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Ação de quelante a base de ferro sobre o FGF23 e a 
doença óssea em ratos urêmicos
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Introdução: O uso de ferro (Fe) endovenoso (ev) pode 
associar-se a alterações no FGF23 e ósseas, conforme 
a função renal residual e a solução de Fe ev utilizado. 
Objetivo: Avaliar o efeito de quelante de fósforo a base 
de Fe sobre o FGF23 e o metabolismo ósseo em ratos 
urêmicos. Metodologia: 96 animais foram divididos 
em 4 grupos: controle, doença renal crônica (DRC), 
complexo quitosana-ferro III/DRC (DRC/CH-FeCl) e 
carbonato de cálcio/DRC (CaCO3/DRC). A DRC foi 
induzida através de dieta com adenina a 0,75% (4 
semanas) e a 0,1% (3 semanas). Os quelantes foram 
administrados da 3ª a 7ª semana. Animais foram 
submetidos a eutanásia na semana 7, para coleta de 
sangue (creatinina, cálcio, fósforo, FGF23), urina 
(creatinina, fósforo) e fêmur. Resultados: O grupo 
DRC apresentou elevação significativa da creatinina 
em relação ao controle (0,47 ± 0,25 vs. 0,95 ± 0,21mg/
dl; p = 0,001), hiperfosfatemia (6,82 ± 0,52 vs. 10,6 
± 2,49mg/dl; p = 0,001), elevação da fração excretada 
de fósforo (FeP) (0,2 ± 0,17 vs. 0,71 ± 0,2; p = 0,0001) 
e do FGF23 (7,42 ± 1,96 vs. 81,36 ± 37,16pg/ml; p 
= 0,011). O uso dos quelantes proporcionou redução 
expressiva da FeP (Controle: 0,71 ± 0,20; DRC/
CH-FeCl: 0,40 ± 0,16; CaCO3/DRC: 0,34 ± 0,15; 
p = 0,001), sem alteração do FGF23. Conclusão: 
A histomorfometria mostrou uma doença óssea 
de alta remodelação nos animais urêmicos que não 
foi alterada com uso dos quelantes. Conclusão: O 
quelante a base de Fe reduziu a sobrecarga de fosfato, 
sem acarretar elevação do FGF23 ou doença ossea de 
baixa remodelação.

Palavras chave: hiperfosfatemia, hiperparatireoidismo 
secundário, distúrbio mineral ósseo, modelo 
experimental.
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Alterações extraglomerulares e expressão de TGF-β1 
e fibronectina em biópsias renais de pacientes com 
mais de 10 anos de diabetes mellitus
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Introdução: A Nefropatia Diabética (ND) é uma das 
complicações do Diabetes Mellitus (DM) considerada 
principal causa de insuficiência renal crônica (IRC). 
Objetivo: Caracterizar os pacientes com ND e quantificar 
o TGF-β1 e fibronectina in situ. Metodologia: Foram 
selecionadas 19 biópsias renais de rim nativo de pacientes 
com ND diagnosticados no Serviço de Nefropatologia 
da UFTM entre 1996 a 2014. Foi realizada coleta de 
dados das solitações e laudos, morfometria da membrana 
basal glomerular e quantificação in situ de TGF-β1 e 
fibronectina. Resultados: A maioria dos pacientes era 
do gênero masculino 12 (63,16%) e cor branca 10 
(52,63%). A média das idades foi 50,57 ± 13,78 anos. 
10 (52,63%) pacientes eram hipertensos e o DM tipo2 
foi o mais prevalente 12 (63,16%), sendo a maioria, 10 
(52,63%) com mais de 10 anos de DM. A média dos 
níveis de creatinina foi 2,3 ± 1,66 mg/dL e de proteinúria 
3,97 ± 3,96 g/dia. Classe III foi a mais prevalente, 10 
(52,63%). A maioria, 9 (47,4%) pacientes apresentaram 
fibrose intersticial e atrofia tubular (Score 2), 14 (73,7%) 
inflamação intersticial (Score 1) e 16 (84,2%) hialinose 
arteriolar e 13 (68,5%) arteriosclerose (Score 2). Pacientes 
com 1-10 anos de DM apresentaram aumento da 
expressão de TGF- β1 glomerular (p = 0,0039) e túbulo-
intersticial (p = 0,0179). Houve correlação positiva e 
significativa entre proteinúria e expressão de fibronectina 
glomerular (p = 0,0175) e entre a expressão de TGF-β1 
glomerular e túbulo-intersticial (p < 0,0001). Conclusão: 
A expressão de TGF-β1 e fibronectina e as alterações 
extraglomerulares encontradas nos pacientes de classes 
avançadas com mais de 10 anos de DM podem ser úteis 
na avaliação de uma possível progressão para IRC.

