa-
ção cirúrgica ortopédica devido a tumor ósseo, evidenciou alteração de 
função renal (Creatinina = 1,5mg/dl), encaminhado então para Nefrolo-
gia, onde a biopsia renal evidenciou achados de nefrite crônica túbulo 
intersticial e fibrose em 30-40% sem qualquer antecedente que justifi-
casse - negava infecções urinárias na infância ou uso de qualquer me-
dicação. Exames mostravam uma alteração desproporcional do PTH 
em relação ao grau de disfunção renal (PTH 350pg/ml e Cr 1,5mg/dL) 
apesar do cálcio total normal (10,0mg/dl), que motivou a solicitação 
de cintilografia de paratireoide, com nodulação sugestiva de adenoma 
de paratireoide inferior direita. Encaminhado para remoção cirúrgica 
do adenoma, com a hipótese de PHP normocalcêmico,  cursou com 
elevação de PTH (560pg/ml) e piora progressiva de função renal (Cr 
3,56 - ClCr 23,9), mantendo cálcio sérico normal. Após a realização 
do procedimento cirúrgico, houve redução significativa das tumora-
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ções, entretanto o PTH permanecia elevado, levantando a hipótese 
de glândula ectópica ou de desenvolvimento de hiperparatireoidismo 
secundário a doença renal pelo hiperparatireoidsmo primário normo-
calcêmico. Conclusão: O PHP acomete 0,86% da população mundial 
e sua forma atípica (normocalcêmica) é mais rara ainda, em torno de 
6-8% dos casos, com poucos dados na literatura. A causa mais comum 
é a presença de adenoma na glândula (80%). Tumores marrons são 
manifestações raras (1,7%), porém muito indicativos desta patologia. 
Assim como o PHP hipercalcêmico, o normocalcêmico está associado 
a aumento da mortalidade, principalmente em relação às doenças car-
diovasculares e às repercussões clínicas ósseas e renais. A injúria re-
nal pode se  instalar em um contexto de hiperparatireoidismo primário, 
muitas vezes negligenciado pela normocalcemia possível, e com seu 
avançar, levar ao hiperparatireoidismo secundário. Portanto, a imedia-
ta suspeição e tratamento do PHP normocalcêmico é importante não 
só para seu tratamento, assim como para diminuição do risco de insta-
lação de doença renal crônico e suas complicações associadas.

Palavras-chave: Hiperparatireoidismo.normocalcemia.adenoma de pa-
ratireoide

AP2-65 [169] 

Análise da sobrevida de pacientes em Terapia Renal Substitutiva

LÍVIA CAETANO VASQUES; ISABELA QUEIROZ SILVA; SYLVIA 
APARECIDA DIAS TURANI; MARCIO SANTOS CAMINHAS; 
RAFAELA ALVES MARTINS; AMANDA DO VALE MONTEIRO; 
GERSON MARQUES PEREIRA JUNIOR. 

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução: a doença renal crônica (DRC) é considerada um problema 
crescente de saúde pública, associada ao envelhecimento contínuo da 
população mundial e ao alto custo e desfechos desfavoráveis que ela 
pode implicar. No estágio mais avançado da doença, muitos pacientes 
necessitarão de terapia renal substitutiva (TRS), cujas modalidades 
disponíveis são hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante 
renal, e cujas escolhas são influenciadas por fatores clínicos, sociais 
e pessoais. Objetivo: analisar a sobrevida e os fatores associados à 
mortalidade de pacientes em TRS. Metodologia: análise comparativa 
de sobrevida entre as modalidades e impacto da idade na mortalidade 
de 1513 pacientes em TRS, no serviço de nefrologia da Santa Casa 
de Belo Horizonte. Resultados: os pacientes transplantados eram 
significativamente mais jovens que aqueles ou DP ou HD, e também 
tinham mais tempo de TRS. Não houve diferença de sobrevida entre 
os pacientes em HD e DP, mas o risco de óbito foi significativamente 
maior entre esses, quando comparados aos pacientes transplantados. 
Conclusão: quando bem indicado, o transplante renal continua 
sendo a melhor forma de TRS, oferecendo ao portador de DRC 
maior sobrevida, com melhor qualidade. Introdução: a doença 
renal crônica (DRC) é considerada um problema crescente de saúde 
pública, associada ao envelhecimento contínuo da população mundial 
e ao alto custo e desfechos desfavoráveis que ela pode implicar. No 
estágio mais avançado da doença, muitos pacientes necessitarão 
de terapia renal substitutiva (TRS), cujas modalidades disponíveis 
são hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante renal, 
e cujas escolhas são influenciadas por fatores clínicos, sociais e 
pessoais. Objetivo: analisar a sobrevida e os fatores associados à 
mortalidade de pacientes em TRS. Metodologia: análise comparativa 
de sobrevida entre as modalidades e impacto da idade na mortalidade 
de 1513 pacientes em TRS, no serviço de nefrologia da Santa Casa 
de Belo Horizonte. Resultados: os pacientes transplantados eram 
significativamente mais jovens que aqueles ou DP ou HD, e também 
tinham mais tempo de TRS. Não houve diferença de sobrevida entre 
os pacientes em HD e DP, mas o risco de óbito foi significativamente 
maior entre esses, quando comparados aos pacientes transplantados. 
Conclusão: quando bem indicado, o transplante renal continua 
sendo a melhor forma de TRS, oferecendo ao portador de DRC maior 

sobrevida, com melhor qualidade.

Palavras-chave: doença renal crônica.terapia renal substitutiva.
sobrevida
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AP2-66 [95] 

Efeito do Fenofibrato sobre a adiposidade corporal do modelo de 
obesidade e uninefrectomia – Resultados preliminares

BARBARA BRUNA ABREU DE CASTRO1; PETRUS FERREIRA 
RENÓ1; KAIQUE ARRIEL1; MARCOS ANTONIO CENEDEZE2; 
NIELS OLSEN SARAIVA CAMARA2; HELADY SANDERS 
PINHEIRO1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA 
- MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - 
SP - BRASIL.

Introdução: A ação do fenofibrato (FF) em prevenir a lipotoxicidade 
renal, não foi investigada em animais uninefrectomizados que se tor-
nam obesos. Objetivo: Estabelecer o modelo de obesidade e unine-
frectomia (UniNx) e analisar o efeito do FF na adiposidade corporal. 
Metologia: Camundongos C57Bl6 submetidos à cirurgia simulada 
(Sham) e à UniNx (Doador) receberam dieta padrão (5% de gordura) e 
hiperlipídica (60% de gordura), para indução da obesidade (Sham OB 
e Doador OB). Após 10 semanas, animais do grupo Doador OB foram 
tratados com FF (0,05% na dieta/10 semanas – Doador OBFF). Após 
20 semanas avaliamos: ganhos energético, de peso e gordura. Resul-
tados: A dieta hiperlipídica foi menos palatável do que a dieta controle 
(34,6+2,3 vs. 46,9+3,9kcal/dia/100g), e houve boa aceitação da dieta 
com FF (51,4+5,7kcal/dia/100g), p<0,01. Os grupos obesos (Sham OB 
e Doador OB) apresentaram elevação do peso, índice de Lee e gordu-
ras retroperitoneal e epididimária comparados aos controles. O grupo 
Doador OBFF apresentou redução do peso (24,9+3,7 vs. 30,9+2,9g, 
p<0,01) e índice de Lee (296,1+10,6 vs 313,1+8,0, p<0,01) em rela-
ção ao Doador OB. O peso renal dos grupos Doador (0,21+0,02g) 
e Doador OB (0,22+0,02g) foram maiores do que nos grupos Sham 
(0,17+0,02g), Sham OB (0,17+0,02g) e Doador OBFF (0,19+0,03g), 
p<0,01. Conclusão: O consumo de dieta hiperlipídica induziu obesida-
de no modelo de UniNx. O FNF preveniu aumento do peso do rim nos 
animais com UniNx, sugerindo ação sobre a função renal.

Palavras-chave: DOENÇA RENAL CRÔNICA.DOAÇÃO RENAL.OBE-
SIDADE

NEFROLOGIA CLINICA
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Tuberculose renal como diagnóstico diferencial de piúria estéril

SARAH ROCHA DE ALMEIDA; VICTÓRIA VIEIRA FONSECA; 
RENATA VITORIANO CORRADI. 

UFVJM, TEÓFILO OTONI - MG - BRASIL.

Objetivo: Apresentar caso de Tuberculose renal (Tb renal) como diag-
nóstico diferencial de piúria estéril. Relato de Caso: S.M.L, 22 anos, 
feminino, consultou com nefrologista devido a disúria e polaciúria re-
correntes com 2 anos de evolução e tratamentos antimicrobianos an-
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teriores, sem resolução completa. Exames prévios: piúria persistente, 
uroculturas sem crescimento antimicrobiano e USG com rins de tama-
nho normal e cisto de 4,6cm em terço inferior do rim direito (D). Novos 
exames: piúria estéril, hiperfiltração glomerular (TFG 162ml/min) e pro-
teinúria (460mg/24hs). TC de abdome: cisto simples e espessamento 
das paredes do rim D. Instituído fármaco inibidor da ECA (iECA) para 
controle de proteinúria e hiperfiltração, Solicitada RNM para esclare-
cimento de alteração em rim D e referenciado paciente ao urologista, 
que iniciou tratamento para cistite intersticial. Em reavaliação nefroló-
gica, compareceu com melhora dos sintomas e RNM com espessa-
mento parietal circunferencial da pelve renal e terço superior do ureter 
D, sugestivo de estenose infundibular, comum em processos inflama-
tórios-infecciosos. Busca de bacilos álcool-ácido resistentes em urina 
positiva, confirmando diagnóstico de Tb renal. Iniciado tratamento de 
Tb e mantido iECA. Após 1 ano de término do tratamento, retornou 
para reavaliação e repetiu exames após a suspensão do iECA. Nor-
malizados TFG, proteinúria e sedimento. Conclusão: A Tb renal deve 
ser um diagnóstico a se considerar diante de piúria estéril persistente.

Palavras-chave: tuberculose renal.piúria estéril.proteinúria
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Púrpura de Henoch-Shönlein em idoso: um relato de caso raro

SYLVIA APARECIDA DIAS TURANI; BARBARA CAMPOS MATTOS; 
THAIS PAIVA TORRES; PEDRO AUGUSTO MACEDO DE SOUZA. 

SANTA CASA BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo fazer um relato de 
caso de um paciente de 79 anos diagnosticado com púrpura de Heno-
ch-Schönlein (PHS). Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 79 
anos, foi transferido para Santa Casa de Belo Horizonte, em outubro 
de 2018 devido à piora da função renal, desde março de 2018, à escla-
recer. Paciente com história de internação em  julho de 2018 evoluindo 
com pancitopenia, com melhora gradativa da plaquetopenia e leucope-
nia. Foi hemotransfudido e intercorreu com púrpuras em membros. Na 
Santa Casa de Belo Horizonte, foi realizada propedêutica para Lúpus 
eritematoso sistêmico, afastando essa hipótese diagnóstica.  Biopsia  
renal evidenciou à microscopia de imunofluorescência positividade 
(++/3+) de mais fortes intensidades, de padrão granular grosseiro me-
sangial e em todos os glomérulos para IgA. Conclusão: Em adultos 
a incidência e a severidade das manifestações clínicas da PHS, não 
são as mesmas vistas nas crianças, bem como o prognóstico, que 
difere substancialmente.  As manifestações renais tendem também a 
ser mais severas nos pacientes em idade adulta, sendo mais severas 
ainda nos idosos. Geralmente em crianças o diagnóstico é clínico. Em 
adultos é necessária a demonstração da deposição tecidual de IgA, 
que pode ser feita por biópsia de pele, porém nos casos de diagnóstico 
incerto e também quando há severo acometimento renal está indicada 
a biópsia renal.

Palavras-chave: IgA.Henoch-Schonlein.Vasculite por IgA
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POSITIVIDADE TECIDUAL DUPLA PARA PLA2R E THSD7A EM 
NEFROPATIA MEMBRANOSA IDIOPÁTICA: RARO RELATO DE 
CASO

DAVID CAMPOS WANDERLEY1; BÁRBARA DORNELAS JONES2; 
FABRICIO AUGUSTO MARQUES BARBOSA3; STANLEY DE 
ALMEIDA ARAUJO1. 

1. INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG 

- BRASIL; 2. HOSPITAL EVANGÉLICO, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 3. HOSPITAL DA UNIMED DE BELO HORIZONTE, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL. 

Objetivo: Relatar um raro caso de Nefropatia Membranosa idiopática 
com padrão imunofenotípico com positividade dupla para os anticorpos 
anti-PLA2R e anti-THSD7A e associação à Nefropatia por IgA.

Relato de caso: Paciente de 46 anos de idade, masculino, com quadro 
de edema progressivo de membros inferiores, espumúria e ganho pon-
deral de 10kg. O estudo anatomopatológico mostrou glomerulopatia 
membranosa associada à nefropatia por IgA com forte marcação gra-
nular membranosa para IgG1, IgG4, THSD7A e PLA2R, sendo este o 
sétimo caso da literatura com dupla positividade PLA2R e THSD7A. O 
paciente segue estável com lenta diminuição dos níveis de proteinúria, 
seguindo duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina, mantendo 
estabilidade hemodinâmica e sem alterações da função renal.

Conclusão: O diagnóstico da Nefropatia Membranosa e a definição 
das formas primárias e secundárias estão em plena transformação, 
uma vez que fatores fisiopatogênicos da doença ainda estão sendo 
esclarecidos. Apesar de rara, pode coexistir a positividade dupla para 
PLA2R e THSD7A e, tornando o caso único, quando considerada a 
associação à Nefropatia por IgA. Com isso, enfatizamos a importância 
de uma abordagem ampla com pesquisas de microscopia óptica, imu-
nofluorescência, microscopia eletrônica e pesquisas histológicas por 
imuno-histoquímicas para adequada elucidação e conhecimento dos 
mecanismos fisiopatológicos na Nefropatia Membranosa idiopática.

Palavras-chave: Nefropatia Membranosa idiopática.Receptor de Fos-
folipase A2 do Tipo M.Trombospondina Tipo 1 com Domínio Contendo 
7A
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DESCRIÇÃO DE CASO DE GLOMERULONEFRITE COM CURSO 
RAPIDAMENTE PROGRESSIVO

THALLES TRINDADE DE ABREU; DANIEL VICTOR MOREIRA 
MENDES; ISABELA ELEUTÉRIO GONÇALVES; STENIO BARBOSA 
DE FREITAS; THAIS OLIVEIRA TAVARES; FRANCISCO EDSON 
COELHO DE VASCONCELOS; EDUARDO GOMES MATTAR; 
SÉRGIO WYTON LIMA PINTO. 

COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS, DIVINÓPOLIS - MG 
- BRASIL.

Objetivo: Descrever caso clínico de glomerulonefrite crescêntica as-
sociada à doença antimembrana basal glomerular. Relato de caso: 
Homem, 49 anos, histórico de hipertensão arterial sistêmica, epilepsia 
e nefrolitíase. Admitido por quadro de náuseas, vômitos e disfunção 
renal (Cr 4,12). Função renal prévia desconhecida. Avaliação e prope-
dêutica evidenciaram: ultrassonografia de rins e vias urinárias normal; 
urinálise com presença de cilindros hemáticos, cilindros graxos, corpos 
graxos ovalados, codócitos e acantócitos; proteinúria 7,2g/24 horas; 
FAN, sorologias virais e Ac antiMB negativos; ANCA P positivo 1:80; 
C3 e C4 normais; eletroforese de proteínas normal. Iniciado pulsotera-
pia com metilprednisolona e ciclofosfamida. Biópsia renal evidenciou: 
glomerulonefrite crescêntica, em fase proliferativa - doença antimem-
brana basal glomerular (tipo I). Hoje encontra-se em tratamento com 
imunossupressores, creatinina em torno de 4 mg/dl. Não necessitou 
de terapia renal substitutiva e não apresentou quadro pulmonar he-
morrágico. Conclusão: Os achados histopatológicos da biópsia renal 
revelaram se tratar de um caso de glomerulonefrite crescêntica asso-
ciada à doença antimembrana basal glomerular, com ausência de he-
morragia alveolar e, até o momento, sem evolução para terapia renal 
substitutiva. A ausência de hemorragia alveolar ocorre em um terço 
dos casos. Tal doença geralmente apresenta-se de forma rapidamente 
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progressiva e fulminante.  

Palavras-chave: Glomerulonefrite.Membrana basal glomerular.Doença 
Antimembrana Basal Glomerular
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GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA POR NEFROPATIA MEM-
BRANOSA ASSOCIADA A VASCULITE ANCA POSITIVO:RELATO 
DE CASO.

TOMAS RIBEIRO CARVALHO; FELIPE MARQUES TOMÉ; ANDRÉ 
MARTINS FARIA; JOÃO CARVALHO FILHO; GIOVANNI HENRIQUE 
VERÇOSA. 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS, PASSOS - MG - 
BRASIL.

OBJETIVO: DESCREVER UM CASO DE GLOMERULONEFRITE 
CRESCÊNTICA COM A PRESENÇA DE DOIS PADRÕES DE GLO-
MERULOPATIA RARAMENTE DESCRITOS EM ASSOCiAÇÃO. 
RELATO: FEMININO, 78 ANOS, COM QUADRO DE DISFUNÇÃO 
RENAL GRAVE (CREATININA:7,2) POR GLOMERULONEFRITE RA-
PIDAMENTE PROGRESSIVA (HEMATÚRIA DISMÓRFICA E PRO-
TEINÚRIA SUBNEFRÓTICA). HISTÓRICO LABORATORIAL COM 
CREATININA DE 0,8 DEZ MESES ANTES DA NOSSA AVALIAÇÃO. 
ULTRASSOM:RINS DE TAMANHO NORMAL E ECOGENICIDADE 
ALTERADA. SOROLOGIAS VIRAIS NEGATIVAS. COMPLEMENTO 
NORMAL E FAN 1:160 PADRÃO NUCLEAR HOMOGÊNEO. INICIA-
DO PULSOTERAPIA COM 3 DOSES DE METILPREDNISOLONA E 
750MG DE CICLOFOSFAMIDA. A PACIENTE FOI COLOCADA EM 
HEMODIÁLISE E SUBMETIDA A BIÓPSIA RENAL QUE EVIDEN-
CIOU PADRÃO DE GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA COM 
CRESCENTES PREDOMINANTEMENTE FIBRÓTICOS EM MAIS 
DE 50% DOS GLOMÉRULOS, ALÉM DE POSITIVIDADE PARA IgG 
EM ALÇAS E MEMBRANA BASAL COM PADRÃO ORA LINEAR, ORA 
GRANULAR À IMUNOFLORESCÊNCIA. OBTIVEMOS RESULTADO 
POSITIVO PARA O ANCA (PADRÃO PERINUCLEAR) E NEGATI-
VO PARA A PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-MEMBRANA BASAL 
GLOMERULAR. CONCLUSÃO: DIANTE DA EVOLUÇÃO CLINICO-
-LABORATORIAL E ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA, CONCLUÍMOS 
TRATAR-SE DE UMA GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA COM 
PADRÃO DE NEFROPATIA MEMBRANOSA ASSOCIADA À VASCU-
LITE ANCA POSITIVO. A IMUNOFLORESCÊNCIA ENFRAQUECE 
O DIAGNÓSTICO DE LÚPUS PELA AUSÊNCIA DE POSITIVIDADE 
PARA DIVERSOS MARCADORES, EM ESPECIAL C1q. OPTADO 
POR TRATAMENTO DIALÍTICO SEM IMUNOSSUPRESSÃO PELO 
ALTO ÍNDICE DE ESCLEROSE GLOMERULAR.

Palavras-chave: CRESCÊNTICA.MEMBRANOSA.VASCULITE
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Cefaleia como protagonista de uma complicação crônica em 
paciente renal crônico em hemodiálise: relato de caso.

LUIZ SERGIO DE SOUSA BARBOSA LEITE; ANA CONCEIÇÃO 
NORBIM PRADO CUNHA; ANTONIO CARLOS LAENDER; LETICIA 
GOUTHIER BICALHO; SILVIA THAIS SÁ PIMENTA; TARCIO LUIS 
AZEVEDO DE OLIVEIRA; LUIZ FERNANDO CORREIA E SILVA; 
FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA. 

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Paciente sexo feminino, 29 anos, com doença renal crônica (DRC) se-
cundária à nefropatia obstrutiva em hemodiálise desde os 16 anos de 
idade, evoluiu com cefaléia crônica recorrente, atribuída à cefaleia pri-
mária do tipo enxaqueca e episódios intermitentes de galactorreia. Aos 

28 anos engravidou, menino nasceu com 32 semanas, peso de 1.780 
gramas e craniossistonose, sendo submetido a tratamento cirúrgico 
aos 8 meses de vida. Devido piora da cefaleia, foi optado por interna-
ção em maio de 2018 para realização de propedêutica complementar. 
Na avaliação não foram constatados sinais localizatórios, porém os 
exames de imagem identificaram massa heterogênea em sela túrcica. 
Equipe de endocrinologia avaliou e realizou propedêutica complemen-
tar devido suspeita de macroadenoma hipofisário. Submetida a pro-
cedimento neurocirúgico para ressecção de massa em região selar. A 
biópsia óssea concluiu: “lesão óssea rica em células gigantes, caracte-
rístico de tumor ósseo do hiperparatireoidismo”. Devido refratariedade 
clinica ao hiperparatireoidismo secundário (HPTS), em dezembro de 
2018 foi submetida a paratireoidectomia total com autoimplante. Evo-
luindo desde então com controle clinico e laboratorial adequado, sem 
apresentar recorrência de cefaleia. O HPTS refratário é uma complica-
ção grave nos pacientes em DRC e deve ser tratada de forma precoce 
para reduzir mortalidade nestes pacientes. 

Palavras-chave: Doença renal cronica.Hiperparatireoidismo.Tumor 
marrom
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Meningite criptocócica em paciente portador de nefrite lúpica 
imunossuprimido

THAIS PAIVA TORRES1; SYLVIA APARECIDA DIAS TURANI1; 
RAPHAEL VALENTE SALINAS2; PEDRO AUGUSTO MACEDO DE 
SOUZA1. 

1. SANTA CASA DE BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. 
UNIFENAS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Discorrer sobre um caso de meningite criptocócica em 
paciente com nefrite lúpica imunossuprimido no hospital Santa Casa 
de Belo Horizonte.

RELATO DE CASO: Homem, 56 anos, hipertenso, portador de glo-
merulonefrite membranoproliferativa, secundário a nefrite lúpica. Sub-
metido a tratamento de indução de remissão, recebeu Metilpredniso-
lona 1g por 3 dias e Ciclofosfamida (CYF) com dose acumulada de 
7070mg. No quinto ciclo, apresentou leucopenia e derrame pleural 
loculado à esquerda, tratado com antibiótico, com sucesso. Retorna 
após um mês, queixando cefaléia holocraniana há 20 dias, sem outros 
sintomas infecciosos. Propedêutica  com Tomografia de Crânio sem al-
terações e punção de líquor (LCR), que mostrou aumento das pressões 
de abertura, proteinorraquia e hipoglicorraquia. Iniciado anfotericina B 
(Anfo B) deoxicolato 0,7mg/kg/dia. Evoluiu com efeitos colaterais e pio-
ra da função renal (creatinina 2,49mg/dL), sendo modificada para Anfo 
B complexo lipídico 5mg/kg/dia. Cultura de LCR mostrou crescimento 
de Cryptococcus neoformans. Após a negativação das culturas no 17º 
dia de tratamento, suspenso Anfo B e iniciado Fluconazol (FLU) 8mg/
kg/dia por 10 semanas, seguido por 300mg/dia por 12 meses. Paciente 
recebeu alta após melhora clínica e reversão da IRA secundária a Anfo 
B Deoxicolato. Creatinina de alta: 1,09mg/dL.

CONCLUSÃO: O caso clínico reforça a importância de diagnóstico 
precoce das doenças oportunistas em paciente imunossuprimidos.

 
Palavras-chave: nefrite lúpica.meningite criptocócica.imunossupres-
são
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Síndrome WAGR: um relato de caso
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HENRIQUE MELO XAVIER1; LARISSA MONTEIRO DAMIANO 
HIPOLITO2; HUDSON MIGLIORINI DA SILVA2; GIULIA NEMER2; 
VALERIO HIPOLITO3; LILIANNI RIBEIRO GOMES BOU MAROUN2; 
ARTHUR FONTENELLE FITTIPALDI2. 

1. FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS ( FMC), CAMPOS DOS 
GOYTACAZES - RJ - BRASIL; 2. FACULDADE DE MEDICINA DE 
CAMPOS(FMC), CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - BRASIL; 3. 
FAGOOC, UBÁ - MG - BRASIL.