Palavras-chave: Nefropatia Diabética, Fator de 
Crescimento Transformador beta, Fibronectina, 
Insuficiência Renal Crônica.
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Introdução: O Transplante Renal é a melhor opção de 
terapia renal substitutiva para a população com doença 
renal crônica já que apresenta as maiores taxas de 
sobrevida. Analisar o perfil epidemiológico e resultados 
obtidos é essencial para obter melhores resultados 
futuros. Material e Método: Estudo de coorte prospectiva, 
observacional, em que foram incluídos todos os pacientes 
transplantados no período de novembro de 2008 a janeiro 
de 2017. Os desfechos principais avaliados foram óbito e 
perda do enxerto renal. Resultados: Foram incluídos 486 
pacientes sendo 51,6% de doador vivo. A maioria era do 
sexo masculino (65,8%), idade média 44,34 ± 0,55 anos, 
índice de massa corpórea 23,9 ± 0,24 e brancos (38,1%). 
O esquema imunossupressor inicial era tacrolimo (0,3 
mg/kg/dia), prednisona (0,5 mg/kg/dia) e micofenolato 
de sódio (1440 mg/dia) em 75,3% da amostra sendo 
que 14,6% usaram thymoglobulina na indução (4 mg/
kg) e 6,5% apresentavam anticorpo específico contra o 
doador. O tempo médio de isquemia fria foi de 15,9 ± 
1,21 horas. O clearence de creatinina (CKD-EPI) na alta 
hospitalar foi 37,3 ± 3,52 ml/min, o tempo de internação 
foi 17,7 dias, a função tardia do enxerto foi 30,1% e a 
taxa de rejeição aguda foi 15%. A taxa de mortalidade 
geral no período foi 6,8% (4,4% e 13,6% para doadores 
vivos e falecidos, respectivamente - p < 0,05) e a taxa 
geral de perda do enxerto foi 13,6% (10,4% e 17% 
para doadores vivos e falecidos, respectivamente - p 
< 0,005). O tempo médio de seguimento foi 1307,7 
± 841,3 dias. Discussão e Conclusões: O transplante 
renal, independente do tipo de doador, apresenta bons 
resultados ao final de 100 meses. Comparando-se com 
a literatura internacional, os resultados mostram-se 
semelhantes mesmo com populações diferentes.

Palavras Chave: Transplante Renal. Sobrevida do 
Enxerto. Sobrevida do Paciente.
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o nefrologista em pacientes que desenvolvem injúria 
renal aguda no ambiente de terapia intensiva
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Introdução: A avaliação precoce pelo Nefrologista 
dos pacientes que desenvolvem Injúria Renal Aguda 
(IRA) em ambiente de Terapia Intensiva (TI) estaria 
associada a melhores desfechos do que os pacientes 
avaliados de forma tardia. Objetivo: Avaliar o impacto 
da interconsulta precoce com a Nefrologia em pacientes 
internados na TI do Hospital Felício Rocho (HFR). 
Métodos: Trabalho retrospectivo, realizado através 
da coleta de dados em prontuário eletrônico. Foram 
selecionados todos os pacientes internados em TI, e que 
foram avaliados pela equipe de Nefrologia do HFR, de 
Janeiro a Junho de 2016. Os pacientes foram divididos 
em dois grupos: avaliação da nefrologia em até 48 
horas do desenvolvimento da IRA e após 48 horas do 
desenvolvimento da IRA. Utilizou-se os critérios do 
KDIGO para definir IRA. Foram excluídos os pacientes 
com doença renal crônica dialítica, transplantados 
renais e com tempo de internação na TI inferior a 48 
horas. Os desfechos avaliados foram: mortalidade (geral 
e dos grupos), tempo de ventilação mecânica (VM) e 
tempo de internação na TI. Resultados: Houve diferença 
estatisticamente significativa no tempo de permanência 
na TI e no tempo em VM entre os grupos. Conclusão: 
A interconsulta precoce com o Nefrologista é uma 
intervenção de baixo custo, não invasiva e de baixo 
risco, que estaria associada com melhores desfechos nos 
pacientes internados em ambiente de TI.

Palavras-chave: terapia intensiva, IRA, interconsulta 
com nefrologista.

Estudo unicêntrico, prospectivo, aberto para investigar 
a eficácia do everolimo associado ao micofenolato 
sódico em adultos submetidos ao transplante renal 
após a retirada do inibidor de calcineurina na 16ª  
semana, comparando com pacientes em manutenção 
com tacrolimo e micofenolato sódico

Autores: Luiz Flavio Giordano, Marcus Faria Lasmar, Heloisa 
Reniers Vianna, Euler Pace Lasmar

Introdução: O uso dos inibidores de calcineurina (IC) 
resultou em um avanço nos resultados do transplante 
renal em todo o mundo. A despeito de sua eficácia 
comprovada, têm um potencial nefrotóxico e podem 
levar a uma disfunção crônica do enxerto renal. Em 
virtude disso, há um interesse no uso de protocolos sem 
IC ou então com uma menor exposição aos IC. Objetivos: 
O desenho do presente estudo pretende avaliar a eficácia 
do everolimo usado em um esquema sem IC após a 
16ª semana de transplante renal. Material e Métodos: 
O estudo transcorreu na durante o período de 2011 a 
2016 e incluiu 28 pacientes. A população estudada foi 
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composta de receptores de enxerto renal considerados 
de baixo risco imunológico: receptores de um primeiro 
transplante renal (doador vivo ou falecido), com PRA 
< 10% e usando como imunossupressão tacrolimo, 
micofenolato sódico e prednisona. Os pacientes não 
poderiam ter apresentado função retardada do enxerto 
ou episódio de rejeição aguda até o momento da 
randomização e a função renal nos primeiros três meses 
deveria estar estável. Ao final de 12 meses de transplante 
foi realizada uma biópsia protocolar. Resultados: A 
creatinina sérica foi significativamente menor no grupo 
everolimo considerando-se um nível de significância de 
95%. A média da creatinina no grupo everolimo foi 
menor que no grupo tacrolimo (1,16mg/dL vs. 1,45mg/
dL). A taxa de rejeição no grupo everolimo e tacrolimo 
foi exatamente o mesmo: 7,1% (p = 0,644). Em relação 
à perda do enxerto, não observamos nenhuma perda no 
grupo everolimo. Já no grupo tacrolimo, dois pacientes 
(7,1%) perderam o enxerto renal, sendo um devido 
à infecção por poliomavírus e, o outro, por rejeição 
celular aguda associada à rejeição humoral (p = 0,78).
Houve quatro episódios de rejeição comprovados por 
biópsia, dois em cada braço. Das 11 amostras de biópsias 
no braço tacrolimo havia sinais de nefrotoxicidade por 
IC em um paciente (9,1%). Em três pacientes no braço 
tacrolimo, havia considerável fibrose intersticial e atrofia 
tubular (20-40%). Conclusão: Em pacientes de baixo 
risco imunológico com imunossupressão inicial baseado 
no tacrolimo, micofenolato sódico e prednisona, a 
conversão para everolimo na 16ª semana resultou em uma 
melhor função renal e incidência semelhante de rejeição 
comprovada por biópsia com 1 ano de seguimento.

Gerência do Estudo Multicêntrico Não-Aderência 
Aos Imunossupressores em Transplante Renal no 
Brasil - ADERE BRASIL
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Introdução: O ADERE BRASIL é um estudo transversal, 
com 20 centros de transplante renal, que pretende 
identificar a prevalência da não-aderência (NAd) a 
imunossupressores e fatores associados. Envolve um 
grande número de informações colhidas por diversas 
fontes. Objetivo: descrever as estratégias utilizadas 
para o gerenciamento do estudo ADERE BRASIL. 
Metodologia: Descrição das ações desenvolvidas, 
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enfatizando processos inovadores empregados. 
Resultados: a coordenação é dividida em quatro áreas: 
geral, coleta de dados, regulação e estatística. São 
realizadas reuniões semanais para horizontalização 
de informações e planejamento de ações. Na primeira 
fase, houve suporte à submissão aos comitês de ética 
dos centros. A segunda fase consistiu no treinamento 
para coleta no sistema de captura e armazenamento 
concomitante de dados - Red Cap. Foi elaborado manual 
de coleta, agendadas reuniões via web e disponibilizado 
contato para dúvidas. A terceira fase compreende a 
avaliação semanal da qualidade dos dados e envio de 
relatório sobre inadequações. Comunicados mensais 
sobre o estudo são enviados para os centros via e-mail. 
A quarta fase compreende a extração bimestral dos 
dados. O estudo foi aprovado em 05/14, iniciou coleta 
em 12/15 e colhemos 86% do total de 1130 pacientes. 
Conclusão: Através desta logística viabilizou-se a coleta 
de dados com mecanismos de qualidade. Esperamos 
fornecer dados inéditos e fidedignos para subsidiar 
intervenções para reduzir os efeitos adversos da NAd.

Palavras chave: estudo multicêntrico, transplante renal, 
gerência, aderência ao medicamento, transplante renal.

Implante de cateter de duplo-lúmen de curta duração 
guiado por ultrassom: experiência de um centro

Autores: Fellipe Godinho, Tiago Lemos Cerqueira, Mayra 
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Introdução: No contexto da doença renal crônica, o cateter 
de duplo-lúmen (CDL) de curta duração é utilizado como 
acesso temporário para hemodiálise naqueles pacientes 
que ainda não possuem acesso definitivo ou preenchem 
critérios de urgência dialítica. Durante o implante do 
CDL, pode ocorrer insucesso ou complicações, tais como 
hematoma, pneumotórax e acidentes de punção. O 
ultrassom é utilizado tanto para identificação de fluxos 
das veias centrais e rastreio de anormalidades anatômicas 
quanto para auxiliar durante a canulação, evitando 
acidentes de punção. Objetivos: Descrever a experiência 
do nosso serviço com o uso do ultrassom durante 
implante de CDL para hemodiálise. Materiais e Métodos: 
Estudo retrospectivo dos implantes realizados no período 
março de 2016 a março de 2017 pelos residentes de 
nefrologia em serviço de referência. Resultados: Foram 
implantados no período 1097 CDLs no serviço, sendo 
301 (27,5%) implantados pelos residentes de nefrologia 
com supervisão dos preceptores. Encontramos uma taxa 
de 2,6% (n = 8) de insucesso no implante e somente 2,6% 
(n = 8) de complicações, sendo 5 casos de posição anômala 
à radiografia de tórax, 2 sangramentos sem repercussão 
hemodinâmica e uma trombose venosa. Dos implantes, 
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6,3% (n = 19) apresentaram disfunção ou baixo fluxo 
durante o primeiro uso. Conclusão: O uso do ultrassom 
para guiar punções de acesso central aumenta taxa de 
sucesso do procedimento e reduz índice de complicações 
e de disfunção.
Palavras chave: Hemodiálise, Acesso Vascular, Nefrologia 
Intervencionista.