Relatar um caso de Síndrome de WAGR. D.S.B, masculino, 24 
anos, foi admitido com historia de crise hipertensiva. Ao exame físi-
co foi identificada uma anormalidade estrutural ocular, pressão arte-
rial 180x100mmHg,observou-se um deficit cognitivo acentuado. Em 
24 horas de evolução, tendo em vista os resultados laboratoriais que 
evidenciaram falência renal, creatinina 6,1mg/dl e TFG 11%, optou-se 
por uma estratégia terapêutica anti-hipertensiva agressiva. O paciente 
relatou baixa acuidade visual e discromatismo.Foi requerido então pa-
recer da oftalmologia,que identificou aniridia e nistagmo, cuja hipótese 
foi Síndrome de WAGR. WAGR é uma doença autossômica dominante 
rara com prevalência de 1:1.000.000 , no qual há depleção do cro-
mossomo 11p,que é diretamente proporcional a apresentação desta 
patologia. WAGR é um acrônimo para W(tumor de Wilms);A(aniridia);-
G(anormalidades genitourinarias);R(retardo mental).Um dos critérios 
diagnósticos é a presença de duas ou mais dessas características . No 
caso em discussão, o paciente apresentou aniridia com nistagmo,que 
esta presente em quase a totalidade dos casos da síndrome,  retardo 
mental com distúrbios psiquiátricos e falência renal.Em 60% dos pa-
cientes com essa condição, há evolução com insuficiência renal após 
os 12 anos de idade, sendo alguns casos alusivos ao tumor de Wilms.
Não obstante, a hipertensão arterial é a principal causa etiológica, ge-
rando glomeruloescerose segmentar focal, justificando assim o quadro 
clinico do paciente.

 
Palavras-chave: Síndrome WAGR.Injúria renal.Aniridia 
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Percepção da qualidade de vida e capacidade funcional em pa-
cientes com doença renal crônica submetidos á hemodiálise

FERNANDA DE FREITAS FERREIRA1; THAIS TEIXEIRA CAMPOS1; 
HIAGO ANTÔNIO DE PAULA COUTINHO2; LUANA APARECIDA 
ASTÉRIA DE OLIVEIRA3; MARIA SANTA AZEVÊDO2; STELLA 
MARINA SILVA AZEVEDO ARAÚJO4; WANDER VALADARES DE 
OLIVEIRA JÚNIOR5; YWIA DANIELI VALADARES6; ANA PAULA 
BEGALLI1; FABRICIO PEREIRA GUSMÃO1. 

1. NEFROBOM, BOM DESPACHO - MG - BRASIL; 2. UNA- BOM 
DESPACHO, PITANGUI - MG - BRASIL; 3. UNA- BOM DESPACHO, 
ANTUNES - MG - BRASIL; 4. UNA- BOM DESPACHO, BIQUINHAS 
- MG - BRASIL; 5. UNA- BOM DESPACHO, DIVINÓPOLIS - MG 
- BRASIL; 6. UNA- BOM DESPACHO, BOM DESPACHO - MG - 
BRASIL.

Introdução: A doença renal crônica causa lesões queresultam em per-
da irreversível das funções renais, apresentando impacto negativo em 
indivíduos acometidos, levando à limitações físicas e psicológicas. A 
hemodiálise objetivaatenuar os sintomas provocados pelo mau funcio-
namento renal e proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de 
vida.Objetivo: Avaliar os escores de qualidade de vida e sua associação 
com capacidade funcional em pacientes renais crônicossubmetidos à 
hemodiálise.Método:Realizado estudo observacional tipo transversal, 
onde foi aplicado a Escala de Lawton e o questionário KDQOL-SF 36, 
em pacientes submetidos à hemodiálise no 2º semestre de 2018em 
Bom Despacho-MG. Resultados: Os 59 pacientes incluídos no estudo, 
tinham idade entre 22 e 77 anos com média entre 54,93 ±13,67 anos, 
sendo 35 do sexo masculino. Houve correlação da capacidade funcio-

nal com dois domínios do questionário KDQOL-SF 36: funcionamento 
físico,(r= 0,570 p=0,000) e com a função sexual,(r=0,613 p=0,012). 
Houve também correlação do domínio efeitos da doençacom energia/
fadiga(r= 0,631 p=0,002),da energia/fadiga com funcionamento físico, 
(r=0,487 p=0,000) e nasaúde geral com tempo de tratamento (r=0,301 
p=0,021).Conclusão: Conclui-se que pacientes submetidos à hemodiá-
lise apresentam alterações significativas em sua capacidade funcional 
e na sua qualidade de vida. Porém, após análise dos dados observar-
mos que a percepção dos pacientes com relação aessas questões é 
satisfatória de acordo com sua condição de saúde.

Palavras-chave: Qualidade de vida.Capacidade funcional.Doença re-
nal crônica
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Níveis de atividade física, resiliência e depressão em pacientes 
renais crônicos submetidos à hemodiálise
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DESPACHO, BIQUINHAS - MG - BRASIL; 5. UNA- BOM 
DESPACHO, PITANGUI - MG - BRASIL; 6. UNA- BOM DESPACHO, 
ANTUNES - MG - BRASIL; 7. NEFROBOM, BOM DESPACHO - PA - 
BRASIL.

Introdução: No Brasil existem cerca de 10 milhões de indivíduos com 
doença renal crônica, apresentando diversas restrições, deixando-os 
susceptível ao estresse, redução do nível de atividade física, limita-
ções nas atividades de vida diária, depressão e aumentodo risco de 
comorbidades. Objetivo: Avaliar a resiliência, depressão e nível de ati-
vidade física em pacientes com doença renal crônica submetidos a he-
modiálise e suas correlações. Métodos: Trata-se de um estudo trans-
versal; aplicou-se a escala de resiliência, Inventário de depressão de 
Beck e o questionário de Baeckeem pacientes submetidos à hemodiá-
lise no 2º semestre de 2018em Bom Despacho-MG. Resultados: Dos 
72 pacientes incluídos no estudo 41(64,06%) são do sexo feminino, a 
média de idade foi de 55,95 ± 13,80 anos. Quando se correlacionou as 
variáveis estudadas, foi observado correlação negativa da idade com 
a resiliência(R= -0,365    p=0,003);da resiliência com a depressão(R= 
-0,513 p=0,000), do tempo de hemodiálise com o nível de atividade 
física (R= - 0,265   p=0,036), e não houve correlação entre tempo de 
hemodiálise e as variáveis de resiliênciae depressão. Conclusão: Ido-
sos são menos resilientes, sendo essa uma possível explicação para 
a sintomalogia depressiva dessa população. Verificou-se também que 
quanto maior o tempo de hemodiálise menor é o nível de atividade 
física. Sendo assim, é importante a criação de programas envolvendo 
toda equipe de saúde, a fim de melhorar o prognóstico e a qualidade 
de vida desses pacientes além de reduzir morbidades.

Palavras-chave: Atividade física.doença renal crônica,.resiliência.
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FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV) COMO COMPLICAÇÃO DE 
BIÓSPIA RENAL – RELATO DE CASO

ANA CAROLINA TOLOMELI OLIVEIRA1; ANDERSON TAVARES 
RODRIGUES1; BRUNA KELREN FREITAS POHLMANN2; PEDRO 
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1. FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA, BARBACENA - 
MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, 
SETE LAGOAS - MG - BRASIL; 3. FACULDADE DE MEDICINA DE 
BARBACENA, SÃO JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Avaliar e discutir a FAV como complicação da biópsia re-
nal, abordando os aspectos de epidemiologia, morbidade, condutas 
adotadas e prognóstico.

RELATO DO CASO: JPML, masculino, 16 anos, com diagnóstico de 
síndrome nefrótica córtico-dependente necessitando diagnóstico dife-
rencial. Realizada biópsia (Bx) renal percutânea guiada por ultrassom 
(US) com formação de volumoso hematoma peri-renal sem repercus-
são hemodinâmica ou hematimétrica. Paciente retorna para controle 
em março de 2019 sendo realizado novo US com Doppler que revela 
presença de FAV intra-renal no polo inferior na região da coleta de 
fragmento da Bx. Reabsorção completa do hematoma. Rim aumen-
tado de volume. Não houve prejuízo na função renal, nem no controle 
hematimétrico 2 meses pós-procedimento. Exames sem hematúria. 
Segue em acompanhamento regular da FAV mantendo sem repercus-
são clínica.

CONCLUSÃO: A Bx renal percutânea é indicada em casos específi-
cos de síndrome nefrótica, sobretudo diante de persistência da pro-
teinúria. A técnica guiada pelo US é mais usual, já que permite maior 
sensibilidade e menor taxa de complicações, contudo, estas ainda são 
recorrentes. Sangramentos são as intercorrências mais comuns, po-
dendo gerar hematoma peri-renal. Outras complicações comuns são: 
FAV, dores prolongadas e punção de órgãos adjacentes. A conduta 
para FAV é na maioria dos casos conservadora, sendo importante o 
acompanhamento ambulatorial destes pacientes já que há alto índice 
de resolução espontânea.

Palavras-chave: Biópsia renal.Fístula arteriovenosa.Ultrassom
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Apresentação aguda de trombose da veia renal esquerda: relato 
de caso
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1. RENALCLIN - UFSJ, SÃO JOÃO DEL REI - MG - BRASIL; 2. 
UFSJ, SÃO JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

Objetivo: Relatar uma condição grave, pouco frequente e de difícil 
diagnóstico: a apresentação aguda de trombose de veia renal.

Relato do caso: Mulher, 54 anos, admitida com quadro abrupto de 
dor intensa em flanco esquerdo, irradiando para região lombar, náu-
seas e hematúria macroscópica. Apresentou edema bipalpebral e em 
membros inferiores, com evolução de duas semanas. Sem antece-
dentes patológicos significantes. Achados de proteinúria de 24 horas 
>3,5 g/dL, lipidúria, hiperlipidemia e hipoalbuminemia, caracterizaram 
síndrome nefrótica. Evidenciou-se, à angio-TC renal, trombo na veia 
renal esquerda. Avaliação histológica compatível com Glomerulopatia 
Membranosa. Iniciou-se terapia anticoagulante com enoxaparina só-
dica SC (1mg/Kg/12-12h) e varfarina oral até estabilização do RNI. A 
dissolução do trombo foi confirmada por meio de angio-TC. A paciente 
recebeu alta após estabilização do quadro clínico e normatização dos 
exames laboratoriais. Foi continuado o uso da varfarina.

Conclusão: O quadro de síndrome nefrótica gera um estado de hiper-
coagulabilidade por aumento dos níveis plasmáticos de fibrinogênio 
e de fatores V e VIII, perda urinária de antitrombina III, alterações do 
sistema fibrinolítico, trombocitose e aumento da ativação e da agrega-
ção plaquetária, contribuindo, assim, para a trombose venosa. Casos 

como este são complexos e exigem olhar clínico apurado no intuito 
de identificar e de reverter rapidamente essa situação que pode ter 
complicações fatais.

Palavras-chave: trombose venosa.proteinúria.glomerulonefrite mem-
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Avaliação dos atendimentos realizados no ambulatório de saúde 
renal (ASR) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Unidade de 
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1. NÚCLEO DE NEFROLOGIA E PBH, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 2. PBH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo: traçar o perfil do atendimento nefrológico em 2018 comparado a 
2013 na URSSF.

Métodos: foi buscado no prontuário eletrônico o número de atendimentos 
no ASR da URSSF.

Resultados: Foram realizados 15702 atendimentos  ao longo do ano de 
2018    Deste total, 46%, foram retornos.  Todo atendimento recebe um CID.  
Comparando 2018x2013: 51x28% por Doença Renal Crônica (DRC) (CID 
N18),  9 x 6% por nefrolitíase (CID N20), 7 x 2 % por complicações renais do 
diabetes, 2x1% por hematúria. Outros CIDs frequentes: proteinúria isolada, 
síndrome nefrítica, rins policísticos,  síndrome nefrótica, cisto adquiridos.

Buscando-se no mesmo servidor o total de encaminhamentos aos nefrolo-
gistas referenciadas  pelos postos de toda rede básica de saúde de BH no 
ano de 2018, foi encontrado o total de 9369.  7064 pacientes foram atendi-
dos por DRC  nos postos e em 2013 apenas 1442.

Discussão: Segundo Vigitel 2016, tem crescido o diagnóstico de Hiperten-
são e Diabetes Mellitus e da frequência da obesidade em nossa população, 
conhecidos fatores de risco para DRC. Pela SBN 10%da população brasi-
leira é portadora de DRC.

O  uso de ferramentas que possibilitaram  diagnóstico precoce da DRC, 
estratificação do  risco e o matriciamento  das unidades básicas de saúde  
a distância e presencial, são motivos para este aumento do acolhimento do 
paciente com DRC.

O ambulatório da URSSF foi ampliado visando o cuidado ao nefropata  gra-
ve e  a referencia aos postos dos casos de DRC leve  e moderada.

Conclusão:  a importância em analisar do perfil de pacientes atendidos  está  
no planejamento de estratégias. O  projeto de matriciamento, educação 
continuada nas unidades básicas, o prontuário eletrônico compartilhado, 
fizeram com que  o ASR  da URSSF pudesse dar atenção necessária aos 
nefropatas.   

Palavras-chave: DOENÇA RENAL CRONICA.MATRICIAMENTO.AM-
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Introdução: A não aderência (NAd) aos anti-hipertensivos está asso-
ciada a piores desfechos clínicos. O programa de atenção secundária 
à saúde (PASS) tem o potencial de reduzir a NAd em hipertensos gra-
ves. Objetivo: Avaliar os fatores associados a NAd, após 12 meses de 
seguimento em PASS. Metodologia: Coorte prospectiva (Ago/2014 a 
Mai/2017), com 485 pacientes. Após 12 meses, 311 permaneceram no 
PASS. Foi considerada NAd ≥1 resposta positiva à escala Morisky Gre-
en Levine. Avaliamos fatores do modelo ecológico: níveis do paciente, 
profissional (micro), serviço (meso) e sistema de saúde (macro). Re-
sultados: Saíram do estudo 174 pacientes (35,9%). Os 311 estuda-
dos após 12 meses eram mulheres (54,6%), analfabetos (65,3%), com 
baixo letramento em saúde (74,0%) e baixa renda familiar (66%). À 
entrada, a NAd foi de 57,1% e ao final reduziu para 28,3% (p<0,001). 
O controle pressórico melhorou (23,8 vs.37,9%). Foram preditores de 
NAd no nível do paciente: idade (OR1,027; IC1,003-1,051; p=0,023), 
baixo letramento em saúde (OR1,987; IC1,009-3,913; p=0,047), PAS 
(OR1,010; IC1,003-1,021; p=0,049), tomada da medicação ≥2 vezes/
dia (OR1,941; IC1,091-3,451; p=0,024) e no nível micro: satisfação do 
paciente com a equipe (OR0,711; IC0,516-0,980; p=0,037). Conclu-
são: O PASS promoveu melhor controle pressórico e redução da NAd 
que foi associada a complexidade do tratamento e satisfação com a 
equipe. Estes resultados favorecem a implantação de programas se-
melhantes para hipertensos graves.

Palavras-chave: Hipertensão.Não aderência à medicação.Pesquisa 
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O peso da desigualdade no controle da hipertensão arterial, 
diabetes mellito e doença renal crônica
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG 
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INTRODUÇÃO:. Existem evidências que correlacionam fatores socio-
econômicos a uma maior prevalência e fatores de risco para doenças 
crônico-degenerativas. OBJETIVOS: Avaliar a prevalência e o impac-
to de fatores de risco sociais em pacientes com hipertensão arterial, 
diabetes mellitus e doença renal crônica. METODOLOGIA: coorte 
retrospectiva de agosto/2010-dezembro/2014. Critérios de inclusão: 
>18 anos, pelo menos 2 consultas no Centro Hiperdia de Juiz de Fora 
encaminhados pela atenção primária à saúde. Variáveis analisadas: 
dados sócio demográficos foram coletadas à admissão e as demais 
variáveis (clínicas e laboratoriais) foram coletadas no atendimento. 
Avaliadas as metas de controle clínico considerando os marcadores 
no início do acompanhamento e no final do estudo. RESULTADOS: 
Avaliados 6.369 usuários, 2.036 no ambulatório de hipertensão arte-
rial, 2.336-  diabetes mellitus e 1.997-  doença renal crônica. Houve 
aumento nos usuários que conseguiram atingir a meta de controle 
pressórico, de 42,7 % no início do acompanhamento para 62,6% ao fi-
nal. O mesmo ocorre com o controle glicêmico, inicialmente 32,1% dos 
usuários estavam na meta, ao final do estudo esse percentual subiu 
para 41,9%. Encontramos impacto da renda apenas no grupo diabético 
com renda familiar de até salário mínimo, OR1,15 com IC 1,042–1,281 
p=0,006. CONCLUSÃO: Apenas a renda impactou na progressão do 
diabetes mellitus, possívelmente pelo fato do acesso às medicações 
pela população com menor renda ser restrito às classes disponíveis 
no SUS.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica.Diabetes Mellito.Doen-
ça Renal Crônica

AP3-82 [93] 

DISFUNÇÃO RENAL CRÔNICA AGUDIZADA EM PACIENTE COM 
ANEMIA HEMOLÍTICA E REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA 
COM IMPLANTE DE MARCAPASSO: RELATO DE CASO E REVI-
SÃO

DAVID CAMPOS WANDERLEY; STANLEY DE ALMEIDA ARAUJO. 

INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Objetivo: Relatar um caso de Insuficiência Renal Crônica Agudiza-
da com história de hemólise intravascular, cursando com nefrite tu-
bulointersticial por pigmento de hemossiderina, associada a microem-
bolização gordurosa renal pós-revascularização miocárdica. Relato 
de caso: Paciente, sexo masculino, 80 anos e idade, apresentando 
insuficiência renal crônica. Hipertenso, dislipidêmico, cardiopata 
com história de cateterismo cardíaco e implantação de marcapasso 
com eletrodos em átrio e ventrículo direitos. Hb: 9,7 mg/l, plaquetas 
219.000/mm³, anisocitose, poiquilocitose, Ureia: 61, Creatinina: 1,69, 
urina rotina com traços de hemoglobinúria (sem proteinúria). A bióp-
sia renal foi realizada e, em estudo histopatológico, evidenciou nefrite 
tubulointersticial com moderada fibrose intersticial (35-45%), havendo 
frequente deposição intracitoplasmática de pigmento de hemosside-
rina. Presença de cristais de colesterol ocluindo o lúmen vascular ar-
teriolar. Conclusão: É bem conhecido que a hemólise intravascular é 
uma causa de insuficiência renal devido a danos tubulares causados 
pela colocação de pigmentos no túbulo proximal. A hemólise mantida 
pode causar dano renal crônico, causado por diferentes mecanismos. 
A biópsia renal nesses pacientes apresenta uma variedade de alte-
rações morfológicas, sendo mais comum a agressão tubulointersticial 
pelo pigmento de hemossiderina. Em pacientes submetidos à catete-
rismo cardíaco, a embolização por colesterol pode agravar ainda mais 
a hipoperfusão renal.

Palavras-chave: Insuficiência renal aguda.Hemólise intravascular.Ne-
frite tubulointersticial

AP3-83 [99] 

Esporotricose cutânea-disseminada em paciente hemodialítica

HUDSON MIGLIORINI DA SILVA1; HENRIQUE MELO XAVIER1; 
VALERIO HIPOLITO2; PRISCILLA RODRIGUES SAGGIORO3; 
LILIANNI RIBEIRO GOMES BOU MAROUN1; LARISSA MONTEIRO 
DAMIANO HIPOLITO1; GIULIA NEMER1; ARTHUR FONTENELLE 
FITTIPALDI1. 

1. FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CAMPOS DOS 
GOYTACAZES - RJ - BRASIL; 2. FAGOOG, UBÁ - MG - BRASIL; 3. 
SUPREMA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Relatar um caso de esporotricose cutâneo-disseminada em uma pa-
ciente hemodialítica.MAB, 58anos, sexo feminino,  diabética e hiper-
tensa, há 4 anos encontra-se em terapia de substituição renal. Foi ad-
mitida há cerca de 6 meses  devido à complicações da doença renal 
crônica. Queixava-se de náuseas, vômitos, dor abdominal e febre no 
momento da internação. Em 24 horas de evolução foi observado le-
sões que tinham aspecto ulcerado com bordas bem delimitadas ene-
grecidas e conteúdo fibrinoide em face, colo e membros superiores. 
Foi relatado que as lesões apareceram em Maio de 2018 e foram trata-
das a princípio com corticoide tópico prescrito por um dermatologista, 
porém não houve melhora. Em agosto fez uso de Prednisona 20mg 
por 5 dias. Mantida as lesões a paciente fez uso Nebacetin nas áreas 
afetadas. Após meses de evolução outra dermatologista suspeitou de 
esporotricose,por se tratar de uma paciente imunodeprimida devido 
suas comorbidades e a ectoscopia das lesões , prescreveu Fluconazol 
150mg 2 vezes na semana. Devido apenas regressão parcial da doen-
ça, optou-se pela substituição por Itraconazol com dose ajustada para 
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doença renal crônica. Alcançando sua remissão completa.Conforme 
dados da literatura, a apresentação cutâneo-disseminada de esporotri-
cose é mais frequente em pacientes imunodeprimidos, como os doen-
tes renais crônicos.  Reforçando assim a necessidade de atenção para 
o aparecimento desse tipo de lesão nesse grupo de pacientes

Palavras-chave: Esperotricose.Cutaneo-Disseminada.Doença Renal 
Cronica

AP3-84 [102] 

Abordagem Terapêutica na Nefropatia Membranosa com mani-
festação clínica atípica

LARISSA MONTEIRO DAMIANO HIPOLITO1; HENRIQUE MELO 
XAVIER1; VALERIO HIPOLITO2; GIULIA NEMER1; ARTHUR 
FONTENELLE FITTIPALDI1; HUDSON MIGLIORINI DA SILVA1; 
PRISCILLA RODRIGUES SAGGIORO3. 

1. FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CAMPOS DOS 
GOYTACAZES - RJ - BRASIL; 2. FAGOOC, UBA - MG - BRASIL; 3. 
SUPREMA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Relatar a relevância do tratamento iminente na suspeita de um qua-
dro clinico de glomerulonefrite rapidamente progressiva. P.P.S., 55 
anos,masculino. Foi admitido apresentando edema significativo em 
membros inferiores aproximadamente há 04 meses, com piora pro-
gressiva do quadro associado a edema cervical. Ao exame físico, 
sem linfonodomegalia, tireoide não palpável, pressão arterial de 
140x80mmHg,ausência de turgência jugular, murmúrio vesicular di-
minuído em base direta. A conduta inicial consistiu de análise do he-
mograma, eletrólitos, ureia, creatinina, sedimento urinário (EAS), pro-
teinúria de 24 horas, marcadores autoimunes e função tireoidiana. Os 
resultados revelaram creatinina 2,6 mg/dl, ureia 104 mg/dl e proteinuria 
12g. O EAS mostrou 7 hemácias por campo; proteínas 2+; hemoglo-
bina 2+.Exames autoimunes e sorologias não reagentes.C3/C4 sem 
alteração. Mediante um cenário de Síndrome Nefrotica somado ao 
quadro clinico, a equipe medica avetou-se para hipótese diagnostica 
de glomerulonefrite rapidamente progressiva, iniciou-se de imediato a 
corticoterapia com imunossupressão, devido a dificuldade logística 
da realização da biopsia por se tratar de um hospital desprovido de 
recursos. Após a pulsoterapia, houve remissão da injuria renal com 
normalização da função renal.Posteriormente o resultado da biopsia 
demonstrou Glomerulonefrite membranosa(GM) estagio II.Conclui-se 
então a importância de iniciar-se o tratamento independentemente do 
diagnostico etiológico definitivo.

Palavras-chave: Glomerulonefrite Membranosa .Glomerulonefrite Ra-
pidamente Progressiva.Tratamento

AP3-85 [104] 

Paralisia Peródica Hipocalêmica: um relato de caso

LUIZ GUSTAVO DE FARIA FERREIRA; MARIANA CAETANO 
CHAVES; MARIA EDUARDA MARQUES BORGES; MATHEUS 
SOARES PÍCCOLO; MIRELLA MONIQUE LANA DINIZ; MARCOS 
LANNA DAMÁSIO DE CASTRO; HENRIQUE MOREIRA DE 
FREITAS; TIAGO LEMOS CERQUEIRA; KÁTIA DE PAULA FARAH; 
LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO. 

UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo

Descrever um caso de Paralisia Periódica Hipocalêmica e discutir suas 
bases fisiopatológicas e possibilidades terapêuticas.

Relato do Caso

Homem, 42 anos, procura atenção primária para investigação de 
episódio inédito de paralisia, tontura, sudorese, parestesia de face e 
MMSS, e palpitações; ocorrido três dias antes. Na UPA, onde foi aten-
dido durante a crise, constatou-se hipocalemia (K+ 2,5 e, após reposi-
ção, 3,1 mEq/L), com ECG normal.  Sem relato de distúrbio ácido-base 
durante as crises. Negava comorbidades, uso de medicações, etilismo 
e tabagismo. História familiar de labirintite, e litíase renal passada re-
solvida sem intervenção. Em oito meses de seguimento na UBS ocor-
reram mais três crises, mesmo com uso de Cloreto de Potássio. Após 
revisões laboratoriais normais, incluindo o hormônio estimulador da ti-
reoide (TSH), percebeu-se hipocalemia transitória, observada apenas 
em crise. Orientado, em várias consultas, quanto a prevenção das cri-
ses:  restrição de carboidratos, afastamento de exercícios extenuantes 
e atenuação de estresse.