Modelos de regressão paramétricos na investigação 
da progressão da doença renal crônica não dialítica, 
em função do decaimento anual da TGF

Autores: Renato Erothildes Ferreira, Rosália Maria Nunes 
Henriques Huaira, Fernando Antônio Basile Colugnati

Introdução: Na área médica é frequente a pesquisa com 
dados longitudinais e a metodologia empregada para 
analisar estes dados é a análise de sobrevivência. Na 
doença renal crônica (DRC) é comum o uso dos modelos 
semi-paraméticos de Cox. Está abordagem pode não ser a 
mais adequada quando a suposição de proporcionalidade 
da função de risco não é atendida. Objetivo: Avaliar qual 
modelo de regressão paramétrico se ajusta melhor à função 
risco da progressão acelerada da DRC. Metodologia: 
Estudo de coorte retrospectivo com observação de 778 
pacientes com DRC em acompanhamento pré-dialítico 
por até 5 anos, com estágios 3a, 3b, 4 e 5,. Ajustou-se 
modelos Exponencial, Weibull, Gompertz e Log-normal. 
Para ajustar os modelos utilizou-se a TGF na linha de 
base, além de sexo e idade. O desfecho estudado é a 
perda maior que 5 mL/min/1.73m² na TFG em relação 
linha de base. Os resíduos de Cox-Snell a medida 
AIC serão utilizados para comparação dos ajustes. 
Resultados: Os modelos Lognormal (AIC 1296.277) 
e Weibull (AIC 1394.812), apresentaram o melhores 
ajustes, confirmados pela análise de resíduos.Conclusão: 
A correta especificação paramétrica da função de risco 
permite análises mais adequadas sobre a evolução da 
DRC. Além disso, permite a utilização de modelos de 
risco competitivo e fração de cura, abordagens modernas 
para análise de desfechos em pesquisa clínica.

Palavras chave: Doença renal crônica, Taxa de 
Filtração Glomerular, Análise de Sobrevivência, 
Modelos de Regressão.
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Resultados do transplante renal pediátrico em Centro 
Único de Belo Horizonte

Autores: Karina Zocrato, Carolina Moura, João Vitor Cortez, 
André Alvarenga, Marcelo Tavares, Maria Goretti Penido, 
Mariana Guimarães Penido

Introdução: O transplante renal pediátrico 
(TxPed) é a terapia renal substitutiva de escolha 
na pediatria, apesar de seus inúmeros desafios. 
Objetivo: Avaliar os resultados de TxPed 
realizados entre 2015 e 2016 em um centro de Belo 
Horizonte. Metodologia: Coorte retrospectiva 
com análise dos dados dos TxPed realizados 
no período. Resultados: Foram realizados 32 
TxPed, todos com doadores falecidos (medianas 
de KDPI = 21% e creatinina final = 0,68mg/dl); 
sendo 18,7% preemptivos. A média de idade dos 
receptores foi de 11,91 anos, 68,7% eram do 
sexo masculino e 56,2% faziam hemodiálise. A 
mediana do tempo de isquemia fria (TIF) foi de 
11h, 46,9% foram induzidos com timoglobulina 
e 53,1% com basiliximab. 40,6% apresentaram 
função tardia do enxerto (DGF) e 18,7% rejeição 
comprovada por biópsia. As médias dos clearances 
de creatinina (ClCr) com 3 e 6 meses foram iguais 
(66,8ml/min/1,73m²). A sobrevida do enxerto foi 
de 89,9% em 30 meses. Não houve diferença entre 
os pacientes com e sem DGF em relação à idade 
e sexo do receptor, tipo de TRS pré-Tx, tipo de 
indução, TIF, KDPI do rim ofertado, falência do 
enxerto e ClCr com 3 e 6 meses. Houve tendência a 
menor DGF nos Tx preemptivos (p 0,058). Análise 
de regressão linear mostrou relação inversa entre o 
KDPI e o ClCr com 3 meses (p 0,01), mas não com 
6 meses (p 0,94). Conclusão: A taxa de sucesso 
do TxPed é elevada. A presença de DGF não 
teve impacto negativo na evolução dos pacientes 
e o KDPI se relacionou com o ClCr aos 3 meses 
pós-Tx.
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A atuação do profissional de educação física no 
atendimento ao doente renal crônico

Autores: Marcio Henrique Scotelano Evangelista

Objetivo: Relatar a importância da atuação 
multiprofissional, em especial a Educação Física, 
para melhora da qualidade de vida do paciente 
doente renal crônico submetido ou não há 
hemodiálise. Relato do caso: Não há uma maneira 
de o exercício físico interferir diretamente na 
doença renal crônica, mas podemos direcionar nossa 
intervenção às outras comorbidades que geralmente 
o acompanham, tal como, a Diabetes Mellitius e 
a Hipertensão Arterial Sistêmica. Durante minha 
atuação na Fundação Instituto Mineiro de Estudos 
e Pesquisas em Nefrologia (IMEPEN) e no Centro 
de Tratamento de Doenças Crônicas (CTDR) pude 
ver de perto a atuação do profissional de Educação 
Física para melhorar a Qualidade de Vida (QV) 
desses indivíduos. Durante o atendimento clínico 
realizamos uma pequena anamnese, juntamente 
com o questionário de barreiras que identificava os 
principais problemas que atrapalhavam a QV deste 
indivíduo. Após esse questionário era aplicado dois 
testes, o teste de caminhada de 1 minuto, que consistia 
em o individuo caminhar determinada distância em 
1 minuto e o teste de preensão palmar (HandGrip), 
que servia para avaliar a força sua muscular, ao 
fim do atendimento verificávamos a melhor forma 
de intervirmos. Conclusão: Através dessa minha 
experiência no atendimento clínico pude perceber 
que a atividade física regular é eficaz para melhorar 
a qualidade de vida desses pacientes doentes renais 
crônicos, auxiliando também numa diminuição do 
nível de fragilidade apresentado por eles.