Conclusão

A paralisia periódica hipocalêmica é um distúrbio neuromuscular ma-
nifestado por episódios agudos de hipotonia e redução dos níveis sé-
ricos de K+, relacionados a exercícios extenuantes e alta ingesta de 
carboidratos. Trata-se de uma patologia rara, com 1 caso para cada 
100.000 pessoas, afetando mais homens de 15 a 35 anos. Pode ser 
primária (hereditária: autossômica dominante, na maioria dos casos) 
ou secundária a outras doenças. Em cerca de um terço dos casos, a 
patologia pode ser consequência de uma nova mutação. A fisiopatolo-
gia é desconhecida, mas suspeita-se de alteração em canais de cálcio 
e sódio. O diagnóstico baseia-se em episódios transitórios de fraqueza 
com hipocalemia comprovada e exclusão de causas secundárias. O 
manejo dos pacientes varia com a classificação de gravidade e o tra-
tamento indicado inclui utilização de sais de potássio, evitar exercícios 
extenuantes e estresse, além de menor ingesta de carboidratos.

Palavras-chave: hipocalemia.paralisia periódica.hipopotassemia tran-
sitória

AP3-86 [120] 

Glomerulonefrite pós-infecciosa secundária a infecção estafilo-
cóccica com predomínio de IgA: Dois relatos de casos.

ANA CAROLINA GUEDES MEIRA1; ANA ELISA SOUZA JORGE1; 
MARCIO SANTOS CAMINHAS1; STANLEY DE ALMEIDA ARAUJO2; 
DAVID CAMPOS WANDERLEY2. 

1. SANTA CASA BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. 
INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução:  A glomerulonefrite pós-infecciosa (GNPI) relacionada a 
infecções estafilocóccicas tem aumentado sua incidência atingindo 
principalmente idosos, e possui como importantes fatores de risco 
diabetes e imunossupressão. O padrão histopatológico mais comum 
é o de uma glomerulonefrite proliferativa e exsudativa, e à imunoflu-
orescência pode se apresentar com um padrão variante em que há 
predomínio de depósitos de IgA, sendo importante diferenciá-la da Ne-
fropatia por IgA.

Objetivo:  Relatar dois casos clínicos de glomerulonefrite pós estafi-
locóccica com predomínio de IgA ocorridos no hospital da Santa Casa 
de Belo Horizonte no início de 2019.

Metodologia: Revisão de prontuários e exames realizados durante as 
internações dos pacientes, bem como da literatura sobre o tema.

Resultados: Os pacientes apresentaram infecções de pele e partes 
moles, hematúria, proteinúria e insuficiência renal grave com necessi-
dade de suporte dialítico. Como fatores de risco, um apresentava DM2 
e outro Síndrome Mielodisplásica. Ambos foram submetidos a biópsia 
que mostraram predomínio de IgA à imunofluorescência. Demais glo-
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merulopatias foram descartadas. Um dos pacientes recuperou a fun-
ção renal, enquanto outro mantém necessidade de tratamento dialítico.

Conclusão:  A GNPI relacionada ao estafilococo com predomínio de 
IgA é um padrão histológico pouco encontrado e nos casos relatados 
tiveram acometimento renal grave, o que aumenta a importância de 
seu reconhecimento.

Palavras-chave: Glomerulonefrite pós infecciosa.Glomerulonefrite por 
IgA.estafilococos
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Nefropatia cirrótica por IgA

GISLANE PINHO DE FIGUEIREDO; ADÃO FERREIRA DE MORAIS; 
ALINE COELHO FIGUEIREDO; DANIEL DE OLIVEIRA CAETANO; 
GABRIELA DE CAMPOS VIVEIROS; NICOLAS FIGUEIREDO FARIA; 
FLÁVIA LOPES SIQUEIRA; MÍRIAM MARIÁ LIMA SOUZA. 

HOSPITAL JULIA KUBITSCHECK, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Objetivo: Relatar a confirmação histológica por meio de fragmento re-
nal de nefropatia por IgA secundária.

Relato de Caso: P.S. 41 anos, sexo feminino, etilista com ingestão de 
mais 40 g de álcool diariamente, há mais de duas décadas, evoluindo 
com injuria renal aguda, anemia hemolítica e proteinúria subnefrótica.
(3,1G/24h). Exames: LDH 660, Reticulocitos 4,4% (corrigido 2,6%), 
Coombs direto positivo. Hb 9,2 plaq 124mil RNI 1,3 Albumina 2,7 Cre-
atinina de 0,8; ureia de 45mg/dl.FAN : não reagente ;Haptoglobina 
10(16-200); C3 0,83(VR 0,9-1,7); C4 0,13(0,12-0,6); ANCA C e P não 
reagente; Anti mitocôndria e Anti músculo liso não reagentes; Cerulo-
plasmina 22,8(22-58). Sorologias Anti HIV, hepatite C e B negativos. 
US abodme: Hepatomegalia discreta associada a sinais de esteatose. 
Figado de dimensões aumentadas com ecogenicidade aumenta. Bi-
ópsia renal: foram identificadas positividades à Imunofluorescência de 
padrão granular grosseiro de fortes intensidades, ao longo das alças 
capilares glomerulares e mesangial para IgA, C3, Kappa e Lambda. À 
microscopia de luz foram identificadas difusa expansão da matriz me-
sangial, com focal duplicação das alças capilares glomerulares, com 
infiltrado inflamatório mononuclear de permeio.

Discussão: A deposição de IgA no mesângio glomerular se deve a um 
defeito no clareamento hepático de imuno complexos circulantes,isto 
pode ocorrer em qualquer forma de hepatopatia crônica, viral ou não.

Palavras-chave: nefropatia do IgA.cirrótico.injuria renal aguda
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PRINCIPAIS APRESENTAÇÕES CLINICAS E ANATOMOPATOLÓ-
GICAS NAS INDICAÇÕES DE BIÓPSIA RENAL EM UMA CLÍNICA 
DE NEFROLOGIA

CLAUDIA RIBEIRO; PEDRO AUGUSTO MACEDO DE SOUZA; 
CAROLINE FELIZARDO ARAUJO; TAINÁ COELHO DOS SANTOS. 

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

A biópsia renal (BxR) é ferramenta indispensável para o nefrologista 
no diagnóstico e prognóstico de nefropatias. O registro epidemiológi-
co destas é importante para o  planejamento de políticas de saúde. 
OBJETIVO: Analisar achados anatomopatológicos (AP) de BxR em 
pacientes do Serviço de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte, 
relacionando-os com a síndrome renal de apresentação da doença no 
momento de indicação da biópsia. MATERIAL E MÉTODOS: Foram 

levantados de registros de prontuários dados de BxR sequenciais de 
rins nativos de janeiro de 2013 a fevereiro de 2019. A técnica consistiu 
em BxR percutânea guiada por ultrassom em tempo real com identifi-
cação da vasculatura intrarrenal por Doppler. Utilizou-se agulha semi-
-automática de 16G x160 mm. Dados demográficos, número de glo-
mérulos nas amostras, forma de apresentação clínica das nefropatiase 
e o diagnóstico AP final foram coletados. Os resultados de incidência 
estão expressos em percentuais e médias. RESULTADOS: Foram 
realizadas 328 BxR no período analisado. A média de idade dos pa-
cientes foi de 47 (11-87) anos e uma média de 17 glomérulos por pro-
cedimento com média de 3 fragmentos coletados por procedimento. 
As principais apresentações clínicas foram síndrome nefrótica 34%, 
síndrome nefrítica 20%, glomerulonefrite (GN) rapidamente progres-
siva 14%, síndrome mista 9%, insuficiência renal crônica 7% e insu-
ficiência renal aguda 6% e outras apresentações em 10% dos casos. 
Doze amostras não foram representativas e não puderam ter os dados 
AP analisados. Os principais diagnósticos em frequência nos grupos 
de síndrome nefrótica foram GN membranosa e GESF com 24% cada, 
glomérulos normais 21%, amiloidose 8%, nefropatia por IgA e nefropa-
tia diabética com 4% cada e GN membranoproliferativa com 3%. Nos 
demais 12% outros diagnósticos. Na síndrome nefrítica, nefrite lúpica 
(47%) e GN proliferativa difusa (16%) foram os mais comuns, segui-
dos de IgA (9%). As glomerulopatias mais frequentes, independente 
da forma de apresentação clínica, foram nefrite lúpica 16,4% GESF 
13%,  GNM 11,3%,  nefropatia por IgA 9% e GNMP 7%. Nefropatia 
diabética representou 2,8 % do total de biópsias realizadas. CONCLU-
SÃO: Síndrome nefrótica foi a principal indicação de BxR assim como 
em outros dados publicados com prevalência maior de GN membrano-
sa e GESF. A baixa incidência de IgA e nefropatia diabética se deve a 
uma política mais restritiva de biópsia nessas apresentações clínicas. 

Palavras-chave: biópsia renal.glomerulopatias.síndrome nefrótica
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Glomerulopatia Membranosa associada a Glomeruloesclerose 
Focal e Segmentar Colapsante em rim nativo: Um raro relato de 
Paciente HIV-negativo.

DAVID CAMPOS WANDERLEY1; BÁRBARA DORNELAS JONES2; 
ROBERTO LAZZARINI DE OLIVEIRA2; STANLEY DE ALMEIDA 
ARAUJO1. 

1. INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG 
- BRASIL; 2. HOSPITAL EVANGÉLICO, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Objetivo: Relatar uma incomum apresentação morfológica de Glo-
merulopatia Membranosa (GMN) associada a Glomeruloesclerose 
Focal e Segmentar (GESF) Colapsante em biópsia de rim nativo, cor-
relacionando com os aspectos clínicos.

Relato do caso: Paciente, sexo masculino, 59 anos, hipertenso, 
evoluído com edema de membros inferiores e proteinúria, sorologias 
negativas (HBV, HCV, HIV e VDRL), complemento normal, FAN e 
FR negativos. USG evidenciando rins de forma e volume dentro da 
normalidade, contornos regulares e espessura normais, com ecoge-
nicidade levemente aumentada bilateral.Propedêutica complementar 
revelou hematúria com dismorfismo eritrocitário, proteinúria (2g/24h) 
e elevação da creatinina (1,7 mg/dl). Avaliação histopatológica e de 
imunofluorescência evidenciando GMN associada a GESF colapsan-
te, com fibrose intersticial discreta (20-30%) e nefroesclerose vascular 
hipertensiva.

Conclusão: Glomerulopatia membranosa é uma importante causa de 
síndrome nefrótica em adultos e tem sido relatada em associação a 
uma variedade de outras glomerulopatias, incluindo GESF, mas rara-
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mente em sua forma colapsante. Os mecanismos para coexistência 
dessas duas entidades ainda são controversos e geram dúvidas para 
a escolha terapêutica. Clinicamente, além de proteinúria, esta asso-
ciação costuma apresentar hematúria, hipertensão e elevação da 
creatinina sérica. Além disso, a associação destas está associada à 
maior comprometimenro tubulointersticial quando comparada à GMN 
isolada.

Palavras-chave: Glomelulopatia Membranosa.GESF colapsante.Pro-
teinúria
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Nefropatia por IgA combinada com Glomerulonefrite Membrano-
sa: uma associação rara.

MARIANA OURIQUES LEITE FUCKS1; LÍLIAN PIRES DE FREITAS 
DO CARMO2; LEIDSON DURÃES DE ALKMIM1; SILVIA CORRADI 
FARIA DE MEDEIROS2; ARIEL AUGUSTO DE BRITTO ROSA1; 
LUCIANA MENIN FERREIRA1; DANIELA DE ALMEIDA ALVES2; 
CAMILA LOPES ZICA2; KÊMILA MARTINS CHAVES1; ROBERTO 
EDUARDO SALUM1. 

1. HOSPITAL SANTA RITA, CONTAGEM - MG - BRASIL; 2. 
HOSPITAL VERA CRUZ, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Demonstrar que a aumento da proteinúria na Nefropatia 
por IgA pode ter outra causa que não a piora da patologia de base.

RELATO DE CASO: Mulher de 51 anos, que aos 40 anos, em 2009, em 
pré-operatório para histerectomia foi diagnosticada hematúria e pro-
teinúria, feita biópsia renal que revelou Doença de Berger subclasse II 
tipo GESF, com pouca lesão túbulo intersticial (classificação de Haas). 
Havia sido tratada com 40mg de prednisona por 03 anos. Iniciado 
enalapril 40mg/dia, suspenso corticoide em 2013. Mantinha creatinina 
0,73mg%, proteinúria < 1g/24h e normotensão. Em outubro de 2016 foi 
associada losartana devido proteinúria de 1,3g/24h. Meses após apre-
sentou proteinúria de 3,71g/24h, edema de membros inferiores, crea-
tinina 0,66mg% e PA 130/80 mmHg. Optado por início de prednisona 
60mg e mantido o bloqueio do SRAA. Aos 6 meses de corticoterapia 
persistia proteinúria, sendo suspensa prednisona e iniciada espirono-
lactona. O nível de proteinúria permaneceu em torno de 2g/24h duran-
te um ano, quando, em novembro de 2018 aumentou acima de 5g/24h, 
com albumina de 3,3g% e sem alteração da pressão arterial. Optou-se 
por nova biópsia renal em fevereiro de 2019 que evidenciou Glomeru-
lopatia Membranosa Estágio II combinada com Nefropatia por IgA. No 
momento, aguarda microscopia eletrônica e estudo de imunohistoquí-
mica para PLA2R no material de biópsia renal. A paciente permanece 
com função renal preservada e sem alterações ecográficas renais.

CONCLUSÃO: A repetição da biópsia renal em casos de nefropatia por 
IgA em que há piora significativa da proteinúria com preservação da 
função renal pode revelar associação rara desta doença com glomeru-
lonefrite membranosa.

Palavras-chave: Nefropatia por IgA.Proteinúria.Glomerulonefrite mem-
branosa
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RENINOMA: UMA CAUSA RARA DE HIPERTENSÃO SECUNDÁ-
RIA

CLÁUDIA LOURES DE ASSIS; PEDRO AUGUSTO MACEDO DE 
SOUZA; LÍVIA CAETANO VASQUES; DEBORA CRISTOFORIDIS 
TEIXEIRA; RÍSIA EDWIGES DE OLIVEIRA GUIMARÃES; 
GERSON MARQUES PEREIRA JUNIOR; NATHALIA ÁDILA ALVES 
MACHADO; LUCIANA VALERIA COSTA E SOUZA. 

SANTA CASA BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo:Descrever um caso dereninoma, tumor produtor de renina 
originário das células justaglomerulares,causa rara de hipertensão se-
cundária.Resumo: D.A.F.A.R., sexo masculino, 26 anos,previamente 
hígido,admitido na SCMBH comquadro de cefaleia, oligúria, náuseas 
e pressão sistólica aferida de 270 mmHg. Exames laboratorais com hi-
pocalemia (potássio:2,9mEq/L), aumento de escórias renais (ureia: 
95mg/dl e creatinina:7,89mg/dl), hematúria glomerular e proteinúria 
subnefrótica. Submetido à fundoscopiaque identificou retinopatia hi-
pertensiva grau III.Propedêutica complementar revelou elevação de al-
dosterona (97ng/dL) e renina (9,3ng/ml/h), sendo então diagnosticado 
com hipertensão acelerada maligna e hiperaldosteronismo secundário. 
Arteriografia renal e doppler de arterias renais normais. Tomografia de 
abdome contrastada evidenciou pequena formação nodular no córtex 
renal esquerdo, hipodensa e hipocaptante na fase pós-contraste, com 
1,8 x 0,8cm e limites bem definidos, sugestiva de reninoma. Evoluiu 
com necessidade de terapia renal substitutivae, no momento, aguarda 
nefrectomia parcial eletiva. Conclusão:Além de ser condição clínica 
rara, o reninoma é um diagnóstico desafiador, visto que seus sintomas 
são inespecíficos e sua propedêutica nem sempre disponível. Entre-
tanto, valores muito elevados de renina e aldosterone sugerem o diag-
nostico e, uma vez identificado, sua ressecção é capaz de garantir, 
na maioria dos casos, a normotensão dos pacientes. 

Palavras-chave: Reninoma.Hipertensão secundaria.Hiperaldosteronis-
mo
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Relato de Caso: Hipocalemia Paroxística

MARCUS VINICIUS DE PÁDUA NETTO1; IZZA BARBARA RIBEIRO 
CARDOSO2; DIOGO FERNANDES DOS SANTOS2; JOSÉ 
RICARDO BENTO SILVA2; BÁRBARA DE LIMA MEDEIROS2; 
PEDRO HENRIQUE PAIVA CARDOSO NUNES2; MARÍLIA RIBEIRO 
MACHADO2. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA 
- MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 
UBERLÂNDIA - MG - BRASIL.

Objetivo: A hipocalemia é um dos distúrbios hidroeletrolíticos mais co-
muns, sendo definido como diminuição dos níveis séricos de potássio. 
As alterações do potássio sérico variam de acordo com a ingestão, 
armazenamento nas células e na excreção urinaria e para identificar 
a causa da hipocalemia é necessário anamnese detalhada e exames 
complementares. Esse resumo tem como objetivo relatar um caso de 
um importante diagnóstico diferencial das causas da hipocalemia.

Relato de caso: GSA, 18 anos, masculino. Apresentou paraparesia 
em MMSS e MMII que evoluiu para paraplegia de MMIIS, K:2,4 mE-
q/L com melhora dos sintomas após reposição. Apresentou episódios 
semelhantes, sempre precedidos por alimentação copiosa e rica em 
carboidratos, sendo optando por investigação ambulatorial. Exames: 
Bic. urinário 70mEq/L; HMG sem alterações; Gli: 97; vitaminaD: 17,79; 
Ur: 22,3; Cr: 0,86; Na: 145; K: 3,81; Mg: 2,10; P: 3,88; T3T: 115,9; TSH: 
7,86; K Urina 24h: 21,24 mEq/24hs. ENMG: Sinais de decremento da 
amplitude do potencial de ação muscular e padrão gráfico compatível 
com Paralisia Periódica Hipocalêmica. TC de abdome dentro dos pa-
râmetros normais

Conclusão: A Hipocalemia Paroxístico Familiar um raro mais importante 
diagnóstico diferencial quando da investigação, principalmente após ex-
clusão das causas mais comuns e quando relacionado a situações que 
aumentem a atividade simpática e a liberação insulina como encontrado 
após ingestão de grande quantidade de carboidrato relatado no caso.

Palavras-chave: Hipocalemia paroxística.Hipocalemia.Distúrbios hi-

droeletroliticos
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Cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes with 
associated cardio-renal-metabolic comorbidities

AMANDA ROQUE MARTINS. 

ASTRAZENECA BRASIL, COTIA - SP - BRASIL.

Cardio-renal-metabolic comorbidities (CRMCs) associated with type 2 
diabetes (T2DM) increase patient morbidity and mortality. We evalua-
ted the incremental contribution of various CRMCs to the risk of myo-
cardial infarction, stroke, or cardiovascular death (MACE), heart failure 
(HF), and all-cause mortality (ACM) in patients with newly diagnosed 
T2DM.

Using ICD-9 codes, T2DM patients were identified in a US EMR (Hume-
dica/Optum) database along with other CRMCs (hypertension {HTN}, 
hyperlipidemia {HPLD}, chronic kidney disease {CKD}) at the time of 
T2DM diagnosis. Patients’ records were assessed for the occurrence 
of MACE, HF, and ACM.

Between 1 Jan 2011 and 31 Mar 2015, 180722 incident T2DM patients 
were identified (age {mean [SD]}: 62.4 [13.5], 52.0% male) with/without 
CRMCs: T2DM only (n=25114; 13.9%), T2DM+HTN (n=20863; 11.5%), 
T2DM+HPLD (n=13274; 7.3%) T2DM+HTN+HPLD (n=52415; 29.0%), 
and T2DM+HTN+HPLD+CKD (9.9%). The risk of MACE, HF and ACM 
increased with a greater number of CRMCs (Table), CKD being asso-
ciated with the highest incremental risk for ACM.

In patients with new diagnosis of T2DM, the risk of MACE, HF, and dea-
th increased incrementally with a greater number of CRMCs; with CKD 
being the main driver of mortality. These results may have implications 
for risk factor management, and potentially selection of treatment stra-
tegies among T2DM patients with various CRMCs.

 
Palavras-chave: Type 2 diabetes.Cardiovascular disease.Renal disease
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Nefropatia Membranosa Secundária a Sífilis

FERNANDA QUADROS MENDONÇA1; DIVINO URIAS DE 
MENDONÇA2; RODRIGO JOSÉ RAMALHO1; EMERSON QUINTINO 
DE LIMA1; ANA CAROLINA NAKAMURA TOME1; CAROLINE URIAS 
ROCHA2. 

1. FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
- FAMERP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - BRASIL; 2. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES, 
MONTES CLAROS - MG - BRASIL.

Objetivo: Relatar caso de paciente portador de nefropatia membra-
nosa secundária à sífilis. Relato de caso: G.O.L, masculino, 27 anos, 
pardo, sem comorbidades, natural e procedente de Montes Claros. 
Apresentou amigdalite e fez uso de Azitromicina por 10 dias. Evoluiu 
com diarréia, 6 episódios por dia, sem muco ou sangue. Houve per-
sistência da diarréia, associado a edema e urina espumosa. Ao exa-
me, normotenso, hipocorado 1+/4+ e em anasarca. Exames: hemo-
globina 10,6g/dL, creatinina 1,3mg/dL, albumina: 1,51g/dL. EAS com 
proteinúria (3+), sem hematúria. Proteinúria 24h: 3,2g. Complementos 
normais. Sorologias para HIV, hepatites virais, toxoplasmose, Epstein 
Baar e citomegalovírus negativas. VDRL: 1:4069, Treponema pallidum 
IgM reagente. Biópsia renal com membrana basal glomerular ligeira-
mente espessada, às custas de depósitos eletrodensos localizados 
em região subepitelial, sugestivo de Nefropatia Membranosa (NM). Foi 
submetido a tratamento para sífilis (SI) secundária com Penicilina Ben-

zatina (2,4 milhões IM), evoluindo com resolução da síndrome nefró-
tica (SN). Conclusão: A NM é uma das principais causas de SN, com 
10 a 20% dos casos de etiologia secundária. SI pode estar associada à 
NM. Dados do Boletim Epidemiológico de SI (2018) apontam aumento 
crescente do número de casos no Brasil. Diante disso, o diagnóstico 
deve ser considerado e investigado em pacientes com SN, já que seu 
tratamento pode levar à resolução da doença glomerular. 

Palavras-chave: Síndrome Nefrótica.Nefropatia Membranosa.Sífilis 
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Glomerulonefrite Crescêntica relacionada à Doença Anti-mem-
brana Basal Glomerular por Imunoglobulina A: relato de caso

ISABELA LAGE PIMENTA1; RAFAEL PINETTI QUEMELLI1; VITOR 
HENRIQUE TOLEDO2; YURI FERREIRA MOURA DE OTONI2; 
RENATO ALENCAR DEBS2; SANDRO ALBERTON BITENCOURT 
OLIVEIRA2; ANDRE NOGUEIRA DUARTE1; STANLEY DE ALMEIDA 
ARAUJO2; LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO1. 

1. HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo: Relatar um caso de Injúria Renal Aguda por Glomerulo-
nefrite rapidamente progressiva por anticorpos anti-membrana basal 
glomerular (anti-MBG) tipo Imunoglobulina A (IgA) linear. Relato: Pa-
ciente de 65 anos, sexo feminino, hipertensa há cinco anos, sem ou-
tras comorbidades. Foi admitida em hospital terciário com síndrome 
consumptiva há cinco meses, perda ponderal de 14Kg, febre diária 
por dois meses, hemoptise, hiporexia, prostração e oligúria. Exames 
mostraram creatinina basal de 0.7mg/dL, com piora em menos de dois 
meses para 7.5 mg/dL. Paciente evoluiu com anúria e piora do quadro 
de hemoptise e dispneia, sendo necessário oxigenioterapia, suporte 
transfusional, terapia dialítica e pulsoterapia com metilprednisolona. 
Não realizada plasmaférese por indisponibilidade do procedimento. 
Transferida para hospital de referência onde realizou biópsia renal. 
Propedêutica laboratorial: ANCA negativo, FAN com padrão nuclear 
pontilhado 1:80, Anticorpo anti-MBG positivo. Realizada biopsia renal, 
com achados de Glomerulonefrite Crescêntica imunomediada por an-
ticorpo Anti-MBG por IgA, padrão linear, com positividade de forte in-
tensidade nas alças capilares ao longo da membrana basal glomerular 
e 100% dos glomérulos (total de 27) envolvidos por lesões proliferati-
vas crescênticas. Espaço intersticial alargado por fibrose de 60-70% e 
proporcional atrofia tubular. Conclusão: A Síndrome de Goodpasture 
é pouco frequente, estimada em menos de um caso por milhão de 
habitantes, sendo a forma imunomediada por IgA extremamente rara 
(<10% dos casos). Autoanticorpos patogênicos IgA não podem ser de-
tectados pela rotina ELISA, método perfilado para detectar autoanticor-
pos circulantes IgG. Desta forma, o reconhecimento IgA baseia-se ex-
clusivamente na microscopia de imunofluorescência da biópsia renal. 
Existem ainda poucos casos descritos na literatura, mas já se sabe que 
quando comparados com pacientes que apresentam a forma clássica 
relacionada à IgG, o prognóstico relacionado à IgA é pior. Quanto ao 
tratamento, o regime triplo clássico (plasmaférese, esteroides e ciclo-
fosfamida) é o usado para a forma IgA empiricamente, uma vez que o 
tratamento específico desta forma é desconhecido. A forma IgA é rara 
e de difícil manejo, uma vez que os relatos ainda são escassos na 
literatura médica.