PO: 1

Pôster

A incidência de citomegalovirose (CMV) pós 
transplante renal (TXR) e sua associação com a 
imunossupressão

Autores: Juliana Avelar Duarte, Marília de Souza Vilela Can-
çado, Giulliana Marçal Rafael Lage Madeira

PO: 2

Introdução: Sabe-se que a incidência do CMV pós-
TXR é alta e que essa infecção está associado a alta 
morbi-mortalidade. Dados na literatura sugerem 
que a imunossupressão utilizada influência na sua 
incidência. Objetivo: Avaliar a incidência geral de 
CMV, incidência no grupo de doador falecido (DF) e 
doador vivo (DV), sua associação com o esquema de 
indução e imunossupressão de manutenção, verificar 
se influenciou a creatinina dos pacientes. Métodos: 
Análise retrospectiva de pacientes transplantados 
renais no Hospital Felicio Rocho em 2016. Os 
grupos foram separados de acordo com o tipo de 
doador, a indução, a imunossupressão “de novo” 
para manutenção e a presença ou ausência de CMV. 
Resultados: Realizou-se 100 transplantes em 2016, 
sendo 66 com DF e 34 com DV. A incidência geral 
de CMV foi de 36% sendo de 39,3% e 11,4% 
respectivamente para DF e DV. Todos os pacientes 
com CMV foram induzidos com Thymoglobulina. 
No esquema Tacrolimo, Micofenolato sodico e 
prednisona a incidência foi 35,8% e no grupo 
Tacrolimo, Sirolimo e Prednisona 11%. A mediana 
da creatinina foi maior no grupo sirolimo (1,79 mg/
dL) comparado ao micofenolato (1,42 mg/dL) com 
média de 229 dias pós transplante. No grupo CMV 
+ a mediana foi de 1,62 e no CMV - Cr de 1,29 mg/
dL. Conclusão: Houve uma relação entre a redução 
da incidência de CMV e o uso de sirolimo e com um 
aumento de creatinina ao final do primeiro ano. É 
necessário um período maior de estudo para avaliar o 
impacto disso na sobrevida do enxerto.

Palavras-Chave: transplante renal, citomegalovírus, 
imunossupressão.

Ações educativas do projeto de rastreamento e 
prevenção da doença renal crônica em população de 
risco na unidade de passagem de Mariana - Mariana, 
MG

Autores: Adriana Maria de Figueiredo1, Célia Maria 
Fernandes Nunes2, João Milton de Oliveira Penido1, Aline 
Souza de Oliveira3, Allana Silva Mamédio3, Alice Viana de 
Ávila Oliveira3, Bruna Lopes dos Santos Lages3, Isabella 
Silvestre Araujo3, Júlia Gallo De Alvarenga Mafra3, Sara 
Mendonça Chahla3

1 Docentes da Escola de Medicina da Universidade Federal de 
Ouro Preto.
2 Docente de Pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto.
3 Discentes de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto.
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Acompanhamento nutricional no pós transplante 
renal tardio - necessidades e visão do paciente

Autores: Ivana Sales Bonard Ferrari, Ariel Victor Duarte 
e Cruz, Mário Flávio Cardoso de Lima, Elisa de Oliveira 
Marsicano, Aline Rios Freitas de Almeida, Luciane Senra 
Souza Braga, Fabiana Oliveira Bastos Bonato, Moisés 
Carminatti, Hélady Sanders-Pinheiro

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia 
- NIEPEN/Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz de Fora - 
MG). Hospital Universitário da UFJF/EBSERH.

Introdução: Alimentação adequada é fundamental 
na prevenção e tratamento de fatores de risco para 
perda do transplante renal (TxR), como hipertensão 
e obesidade. A mudança de hábitos alimentares é 
complexa pois depende da consciência da necessidade 
de mudar. Objetivo: avaliar a o controle de alterações 
metabólicas e parâmetros nutricionais em pacientes 
com TxR, e a visão do pacientes sobre os objetivos 
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Introdução: Sabe-se que a promoção e a prevenção 
são os pilares do cuidado em saúde integralizado. A 
partir disso, o projeto desenvolveu ações educativas 
para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
população, abordando medidas de prevenção e 
retardo da progressão da Doença Renal Crônica 
(DRC) em Passagem de Mariana em Mariana-MG. 
Objetivos: Desenvolver ações educativas, com ACS e a 
comunidade, voltadas à percepção de risco para DRC 
e meios de preveni-la. Metodologia: Planejamento e 
desenvolvimento de estratégias de identificação de 
pessoas em risco de desenvolver DRC; recrutamento 
dessas para acompanhamento na unidade de saúde; 
elaboração de material e atividades educativas sobre 
DRC. Resultado: O projeto permitiu que a população 
abrangida tivesse acesso a métodos de promoção de 
saúde, como medidas de prevenção a DRC e suas 
complicações. As atividades foram desenvolvidas 
de forma didática e interativa, a fim de possibilitar 
uma diminuição da incidência de DRC. Conclusão: A 
DRC é considerada um problema de saúde pública. A 
prevenção e o tratamento adequados são importantes 
para evitar a progressão a estágios avançados em que 
é necessária terapia renal substitutiva. A qualificação 
das equipes da Atenção Básica junto aos alunos e 
professores são a chave para otimização do manuseio 
clínico da DRC. O projeto despertou a atenção da 
equipe de saúde para o cuidado relacionado à DRC 
e colaborou para a difusão de informações sobre 
promoção da saúde e prevenção da doença na 
comunidade.

Palavras-chave: insuficiência renal crônica; educação 
em saúde.

do tratamento nutricional. Metodologia: Estudo 
transversal, com 76 pacientes, com mais de 1 ano pós 
TxR e sem acompanhamento nutricional atual. Foram 
avaliados: índice de massa corpórea, comorbidades, 
perfil alimentar. Comparamos os objetivos do 
pacientes, por pergunta direta e os definidos pelo 
nutricionista. Resultados: 60,5% masculinos, idade 
48,5 + 13,3 anos, com tempo pós TxR de 10,9 + 
4,8 anos. 34,1% tinham de excesso de peso, sendo 
7,9% obesos. Observamos hipertensão em 73%, 
diabetes em 18,4%, hipercolesterolemia em 40,8% e 
hipertrigliceridemia em 48,7%. A maioria estava fora 
dos alvos do tratamento. Observamos baixo consumo 
de frutas, vegetais, cereais integrais e fibras além de 
elevado consumo de açúcar, óleo e temperos artificiais. 
Apenas 21,1% relatou os mesmos objetivos para o 
acompanhamento nutricional que o nutricionista. 
Conclusão: A elevada frequência de comorbidades, 
perfil alimentar de risco e a falta de identificação da 
real necessidade do tratamento nutricional reforçam 
importância do acompanhamento nutricional, para 
redução dos efeitos em longo prazo.

Palavras-chave: transplante renal, nutrição, 
obesidade, perfil alimentar.

Alvos para campanhas de conscientização da 
população sobre transplante e doação de órgãos - 
resultados preliminares de estudo populacional

Autores: Ariel Victor Duarte e Cruz, Ana Carolina Silva Costa, 
Bruna Matiole Bonissato, Paula Fonseca Assis, Renato 
Lourenço de Medeiros, Henrique Cunha Moreira de Abreu, 
Elisa de Oliveira Marsicano, Aline Rios Freitas de Almeida, 
Gustavo Fernandes Ferreira, Hélady Sanders-Pinheiro

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia 
(NIEPEN) e Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Juiz de Fora; Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Juiz de 
Fora - MG.

Introdução: O desconhecimento sobre os benefícios do 
transplante e do processo de doação é uma das razões 
da negativa familiar à doação de órgãos. Objetivo: 
identificar os potenciais doadores e o conhecimento 
dos processos que envolvem a doação de órgãos. 
Metodologia: Estudo transversal, populacional. 
Foram abordados indivíduos adultos, de forma 
randomizada, nas regiões mais movimentadas da 
cidade de Juiz de Fora, no período de jan/17 a mar/17. 
Após aceite à participação, responderam a entrevista 
sobre dados demográficos e doação. Resultados: Dos 
200 convidados, 181 concordaram em participar. 
49,7% eram masculinos, 62,4% brancos, idade média 
de 37,7 ± 14,4 anos, 64,7% tinham pelo menos o 
ensino médio completo e 45,9% eram católicos. Dos 
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Análise da imunoexpressão de vimentina em células 
glomerulares e tubulares em biópsias renais de 
pacientes pediátricos com nefrite lúpica

Autores: Carolina Marques Ramos, Stéfany Silva Santos, Ju-
liana Reis Machado, Rosana Rosa Miranda Corrêa, Marlene 
Antônia dos Reis, Maria Luíza Gonçalves dos, Reis Monteiro, 
Laura Penna Rocha

Instituto de Ciências Biológicas e Naturais/Disciplina de 
Patologia Geral/UFTM.

Introdução: A Transição Epitélio-Mesenquimal (TEM) 
é um mecanismo em que células epiteliais podem 
assumir um fenótipo mesenquimal. Objetivo: Avaliar a 
imunoexpressão de vimentina (V) na Nefrite Lúpica (NL) 
em pacientes pediátricos e correlacioná-la com os índices 
de Atividade (IA) e Cronicidade (IC). Metodologia: 
Foram avaliadas biópsias renais de 40 pacientes, entre 
6 e 18 anos, com NL. Foi realizada imuno-histoquímica 
para a V e sua imunoexpressão foi analisada nos 
compartimentos tubulointersticial (TI) e glomerular (G), 
fazendo comparações entre as classes IV e V da NL. 
Resultados: Observou-se correlação positiva entre as 
idades dos pacientes e o IC da NL (p = 0,04). Houve maior 
marcação de V na NL Classe IV quando comparada a NL 
Classe V tanto no compartimento TI [13,43 versus 4,82, 
p = 0,01] quanto no G [29,03 versus 12,08, p = 0,004]. 
Os níveis de creatinina (Cr) foram maiores na NL Classe 
IV quando comparado a NL Classe V [1,50 versus 0,70, 
p = 0,04]. A V no compartimento TI se correlacionou 
de forma positiva e significativa com o IC (p = 0,03). 
Foi observada uma correlação positiva entre a V no 
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Análise temporal do excesso de peso, atividade física, 
mortalidade e internações por insuficiência renal em 
capitais da região sudeste: 2011-2015

Autores: Gustavo Braga de Faria, Marco Aurélio Ferreira de 
Jesus Leite

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia.