Palavras-chave: Doença Anti-membrana basal glomerular.IgA linear.
Sindrome de Goodpasture
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SÍNDROME DE GITELMAN: UM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
HIPOCALEMIA

JORGE SILVEIRA JUNIOR1; RAISSA ELIDE PINTO SOARES1; 
JULIA ALCANTARA COSTA1; ISABELA BAUTI PINTO2; JULIA 
MACHADO AZEVEDO DE FREITAS1. 

1. FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA, BARBACENA - MG 
- BRASIL; 2. HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA JOSÉ AMÉRI-
CO - FHEMIG, BARBACENA - MG - BRASIL.

Objetivo: Relatar um caso de Síndrome de Gitelman de uma pacien-
te em acompanhamento no ambulatório da Pró-Renal localizado na 
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena e elucidar a importância de 
abordagem propedêutica e terapêutica adequada diante desse quadro 
raro. Relato do Caso: ASAT, feminino, 44 anos, leucoderma, solteira, 
balconista, natural e procedente de Barbacena. Portadora de Diabetes 
Mellitus tipo 2 e hipocalemia refratária com histórico de internações 
iterativas. Inicialmente, suspeitou-se de abuso de diuréticos tiazídicos, 
os quais foram suspensos, mas não houve correção do distúrbio. Nas 
duas internações no Hospital Regional de Barbacena no último ano, 
foi admitida com quadro de câimbras, vertigem e fadiga. Exames evi-
denciaram hipocalemia grave (1,8) e cálculo do gradiente de potássio 
transtubular no ducto coletor cortical igual a 3, sem outros distúrbios 
eletrolíticos ou alterações em gasometria arterial. Durante a interna-
ção, instituiu-se tratamento com poupador de potássio em dose alta 
(espironolactona), potássio oral e venoso, além de dieta hipercalêmi-
ca. Foi mantido o diagnóstico presuntivo de Síndrome de Gitelman 
e a paciente foi encaminhada para acompanhamento na Pró-Renal 
com potássio de 3,9. Durante acompanhamento em fevereiro/2019, 
exames laboratoriais demonstraram potássio de 1,9, pressão arterial 
100x60mmHg e creatinina 1,68 (RFG 49,9), sendo assim, foi solicitada 
uma nova internação para reposição de potássio. Conclusão: A Síndro-
me de Gitelman é uma doença autossômica recessiva caracterizada 
por hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalciúria, alcalose metabólica 
e hiperaldosteronismo hipereninêmico em suas formas clássicas. Po-
rém, pode-se encontrar na literatura demais casos com hipocalemia 
pura sem outros comemorativos que possam justificar a perda de po-
tássio como no caso relatado. O prognóstico da Síndrome de Gitelman 
é bom, mas alguns pacientes podem estar em risco de desenvolver 
arritmias. O embasamento literário para tratamento baseado em evi-
dências é limitado, sendo necessário mais estudos para definir uma 
propedêutica adequada.

Palavras-chave: Hipocalemia.Síndrome de Gitelman.Distúrbio hidro-
eletrolítico

NEFROPEDIATRIA

AP3-97 [39] 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO TRATA-
MENTO DE DIÁLISE PERITONEAL EM CRIANÇA COM DOENÇA 
POLICÍSTICA RENAL

FABIANA CRISTINE RIBEIRO; LEILA CHAMAHUM; LIVIA MARI 
MARTI REIS; MARIANA REGINA PINTO PEREIRA; DÉBORA SILVA 
RAMOS; CAMILA AMURIM DE SOUZA; SAMIRA ALVES BARBOSA 
GONÇALVES; LUCIANA MARA ROSA MILAGRES. 

HC-UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução A doença policística renal é uma alteração geneticamente 
determinada que provoca acometimento de vários órgãos e pode cul-
minar com a doença renal crônica terminal Objetivo Relatar o caso de 
criança portadora de doença renal terminal decorrente de doença po-

licística renal que iniciou dialise peritoneal, salientando a importância 
da atuação do enfermeiro na condução do tratamento Metodologia 
H.R.F. sexo feminino, nascida em 24/05/2014 no Hospital das Clinicas 
de Belo Horizonte, diagnosticada com doença renal policística no pe-
ríodo pré-natal, permaneceu internada na instituição durante 4 meses. 
Após alta, realizou tratamento conservador, até o primeiro ano de vida, 
quando evoluiu com uremia progressiva e indicação de início de te-
rapia renal substitutiva, submetida a implante de cateter de tenckhoff 
em 16/06/2015. Iniciado treinamento com os pais da criança, pelos 
enfermeiros do setor, para viabilização da terapia e feito visita domici-
liar conforme protocolo institucional Resultado Nota-se a importância 
da atuação do enfermeiro uma vez que este participa de todos os mo-
mentos do processo do tratamento: treinamento de familiares, teste do 
cateter durante o implante, visita domiciliar admissional e continuada, 
e manutenção do tratamento mensamente e/ou durante intercorrên-
cia. Verifica-se ainda que o vínculo gerado entre enfermeiro/familiar/
paciente propicia um ambiente de confiança, ameniza os sofrimentos 
causados pela doença crônica e culmina com o êxito da terapia.

Palavras-chave: DIÁLISE PERITONEAL.ENFERMEIRO .EDUCAÇÃO 
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PERFIL CLÍNICO E SOBREVIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM UM CENTRO DE 
NEFROLOGIA

MARIA GORETTI MOREIRA GUIMARÃES PENIDO1; CELINA 
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MARIANGELA LEAL CHERCHIGLIA2; VIVIANE LOYOLA NERY3. 

1. SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - 
MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 
BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 3. SANTACASA DE BELO 
HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: Poucos são os dados sobre o perfil clínico e a sobrevida de 
crianças e adolescentes em terapia renal de substituição (TRS). Obje-
tivos: Traçar o perfil clínico e sobrevida de crianças e adolescentes em 
TRS num centro de nefrologia de 2008 a 2016. Métodos: Coorte retros-
pectiva com crianças e adolescentes <18ª, com 3m de registro antes 
do início da coorte. Excluiu-se pacientes que morreram nos primeiros 
3m em TRS, agudos e >18a. Consultou-se: banco de dados do centro 
e prontuários. Resultados: 82 pacientes (52M), idade mediana 9,5a. 
57% com baixa estatura, IMC normal em 88%. Diagnóstico primário: 
glomerulonefrite (36,6%), 82% eram acompanhados por nefrologistas. 
64,5% com diurese residual. Exames de admissão vsexames de 6 e 
12m após início da TRS: aumento de hemoglobina, albumina, fosfa-
tase alcalina, paratormônio, cálcio. Principal tratamento: hemodiálise. 
Principal acesso vascular: cateter duplo lúmen de longa permanência. 
Foram transplantados 34 pacientes (41,5%), 94% receberam enxerto 
de doadores falecidos. Mediana do tempo de espera até o transplante: 
20m, mediana de idade ao transplante: 12a. Sobrevida: 80,6%. Prin-
cipal causa de óbito: sepse. Conclusões: Maioria masculina, com glo-
merulonefrite, acompanhada por nefrologistas, em hemodiálise, com 
cateter de longa permanência. 34 foram transplantados, com enxerto 
de doadores falecidos. Mediana do tempo na lista de espera: 20m. Ida-
de do transplante: 12a. Sobrevida em 8a de 80,6%, sepse a principal 
causa de morte. 

Palavras-chave: DOENÇA RENAL CRÔNICA.TERAPIA RENAL DE 
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS DADOS DO TRANSPLANTE 
RENAL PEDIATRICO EM UM CENTRO DE NEFROLOGIA E OS 
DADOS BRASILEIROS E NORTE AMERICANOS

MARIA GORETTI MOREIRA GUIMARÃES PENIDO1; KARINA 
DE CASTRO ZOCRATO1; CAROLINA MOURA DINIZ FERREIRA 
LEITE1; JOÃO VITOR SILVA ARAUJO CORTEZ1; MARIANA 
GUIMARÃES PENIDO DE PAULA1; ANDRÉ DE SOUZA 
ALVARENGA1; MARCELO DE SOUSA TAVARES2. 

1. SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL; 2. UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO SÃO PAULO - SANTA 
CASA DE BELO HORIZONTE, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

Introdução: O transplante renal pediátrico (TxPed) é a terapia renal 
substitutiva (TRS) de escolha na pediatria. Objetivos: Comparar da-
dos do TxPed em um centro de Nefrologia com aqueles nacionais e 
internacionais. Métodos: Utilizou-se dados de uma coorte de TxPed de 
uma unidade de nefrologia pediátrica e comparou-se com dados Bra-
sileiros (CoBrazPed-RTx 2004–2013) e Norte Americanos (NAPRTCS 
2014). Resultados: Realizou-se 48 TxPed, 98% doadores falecidos, 
medianas KDPI: 21% e creatinina final: 0,72mg/dl, 18,7% preemptivos. 
Média de idade: 11,08 anos, 68,7% homens; 62,5% em HD. Mediana 
do tempo isquemia fria (TIF): 11,5h, 53,1% usaram basiliximab. 40,6% 
tiveram função retardada enxerto; 18,7% de rejeições. Medianas das 
taxas de filtração glomerular (TFG) com 3, 6, 12 e 24 meses(m) fo-
ram 64; 65,4; 67; 57,4 ml/min/1,73m². Sobrevida do enxerto em 60m: 
82,5%.Semelhanças: receptores principalmente homens, primeiro 
transplante, doador falecido, trombose como principal causa de perda 
de enxerto, taxa de sobrevida, três principais causas de falência renal: 
uropatia, glomerulopatias, displasias. Diferenças: idade ao transplan-
tar (< no centro), tipo de TRS (HD: Brasil; DP: EUA), indução (Brasil: 
basiliximab, EUA: timoglobulina). Taxa de rejeição > no referido centro, 
porcentagem de TIF > 24h (6,5%). Conclusões: Apesar do pequeno 
número de TxPed no referido centro, obteve-se resultados satisfató-
rios e próximos daqueles obtidos em hospitais de referência nacional 
e internacional.
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RESPOSTA AO ECULIZUMAB NA SÍNDROME HEMOLÍTICO URÊ-
MICA ATÍPICA NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO
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SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Introdução: Síndrome Hemolítico Urêmica se caracteriza por anemia 
hemolítica, plaquetopenia e disfunção renal. Há uma forma típica e 
uma atípica (SHUa). Objetivo: Descrever um caso pediátrico de SHUa 
em uso de Eculizumab que evoluiu com recidiva após suspensão da 
medicação. Métodos e Resultados: Lactente masculino, 4 meses, ad-
mitido em 02/03/16 com palidez e prostração. Tinha anemia grave (Hb: 
4,5mg/dl), plaquetopenia, LDH elevada, hipertensão arterial e disfun-
ção renal. Sem febre, sangramento, vômito, diarreia. Recebeu suporte, 
transfusão de hemácias e terapia renal de substituição. Em 17/03/16 
foi iniciado Eculizumab 300mg EV devido a suspeita de  SHUa. Evoluiu 
com estabilização da hemoglobina, aumento de plaquetas e melhora 
da função renal. Recebeu a segunda dose do Eculizumab em 24/03/16 
e alta hospitalar estável. Manteve acompanhamento ambulatorial e 
uso de Eculizumab cada 15 dias. Evoluiu bem até Novembro de 2017 
quando deixou de receber a medicação. Em 02/06/18 apresentou he-

matúria e foi internado com anemia, plaquetopenia e piora de função 
renal. Necessitou transfusão de hemácias e em 10/06/18 recebeu nova 
dose de Eculizumab.  Houve recuperação da função renal, anemia e 
plaquetopenia. Foi encaminhado para controle ambulatorial e Eculizu-
mab de 15/15 dias. Conclusão: Paciente ficou por curto período sem a 
medicação e houve recidiva da doença. Após a reinstituição da medi-
cação recuperou completamente a função renal. Eculizumab foi uma 
forma eficaz e segura de tratamento.

Palavras-chave: ANEMIA.PLAQUETOPENIA.ECULIZUMAB
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Cisto de utrículo em lactente: um relato de caso

RAISSA VALENTE COSTA; VITÓRIA ROCHA AMARAL; GABRIELA 
CARVALHO MARINHO; TIAGO SACRAMENTO SOUZA MELO; 
FABRIZIA REIS PINTO BRANDÃO. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES, SÃO JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

OBJETIVO:

Relatar o caso de lactente com cisto de utrículo, raro na literatura mé-
dica.

RELATO DE CASO:

Lactente, 1 ano, apresentou, em 2018, quadro de ITU – Infecção do 
Trato Urinário. Após o tratamento inicial, realizou-se investigação ana-
tômica das vias urinárias com Ultrassonografia (USG) e Uretrocistogra-
fia, obtendo o diagnóstico de Cisto de Utrículo. Iniciou profilaxia para 
ITU com sulfametoxazol + trimetroprim 2 ml por 5 meses, sem queixas. 
Em 2019, paciente iniciou quadro de febre (39,6º) e vômitos. Análi-
se de urina demonstrou bacteriúria, com depósito de Eschericha coli. 
Prescreveu-se antibioticoterapia adequada em conjunto com ajuste da 
dose da profilaxia. Paciente em espera para cirurgia de retirada do 
cisto.

DISCUSSÃO:

O utrículo prostático é uma evaginação na uretra posterior, com pre-
valência na faixa etária pediátrica e no sexo masculino. Origina-se no 
declínio do fator anti – mulleriano e na hipossensibilidade da testoste-
rona, aos quais impedem a regressão do seio urogenital.

Mediante associação com ITU recorrente, o cisto de utrículo é evi-
denciado por exames sensibilizadores de alterações anatômicas das 
vias urinárias, como USG e Uretrocistografia. O tratamento profiláti-
co previne novas infecções, as quais alteram o funcionamento renal. 
Entretanto, a remoção cirúrgica via transvesical demonstra resultados 
satisfatórios na melhora do prognóstico.

Diante da evolução clínica, o diagnóstico precoce do cisto de utrículo 
melhora o prognóstico clínico dos pacientes.

Palavras-chave: Cisto de utrículo.ITU de repetição.bacteriúria
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Avaliação da espessura da camada médio-intimal das carótidas 
em crianças com Síndrome Nefrótica Idiopática

MARCOS LANNA DAMÁSIO DE CASTRO; LUIZA PERONI 
DRUMOND; GÉSSICA ROBERTA OLÍMPIA PIEDADE CASTRO; 
LORENA MICHELIN SANTOS DE ANGELIS DIAS; MARCELO 
HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA; SÉRGIO VELOSO BRANT 
PINHEIRO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE 
- MG - BRASIL.
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INTRODUÇÃO: A dislipidemia e a hipertensão precoces na infância 
contribuem para o desenvolvimento de aterosclerose ao longo da vida. 
A síndrome nefrótica e seu tratamento podem estar associados ao de-
senvolvimento de alterações carotídeas indicativas de aterosclerose 
precoce.

OBJETIVOS: Estudar a espessura da camada médio-intimal das ca-
rótidas (cIMT) como indicador precoce de aterosclerose em crianças 
com síndrome nefrótica atendidas na Unidade de Nefrologia Pediátrica 
do HC-UFMG.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal com 14 crianças 
com síndrome nefrótica idiopática em remissão da doença. A amostra 
por conveniência. Os critérios de inclusão foram: síndrome nefrótica 
idiopática com, pelo menos, um ano de diagnóstico, idade > 2 anos 
e taxa de filtração glomerular (TFG) superior a 80 mL/min/1,73m². As 
artérias carótidas foram visualizadas na seção longitudinal por meio 
de US para determinação da cIMT. Para comparação, os valores de 
controle usados foram retirados do estudo de TOUBOUL. Pierre et al 
(2006). Variáveis clínicas e patológicas foram avaliadas no estudo.

RESULTADOS: Das 14 crianças, 8 eram do sexo masculino e 6 do 
feminino, tendo média de idade de 11,8 anos (±3,6) e acompanhadas 
por 6,6 anos (±3,8). A relação entre crianças não brancas:brancas era 
de 2,5:1. 29% tinha sobrepeso/obesidade e 50% apresentava obesida-
de abdominal definida por circunferência da cintura acima do percentil 
90. 21% estava com a pressão arterial elevada. A TFG média foi 111,3 
mL/min/1,73m2 (±36,1), a albumina sérica média foi 4,12 g/dl (±0,51) e 
a proteinúria de 24h média foi 10,1 mg/m2/h (±14,1). Nenhum partici-
pante apresentou dislipidemia, nem hiperglicemia. 36% era córtico-re-
sistente e 36% tinha GESF, mas nem todos córtico-resistentes tinham 
GESF. O tempo médio de uso de corticoide foi de 804 dias (±517), 
com uma exposição de 21 g/m² (±17). Surpreendentemente, 64% dos 
pacientes apresentava elevação do cIMT, com uma média de 485 mm 
(±64). No entanto, não houve correlação significativa entre a cIMT e as 
variáveis clínicas e laboratoriais estudadas.

CONCLUSÃO: O aumento da espessura da camada médio-intimal das 
carótidas foi muito frequente entre as crianças com sindrome nefrótica 
idiopáticAa sem doença renal crônica avançada. Devido a limitação 
da amostragem não foi possível correlacionar com variáveis clínicas 
e laboratoriais. Porém, é necessário a realização de mais estudos tipo 
caso-controle e de coorte prospectivos para que esta relação seja me-
lhor elucidada.

Palavras-chave: Síndrome Nefrótica.Pediatria.Aterosclerose
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Estudo da lesão renal aguda em pacientes pediátricos no pós-
-operatório de cirurgia cardíaca no estado do Amazonas

MELINA CHA D OLIVEIRA SAUNIER1; PAULO HENRIQUE 
MANSO2. 

1. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS - AM 
- BRASIL; 2. FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO, 
RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é uma importante complicação 
no pós-operatório de cirurgia cardíaca em crianças, acometendo de 
5 a 33% dessa população e piorando o prognóstico. A população pe-
diátrica, quando comparada a adulta, tem menos comorbidades as-
sociadas, além disso, no cenário clínico do pós-operatório de cirurgia 
cardíaca, o momento e a duração do evento que pode levar a LRA são 
conhecidos, o que torna esta população ideal, e por isso, objeto de 
interesse de estudo no contexto da LRA e seus fatores de risco.

Objetivos: Estimar a frequência de lesão renal aguda em crianças e 
adolescentes, portadoras de cardiopatia congênita, submetidas à ci-

rurgia cardíaca no Hospital Universitário Francisca Mendes; Identificar 
o perfil das crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas sub-
metidas a cirurgia cardíaca, os fatores de risco intra e pós-operatório 
para LR e associação entre a classificação de AKIN modificado com 
os fatores de risco

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, no qual 
foram analisados prontuários de pacientes pediátricos submetidos a 
cirurgia cardíaca no Hospital Universitário Francisca Mendes, situa-
do em Manaus, no estado do Amazonas, no período de setembro de 
2014 a março de 2018. Foi utilizado o critério de AKIN modificado para 
diagnóstico de LRA e para determinar os fatores de risco para LRA e 
associação com desfechos clínicos foi utilizado a regressão logística 
multivariável.

Resultados: Dados de 290 pacientes foram analisados havendo predo-
mínio do sexo masculino (52%), média de idade de 3 anos e 3 meses 
e de peso de 11,6 quilos. A incidência de LRA foi 34,1 %, destes, 50 
casos (50,5%) eram AKIN 1.  Entre os pacientes que evoluíram com 
LRA, 17% realizaram diálise peritoneal. A taxa de mortalidade na po-
pulação total do estudo foi de 8,6%. Dos 25 pacientes que evoluíram 
para óbito 18 (72%) apresentavam algum grau de LRA pelo AKIN. Na 
análise da associação através de regressão log binomial, os resultados 
demonstraram significância estatística e maior risco de desenvolver 
LRA nos pacientes com peso < 7,2 kg e nos portadores de cardiopatia 
cianogênica. Quanto ao RACHS, apesar da razão de risco >1 nas clas-
sificações 2, 3 e 4, apenas mostrou-se significativo estatisticamente 
nos grupos 2 e 4.

Conclusão: No presente estudo a taxa de LRA foi 34,1%. Cardiopatia 
cianogênica, tempo de CEC, menor peso e escore inotrópico foram as 
variáveis com significância estatística.

Palavras-chave: lesão renal aguda.cirurgia cardíaca.pediatria
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PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA COM 
NEFROLOGIA INFANTIL – NOVA ABORDAGEM DO PROJETO DE 
EXTENSÃO PDRIN-UFOP

KERLANE FERREIRA DA COSTA GOUVEIA; FELIPE CÉSAR 
SOARES; SAMANTA GABRIELA FERREIRA; LAÍS PIMENTEL 
TABATINGA; GABRIELA SANTANA ATALIBA; OLÍVIA MARIA 
CARVALHO LOPES DA CRUZ; ANAMARIA DE ARAÚJO GOMES; 
JAIRO VINÍCIUS COTA FERNANDES. 
UFOP, OURO PRETO - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: Em atenção á demanda do serviço de saúde local, o 
trabalho do Projeto PDRIN – Prevenção da Doença Renal na Infância 
deste semestre foi a criação de Protocolos Clínicos em Nefrologia Pe-
diátrica.  OBJETIVOS: Tornar familiar as situações clinicas Nefrológi-
cas na Infância com a  sistematização do cuidado a fim de  permitir que 
as próprias unidades de saúde regulem internamente suas demandas 
para um atendimento mais criterioso e  oportuno. METODOLOGIA: 
Baseou-se em protocolos de outras especialidades, incorporando a 
priorização para o encaminhamento do usuário. RESULTADOS:  As 
principais situações clínicas selecionadas foram: Infecção do Trato Uri-
nário, Hipertensão Arterial, Hematúrias, Glomerulopatias, Tubulopa-
tias, Anomalias Renais Congênitas, Insuficiência Renal Aguda e Crô-
nica, Litíase, Disfunção do Trato Urinário, Bexiga Neurogênica, Lesão 
renal em doenças reumatológicas e auto- imunes.  Destacou-se: Ca-
sos a encaminhar, exames básicos a solicitar, principais achados clíni-
cos, prioridade para regulação, utilizando-se a classificação de risco, 
sendo VERMELHO P0 (prioridade zero) Emergência, necessidade de 
atendimento imediato; AMARELO P1 (prioridade um) Urgência, atendi-
mento o mais rápido possível; VERDE P2 (prioridade dois) Não urgen-
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te; AZUL P3 (prioridade três) Atendimento eletivo, além da criação do 
protocolo modelo de contra referência. CONCLUSÃO: Este trabalho 
permitiu aos alunos aprimorarem seus conhecimentos sobre os temas 
e ainda contribuírem para a melhoria da qualidade da assistência local. 
Os Protocolos Clínicos constituem ferramentas importantes na defini-
ção dos papéis dos atores no cenário da Rede de Saúde, além de dar 
subsídio e respaldar os profissionais no exercício das suas funções.

Palavras-chave: Nefrologia.Pediatria.Protocolos clínicos

TRANSPLANTE
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Satisfação com a dieta no pós transplante renal de pacientes 
submetidos ao procedimento em Blumenau/SC

SUSANE FANTON ADAM1; TÂNIA MARIA SILVA1; JERRY 
SCHMITZ1; VITÓRIA FIGUEIREDO MENEGHETTI2; HUMBERTO 
REBELLO NARCISO1; ROBERTO BENVENUTTI1; ZELIANA 
NUNES1. 

1. ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, BLUMENAU - SC - 
BRASIL; 2. UNIDAVI - CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, RIO DO SUL - SC 
- BRASIL.

Introdução: a dieta na doença renal crônica, principalmente no tra-
tamento conservador e hemodiálise, é uma das maiores dificuldades 
vividas pelo paciente. Objetivo: mensurar a satisfação da dieta no pós 
transplante renal de pacientes submetidos ao procedimento na cida-
de de Blumenau/SC. Metodologia: coletaram-se dados demográficos 
(sexo, idade, grau de instrução) e clínicos (tipo de doador, tempo de 
transplante, satisfação com a dieta no pós transplante) entre agosto a 
dezembro de 2017 em uma clínica de rins de Blumenau/SC. Resulta-
dos: a amostra foi composta por 86 indivíduos com tempo mínimo de 
2 meses de transplante, 64% (n=55) masculino e 36% (n=31) feminino 
e com idade mínima de 15 anos. O grau de escolaridade caracteri-
zou-se por 48% (n=41) com ensino fundamental completo/incompleto, 
36% (n=31) com ensino médio completo/incompleto, 14% (n=12) com 
ensino superior completo e 2% (n=2) eram analfabetos. Quanto ao tipo 
de doador, prevaleceu o doador falecido, 84% (n=72), seguido pelo do-
ador vivo relacionado, 15% (n=13), e doador vivo não relacionado, 1% 
(n=1). Em relação à satisfação com a dieta no pós transplante a maio-
ria, 71% (n=61), referiram satisfação absoluta, 11,6% (n=10) encon-
tram-se muito satisfeitos, 5,8% (n=5) consideram estar nem satisfeitos 
nem insatisfeitos, 5,8% (n=5) estão insatisfeitos e os outros 5,8% (n=5) 
encontram-se muito insatisfeitos. Conclusão: a maioria dos pacientes 
submetidos ao transplante renal possuem satisfação com a dieta após 
o procedimento.

AP3-106 [16] 

A negligência ao tratamento de um paciente pós transplante 
renal

VITÓRIA FIGUEIREDO MENEGHETTI1; SUSANE FANTON ADAM2; 
HUMBERTO REBELLO NARCISO2; ARIANE KAREN DE SOUSA2; 
TÂNIA MARIA SILVA2; JERRY SCHMITZ2. 

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI, RIO DO SUL - SC - BRASIL; 2. 
ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, BLUMENAU - SC - BRASIL.

Objetivo: apresentar a importância da adesão ao tratamento pelo pa-
ciente. Relato do caso: este é um relato de caso desenvolvido em 
2019/1 em uma clínica de rins de Blumenau/SC, por uma graduanda 

da terceira fase do curso de medicina da cidade de Rio do Sul/SC. Pa-
ciente do sexo masculino, 30 anos, descobriu aos 15 rim único durante 
tratamento de infecção do trato urinário (ITU) que evoluiu para perda 
de função renal. Em 2009 realizou transplante renal com doador vivo 
relacionado e, posteriormente, desenvolveu poliglobulia, arteriosclero-
se, nefrite túbulo-intersticial, emergência hipertensiva e glomerulopa-
tia crônica. Após o transplante renal, O. G. S. recebeu orientações da 
equipe de saúde para preservar a função renal do novo órgão, a fim de 
melhorar a qualidade de vida do paciente. Contudo, este negligenciou 
as orientações repassadas e desenvolveu comorbidades que evoluí-
ram para, novamente, falência renal. Hoje, o paciente está sob risco 
de retornar à hemodiálise. Conclusão: é imprescindível que a equipe 
de saúde tenha forte vínculo com os pacientes e se aproprie dessa 
relação como estratégia para que, após o transplante, os pacientes 
compreendam a relevância de aderir ao tratamento e não desenvol-
vam novas comorbidades assim como falência do enxerto renal.

Palavras-chave: Negligência.Insuficiência Renal Crônica.Transplante
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Taxa de ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos em 
processo pré-transplante renal

TÂNIA MARIA SILVA1; SUSANE FANTON ADAM1; VITÓRIA 
FIGUEIREDO MENEGHETTI2; ROBERTO BENVENUTTI1; ZELIANA 
NUNES1; JERRY SCHMITZ1; HUMBERTO REBELLO NARCISO1. 

1. ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, BLUMENAU - SC - BRASIL; 2. 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO 
VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI, RIO DO SUL - SC - BRASIL.

O transplante é uma Terapia Renal Substitutiva (TRS) que possibilita 
a sobrevida e retomada de qualidade de vida. Pacientes em pré-trans-
plante renal (TX/R) vivenciam medos, restrições, angústia e sentimen-
tos, que podem gerar sintomas ansiogênicos e depressivos, agravados 
devido a espera por um doador e expectativas frente a cirurgia. O estu-
do objetiva verificar a presença de níveis de ansiedade e depressão de 
pacientes em Pré-TX renal de um centro transplantador de Blumenau/
SC. A coleta de dados foi realizada em um ambulatório de TX/R de 
uma clínica de rins paralela ao referido centro. A amostra foi composta 
por 40 pacientes em Pré-TX renal que responderam a escala Hospi-
talar de Ansiedade e Depressão (HAD) entre janeiro e fevereiro de 
2019. De acordo com escores de ansiedade, constatou-se 85% (n=34) 
como improvável, 10% (n=4) como possível e 5% (n=2) como provável. 
Curiosamente, os escores de depressão se apresentaram iguais aos 
de ansiedade: improvável 85% (n=34), possível 10% (n=4) e provável, 
5% (n=2). Pode-se trabalhar necessidades de suporte, defesas, recur-
sos de enfrentamento frente processo, de modo a preparar o segui-
mento a fim de identificar nível fantasioso, ideias errôneas acerca do 
procedimento, rede de apoio e significar perdas com foco na elabora-
ção. Sendo o método de TRS mais eficaz e com melhor custo benefício 
à longo prazo, o transplante estabelece ou reestrutura a saúde mental, 
melhora das angústias de castração e morte, autoestima e autonomia.

Palavras-chave: Transplante.Dieta.Insuficiência Renal Crônica
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FATORES PREDISPONENTES DA SAÚDE MENTAL DE PACIEN-
TES TRANSPLANTADOS RENAIS
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CALAZANS1; ANA RITA DE OLIVEIRA PASSOS1; FERNANDA 
PEREIRA SANTOS1; FERNANDO HOOPER NETO2; GUSTAVO 
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41Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

1. HOSP MARCIO CUNHA, IPATINGA - MG - BRASIL; 2. HOSP 
MARCIO CUNHA, IPATINGA - MS - BRASIL.

Introdução: Existe a necessidade de mensurar a qualidade de vida 
relacionada à saúde (QVRS) após a realização dos transplantes. A 
avaliação da saúde mental tem-se tornado um desfecho relevante per-
mitindo adequar intervenções terapêuticas com o objetivo de melhorar 
a satisfação do paciente. Método: Estudo transversal quantitativo, re-
alizado por meio de entrevistas (SF-36). Resultados: Amostra de 104 
pacientes - Transplante Renal (TX) em um hospital de referência. A 
Saúde mental teve significância com os Resultados Gerais do SF-36 
Capacidade Funcional; Dor; Vitalidade; Aspectos Emocionais. Conclu-
são: Dessa forma, podemos avaliar pequenos fatores que podem ser 
modificados para melhorar a saúde mental do paciente. A presença 
de dor não demonstrou ser fator predisponente para a Saúde Mental, 
mas a quantificação dessa dor sim. A Saúde Geral comparada há um 
ano não necessariamente precisa ser melhor para que se tenha uma 
saúde mental boa, basta ela não apresentar-se pior. A ausência de 
dificuldade para andar um quarteirão, para tomar banho ou vestir-se 
e a intervenção da saúde física ou problemas emocionais nas ativi-
dades sociais normais não demonstrou serem fatores predisponentes 
para a classificação de Saúde Mental. A percepção realista do estado 
de doença sendo um paciente transplantado demonstrou ser um fator 
predisponente a saúde mental boa. Para que haja uma melhora na 
Saúde Mental dos pacientes transplantados, sugerem-se medidas in-
tervencionistas nos fatores predisponentes.

Palavras-chave: Transplante de Rim.Saúde Mental.Qualidade de Vida
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EVOLUÇÃO DA SÍNDROME HEMOLÍTICA URÊMICA ATÍPICA 
(SHUa) PÓS TRANSPLANTE RENAL

SYLVIA APARECIDA DIAS TURANI; MARCIO SANTOS CAMINHAS; 
SILVANA MARIA CARVALHO MIRANDA; GERSON MARQUES 
PEREIRA JUNIOR. 

SANTA CASA BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: A MAT com comprometimento renal é uma complicação 
bem conhecida nos pacientes transplantados de órgãos sólidos como 
rim. As causas mais comuns de MAT são: síndrome hemolítica urêmica 
(SHU), síndrome hemolítica urêmica atípica (SHUa), púrpura tromboci-
topênica trombótica (PTT) e hipertensão maligna. Nos últimos 20 anos, 
estudos têm mostrado que a desregulação da via do complemento é 
responsável pela maioria dos casos não-STEC-SHU. 

Objetivo: Avaliar a evolução e o impacto da SHUa no pós-transplante 
renal.

Métodos: Foi realizada análise retrospectiva de 306 receptores de 
transplante renal (RTR) realizados entre setembro de 2012 e setembro 
de 2016 em um centro único de Nefrologia. A MAT-pós-transplante foi 
diagnosticada por biópsia do enxerto ou pela presença de síndrome de 
microangiopatia trombótica.

Resultados: A incidência de microangiopatia trombótica foi de 3,9% (n 
= 12), sendo causada por rejeição aguda mediada por anticorpos em 
dois pacientes; um caso induzido por tacrolimus e síndrome hemolítica 
urêmica atípica (SHUa) em nove pacientes. O tempo médio do trans-
plante ao diagnóstico de SHUa foi de 81 dias (variando de 35 a 134). 
Todos os nove pacientes receberam eculizumab e dois desses rece-
beram previamente plasmaférese, ambos sem resposta, sendo que 
100% dos pacientes tratados com plasmaférese evoluiram para óbito. 
Com três anos de seguimento a sobrevida do enxerto dos pacientes 
com síndrome hemolítica urêmica atípica foi de 33,3% contra 80% do 
grupo sem a doença.
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Recurrent and de novo Glomerulopathy after Kidney transplan-
tation in Minas Gerais: an epidemiological, morphological and 
immunophenotypic study

DAVID CAMPOS WANDERLEY1; BÁRBARA DORNELAS JONES2; 
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Introduction: Renal transplant recipients, whose primary disease was 
glomerulonephritis (GN), sufer from a worse allograft survival as com-
pared to patients with other primary renal diseases as the underlying 
etiology. The rate of recurrence has been reported to vary between 
6 and 24.4%. Objective: To report an epidemiological, morphological 
and immunophenotypic characteristics of renal biopsies performed in 
2018 of renal transplant patients. Material and Methods: Were evalua-
ted 190 samples from Minas Gerais by optical microscopy, immuno-
fluorescence technique and immunohistochemical study. Results: 
From a total of 190 samples selected, evidence of glomerulopathy 
was identified in 88 (46.3%) cases. Were observed: IgA Nephropathy 
(30%), Transplantation Glomerulopathy (27%), Segmental and Focal 
Glomerulosclerosis (23%), Membranous Glomerulopathy (9%), Acute 
Thrombotic Microangiopathy (6%), Mesangioproliferative Glomerulo-
pathy (2%), Lupus Glomerulopathy (1%), Crescent Pauci-Immune Glo-
merulonephritis (1%) monoclonal (1%). Reasons for biopsy: nephrotic 
syndrome, proteinuria, hematuria and renal dysfunction. Conclusion: 
On the basis of this analysis, we recommend that, in view of the high 
prevalence of recurrent / de novo GN, histopathological analyzes (with 
optical microscopy, immunofluorescence and immunohistochemistry) 
of the renal grafts should be performed in cases of proteinuria, hema-
turia or renal dysfunction to diagnose and manage glomerulopathies 
after renal transplants.
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Os imunossupressores mais potentes possibilitaram a expansão de 
transplantes ao reduzir a incidência de rejeições. Contudo as infecções 
no pós transplante tem ainda grandes efeitos na morbimortalidade. 
Dentre elas a infecção respiratória, responsável por 8-70% das compli-
cações infecciosas, representa um desafio para diagnóstico etiológico 
e tratamento específico precoce. Objetivo: Caracterizar o perfil dos 
transplantados renais (TxR) com infecção pulmonar. Metodologia: 
Estudo observacional dos TxR com infecção pulmonar internados na 
instituição de março/17 a novembro/18. Resultados: Foram 33 pacien-
tes, com idade e internação média de 52 anos e de 33 dias, respectiva-
mente. Em 51,5% houve uso de depletor de linfócitos e/ou pulsoterapia 
com corticoide. A realização da tomografia de tórax, broncoscopia e 
biópsia demorou 1, 6 e 11 dias após admissão. A identificação etiológi-
ca ocorreu em 54,5 % dos casos, sendo a fúngica a mais prevalente e 
a taxa de mortalidade geral de 15%. Conclusão: a imunossupressão 
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mais intensa está relacionada ao aumento na incidência de infecções 
e a ausência de profilaxia específica para fungo pode explicar seu 
predomínio. Consideramos adequado o tempo para realização da TC, 
mas elevados os prazos para BAL e biópsia. Infecções respiratórias 
em TxR requerem abordagem propedêutica ampla e invasiva para o 
correto diagnóstico etiológico sendo indispensável sua condução em 
serviço de referência de alta complexidade para a potencial redução 
da morbimortalidade.
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RELAÇÃO ENTRE ADESÃO AO TRATAMENTO E CRENÇAS DE 
RECEPTORES ACERCA DO TRANSPLANTE RENAL: UMA PERS-
PECTIVA BASEADA NO MODELO DE CRENÇAS EM SAÚDE

BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA; ROSANA DE OLIVEIRA SILVA; 
FABIANE ROSSI DOS SANTOS GRINCENKOV; HELADY SANDERS 
PINHEIRO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG 
- BRASIL.

Como tratamento para a Doença Renal Crônica o Transplante é o 
que oferece melhor qualidade de vida e sobrevida para o paciente. 
Para a obtenção dos resultados do transplante renal, é imprescindível 
a adesão ao tratamento, definida como o grau de equivalência entre o 
comportamento de uma pessoa e as orientações dadas por uma equi-
pe de saúde. É influenciada por fatores diversos, dentre os quais se 
destacam as crenças acerca da saúde e do transplante. O objetivo 
deste estudo é compreender as crenças acerca do transplante renal 
de receptores e utilizou como metodologia um estudo transversal, 
composto por receptores submetidos apenas ao transplante renal há 
no mínimo 3 meses, maiores de 18 anos, e acompanhados em Hos-
pital na cidade de Juiz de Fora/MG. A qualidade de vida foi avaliada 
pela Escala SF-6D. A aderência pela Escala BASEL - (BAASIS). As 
crenças em saúde avaliadas por instrumentos elaborados com base 
no Modelo de Crenças em Saúde, e a motivação ao tratamento pelo 
URICA. Como resultados parciais observa-se uma baixa aderência ao 
tratamento com baixa pontuação na Escala URICA com a maioria dos 
pacientes em fase de Pré-Contemplação. Conclui-se que as Crenças 
em Saúde se relacionam com a Aderência ao tratamento. Espera-
se contribuir para o maior conhecimento a respeito das crenças de 
pacientes transplantados, de forma que os resultados apontem para 
possíveis intervenções em saúde que proporcionem maior adesão ao 
tratamento pós-cirúrgico.
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Citomegalovirose resistente após transplante renal
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Objetivo: relatar um caso de paciente transplantado (tx) renal com do-
ador falecido (df) apresentando infecção por citomagalovirus (CMV) 
resistente e realizar a discussão sobre o tema. Relato de caso: Pacien-
te de 42 anos, masculino, branco, portador de nefropatia por IgA em 
hemodiálise, tx renal df em 25/05/18, sorologia negativa para CMV (e 
doador com sorologia desconhecida). Indução com imunoglobulina de-
pletora de linfócitos (3 mg/Kg) e terapia de manutenção com tacrolimo, 
sirolimo e prednisona. Realizado seguimento preemptivo. Primeiro tra-

tamento preemptivo de 22/06/18 a 09/07/18 com gancilovir venoso (5 
mg/Kg bid) e controle com antigenemias (ATG-CMV). Segundo trata-
mento realizado de 29/07/18 a 14/09/18 com gancilovir venoso (5 mg/
Kg bid) nas 3 primeiras semanas seguido por 10 mg/Kg (controle por 
reação de cadeia polimerase – PCR - devido a negativação da ATG-
CMV antes da negativação do PCR). Terceiro tratamento realizado de 
29/10/18 a 15/01/18 com o uso de Ganciclovir 10 mg/Kg bid por 7 se-
manas, Imunoglobulina Humana 2g/Kg (dose acumulada) na 5a sema-
na de tratamento e o valganciclovir após a alta hospitalar (11/12/2018), 
associado a suspensão do tacrolimo. Controle de tratamento realiza-
do por PCR. Conclusão: o uso da Imunoglobulina humana como tra-
tamento associado ao Ganciclovir e a redução da imunossupressão 
pode ser efetivo no tratamento da infecção por CMV resistente.
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Aderência Imunossupressora no Pós Transplante Renal: elabora-
ção de cartilha educativa para orientação aos pacientes

CAROLINE SILVA CAMPOS1; KELLI BORGES DOS SANTOS1; 
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1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - 
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Introdução: No pós transplante renal (TxR), atividades educacionais 
com pacientes devem ocorrer constantemente, principalmente direcio-
nadas a aderência imunossupressora. Objetivo: Criar cartilha informa-
tiva com orientações específicas para melhorar a aderência imunos-
supressora de pacientes adultos pós-transplantados renais. Método: 
O estudo foi desenvolvido em ambulatório de TxR de uma cidade da 
Zona da Mata Mineira. Para elaboração da cartilha seguiu – se três 
etapas: caracterização dos sujeitos do estudo; processo de construção 
de cartilha educativa e a entrega do material didático. A caracterização 
da população ocorreu através da realização de um estudo piloto, com 
uma amostra de quatro pacientes transplantados renais com no míni-
mo de 30 dias de pós operatório no período de Dezembro de 2018 a 
Janeiro de 2019. A construção da cartilha se deu a partir de revisão 
bibliográfica e pelas observações realizadas durante consultas multi-
profissionais quanto as necessidades de compreensão dos pacientes. 
Resultados: Elaborada cartilha com contribuição de ilustrador que de-
senvolveu material visual atrativo. A cartilha possui 26 páginas, aborda 
informações de estratégias para a inclusão do uso dos imunossupres-
sores nas atividades diárias dos pacientes. Conclusão: A elaboração 
de cartilha com características ilustrativas, de fácil compreensão in-
dependente da faixa etária e nível instrucional tende a contribuir para 
melhor aderência medicamentosa e de terapêutica.
Palavras-chave: Transplante Renal.Adesão à Medicação.Educação 
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Introdução: Estudos mostram que a taxa de não aderência (NA) em 
transplante renal (TxR) é significativa, sendo mais elevada comparada 
a outros transplantes. Objetivo:Descrever projeto de implementação 
de evidências na avaliação da conformidade da prática com os critérios 
baseados em evidências em relação às intervenções desenvolvidas 
para melhorar a aderência imunossupressora de adultos no pós TxR. 
Metodologia:Projeto de implementação de evidência na prática clínica 
visa a tradução do conhecimento em ação. Este estudo seguiu o mo-
delo de saúde baseado em evidências do Instituto Joanna Briggs no 
qual é desenvolvido através de auditorias clínicas. Resultados:Defini-
ção do tópico a ser auditado: “TxR em pacientes adultos: intervenções 
para melhorar a adesão à medicação”, que contém 8 critérios a serem 
avaliados na prática; realização de auditoria de base para identificação 
da prática assistencial; intervenção com implementação de evidências 
e auditoria de seguimento para identificar o modo de assistir. O cenário 
foi ambulatório de TxR de uma cidade mineira. A população foi pacien-
tes transplantados renais com no mínimo 30 dias de pós-operatório; 
e profissionais de saúde que atuam no pós TxR. Conclusão:Estudo 
piloto realizado, demonstrando a presença de não conformidades da 
prática clínica com as evidências cientificas em relação às interven-
ções promovidas para melhorar a taxa de NA. Desenvolver atividades 
baseadas nas melhores evidências disponíveis é essencial para a me-
lhora da NA.
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A infecção fúngica invasiva (IFI) é  uma causa importante de morbimor-
talidade no transplante de órgãos sólidos. Objetivo. Descrever a epi-
demiologia da IFI em um centro brasileiro de transplante. Metodologia: 
Análise retrospectiva dos diagnósticos de IFI entre janeiro de 2015 e 
outubro de 2018 nos transplantados renais da Santa Casa de Belo Ho-
rizonte Resultados: Foram realizados 17 diagnósticos de IFI, excluindo 
candidíase e tricosporonose, com incidência de 4%. A maioria foi de 
apresentação tardia com mediana de 34,7 meses após transplante re-
nal. Criptococose foi a causa principal, diagnosticada em 7 pacientes 
(41,2%), seguida de histoplasmose, 5 casos (29,4%) e aspergilose, 5 
casos (29,4%). O pulmão foi o principal órgão acometido (47%), segui-
do do sistema nervoso central (41%). 12% apresentaram forma gene-
ralizada. Cerca de 70% dos pacientes estava em uso de prednisona, 
tacrolimus e micofenolato de sódio e 42% haviam tratado rejeição agu-
da. Anfotericina B complexo lipídico foi o principal antifúngico utilizado. 
Em 42% dos casos de criptococose foi associado fluconazol por per-
sistência da cultura positiva. Mais da metade dos pacientes apresentou 
disfunção aguda do enxerto durante o tratamento, mas sem impacto 
na sobrevida do paciente ou do enxerto. A sobrevida do paciente e do 
enxerto aos 30 meses foi de 77,2% e 62,7%, respectivamente. Con-
clusão: como em outras coortes brasileiras, documentamos uma alta 
proporção de infecção fúngica tardia com predomínio da criptococose.
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Relato 1: Transplantado aos 45 anos com doador vivo HLA haplo. 
Mantido com prednisona, azatioprina e ciclosporina. No nono ano de 
evolução apresentou abdômen agudo perfurativo. Submetido a ente-
rectomia com o achado compatível com Desordem Linfoproliferativa 
Monomórfica (WHO, 2008), Linfoma B CD20+ de alto grau e co-ex-
pressão de CD10 e negatividade para BCL 2. Com hibridização in situ 
para EBV positiva. Teve imunossupressão (ISS) substituída para si-
rolimus, porém, foi a óbito após seis meses. Relato 2: Submetido a 
transplante com doador vivo HLA distinto aos 36 anos (prednisona, 
ciclosporina e azatrioprina). Após 13 anos evoluiu com abdome agudo 
obstrutivo. Patológico evidenciou tumor de delgado, linfoma B, CD20+. 
Teve ISS substituída para sirolimus, com adequada resposta.Discus-
são: A DLPT é uma complicação pouco comum e potencialmente fatal. 
Manifesta predominantemente no abdomen, incluindo massas ou linfo-
adenomegalias, podendo ocorrer a qualquer momento pós transplante. 
Parece ocorrer pela indução de proliferação das células B pelo EBV, fa-
cilitada pela ISS, como evidenciado no primeiro relato. Frequentemen-
te ocorre em sítios extranodais e sua distribuição é influenciada pelo 
enxerto. A apresentação destes relatos, abdomens agudo perfurativo e 
obstrutivo, alertam para manifestações incomuns no transplante renal. 
O manuseio imunossupressor, monitorização do EBV,  abordagem on-
cológica multidisciplinar e a  terapia com anti-CD20 poderão ser úteis 
na condução desta complicação.
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Objetivo: Descrever o quadro clínico de Síndrome da Encefalopatia 
Reversível Posterior (PRESS) relacionada ao uso de tacrolimo.

Paciente de 35 anos foi submetida a transplante renal doador falecido, 
com função imediata do enxerto. Imunossupressão inicial composta 
de timoglobulina prednisona, tacrolimo e everolimo. Realizada biópsia 
renal em D14 por disfunção aguda do enxerto, com documentação de 
rejeição aguda celular tratada com timoglobulina por cortico-resistên-
cia e substituição do everolimo por micofenolato. Apresentou doença 
invasiva por citomegalovírus (CMV) em D35  com início de ganciclovir. 
Em D37 intercorreu com crise convulsiva e status epileticus. Realiza-
da tomografia computadorizada, sob suspeita de encefalite por CMV, 
que mostrou edema cerebral com apagamento de sulcos, sobretudo 
em lobo occipital, compatível com PRESS, sendo suspenso tacrolimo. 
Após 72 horas houve melhora do sensório e ausência de déficit neuro-
lógico. A paciente recebeu alta hospitalar com creatinina de 1,3mg/dl, 
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em uso de prednisona, micofenolato e Sirolimo.