A insuficiência renal (IR) e seus fatores de risco 
são frequentes e responsáveis pela alta taxa de 
morbimortalidade dos pacientes. Assim analisou-se a 
taxa de excesso de peso, indivíduos suficientemente 
ativos, mortalidade e internações por IR em adultos 
das capitais da região sudeste do Brasil entre 2011-
2015. Foi realizada busca sistematizada nos bancos 
de dados: a) Sistema Único de Saúde (DATASUS), 
com seleções: conteúdo (número de internações e 
óbitos), período (2011 a 2015), Lista Morb CID-
10 (Insuficiência Renal), Faixa etária (≥ à 20 anos) 
e; b) Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(VIGITEL), com a busca de adultos (≥ 18 anos) com 
excesso de peso (IMC > 25) e suficientemente ativos 
(≥ 150 min de atividade física) no período de 2011 a 
2015. As cidades pesquisadas foram Belo Horizonte 
(MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Vitória 
(ES). Foi realizado procedimentos da estatística 
descritiva (frequência e percentual). Houve aumento 
médio de 2,47% de internações (12.048 para 
12.345). O número de óbitos médio progrediu 3,02% 
(1.425 para 1468). A única capital que regrediu o 
número de internações e óbito foi São Paulo, cerca de 
-14,84%(16.694 para 12.345) e -10,37%(617 para 
554), respectivamente. O excesso de peso aumentou 
5,25%, juntamente com indivíduos suficientemente 
ativos (7.03%). Contudo, houve aumento médio das 
internações e óbitos por IR na região sudeste, assim 
como aumento de pessoas com excesso de peso.

Palavras-chave: Insuficiência renal, Epidemiologia, 
Saúde coletiva.
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79% que se declararam doadores, 80,4% sabiam da 
necessidade de informar a família, mas apenas 64,3% 
tinham efetivamente tomado esta medida. Em relação 
à Morte Encefálica (ME), 97,8% autorizariam 
a doação de um membro da família em ME que 
declarou o desejo de doar, porém 28,7% acreditam 
que é possível fazer a doação independentemente do 
tipo de morte e 22,1% acreditam na reversibilidade 
da ME. Conclusão: Trata-se de um estudo inédito na 
região avaliada. Apesar da alta frequência de pessoas 
que se consideram doadores, há falta de informação 
das potenciais providências práticas para efetivar a 
doação e equívocos em relação à ME. Os resultados 
suportam a necessidade e foco das iniciativas de 
informação direcionadas à sociedade sobre o assunto.

Palavras-chave: ligas acadêmicas, doação de órgãos, 
transplante renal.

compartimento TI e os níveis séricos de Cr (p = 0,003) e 
ureia (p = 0,05) dos pacientes. Conclusão: Possivelmente 
a TEM está mais presente na classe IV da NL, que se 
mostrou mais agressiva, uma vez que a marcação de V foi 
mais intensa nesse grupo. Dessa forma, é possível deduzir 
que a TEM ocorre mais em processos com forte agressão 
renal, onde há maiores mudanças no órgão.

Palavras-chave: Nefrite Lúpica, Transição Epitélio-
Mesenquimal, Vimentina, Biópsia Renal.
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Apresentação anatomopatológica de espécimes de 
biópsia renal: experiência de 3 anos em um centro 
de nefrologia

Autores: Pedro Souza, Claudia Ribeiro, Marcia Mendes Dias, 
Maria Amelia de Carvalho Freitas

Introdução: A biópsia renal é indispensável no diagnóstico 
e prognóstico de nefropatias. O registro epidemiológico 
destas é importante no planejamento de estratégias de 
prevenção e tratamento. Objetivo: Analisar os achados 
anatomopatológicos de biópsias renais relacionando-
os com a síndrome renal de apresentação da doença. 
Métodos: Avaliamos biópsias sequenciais realizadas 
em rins nativos de janeiro de 2013 a dezembro de 
2016. A técnica consistiu em biópsia percutânea guiada 
por ultrassom em tempo real com identificação da 
vasculatura intrarrenal por Doppler. Utilizou-se agulha 
de 16Gx150mm em todos os casos. Dados demográficos, 
numero de glomérulos, indicação e diagnóstico foram 
registrados. Resultados: Das 237 biópsias, 214 (90,3%) 
tinham dados gerais completos. Média de idade de 45,2 
(11-87) anos, média de glomérulos 13,2. As indicações 
foram síndrome nefrótica 34,6%, nefrítica 27,6%, 
glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP)  
14,9%, síndrome mista 7,9%, insuficiência renal 
aguda 3,3% e crônica 5,1%, hematúria e proteinúria 
0,5% cada. Entre as síndromes nefróticas os principais 
diagnósticos foram: glomerulonefrite (GN) membranosa 
21,6%, GESF 23%, lesões mínimas 13,5%, nefropatia 
por IgA 4% e amiloidose 8%. Entre as síndromes 
nefríticas: GN proliferativa difusa 44%, sendo nefrite 
lúpica classe IV 69% destas. GN membranoproliferativa 
7% e nefropatia por IgA 8,5%. No grupo GNRP, GN 
crescentica 19%, nefrite lupica e GESF 12,5% cada, GN 
membranoproliferativa e nefropatia por IgA 9,4% cada.
Conclusões: A maioria das indicações foi por síndrome 
nefrótica, e GESF e GN membranosa são as maiores 
causas. A baixa frequência de nefropatia por IgA (6,5%) 
em todo o grupo deve-se a uma política restritiva em 
relação a pacientes com hematúria isolada.