Conclusão: A prevalência da neurotoxicidade relacionada à tacrolimo é 
de 0,5 a 5%. PRESS é uma complicação rara, mas bem documentada. 
Exames de imagens são essenciais no diagnóstico da PRESS, já que 
a manifestação clínica não diferencia causas toxicológicas de infeccio-
sas, sobretudo em imunossuprimidos. No caso apresentado o rápido 
diagnóstico e intervenção foram imprescindíveis para melhora clínica e 
ausência de sequelas neurológicas.
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Objetivo: Demonstrar a necessidade de pesquisar causas raras de ane-
mia no paciente transplantado renal. Relato do caso: Paciente I.M.S.C. 
de 19 anos, portadora de nefrite lúpica, em hemodiálise 3x na semana 
submetida a transplante renal com doador vivo relacionado (mãe) no 
dia 23/05/2018 - haploidêntico. Hemoglobina (Hb) do pós-operatório 
de 7,2 mg/dL (em uso de tacrolimus + micofenolato + prednisona). 
Manteve anemia no pós-operatório imediato sem sintomas. Recebeu 
alta no dia 28/05/2018 com acompanhamento ambulatorial rigoroso. 
No dia 08/11/2018 apresentou sintomas leves de anemia ( Hb = 4,5 
mg/dL) sendo internada para melhora avaliação. Descartado atividade 
lúpica sendo solicitado avaliação da hematologia. Solicitado PCR para 
Parvovírus cujo resultado foi positivo. Biópsia de medula óssea com 
parênquima medular com hiperplasia relativa da série mieloide, com 
hipoplasia acentuada da série eritrocítica. Iniciado imunoglobulina EV 
dia 18/12/18. Hemoglobina após tratamento de11,4 mg/dL. Conclusão: 
A anemia é uma complicação comum no pós-transplante renal, acome-
te cerca de 40% dos casos. Existem várias causas de anemia após o 
transplante renal, dentre elas, de forma mais rara as infec-ções ativas 
como a parvovirose B19 que cursa com aplasia pura de série vermelha 
devido ao tropismo do vírus pelos progenitores eritróides presentes na 
medula óssea. O objetivo do tratamento deve ser remissão dos sinto-
mas, uma vez que viremia pode persistir.
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Introdução: Uma complicação no pós-transplante renal é a disfunção 
do enxerto, podendo ter várias causas. A presença de função retardada 

do enxerto (DGF) ocorre mais entre os receptores de transplantes de 
doadores falecidos quando comparado aos transplantes de doadores 
vivos.  A definição mais utilizada para DGF é a necessidade de diálise 
durante a primeira semana após a cirurgia. Objetivo: Determinar a in-
cidência e causas de DGF entre os transplantes renais com doadores 
vivos e falecidos no serviço do Hospital Márcio Cunha no período de 
2010 a 2017. Métodos: Estudo retrospectivo com análise em prontuá-
rio eletrônico que envolveu o centro de transplante do Hospital Márcio 
Cunha no período de 2010 a 2017, onde se buscou determinar a inci-
dência e causas de DGF entre os pacientes que receberam enxertos 
renais de doadores vivos e falecidos. Resultados: O centro de trans-
plantes do Hospital Márcio Cunha tem um perfil maior de doações en-
tre doadores vivos ao de cadáveres (62%) com taxas de rejeição agu-
da no enxerto (4%). Apenas 28% dos pacientes que transplantaram no 
período analisado necessitaram de hemodiálise após o procedimento 
cirúrgico - DGF, perduraram por mais de 7 dias de hemodiálise 79,5% 
destes. A principal causa para DGF foi necrose tubular aguda (21,9%), 
sendo os processos infecciosos e complicações cirúrgicas como prin-
cipais etiologias para a agressão renal. Em 2010 tivemos as melhores 
taxas de DGF (15%), porém em um menor número de transplantes 
(n=5), já 2016 tivemos maior taxa deDGF (44%) e maior número de 
transplantados (n=47). Conclusão: Nossa taxa de DGF (28%) é me-
nor quando comparado a outros serviços (média de 2010 apresentada 
pela ABTO de aproximadamente 67%) justificado pelo maior número 
de transplantes doador vivo e treinamento da equipe cirúrgica associa-
do a mudança na imunossupressão ao longo dos anos.

Palavras-chave: Transplante renal.DGF.Hospital Marcio Cunha

AP4-121 [94] 

Perfil previdenciário dos pacientes transplantados renais do 
Hospital Universitário da UFJF

LUCIANE DE CARVALHO SALES; ARISON CRISTIAN DE PAULA 
SILVA; VINÍCIUS DA SILVA BARROSO; STELLA FAUSTINO 
PINTO PESSOA; MARIA CAROLINA JACOB DE PAULA; FABIANA 
OLIVEIRA BASTOS BONATO; HELADY SANDERS PINHEIRO. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF/EBSERH, JUIZ DE FORA - 
MG - BRASIL.

Introdução: As mudanças na legislação previdenciária e as perícias 
médicas revisionais dos pacientes aposentados por invalidez têm ge-
rado um cenário de insegurança para os pacientes transplantados re-
nais que usufruem de benefícios. Objetivos: Caracterizar o perfil pre-
videnciário dos pacientes transplantados renais e verificar as principais 
demandas dos usuários em relação ao acesso aos seus direitos. Meto-
dologia: Foram entrevistados 45 pacientes acompanhados no ambu-
latório pós transplante renal do HU-UFJF. Foram questionados: tempo 
de transplante, inserção ou não no mercado de trabalho, recebimento 
ou não de benefício previdenciário, receio quanto a perda do benefício, 
conhecimento sobre as atribuições da assistente social. Resultados: 
A maioria dos pacientes (69%) transplantaram há mais de 10 anos. 
76% possuem benefício previdenciário ou assistencial, predominando 
aposentadoria por invalidez (56%). Dos beneficiários, 57% estão segu-
ros quanto ao benefício e 53% interessaram em saber mais sobre as 
questões previdenciárias. 64% conhecem quem é a assistente social 
da equipe. Dentre as palavras utilizadas para descrever sua função, 
destacam-se: “auxilia”, “direitos”, “ajuda” e “benefícios”. Conclusão: 
A maioria dos pacientes transplantados apresentam benefício previ-
denciário. A principal demanda do assistente social é o auxílio para 
manutenção do benefício e a orientação quanto as formas de acesso 
ao atendimento previdenciário e a possibilidade de recursos.

Palavras-chave: serviço social.previdência social.transplante renal
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AP4-122 [97] 

Proposta de educação em saúde no ambulatório de transplante 
renal do HU-UFJF – Planejamento de atividade de sala de espera

LUCIANE DE CARVALHO SALES; ARISON CRISTIAN DE PAULA 
SILVA; VINÍCIUS DA SILVA BARROSO; STELLA FAUSTINO 
PINTO PESSOA; MARIA CAROLINA JACOB DE PAULA; FABIANA 
OLIVEIRA BASTOS BONATO; HELADY SANDERS PINHEIRO. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF/EBSERH, JUIZ DE FORA - 
MG - BRASIL.

Introdução: As salas de espera são espaços de fortalecimento da re-
lação profissional/paciente através do diálogo, que permite a prática 
de educação e promoção da saúde. Objetivos: Planejar uma “sala 
de espera”, conduzida pela assistente social e por alunos de liga aca-
dêmica, a fim de informar os usuários sobre o acesso à previdência 
social. Metodologia: Foi realizada uma entrevista inicial com os pa-
cientes transplantados renais, para levantar as demandas informa-
tivas dos usuários e seu perfil previdenciário, gerando uma “Nuvem 
de Palavras”. Resultados: A partir das demandas dos participantes, 
a sala de espera foi estruturada em 2 momentos. Questões sobre 3 
pilares: Percepção do Usuário quanto a função do assistente social; 
auxílio doença e aposentadoria por invalidez; Benefício de Prestação 
Continuada/BPC - LOAS. Para cada questão foram levantadas afir-
mações, que deveriam ser julgadas pelos usuários como verdadeiras 
ou falsas. Ao final, foram entregues dois folders informativos sobre 
questões previdenciárias e foram fornecidas orientações sobre o MEU 
INSS - ferramenta virtual de acesso aos serviços previdenciários aos 
segurados do INSS. Conclusão: Foi sistematizada a sala de espera 
visando esclarecer sobre a função do profissional de serviço social na 
equipe multidisciplinar e informar sobre o MEU INSS, permitindo uma 
maior interação e participação ativa dos pacientes

Palavras-chave: EDUCAÇÃO EM SAÚDE.EQUIPE MULTIDISCIPLI-

NAR.PREVIDENCIA SOCIAL

AP4-123 [110] 

Hiperoxalúria primária diagnosticada após transplante renal no 
serviço de transplante do Hospital Evangélico: relato de casos e 
revisão da literatura

BÁRBARA DORNELAS JONES1; JOÃO PEDRO DE ALMEIDA 
ARAÚJO2; LUIZA PERONI DRUMOND2; LARISSA FERNANDA DE 
OLIVEIRA2; DAVID CAMPOS WANDERLEY3; RENATA LAMEGO 
STARLING1; KÁTIA DE PAULA FARAH2; ANDRE NOGUEIRA 
DUARTE1; LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO1; TIAGO 
LEMOS CERQUEIRA1. 

1. HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 3. INSTITUTO 
DE NEFROPATOLOGIA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Descrever dois casos clínicos de pacientes submetidas 
a transplante renal que evoluíram com função inadequada do enxer-
to renal e diagnosticadas com hiperoxalúria primária (HP). Evidenciar 
o caráter progressivo da doença, com recidiva em 100% dos casos 
após o transplante renal e terapêutica limitada. RELATO DE CASO: 
A.A.M.S., sexo feminino, 52 anos, com história pregressa de doen-
ça renal terminal (DRT) por nefrolitíase, submetida a transplante re-
nal doador falecido, evoluindo com queda inadequada da creatinina. 
C.G.B.G., sexo feminino, 37 anos, com história de DRT e ureterolito-
tripsia bilateral, submetida a transplante renal doador vivo, com piora 
progressiva de função renal e perda do enxerto após 5 meses. As bióp-
sias renais de ambas evidenciaram tubulopatia por cristais de oxalato 
de cálcio. Iniciada piridoxina e encaminhadas ao transplante hepático. 
CONCLUSÃO: A HP consiste em defeito do metabolismo do glioxilato 
que leva ao aumento da síntese de oxalato endógeno e favorece a pre-

cipitação de oxalato de cálcio em diversos tecidos. Há três formas de 
HP que variam conforme o gene acometido, com herança autossômica 
recessiva. Na HP do tipo 1, responsável por cerca de 80% dos casos, 
há mutação do gene AGXT, que codifica a enzima alanina-glioxilato-a-
minotransferase (AGT). Já as HP do tipo 2 e 3 tendem a comprometer 
a função renal de forma menos severa, com mutação do gene GRHPR 
e HOGA1, respectivamente. Na HP do tipo 1, a suspeita ocorre em pa-
cientes com nefrolitíase recorrente, nefrocalcinose e hiperoxalúria na 
ausência de distúrbios do trato gastrointestinal. O diagnóstico é defini-
tivo com teste genético positivo para mutação no gene AGXT ou pela 
ausência de atividade da AGT na biópsia hepática. O tratamento eficaz 
depende de diagnóstico precoce e instituição imediata de medidas que 
retardem a perda da função renal. O transplante duplo fígado – rim é 
preferível a outros tratamentos pois proporciona substituição renal e 
cura para o defeito enzimático. A literatura é pobre acerca de outros 
tratamentos e o prognóstico é reservado com recidivas frequentes. 
Logo, pacientes com DRT e histórico de urolitíase recorrente e nefro-
calcinose devem ser avaliados para HP para planejamento do manejo 
do transplante renal.

Palavras-chave: Hiperoxalúria Primária.Transplante renal.Disfunção 
de enxerto

AP4-124 [111] 

RELATO DE CASO: PNEUMONITE POR CITOMEGALOVÍRUS 
APÓS TRANSPLANTE RENAL

KAMILA FERREIRA RIBEIRO TADEU1; ALINE COELHO 
FIGUEIREDO1; RICARDO MACHADO CARVALHAIS2; WAYDDER 
ANTÔNIO AURÉLIO COSTA3; SAMUEL ROSA SILVEIRA AMARAL3; 
FERNANDA JULIA SILVA WIIK AMARAL3; ANDRE NOGUEIRA 
DUARTE1; MARCELA KARINE SARAIVA FERNANDES FRANÇA1; 
LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO1; TIAGO LEMOS 
CERQUEIRA1. 

1. HOSPITAL EVANGÉLICO, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAR GERAIS, BELO HORIZONTE 
- MG - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 
BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo: Destacar a necessidade do diagnóstico e tratamento preco-
ce da infecção por Citomegalovírus (CMV), como fator de impacto na 
sobrevida do paciente e do enxerto renal.

Relato de Caso: Transplantado renal há 69 dias, com cicatriz imuno-
lógica para CMV, iniciou quadro inespecífico leve de dispneia, diarréia 
e prostração. Propedêutica inicial evidenciou IRA KDIGO 3, infiltrado 
intersticial com micronódulos difusos à radiografia de tórax. Iniciado 
Metronidazol para Clostridium difficile evidenciado em propedêutica 
fecal, e Ganciclovir, pois antigenemia para CMV foi positiva. Evoluiu 
com resolução do quadro gastrointestinal, pulmonar e recuperação da 
função renal.

Conclusão: A infecção pelo CMV é a infecção viral mais prevalente 
entre os transplantados renais. 90% dos casos ocorrem nos primeiros 
3 meses, causando alta morbimortalidade, aumento do risco de rejei-
ção aguda de até 2,6 vezes e de disfunção crônica do enxerto. A inci-
dência de infecção por CMV pós transplante renal varia de 30% a 60%, 
com recorrência em 33%. A principal manifestação de CMV invasivo é 
gastrointestinal, sendo sintomas respiratórios de maior gravidade. Em 
estudos prévios, a incidência de pneumonite por CMV variou em 1% 
a 14% e pode cursar mesmo com baixa viremia e levar à insuficiência 
respiratória aguda. O diagnóstico é presumido na presença de febre, 
tosse, dispneia, hipoxemia ou alterações radiológicas associado a 
identificação da infecção pelo CMV no sague ou lavado broncoalveolar 
e é confirmado quando há identificação do CMV em imunohistoquímica 
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de tecido pulmonar. Sua mortalidade varia de 65 a 90%. Por isso, faz-
se necessário estar atento aos sintomas, para tratamento e diagnósti-
co precoce e, assim, evitar a progressão da doença para insuficiência 
respiratória, perda de enxerto renal, ou até mesmo óbito.

 
Palavras-chave: Transplante .Citomegalovírus.Pneumonite

AP4-125 [118] 

Ecocardiograma com stress farmacológico x angiografia coro-
nariana em pacientes de alto risco cardiovascular submetidos a 
Transplante Renal

SERGIO CASTRO PONTES1; VINICIUS SARDÃO COLARES1; 
PRISCILA ROCHA COELHO1; ALFREDO CHAUBAH2; GUSTAVO 
FERNANDES FERREIRA1. 

1. SANTA CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL; 
2. UFJF, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: A avaliação de risco cardiovascular pré transplante é im-
portante para estratificar a possibilidade de eventos adversos maiores 
e propor medidas cardioprotetoras. Diversos fluxogramas têm sido pro-
postos para uma avaliação objetiva, que permita decisões sensatas. 
Material e Métodos: Realizado estudo retrospectivo comparando o 
ecocardiograma de estresse com dobutamina (Grupo2) a angiografia 
coronariana (Grupo1), na avaliação cardiológica de pacientes trans-
plantados renais, de alto risco cardiovascular e assintomáticos, de um 
único centro. Foram selecionados 51 pacientes com idade igual ou 
superior a 18 anos, submetidos ao transplante renal no período de 
agosto de 2012 a dezembro de 2017. Grupo 1: “Protocolo Invasivo” e 
Grupo 2: “Protocolo Não Invasivo” foram comparados. Os desfechos 
foram os eventos cardiovasculares maiores (morte cardiovascular, in-
farto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico) e morte por 
outras causas. Resultados: Ocorreram 8 eventos cardiovasculares 
maiores (15%), sendo 6 eventos em pacientes do Grupo 1 (20% vs. 
9,5%, p=0,311). Estratificando esse desfecho tivemos: morte cardíaca 
(13% vs. 0%, p=0,08), infarto agudo do miocárdio não fatal (6,6% vs. 
4,8%, p=0,796) e acidente vascular encefálico (0% vs. 4,8%, p=0,227). 
Conclusão: o ecocardiograma de estresse com dobutamina é alterna-
tiva segura em relação a angiografia coronariana, na estratificação de 
risco cardiovascular pré-transplante renal, em pacientes de alto risco 
e assintomáticos.

Palavras-chave: Transplante Renal.Ecoccardiograma.Doença Cardio-
vascular

AP4-126 [119] 

AVALIAÇÃO DE BARREIRAS PARA LISTAGEM E DISPARIDADES 
NO ACESSO AO TRANSPLANTE RENAL

GUSTAVO FERNANDES FERREIRA1; JULIANA BASTOS 
CAMPOS TASSI1; VINICIUS SARDÃO COLARES1; MACEY LEIGH 
HERDERSON2; AMRITA SAHA2; YIFAN YU2; DORRY SEGEV2; 
ALLAN MASSIE2. 

1. SANTA CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL; 
2. FACULDADE DE MEDICINA JONHS HOPKINS, BALTIMORE - 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

Introdução: O acesso ao transplante renal é um tema de relevante im-
portância e pouco abordado em nosso país. Estudamos barreiras no 
acesso a lista e ao transplante renal.

Métodos: Foram analisados tempo entre avaliação e listagem entre 
1638 receptores avaliados para transplante, e tempo para transplante 

entre 827 pacientes listados no período de 2012 e 2018 em centro 
único. Usando regressão de Cox multivariada, foram explorados os fa-
tores de risco associados com inscrição e transplante. Fatores de risco 
incluíram idade, sexo, raça, tipo sanguíneo, número de transplantes, 
diabetes e quartil de renda.

Resultados: A taxa de listagem foi menor conforme aumento da idade 
(aHR por 10 anos (modelo 1): 0.640.680.72, p<0.001; aHR por 10 anos 
(modelo 2): 0.630.860.74, p<0.001). Pacientes diabéticos tiveram menor 
chance de serem listados (aHR: 0.400.520.67, p<0.001). Não foi obser-
vada diferença em relação ao acesso a TxDF quando comparadas 
as raças e quartis de renda. No entanto, entre os pacientes listados, 
aqueles com renda Q3 (aHR: 1.262.484.86, p<0.01) e Q4 (aHR: 1.082.254.70, 
p=0.03) tiveram mais acesso ao TxDV quando comparados aos pa-
cientes com renda Q1.

Conclusão: Idade e diabetes diminuíram substancialmente a chance 
do paciente avaliado ser listado para transplante renal. Renda não é 
uma barreira para listagem ou TxDF, contudo, pacientes com maior 
renda tem maior acesso ao TRDV, sugerindo uma potencial barreira a 
essa modalidade está além da cobertura do sistema de saúde.

Palavras-chave: Transplante Renal.Disparidade.Transplante doador 
vivo
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Relato de Caso: Pneumonite Induzida por Sirolimo em Transpla-
tada Renal

DANIELA DE ALMEIDA ALVES1; CAMILA LOPES ZICA1; LÍLIAN 
PIRES DE FREITAS DO CARMO1; SILVIA CORRADI FARIA 
DE MEDEIROS1; MARCELA KARINE SARAIVA FERNANDES 
FRANÇA1; ANDRE NOGUEIRA DUARTE1; RENATA LAMEGO 
STARLING1; TIAGO LEMOS CERQUEIRA1; MARIANA OURIQUES 
LEITE FUCKS1; LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA2. 

1. HOSPITAL VERA CRUZ, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE 
- MG - BRASIL.

Objetivo: relatar a experiência da equipe de nefrologia do Hospital Vera 
Cruz em caso de efeito adverso relacionado a imunossupressor em 
paciente transplantada renal e discutir terapêutica, prognóstico e evo-
lução em vista da literatura.

Relato de caso:J.A.P, sexo feminino, 56 anos, submetida a transplante 
renal doador vivo relacionado há 13 anos, devido à doença renal crô-
nica por glomeruloeslerose segmentar e focal, em uso de Micofenolato 
Mofetil, Sirolimo (SRL) e Prednisona. Admitida com febre persistente 
e marcadores inflamatórios aumentados, apesar do uso de antibióti-
co prévio por pielonefrite. Não foram identificados possíveis focos in-
fecciosos, sendo optado por internação para extensão propedêutica. 
Intercorreu com piora respiratória e  necessidade de oxigenioterapia 
suplementar. Tomografia de tórax demonstrou infiltrado pulmonar em 
vidro fosco. Broncoscopia não evidenciou alterações; culturas negati-
vas. Realizado tratamento empírico para pneumocistose e parasitose, 
sem melhora do quadro e com progressão da dessaturação. Neste 
contexto,  aventada a hipótese de Pneumonite por SRL, seguida de re-
alização de biópsia pulmonar, que identificou infiltrado linfo-histiocitário 
crônico e áreas de hemorragia alveolar. Optado por suspender o SRL 
e otimizar prednisona, com melhora clínica e radiológica. O SRL é um 
fármaco imunossupressor de uso frequente em pacientes submetidos 
a transplante renal. A pneumonite intersticial pode ocorrer em qualquer 
momento do tratamento. Sua incidência é entre 4 a 11%, possivelmen-
te subestimada devido à dificuldade diagnóstica, que se confunde com 
complicações infecciosas. A Food and Drug Administration identificou 
31 casos de pneumonite intersticial e associou o fármaco a maior risco 
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de pneumonias em geral. Sua mortalidade gira em torno de 5%.Os 
sintomas são inespecíficos como dispnéia, tosse seca e febre, o que 
dificulta o diagnóstico precoce. A concentração sérica do SRL pode 
estar normal. O tratamento constitui na suspensão do fármaco e o uso 
de corticóide em altas doses é reservado para casos graves. Alterna-
tivamente, pode-se reduzir a dose do SRL  ou trocá-lo por everolimus, 
que é mais hidrofílico, com menor chance de causar reações de hiper-
sensibilidade.

Conclusão:

Afecções pulmonares em imunossuprimidos apresentam uma série de 
diagnósticos diferenciais, principalmente no que tange ás infecções 
oportunistas. No entanto, a pneumonite induzida pelo SRL deve ser 
considerada como hipotése em pacientes em uso da medicação.

Palavras-chave: Pneumonite Intesticial.Sirolimo.Transplante Renal 

AP4-128 [128] 

Impacto da imunossupressão de manutenção com inibidores da 
mTOR-I versus Micofenolato na infecção por citomegalovírus em 
transplantados renais

ANA CAROLINA GUEDES MEIRA; LÍVIA CAETANO VASQUES; 
ANDRÉ DE SOUZA ALVARENGA; CARLOS RAFAEL ALMEIDA 
FELIPE; SILVANA MARIA CARVALHO MIRANDA; PEDRO 
AUGUSTO MACEDO DE SOUZA; CLAUDIA RIBEIRO; GERSON 
MARQUES PEREIRA JUNIOR. 

SANTA CASA BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: A infecção pelo citomegalovírus (CMV) nos pacientes 
transplantados renais é associada a maiores taxas de perda de enxer-
to e morbimortalidade. A estratégia de imunossupressão pode influen-
ciar diretamente a incidência da infecção por CMV.

Objetivo: Comparar infecção por CMV em pacientes transplantados 
renais utilizando imunossupressão com tacrolimo/micofenolato (TAC/
MF) e tacrolimo e inibidores da mTor (TAC/mTOR-I).

Metodologia: Análise retrospectiva de pacientes transplantados renais 
a partir de 01/2017 que completaram 1 ano de seguimento no Hospital 
da Santa Casa de Belo Horizonte.

Resultados: Avaliados 53 pacientes, com média de idade de 47,7 anos; 
71,7% do sexo masculino, 83% de doadores falecidos e 56,6% induzi-
dos com timoglobulina. A incidência geral de infecção por CMV foi de 
32,1%. A sobrevida em 1 ano livre de infecção pelo CMV foi de 90,9% 
no grupo TAC/mTOR-I e 54,8% no grupo TAC/MF (p = 0,015), com HR 
= 4,06 (IC: 1,56-10,54).

Conclusão: Esquemas imunossupressores de manutenção com TAC/
mTOR-I foram associados com menor risco de infecção por CMV no 1º 
ano pós Tx quando comparados com TAC/MF.

Palavras-chave: Infecção por citomegalovírus.inibidores da mTor.Ta-
crolimus
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Hemorragia Alveolar Associada Ao Uso De Sirolimos Em Pacien-
te Transplantado Renal

MARCIO SANTOS CAMINHAS; ANA CAROLINA GUEDES MEIRA; 
SILVANA MARIA CARVALHO MIRANDA; SYLVIA APARECIDA DIAS 
TURANI; CLAUDIA RIBEIRO; PEDRO AUGUSTO MACEDO DE 
SOUZA; CARLOS RAFAEL ALMEIDA FELIPE; ANDRÉ DE SOUZA 
ALVARENGA. 

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE - MG - 
BRASIL.

Objetivo: Relatar um caso de hemorragia alveolar secundária ao uso 
de Sirolimus (SRL) em Transplantado Renal.

Relato de Caso: Paciente de 65 anos, transplantada renal em 2009, 
em uso de SRL e Micofenolato de Sódio (MFS). Internada em 06/2018 
com dispneia, dor pleurítica em hemitorax direito e oligúria. Exames 
laboratoriais com linfopenia e disfunção renal, sendo suspensos SRL 
e MFS. Apresentou hemoptise com repercussão hemodinâmica, enca-
minhada ao centro de terapia intensiva onde foram iniciados Tazocyn e 
suporte dialítico. Realizada tomografia computadorizada de tórax que 
mostrou extensa área de consolidação em bases e lavado brônqui-
co com hemorragia alveolar. Propedêutica para infecção bacteriana, 
tuberculose (cultura e GeneXpert), Influenza A/B, Citomegalovirus e 
Virus Sincicial por reação em cadeia da polimerase negativas, assim 
como para doenças auto-imunes. Biópsia transbrônquica com infiltrado 
inflamatório inespecífico, excluindo presença de fungos por coloração 
especia. Biópsia renal com sinais de toxicidade pelo SRL. Aventada 
etiologia da Hemorragia Alveolar secundária ao uso de SRL. Evoluiu 
com melhora progressiva da função renal e quadro pulmonar, receben-
do alta em uso de Tacrolimus e MFS.

Conclusão: O SRL pode causar Síndromes Pulmonares Hemorrágicas. 
O diagnóstico se dá por exclusão de outras possíveis etiologias. No pa-
ciente em questão houve melhora clínica após suspensão do mesmo 
diante extensa propedêutica laboratorial e anatomo-patológica.

Palavras-chave: Sirolimus.Hemorragia alveolar.Transplante renal

AP4-130 [136] 

Paracoccidioidomicose sistêmica em paciente submetida a 
transplante renal: relato de caso

BÁRBARA DORNELAS JONES1; LUIZA PERONI DRUMOND2; 
MATEUS JORGE NARDELLI2; LORENA MICHELIN SANTOS DE 
ANGELIS DIAS2; DEBORA GONTIJO DE FREITAS1; MARCELA 
KARINE SARAIVA FERNANDES FRANÇA1; DANIELA AVELAR 
BARRA1; ANDRE NOGUEIRA DUARTE1; TIAGO LEMOS 
CERQUEIRA1; LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO1. 

1. HOSPITAL EVANGÉLICO DE MINAS GERAIS, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Relatar caso raro na literatura, de paciente transplantada 
renal, com infecção sistêmica e de progressão rápida por Paracocci-
dioides Brasiliensis, mimificando infecção por tuberculose (TB) e evi-
denciar seu desafio diagnóstico e terapêutico. RELATO DO CASO: 
J.P.S., sexo feminino, 30 anos, proveniente da zona rural de Minas 
Gerais, transplantada renal doador falecido há 8 anos em uso de Ta-
crolimus, Micofenolato e Prednisona. Admitida no Hospital Evangélico 
em janeiro de 2019 com tosse oligoprodutiva, febre, hiporexia e perda 
ponderal. Três baciloscopias de escarro e gene expert negativos para 
TB, porém tomografia de tórax com caverna pulmonar, epidemiologia 
e quadro clínico sugestivos de TB pulmonar. Iniciada Rifampicina, Iso-
niazida, Pirazinamida e Etambutol, porém com persistência dos sin-
tomas após 3 semanas de tratamento. Evoluiu com linfadenomega-
lia generalizada, com biópsia linfonodal revelando linfadenite crônica 
granulomatosa por Paracoccidioides brasiliensis. Administrado Itraco-
nazol por 10 dias, intercorrendo com síndrome de veia cava superior 
e necessidade de Anfotericina B Lipossomal, com consequente sus-
pensão de imunossupressores. Após 14 dias de Anfo B, apresentou 
melhora clínica significativa e recuperação de função renal, possibili-
tando o retorno dos imunossupressores. CONCLUSÃO: A paracocci-
dioidomicose é uma micose endêmica da América Latina, relacionada 
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a atividade agrícola, e se desenvolve em 2% dos indivíduos infectados 
pelo Paracoccidioides; após inalados, os conídios dão origem a formas 
leveduriformes, que constituirão sua forma parasitária nos tecidos do 
hospedeiro. Apresenta incidência de 3-4 novos casos/milhão e taxa de 
mortalidade de 1,45 caso/milhão de habitantes. Na forma aguda da 
doença pode haver sintomas consumptivos, febre, linfadenopatia, he-
patoesplenomegalia e sinais de disfunção medular. Na forma crônica e 
mais comum, destaca-se o acometimento pulmonar e lesão de mucosa 
de via aérea superior. Em pacientes com imunodeficiência mediada 
por células T e transplantados renais, pode ocorrer a forma mista, com 
manifestação similar a forma aguda, associada a evolvimento pulmo-
nar e linfadenomegalia generalizada. Há poucos casos descritos na 
literatura de paracoccidioidomicose em transplantados de órgãos sóli-
dos. A evolução rápida ou até mesmo insidiosa do quadro clínico pode 
ter como consequência sequelas graves se o diagnóstico e o tratamen-
to não forem instituídos precoce e adequadamente.

Palavras-chave: Paracoccidioidomicose sistêmica.Transplante renal.
Micose endêmica

AP4-131 [140] 

Perfil e evolução do comportamento de transplantados renais 
aderentes e não aderentes ao regime imunossupressor

PEDRO AUGUSTO MACEDO DE SOUZA; GABRIELLA PIRES 
TARCIA; JAMAIANE FERNANDES VAZ; KETHLIN MAIA MARIANO; 
SILVANA MARIA CARVALHO MIRANDA; ANDRÉ DE SOUZA 
ALVARENGA; CARLOS RAFAEL ALMEIDA FELIPE; GERSON 
MARQUES PEREIRA JUNIOR; CLAUDIA RIBEIRO. 

SANTA CASA BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Introdução: A não aderência (NAd) ao tratamento imunossupressor in-
flui negativamente na sobrevida do enxerto renal. Estudos longitudinais 
que descrevam a evolução deste comportamento ao longo do tempo 
em um sistema de cobertura universal como o brasileiro, podem aju-
dar a identificar oportunidades de intervenção. Objetivos: Este estudo 
pretende descrever o perfil de transplantaodos renais aderentes (Ad) 
e não aderentes (Nad) em relação aos imunossupressores. Assim, a 
identificação de grupos para intervenções de reforço à aderência po-
dem ser identificados. Métodos: todos os transplantados renais que 
compareceram para atendimento de janeiro de 2017 a dezembro de 
2018 em nosso centro foram avaliados quanto à aderência a imunos-
supressores. Utilizamos o instrumento BAASIS (auto relato) em todas 
as visitas. Qualquer desvio em pelo menos um dos itens de implemen-
tação (esquecimento de tomada, atraso de 2h, esquecimento de doses 
consecutivas e redução da dose) foi classificado como NAd. Para uma 
avaliação longitudinal do comportamento consideramos apenas aque-
les que foram entrevistados pelo menos 5 vezes. Resultado: De 586 
entrevistados, 259 tiveram 5 entrevistas. A idade média foi 49,9 anos. 
Divididos pelo grau de instrução - analfabeto 6/259=2,3%, fundamental 
129/259=49,8%, fundamental incompleto 15/259=5,8%, ensino médio 
88/259=34% e superior 21/259=8,1%. Evolução do comportamento, 
primeira entrevista: Ad:202/259=78% e Nad:57/259=22%, quinta en-
trevista: Ad:220/259=84,9%Nad:39/259=15,1%. Conclusão:a preva-
lência de Nad parece reduzir quando são abordados sistematicamen-
te. Não identificamos influência do grau de instrução, mas 87% tinham 
pelo menos ensino fundamental completo.

Palavras-chave: não-aderência ao tratamento.transplante renal.imu-
nossupressão

AP4-132 [144] 

Febre Amarela em transplantado renal

IARA ELISA PEREIRA MAFRA1; PAULA CORREA CORTES2; 
RAFAEL LAGE MADEIRA2. 

1. HOSPITAL FELICIO ROCHO, CONTAGEM - MG - BRASIL; 2. 
HOSPITAL FELICIO ROCHO, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

Objetivo: Relatar um caso de paciente transplantado renal acometido 
por febre amarela com boa evolução clínica. Relato de caso: Paciente 
com 50 anos, transplantado renal com doador falecido em 2014 (do-
ença de base indeterminada). Portador de hepatite C há mais de 20 
anos tratada em junho de 2017 (Sofosbuvir e daclatasvir), com PCR 
de controle negativo. Admitido em nossa instituição no dia 30/01/2018, 
com relato de cefaleia, febre, dor retrocular, hiporexia, mialgia intensa, 
calafrios e tosse seca de início recente. Identificado piora da função 
renal e alteração das provas de função hepática. Suspensos os imu-
nossupressores (transitório com reinicio 4 dias após a internação) e 
iniciado suporte em centro de terapia intensiva. PCR para febre ama-
rela positiva. Uso empírico de ivermectina por 7 dias. Hemoculturas 
positivas para Candida sp. tratada com fluconazol. Realizado hemodi-
álise no período de 04/02/18 a 03/03/2018, com melhora progressiva. 
Apresentou-se com hipocalcemia durante a internação e necessidade 
de reposição prolongada após a alta hospitalar (cerca de 6 meses). 
Recuperação da plaquetopenia em 20 dias. Quadro de encefalopatia 
por cerca de 14 dias. Melhora progressiva das provas de função he-
pática (os níveis bilirrubinas se normalizaram cerca de 3 meses após 
o início dos sintomas). Recebeu alta hospitalar em 08/03/2019, sem 
hemodiálise em uso de prednisona, tacrolimo e micofenolato sódico. 
Conclusão: Devido aos poucos dados disponíveis em literatura a evo-
lução da febre amarela em pacientes transplantados renais é pouco 
conhecida. Relatamos um caso de boa evolução clínica evidenciando 
as dificuldades relacionadas ao controle da hipocalcemia, disfunção 
renal e encefalopatia prolongada.

Palavras-chave: Transplante renal.Febre amarela.Disfunção renal

AP4-133 [147] 

Uso das mídias sociais para divulgação de informações sobre 
transplante e doação de órgãos - Atuação de liga acadêmica

STELLA FAUSTINO PINTO PESSOA1; VINÍCIUS DA SILVA 
BARROSO1; MARIA CAROLINA JACOB DE PAULA1; JULIA BELO 
DE OLIVEIRA2; ARISON CRISTIAN DE PAULA SILVA1; CAMILA DE 
SANTANA MARINHO2; CINTIA GONÇALVEZ NOGUEIRA1; RAFAEL 
FILGUEIRAS1; GUSTAVO FERNANDES FERREIRA3; HELADY 
SANDERS PINHEIRO1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA 
- MG - BRASIL; 2. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA 
SAÚDE - SUPREMA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL; 3. SANTA 
CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: O tema transplante de órgãos é pouco abordado nas gra-
duações da saúde e é frequente a recusa de doação de órgãos. Por 
estas razões criou-se a iniciativa de disseminar informação através de 
redes virtuais. Objetivo: Medir o desempenho das postagens no Insta-
gram e Facebook em recorte de 18 meses. Metodologia: Análise quan-
titativa das páginas: Facebook com 171 postagens sobre transplante e 
doação de órgãos de Agosto/2017-Agosto/2018; 50 postagens do Ins-
tagram de Setembro/2018-Fevereiro/2019. Avaliamos alcance, visuali-
zações, curtidas, compartilhamentos, e ainda faixa etária, localização 
e gênero do público atingido. Resultados: Com o Instagram alcançou-
se 5986 pessoas, de 8 cidades - Juiz de Fora (93%) e Belo Horizonte 
(3%); 10375 visualizações e 600 curtidas e comentários, com público 
de 70% mulheres, idade entre 18-24 anos (66%) e 25-34 (24%). No 
Facebook, obteve-se 624 compartilhamentos, 237 comentários e 5226 
curtidas com público de 1670, 72% mulheres; idade de 18-24 anos 
(45,7%), 25-34 (33,7%) e 35-44 (10,2%); principais alcances foram 
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Juiz de Fora (82%) e Belo Horizonte (10,4%). Conclusão: Houve gran-
de alcance das postagens, para o público feminino, jovem e de Juiz de 
Fora. A propagação virtual de informação exige conteúdo atrativo, de 
linguagem condensada e acessível. O alcance das postagens suporta 
a importância do impacto social das ferramentas virtuais de comunica-
ção e da atuação das ligas com esse propósito.

Palavras-chave: ligas acadêmicas.transplante de órgãos.mídias so-
ciais

AP4-134 [150] 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS TRANSPLANTES RENAIS COM 
DOADORES FALECIDOS E VIVOS NO BRASIL (2013-2018)

MAIARA DE FÁTIMA SOUZA MAIA; GABRIEL SILVESTRE 
MINUCCI; GUSTAVO AUGUSTO PAIVA CANEDO; LORENA 
DOS SANTOS DINIZ; STELLA RESENDE SOUSA; JACQUELINE 
DOMINGUES TIBÚRCIO; LUÍS PAULO SOUZA E SOUZA. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ), SÃO 
JOÃO DEL REI - MG - BRASIL.

INTRODUÇÃO: O transplante renal é uma possibilidade de terapia re-
nal substitutiva nos casos de pacientes com Doença Renal Crônica. 
A alocação e distribuição de órgãos de doadores falecidos (Df) são 
realizadas segundo estudos de compatibilidade prévios. Os órgãos 
provenientes de doadores vivos (Dv) são aceitos em parentes até o 
quarto grau. Segundo a literatura, não existem diferenças significativas 
na sobrevida dos pacientes transplantados com órgãos de Df ou Dv. 
OBJETIVO: Analisar os registros sobre transplantes renais no Brasil 
entre 2013 e 2018, comparando entre Df e Dv. METODOLOGIA: Estu-
do descritivo utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH/SUS) do DATASUS, considerando os registros de janeiro de 2013 
a dezembro de 2018. RESULTADOS: Foram realizados 29.660 trans-
plantes renais, sendo 23.764 (80,1%) de Df e 5.896 (19,9%) de Dv. No 
período, houve crescimento de 11,2%. A região com maior registro foi a 
Sudeste (N = 15.433; 52%) e a com menor foi a Norte (N = 527; 1,8%). 
O valor médio para realização de transplantes de doador falecido foi 
R$ 43.360,08 reais e de doador vivo foi R$ 31.842,52 reais. A média de 
tempo de internação foi de 23,4 dias quando Df e 16,1 dias quando Dv. 
A taxa de mortalidade quando o órgão advinha de Df foi de 1,80% e de 
Dv 0,49%. O financiamento de todos os procedimentos foi do Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensações (FAEC). CONCLUSÃO: Obser-
varam-se diferenças no Brasil entre os transplantes com Df e DV em 
relação aos custos de realização, taxa de mortalidade e tempo de inter-
nação, requerendo análises mais profundas acerca destas diferenças. 
Destaca-se o financiamento do governo em 100% dos transplantes, 
destacando a importância do Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica.Transplante de Rim.Siste-
mas de Informação Hospitalar

AP4-135 [152] 

Inserção de acadêmicos de Enfermagem no Serviço de Trans-
plante renal via liga acadêmica

ARISON CRISTIAN DE PAULA SILVA1; STELLA FAUSTINO PINTO 
PESSOA1; VINÍCIUS DA SILVA BARROSO2; MARIA CAROLINA 
JACOB DE PAULA1; ELISA CAMILA DE SOUZA E SILVA1; CAMILA 
CUSTÓDIO DA SILVA1; THAIS MARTINS DE CASTRO3; MATHEUS 
MACHADO MENDONÇA1; GUSTAVO FERNANDES FERREIRA4; 
HELADY SANDERS PINHEIRO1.  

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA 

- MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE  JUIZ DE FORA 
- MG - BRASIL; 3. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA 
SAÚDE - SUPREMA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL; 4. SANTA 
CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: Para manutenção do enxerto renal funcionante é primor-
dial tratamento contínuo com equipe multiprofissional. O enfermeiro, 
possui o papel de dispor de conhecimentos de promoção, prevenção 
e recuperação da saúde a candidatos receptores, doadores e seus fa-
miliares durante todo o processo do transplante. Objetivo: Descrever 
a participação de acadêmicos de Enfermagem em serviço de trans-
plante renal, promovido por Liga Acadêmica. Métodos: descrição das 
atividades realizadas desde a inserção do curso de enfermagem na 
liga, realizadas no período de ago/2017 a mar/2019. Resultados: Os 
acadêmicos de Enfermagem possuem a oportunidade de acompanha-
mento e fixação de conteúdos voltados à consulta de enfermagem em 
pré-transplante e em pós- transplante. Além de elaboração e realiza-
ção de salas de espera, palestras de conscientização em escolas e 
análise de exames laboratoriais. Todas as atividades são realizadas 
sob supervisão e propiciam o aprofundamento de conhecimentos em 
atendimento ambulatorial multidisciplinar e em Nefrologia. Conclusão: 
A liga contribui no desenvolvimento e na valorização da equipe multi-
disciplinar e favorece ao aluno um contato direto com práticas educa-
tivas em saúde.

Palavras-chave: transplante renal.atendimento multidisciplinar .enfer-
magem no consultório

AP4-136 [154] 

Glomerulopatia Membronosa do doador falecido em transplante 
renal

PAULA CORREA CORTES; GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA; 
GUSTAVO GONÇALVES MARTINS DE OLIVEIRA; RAILANDER 
FERREIRA DUARTE; IARA ELISA PEREIRA MAFRA. 

HOSPITAL FELICIO ROCHO, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

OBJETIVO: Avaliação de proteinúria nefrótica pós transplante renal.

Pacientes J.B.D., 65 anos e A.D.S.F., 67 anos. Ambos com Doença 
Renal Crônica V.

 Em julho de 2014 realizaram Transplante Renal com mesmo doador 
falecido dito ideal: jovem, sem comorbidades, creatinina basal de 0,4 
mg/dl e 2.8mg/dl na retirada, em uso de antibióticos por sepse de focos 
pulmonar e abdominal. Falecido por TCE. Evoluíram com proteinúria 
nefrótica com preservação de função renal. Em ambas as biopsias, 
foram diagnosticados com Glomerulopatia Membranosa Primária, de-
vidamente tratada. O segundo paciente apresentou ainda, pesquisa 
positiva em face visceral podocitária para PLA2R.  Atualmente, apre-
sentam remissão de proteinúria.

Pacientes A.S.S., 68 anos e E.F.R, 44 anos, realizaram transplante 
renal, o segundo, rim-pâncreas, com mesmo doador falecido dito ide-
al: jovem, sem comorbidades, creatinina de retirada 1.2mg/dl em uso 
de cefalotina profilática. Morte por TCE após acidente automobilísti-
co. Ambos evoluíram com discreta piora da função renal e proteinúria 
nefrótica. Biópsia do segundo receptor citado, sugestiva de Glomeru-
lopatia Membranosa com anticorpo contra o túbulo renal. Biopsiado 
o rim do segundo receptor, confirmando Glomerulopatia Membranosa 
Primária.

Após tratamento, ambos evoluíram com melhora da proteinúria e esta-
bilização de função renal.

CONCLUSÃO: apesar de características ditas como ideias de doador 
falecido para transplante renal, a presença de Glomerulopatia destes 
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mesmos doadores, apesar de rara, nos leva a pensar em uma possibi-
lidade de avaliação prévia do doador, que inclua proteinúria.

Palavras-chave: transplante renal.glomerulopatia membranosa.pro-
teinúria

AP4-137 [158] 

Alvos para a campanha de conscientização da população sobre 
transplante e doação de órgãos – Estudo populacional

HENRIQUE CUNHA MOREIRA DE ABREU1; ARIEL VICTOR 
DUARTE E CRUZ1; FERNANDA SOARES OLIVEIRA2; MARCELA 
REIS FONSECA2; LETÍCIA FELLET SOARES2; STELLA FAUSTINO 
PINTO PESSOA1; VINÍCIUS DA SILVA BARROSO1; BARBARA 
BRUNA ABREU DE CASTRO1; HELADY SANDERS PINHEIRO1. 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA 
- MG - BRASIL; 2. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA 
SAÚDE - SUPREMA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: O desconhecimento sobre transplante é razão para 42% 
de recusa familiar à doação de órgãos no Brasil. Objetivo: Identificar o 
nível de conhecimento sobre doação de órgãos. Metodologia: Estudo 
transversal populacional. A amostra foi de 1270 indivíduos, residen-
tes em cidade média brasileira, recrutados em áreas movimentadas, 
de janeiro a março/2018. Após aceita a participação, responderam 
à entrevista sobre o assunto. Resultados: A idade foi de 37,1±15,8 
anos. 67,5% se declararam doadores, porém 46,2% informaram a 
família. 77,2% sabiam da necessidade da autorização familiar para 
doação, 93,8% autorizariam doação de um familiar após a confirma-
ção de morte encefálica (ME), porém 46% negaria a doação caso o 
familiar não tivesse informado em vida sua opção. Em relação à ME, 
38% acreditam que a doação possa ocorrer independentemente do 
tipo de morte e 26,8% creem na reversibilidade da ME. Quanto maior 
a escolaridade, maior é a frequência destes terem avisado os familia-
res (53,9%) e de serem potenciais doadores (72,2%). Quanto maior 
a renda familiar, maior o percentual que se considera doador e infor-
mou familiares, além de possuírem maior conhecimento sobre ME. Os 
de religião espírita informam mais a família. Conclusão: Portanto, a 
maioria se considera doador, mas tem conceitos conflitantes sobre do-
ação. Outro ponto são diferenças relacionadas às características so-
ciodemográficas. Este estudo pode direcionar ações para reduzir a 
recusa familiar de doação de órgãos.

Palavras-chave: Transplante.Conscientização .Doação de órgãos 

AP4-138 [168] 

COMPARAÇÃO ENTRE A SOBREVIDA DE PACIENTES TRANS-
PLANTADOS COM RINS KDPI ≥ 85 E AQUELES QUE PERMANE-
CERAM EM LISTA DE TRANSPLANTE RENAL

GUSTAVO FERNANDES FERREIRA; JULIANA BASTOS CAMPOS 
TASSI; EMILIANA SPADAROTTO SERTÓRIO; ELISA LIMA ALVES; 
VINICIUS SARDÃO COLARES; MARCIO LUIZ DE SOUSA; 
GLÁUCIO SILVA DE SOUZA. 

SANTA CASA DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.

Introdução: O número de órgão disponíveis para a população em lista 
de um transplante renal é insuficiente. A utilização de rins com critério 
expandido no mundo tem sido feita com resultados importantes, no 
entanto no Brasil nunca se avaliou o real beneficio comparado com 
aqueles que permaneceram em lista. Métodos: Analisamos 669 pa-
ciente que foram inscritos na fila de transplante entre 2013 e 2017 de 
um único centro analisando a sobrevida em 12, 24 e 36 meses após 

a inscrição em lista comparando com aqueles que receberam o rim 
KDPI ≥ 85%. Resultados: Dos 669 pacientes inscritos 302 (48%) foram 
submetidos ao transplante sendo 65 (21,5%) com KDPI ≥ 85%. Os 
pacientes submetidos ao transplante com KDPI ≥ 85 apresentavam 
mais comorbidades ( diabetes, idade mais avançada) quando compa-
rados com aqueles que permaneceram em lista. A sobrevida no 3 ano 
dos paciente com KDPI ≥ 85% foi de 76,7% e daqueles que permane-
ceram em lista 70,5% (p>0,4). Conclusão: Apesar de serem paciente 
mais idosos e com maior número de comorbidades aqueles que foram 
submetidos ao transplante com rins com KDPI elevado apresentaram 
sobrevida semelhante aos que se mantiveram em lista. A utilização 
de rins com KDPI elevado pode também ser uma fonte importante de 
órgãos no Brasil.

Palavras-chave: Transplante Renal.KDPI.DOÇÃO DE ÓRGAOS



51Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

ÍNDICE DE AUTORES

A
ADÃO FERREIRA DE MORAIS  34

ADRIANA MARIA DE FIGUEIREDO  17

ALBA OTONI  11, 18, 19, 20

ALESSANDRA ARAÚJO  8

ALEXANDRE LEMOS TAVARES  9, 40, 44

ALEXANDRE NUNES PESSOA  15, 16, 31

ALEXANDRE SILES VARGAS  16

ALEX MILLER PEREIRA DOS REIS  8

ALEYSSON FABIAN TERRA  44

ALFREDO CHAUBAH  46

ALINE COELHO FIGUEIREDO  26, 34, 45

ALINE CRISTINA ALVES DIAS  10, 11, 17

ALLANA SILVA MAMEDIO  17

ALLAN MASSIE  46

AMANDA DO VALE MONTEIRO  15, 27

AMANDA PELLANDA CORDEIRO BERTOLD  9

AMANDA ROQUE MARTINS  26, 36

AMRITA SAHA  46

ANA CAROLINA AGUIAR DO NASCIMENTO  13

ANA CAROLINA GUEDES MEIRA  15, 33, 47

ANA CAROLINA NAKAMURA TOME  9, 36

ANA CAROLINA TOLOMELI OLIVEIRA  30

ANA CONCEIÇÃO NORBIM PRADO CUNHA  29

ANA ELISA SOUZA JORGE  33

ANA LUÍSA SOARES COSTA  22, 23, 24, 25

ANA LUÍZA TOLENTINO MAGALHÃES  12

ANAMARIA DE ARAÚJO GOMES  39

ANA PAULA BEGALLI  30

ANA PAULA DE ANDRADE ROCHA  14, 15

ANA RITA DE OLIVEIRA PASSOS  9, 40

ANDERSON TAVARES RODRIGUES  30

ANDRÉ DE OLIVEIRA BALDONI  18, 19

ANDRÉ DE SOUZA ALVARENGA  14, 15, 37, 38, 43, 47, 48

ANDRÉ MARTINS FARIA  29

ANDRE NOGUEIRA DUARTE  36, 45, 46, 47

ANDRESSA RIBEIRO VEIGA LIMA  13

ANE CAROLINA DA SILVA FIRMINO E SILVA  7

ANGELA CARVALHO DE OLIVEIRA  22

ANNA MARIA PEREIRA MEIRELLES NICOLIELLO  7

ANTONIO CARLOS LAENDER  29

ARIANA GUIMARÃES PENIDO DE PAULA  38

ARIANA SOARES HOMOBONO  14

ARIANE KAREN DE SOUSA  40

ARIEL AUGUSTO DE BRITTO ROSA  13, 35

ARIEL VICTOR DUARTE E CRUZ  50

ARISE GARCIA DE SIQUEIRA GALIL  16

ARISON CRISTIAN DE PAULA SILVA  44, 45, 48, 49

ARTHUR FONTENELLE FITTIPALDI  30, 32, 33

ARYELL DAVID PROENÇA  18, 19, 20

AUGUSTO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR  13

B
BARBARA BRUNA ABREU DE CASTRO  27, 50

BARBARA CAMPOS MATTOS  12, 28

BÁRBARA DE LIMA MEDEIROS  35

BÁRBARA DORNELAS JONES  28, 34, 41, 45, 47

BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA  12, 42

BEATRIZ MENDES ROCHA  22

BRENDA BREDA PASSON  25

BRENDA SENRA DUQUE RAMOS  6, 15, 16, 26

BRENDHA DOS SANTOS MOREIRA  12

BRENO DE SOUZA BOTELHO  21, 31

BRUNA KELREN FREITAS POHLMANN  30

BRUNA RODRIGUES MOREIRA  11

C
CAIO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA  16

CAMILA AMURIM DE SOUZA  10, 11, 17, 37

CAMILA CUSTÓDIO DA SILVA  49

CAMILA DE SANTANA MARINHO  48

CAMILA LOPES ZICA  13, 35, 46

CAMILA MARINHO ASSUNÇÃO  8

CARLOS ALBERTO C CALAZANS  44

CARLOS RAFAEL ALMEIDA FELIPE  43, 47, 48

CARLOS ROBERTOS DOS SANTOS  13

CAROLINA CONTIERO ROSA  22

CAROLINA LACORTE GALINA  20

CAROLINA MOURA DINIZ FERREIRA LEITE  38

CAROLINE FELIZARDO ARAUJO  34

CAROLINE SILVA CAMPOS  42

CAROLINE URIAS ROCHA  36

CASSIA MARIA RUIZ PENTEADO  16

CELINA DE FARIA REZENDE  37

CINTIA GONÇALVEZ NOGUEIRA  5, 48

CLAUDIA ALVES COUTO  22

CLÁUDIA LOURES DE ASSIS  35

CLAUDIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA  4

CLAUDIA RIBEIRO  14, 34, 43, 47, 48

CLERIA MARTA S CARVALHO  44

CRISTINA AMARAL CALIXTO  31
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D
DÁLIA FRANCISCA LINA DE MORAES  15

DANIELA AVELAR BARRA  47

DANIELA DE ALMEIDA ALVES  13, 35, 46

DANIEL COSTA CHALABI CALAZANS  9, 40, 44

DANIEL DE OLIVEIRA CAETANO  34

DANIELLA RAPALLO DE OLIVEIRA BABSKY  17

DANIELLE CAPANEMA FERREIRA DA SILVA  43

DANIEL VICTOR MOREIRA MENDES  11, 28

DANILO JORGE DA SILVA  17

DAVID CAMPOS WANDERLEY  5, 28, 32, 33, 34, 41, 45

DAYANA BOMFIM SANTOS  22

DAYANE ROBERTA MOURA MELO ALBINO  19

DEBORA APARECIDA FERNANDES DA SILVA  8

DEBORA CRISTOFORIDIS TEIXEIRA  35

DEBORA GONTIJO DE FREITAS  47

DÉBORA SILVA RAMOS  10, 11, 17, 37

DENISE MARIA AVANCINI COSTA MALHEIROS  5

DIEGO BRUNO DE MORAIS  18

DIEGO THOMAZ SILVEIRA  22

DIOGO FERNANDES DOS SANTOS  35

DIVINO URIAS DE MENDONÇA  36

DORRY SEGEV  46

E
EBERALDO SEVERINO DOMINGOS  44

EDNEA APARECIDA LADEIRA MARQUES DE CARVALHO  7, 
13

EDSON NOGUEIRA ALVES RODRIGUES JÚNIOR  6

EDUARDO GOMES MATTAR  28

EDUARDO NOGUEIRA CORTEZ  19, 20

ELISA CAMILA DE SOUZA E SILVA  5, 49

ELISA LIMA ALVES  50

ELISA OLIVEIRA MARSICANO DE SOUZA  4

ELIZABETE APARECIDA DIAS  12

ELIZABETH DE FRANCESCO DAHER  4

EMANUELA MENDES JUNQUEIRA DE BARROS  22

EMERSON QUINTINO DE LIMA  9, 36

EMILIANA SPADAROTTO SERTÓRIO  8, 50

EMILY SILVA MEIRELES  19

F
FABIANA ARAÚJO MOREIRA  18

FABIANA CRISTINE RIBEIRO  10, 11, 17, 37

FABIANA OLIVEIRA BASTOS BONATO  44, 45

FABIANE ROSSI DOS SANTOS GRINCENKOV  42

FABRICIO AUGUSTO MARQUES BARBOSA  28

FABRICIO PEREIRA GUSMÃO  30

FABRIZIA REIS PINTO BRANDÃO  38

FELIPE AMERICO PEREIRA  8

FELIPE AUGUSTO APARECIDO DO AMARAL  15

FELIPE CÉSAR SOARES  39

FELIPE MARQUES TOMÉ  29

FELIPE NUNES MOURÃO  16

FERNANDA CECILIA DIAS CHULA  20

FERNANDA DE FREITAS FERREIRA  30

FERNANDA HENRIQUES ROCHA RIBEIRO  19

FERNANDA JULIA SILVA WIIK AMARAL  45

FERNANDA LUÍSA LOPES BRAGA  9

FERNANDA MARCELINO DE REZENDE E. SILVA  20

FERNANDA PEREIRA SANTOS  9, 40

FERNANDA QUADROS MENDONÇA  9, 36

FERNANDA SOARES OLIVEIRA  50

FERNANDO ANTONIO BASILE COLUGNATI  4, 21, 31

FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA  29

FERNANDO HOOPER NETO  9, 40

FILOMENA MARIA KIRCHMAIER  12, 21

FLÁVIA GOMES FIALHO  20

FLÁVIA LOPES SIQUEIRA  34

FLÁVIO AUGUSTO DE MORAIS  18, 19

FLÁVIO VILELA SCHIAVONI BARBOSA DE FARIA  19

FRANCISCO EDSON COELHO DE VASCONCELOS  19, 28

FRANCISCO ROBERTO LELLO SANTOS  6, 22, 43

FRANCISCO VICTOR CARVALHO BARROSO  4

G
GABRIELA CARVALHO MARINHO  38

GABRIELA DE CAMPOS VIVEIROS  34

GABRIELA SANTANA ATALIBA  39

GABRIELLA PIRES TARCIA  48

GABRIEL SILVESTRE MINUCCI  6, 26, 49

GABRYELLA QUEIROZ DE SOUSA  6

GERSON MARQUES PEREIRA JUNIOR  15, 27, 35, 41, 43, 47, 
48

GÉSSICA ROBERTA OLÍMPIA PIEDADE CASTRO  38

GILBRAN SCARPONE SALEM  7, 13

GIOVANNI HENRIQUE VERÇOSA  29

GISLANE PINHO DE FIGUEIREDO  7, 34

GIULIA NEMER  30, 32, 33

GLÁUCIO SILVA DE SOUZA  50

GUILHERME GROSSI LOPES CANÇADO  22

GUSTAVO AUGUSTO PAIVA CANEDO  15, 16, 26, 49

GUSTAVO BITENCOURT CAETANO BARROS  9, 40

GUSTAVO FERNANDES FERREIRA  5, 8, 42, 46, 48, 49, 50
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GUSTAVO GONÇALVES MARTINS DE OLIVEIRA  42, 49

GUSTAVO HENRIQUE MENDONÇA DE ARAÚJO  7

GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA  49

H
HALANNA CARNEIRO GUIMARAES BASTOS MOURA  10, 18

HELADY SANDERS PINHEIRO  4, 27, 31, 42, 44, 45, 48, 49, 50

HELEN CRISTINA PIMENTEL SENA SALDANHA MOREIRA  
21, 31

HENRIQUE CUNHA MOREIRA DE ABREU  50

HENRIQUE MELO XAVIER  30, 32, 33

HENRIQUE MOREIRA DE FREITAS  22, 33

HIAGO ANTÔNIO DE PAULA COUTINHO  30

HUDSON MIGLIORINI DA SILVA  30, 32, 33

HUGO EDGAR SILVA  6, 43

HUMBERTO LADEIRA DA COSTA  19

HUMBERTO REBELLO NARCISO  9, 40

I
IARA ELISA PEREIRA MAFRA  8, 49

IASMIN ESTELA COSTA  13

ISABELA ARAÚJO DE MELO  6

ISABELA BAUTI PINTO  37

ISABELA CÁSSIA MAIA DO NASCIMENTO  7

ISABELA ELEUTÉRIO GONÇALVES  18, 28

ISABELA LAGE PIMENTA  36

ISABELA QUEIROZ SILVA  27

ISABELLA NUNES DA SILVA  15

ISIS GONÇALVES BARRETO  18

ÍTALO PEREIRA  16

IZABELLA VITOR LOPES  16

IZZA BARBARA RIBEIRO CARDOSO  35

J
JACQUELINE DOMINGUES TIBÚRCIO  6, 15, 16, 26, 49

JAIRO VINÍCIUS COTA FERNANDES  39

JAMAIANE FERNANDES VAZ  48

JENAÍNE OLIVEIRA PAIXÃO  25

JERRY SCHMITZ  9, 40

JÉSSICA AZEVEDO DE AQUINO  18

JOÃO ANTÔNIO GOMIDES DE SOUSA  20

JOÃO CARVALHO FILHO  29

JOÃO FELIPE TAMIOZZO REIS  22, 23, 24, 25

JOÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA PENIDO  17

JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ARAÚJO  25, 45

JOÃO VICTOR DE ABREU MARTINS  16

JOÃO VICTOR MARQUES GUEDES  18, 19

JOÃO VITOR SILVA ARAUJO CORTEZ  38

JORGE SILVEIRA JUNIOR  37

JOSÉ MUNIZ PAZELI JUNIOR  7

JOSÉ RICARDO BENTO SILVA  35

JOSUÉ MONTEIRO PEREIRA  16

JULIA ALCANTARA COSTA  37

JULIA BELO DE OLIVEIRA  5, 48

JULIA MACHADO AZEVEDO DE FREITAS  37

JULIANA BASTOS CAMPOS TASSI  5, 46, 50

JULIANA GAZZI MACEDO  21, 31

JULIANA LEAL MAIA DA ROCHA  7

JUSSARA SOARES FONTES DE SOUSA  18

K
KAIQUE ARRIEL  27

KALYNE MARIA DE PAIVA NALON  13

KAMILA FERREIRA RIBEIRO TADEU  45

KAMILLE VIDON BASTOS  5, 42

KARINA DE CASTRO ZOCRATO  38

KARLA AMARAL NOGUEIRA QUADROS  20

KÁTIA DE PAULA FARAH  25, 33, 45

KELLI BORGES DOS SANTOS  42

KÊMILA MARTINS CHAVES  13, 35

KERLANE FERREIRA DA COSTA GOUVEIA  39

KETHLIN MAIA MARIANO  48

L
LAILA DE CASTRO TAYER  20

LAÍSE OLIVEIRA RESENDE  18

LAÍS PIMENTEL TABATINGA  39

LARISSA CRISTINA FERREIRA  12

LARISSA DE CASTRO TAYER  20

LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA  25, 45, 46

LARISSA MONTEIRO DAMIANO HIPOLITO  30, 32, 33

LARISSA SANTOS PEREIRA  18

LARISSA ZOLINI GOMES  13

LAURA MARCELINO LEAL  15

LEANDRO BURATO CIPRIANO  7

LEIDSON DURÃES DE ALKMIM  35

LEILA CHAMAHUM  11, 17, 37

LEONARDO MEIRA DE FARIA  41

LETÍCIA FELLET SOARES  50

LETICIA GOUTHIER BICALHO  29

LETICIA MARIA SODRE MAIOLINI  8

LETÍCIA RIBEIRO DE CARVALHO  25

LETÍCIA SANTOS DIAS NORBERTO FERREIRA  7

LETÍCIA SOUZA SILVA GALDINO  6, 15, 16, 26
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LILIANNI RIBEIRO GOMES BOU MAROUN  30, 32

LÍLIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO  13, 22, 25, 26, 33, 35, 
36, 45, 46, 47

LÍVIA CAETANO VASQUES  27, 35, 47

LIVIA MARI MARTI REIS  11, 17, 37

LORENA DOS SANTOS DINIZ  6, 15, 16, 49

LORENA MICHELIN SANTOS DE ANGELIS DIAS  38, 47

LUANA APARECIDA ASTÉRIA DE OLIVEIRA  30

LUAN VIANA FARIA  22, 23, 24, 25

LUCAS AUGUSTO MORIS AFONSO  7

LUCAS DE SOUSA BULDRINI FILOGONIO  8

LUCAS FACIO REZENDE  5

LUCAS RAUSCH CORTES  8

LUCIANA COSTA FARIA  22

LUCIANA DOS SANTOS TIRAPANI  32

LUCIANA MARA ROSA MILAGRES  10, 11, 17, 37

LUCIANA MENIN FERREIRA  13, 35

LUCIANA SENRA DE SOUZA SODRÉ  21

LUCIANA VALERIA COSTA E SOUZA  35

LUCIANE DE CARVALHO SALES  15, 44, 45

LUCIANO BARBOSA MORGAN DE AGUIAR  22

LUCIANO TEIXEIRA DE FARIA  10

LUIS FERNANDO ONUCHIC  5

LUIS GUSTAVO MODELLI DE ANDRADE  4

LUÍS PAULO SOUZA E SOUZA  6, 26, 49

LUÍZA GODOI LOPES  20

LUIZA PERONI DRUMOND  25, 38, 45, 47

LUIZ EDUARDO DA ROCHA GONZAGA  13

LUIZ FERNANDO CORREIA E SILVA  29

LUIZ FERNANDO MIRANDA ALMEIDA  43

LUIZ GUSTAVO DE FARIA FERREIRA  22, 33

LUIZ SERGIO DE SOUSA BARBOSA LEITE  29

M
MACEY LEIGH HERDERSON  46

MAIARA DE FÁTIMA SOUZA MAIA  15, 16, 26, 49

MARCELA FAIOLI LOPES  43

MARCELA KARINE SARAIVA FERNANDES FRANÇA  13, 45, 
46, 47

MARCELA REIS FONSECA  50

MARCELO DE SOUSA TAVARES  38

MARCELO GADBEN  7, 13

MARCELO HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA  22, 38

MARCELO PAULA COUTINHO  21

MÁRCIA CHRISTINA CAETANO ROMANO  20

MARCIA REGINA GIANOTTI FRANCO  22, 23, 24, 25

MARCIO LUIZ DE SOUSA  50

MARCIO SANTOS CAMINHAS  15, 27, 33, 41, 47

MARCOS ANTONIO CENEDEZE  27

MARCOS LANNA DAMÁSIO DE CASTRO  33, 38

MARCUS VINICIUS DE PÁDUA NETTO  35

MARCUS VINICIUS MONTEIRO MARTINS  13

MARIA CAROLINA JACOB DE PAULA  44, 45, 48, 49

MARIA EDUARDA MARQUES BORGES  33

MARIA GEOVANA TEIXEIRA DE CARVALHO MEIRELES  19

MARIA GORETTI MOREIRA GUIMARÃES PENIDO  37, 38

MARIA LUIZA FERRAZ PEREIRA  7

MARIANA CAETANO CHAVES  33

MARIANA GUIMARÃES PENIDO DE PAULA  38

MARIANA LÍVIA SEVIRINO AVELAR  12

MARIANA MARTA DE OLIVEIRA ANTUNES  38

MARIANA OURIQUES LEITE FUCKS  13, 35, 46

MARIANA REGINA PINTO PEREIRA  10, 11, 17, 37

MARIANA RODRIGUES RAMOS  14

MARIANGELA LEAL CHERCHIGLIA  37

MARIA SANTA AZEVÊDO  30

MARIELA MESQUITA ALVES E SILVA  11, 18

MARÍLIA RIBEIRO MACHADO  35

MARIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA  19

MARISMENIA PEDROSA TAVARES  17

MARLENE ANTÔNIA DOS REIS  5

MATEUS JORGE NARDELLI  22, 47

MATHEUS ALVES SILVA  16

MATHEUS MACHADO MENDONÇA  49

MATHEUS PARAVIZO LELLO SANTOS  43

MATHEUS SOARES PÍCCOLO  33

MELINA CHA D OLIVEIRA SAUNIER  39

MICHELLE RODRIGUES CARDOSO  14

MIRELLA MONIQUE LANA DINIZ  33

MÍRIAM MARIÁ LIMA SOUZA  34

MOISÉS CARMINATTI  21

MONIKE SANTANA GOBBO  20

N
NATÁLIA MARIA DA SILVA FERNANDES  12, 21, 32

NATHALIA ÁDILA ALVES MACHADO  35

NATHALIA CALLEGARI PERARO  22

NATHALIA FONTOURA SIGNÉ  16

NATHÁLIA MACEDO MARTELETTO  31

NAYARA NOBRE BASSO  7

NEIMAR DA SILVA FERNANDES  12

NICOLAS FIGUEIREDO FARIA  34

NIELS OLSEN SARAIVA CAMARA  27

NÚBIA LUANA SILVA  7
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O
OLÍVIA MARIA CARVALHO LOPES DA CRUZ  39

P
PALLOMA DE RESENDE ARAUJO PELOSO  19

PÂMELA IARA DE LIMA LINS SILVA  14

PAMELA MALHEIRO OLIVEIRA  10, 11, 17, 18

PATRÍCIA CRUZ QUEIROZ  14, 15

PAULA CORREA CORTES  8, 42, 48, 49

PAULA FRASSINETTI CASTELO BRANCO CAMURÇA FER-
NANDES  4

PAULO HENRIQUE MANSO  39

PEDRO ALVES IAREDE  30

PEDRO AUGUSTO MACEDO DE SOUZA  12, 28, 29, 34, 35, 43, 
47, 48

PEDRO HENRIQUE MENDES MOREIRA  16

PEDRO HENRIQUE PAIVA CARDOSO NUNES  35

PEDRO PAULO TRINDADE RESENDE  16, 31

PETRUS FERREIRA RENÓ  27

PRECIL DIEGO NEVES  5

PRISCILA ROCHA COELHO  46

PRISCILLA RODRIGUES SAGGIORO  32, 33

R
RACHEL RODRIGUES PEREIRA  7

RAFAELA ALVES MARTINS  27

RAFAEL FILGUEIRAS  48

RAFAELLA DE RESENDE ARAUJO PELOSO  19

RAFAEL LAGE MADEIRA  41, 42, 48

RAFAELLA MATTAR SILVA OLIVEIRA  6, 15, 16, 26

RAFAEL PINETTI QUEMELLI  26, 36

RAILANDER FERREIRA DUARTE  42, 49

RAISSA ELIDE PINTO SOARES  37

RAISSA VALENTE COSTA  21

RAPHAELA FABRI VIANA DO NASCIMENTO  9

RAPHAEL VALENTE SALINAS  12, 29

RAQUEL BASQUES CALIGIORME  43

RAUL LOPES MONTEIRO  26

RAYANE HELLEN DE OLIVEIRA  20

RAYSSA RAYLLA BARRETO BRAGA  16

REBECA NARCISA DE CARVALHO  26

REGINALDO MACHADO DOS REIS REGINALDO REIS  44

RENAN AVELINO MANCINI  26

RENATA LAMEGO STARLING  45, 46

RENATA ROMANHOLI PINHATI  31

RENATA VITORIANO CORRADI  7, 12, 27

RENATO ALENCAR DEBS  36

RENATO EROTHILDES FERREIRA  31

RICARDO MACHADO CARVALHAIS  45

RÍSIA EDWIGES DE OLIVEIRA GUIMARÃES  35

RITA DE CÁSSIA CORREA MIGUEL  7

ROBERTO BENVENUTTI  9, 40

ROBERTO EDUARDO SALUM  13, 35

ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO  41

ROBERTO LAZZARINI DE OLIVEIRA  34

RODRIGO JOSÉ RAMALHO  9, 36

ROGÉRIO BAUMGRATZ DE PAULA  31

RÔMULO JOSÉ DE CASTRO RESENDE  26

RONALDO DE MATOS ESMERALDO  4

ROSALIA MARIA NUNES HENRIQUES HUAIRA  32

ROSA MELLO DE MALTA PICANÇO  19

ROSANA DE OLIVEIRA SILVA  42

ROSIANE CÂNDIDA ALENCAR ANDRADE  19

S
SABINA DE GEEST  4

SAMANTA GABRIELA FERREIRA  39

SAMANTHA VIEIRA ALVES AMARAL  10, 11, 17, 18

SAMIRA ALVES BARBOSA GONÇALVES  10, 11, 37

SAMUEL ROSA SILVEIRA AMARAL  45

SANDRA SIMONE VILAÇA  41

SANDRO ALBERTON BITENCOURT OLIVEIRA  36

SARAH DE CASTRO  15, 43

SARAH ROCHA DE ALMEIDA  7, 12, 27

SÁVIA CAROLINA DAS MERCÊS AZEVEDO  6, 15, 16, 26

SERGIO CASTRO PONTES  46

SÉRGIO VELOSO BRANT PINHEIRO  38

SÉRGIO WYTON LIMA PINTO  19, 28

SIDNEI CAMPIDELL BRANDÃO  11

SILVANA DAHER COSTA  4

SILVANA MARIA CARVALHO MIRANDA  41, 43, 47, 48

SILVIA CORRADI FARIA DE MEDEIROS  13, 35, 46

SILVIA THAIS SÁ PIMENTA  29

SIMONE EVANGELISTA DE SOUZA  14

SOFIA VIDIGAL DOLABELLA  26

SORAIA CRISTINA CANTINI  15

SORAYA MACHADO  7, 13

STANLEY DE ALMEIDA ARAUJO  5, 28, 32, 33, 34, 36, 41

STELLA FAUSTINO PINTO PESSOA  44, 45, 48, 49, 50

STELLA MARINA SILVA AZEVEDO ARAÚJO  30

STELLA RESENDE SOUSA  6, 15, 16, 49

STENIO BARBOSA DE FREITAS  11, 18, 28

SUSANE FANTON ADAM  9, 40

SYLVIA APARECIDA DIAS TURANI  12, 27, 28, 29, 41, 47



56Braz. J. Nephrol. 2019;41(2 Supl.1): 1-55

T
TAINÁ COELHO DOS SANTOS  34

TAINÁ VERAS DE SANDES FREITAS  4

TALITA DE ARAÚJO PEREIRA  41

TANIA MARIA DE OLIVA MENEZES  18

TÂNIA MARIA SILVA  9, 40

TARCIO LUIS AZEVEDO DE OLIVEIRA  29

TÁSSIA LIMA BERNARDINO CASTRO  18, 20

TATIANA APARECIDA RODRIGUES  10, 11

THAIS MARTINS DE CASTRO  49

THAIS OLIVEIRA TAVARES  28

THAIS PAIVA TORRES  12, 28, 29

THAIS TEIXEIRA CAMPOS  30

THALLES TRINDADE DE ABREU  11, 28

THALYS HENRIQUE FERREIRA MOREIRA DE JESUS  25

TIAGO LEMOS CERQUEIRA  33, 45, 46, 47

TIAGO SACRAMENTO SOUZA MELO  38

TOMAS RIBEIRO CARVALHO  29

TÚLIO SAFAR SARQUIS SOARES  26

V
VALERIO HIPOLITO  30, 32, 33

VANESSA BRANDÃO DE SOUZA  44

VANESSA COSTA GOMES  7

VICTÓRIA FERNANDA TEODORA COSTA  26

VICTÓRIA VIEIRA FONSECA  7, 12, 27

VÍCTOR MAGALHÃES TRINDADE  15

VICTOR RIBEIRO MIAMOTO  20

VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜSCHEL  42

VINÍCIUS DA SILVA BARROSO  44, 45, 48, 49, 50

VINICIUS SARDÃO COLARES  5, 8, 46, 50

VINÍCIUS SILVA BELO  18

VITOR HENRIQUE TOLEDO  36

VITÓRIA FAUSTINO  7

VITÓRIA FIGUEIREDO MENEGHETTI  40

VITÓRIA ROCHA AMARAL  38

VIVIANE DE FATIMA OLIVEIRA  14

VIVIANE LOYOLA NERY  37

W
WANDER VALADARES DE OLIVEIRA JÚNIOR  30

WAYDDER ANTÔNIO AURÉLIO COSTA  45

Y
YIFAN YU  46

YOSHIMI JOSE AVILA WATANABE  11, 18, 19

YURI DE LIMA MEDEIROS  22, 23, 24, 25

YURI FERREIRA MOURA DE OTONI  36

YURI GAM FARIA  20

YWIA DANIELI VALADARES  30

Z
ZELIANA NUNES  40
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