PO: 8

Atitude dos transplantados renais sobre o 
monitoramento em tempo renal por smartphones

Yasmim Zaca Tostes, Flavia Godtfredsen de Souza, Dayra 
Aparecida de Almeida Pinheiro, Carolina Trindade dos San-
tos, Ana Luiz Marins Franco, Kamille Vidon Bastos, Gláucio 
da Silva Souza, Marcio Luiz de Souza, Vinicius Sardão Cola-
res, Gustavo Fernandes Ferreira

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

Centro de Tratamento de Doenças Renais.
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Introdução: O uso do monitoramento em tempo real 
por smartphones de parâmetros fisiológicos e clínicos 
tem elevado potencial na saúde, ajudando profissionais 
da saúde a tomar melhores decisões. Esta tecnologia 
tem se tornado cada vez mais acessível, com interface 
intuitiva, com capacidade de monitoramento em tempo 
real, de forma personalizada ajudando o paciente. 
Existe uma falta de dados que avaliem a atitude dos 
receptores de transplante renal com esta nova tecnologia.
Material e Métodos: Estudo transversal conduzidos com 
pacientes transplantados renais de uma única instituição 
brasileira. Pacientes responderam ao questionário por 
telefone. Entre outubro de 2016 a fevereiro de 2017, 153 
receptores de transplante renal que foram submetidos ao 
transplante renal nos últimos 4 anos aceitaram a participar 
da pesquisa. Resultados Os resultados da pesquisa 
demonstraram que 93,5% dos paciente apresentavam 
celular, mas somente 59,4% eram smartphones. 
Daqueles que não possuíam smartphones, 66,7% 
teria alguém em casa que com capacidade de operar 
o aparelho. A maioria (94,7%) manifestaram atitude 
positiva em utilizar a tecnologia caso não tivesse custo. 
Paciente mais jovens tinham mais acesso ao smatphone 
quando comparado com paciente mais idosos (43,2 ± 14 
vs. 52,2 ± 12 anos; p = 0.000) com atitude mais positiva 
em utilizar a tecnologia (45,8 ± 13 vs. 58,1 ± 14 anos; 
p = 0.002). Conclusão: Nossos dados demonstram que 
pacientes transplantados renais possuem atitude positiva 
diante da possibilidade da utilização da nova tecnologia. 
Ainda observamos que a maioria dos pacientes possuem 
celular com acesso a tecnologia e estão confortáveis em 
utilizá-los. A maioria dos paciente se sentem confortáveis 
em serem monitorados por profissionais de saúde.

Avaliação da prevalência e das características clínicas 
das doenças glomerulares em centro terciário

Autores: Vinícius Sardão Colares, Thais Ramos de Almeida, 
Juliana Bastos Campos, Marcus Gomes Bastos

Introdução: As glomerulopatias (GL) são o terceiro 
motivo de doença renal crônica (DRC) terminal no 
Brasil. Dados epidemiológicos são importantes para 
estabelecer políticas de saúde. Objetivo: Determinar 
a prevalência e as características clínicas das GL em 
centro terciário. Metodologia: Análise retrospectiva 
dos pacientes, no período de Fevereiro de 2016 a 
Fevereiro de 2017. Resultados: Foram atendidos 256 
pacientes com diagnóstico de GL, sendo 56,25% do 
sexo feminino, com média de idade de 39 anos (± 16). 
A maioria foi encaminhado por Síndrome Nefrótica 
(SNo) 34,7%, seguidos de Hematúria (Hem) 26,9%, 
Proteinúria (Prot) 25%, Síndrome Nefrótico-Nefrítica 
4,7%, Síndrome Nefrítica 2,7%, DRC 2,7%, 
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Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva 1,9% e 
Injúria Renal Aguda 1,1%. 177 pacientes (69,1%), 
tiveram indicação de biópsia (Bx) renal, com amostra 
significativa em 71,2%. Nos paciente que não foi 
indicada Bx renal 79 (30,8%), 39,2% apresentavam 
Hem, 34,1% Prot não nefrótica e 24,0% Hem + Prot. 
Quanto ao diagnóstico, 59,3% dos pacientes são 
GL Primárias e 40,6% GL Secundárias. A ordem de 
prevalência nas GL Primárias foi GL Membranosa 
29,4%, Glomeruloesclerose Segmentar e Focal 
26,3%, GL por IgA 22,1%, Lesão Mínima 17,9%, 
GL Crescêntica 3,1% e GL Membranoproliferativa 
1,0%. Entre as secundárias, a GL Lúpica foi a 
principal com 56,9%. Nas nefrites lúpicas 43,2% são 
classe V, 40,5% classe IV, 13,5% classe III e 2,7% 
classe II. Nas GL Secundárias foram 13,8% com 
Vasculite, 6,1% com Hepatite C, 3,1% HIV e 1,5% 
com Hepatite B. Conclusão: A principal indicação 
de Bx renal foi SNo e nas causas secundárias, Lúpus 
Eritematoso Sistêmico foi a principal etiologia.

Palavras-chave: Glomerulonefrite, Síndrome 
Nefrótica, Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, 
Nefrite Lúpica, Glomerulonefrite Membranosa.

Avaliação da qualidade de vida do paciente com 
doença renal crônica em tratamento hemodialítico, 
em Ipatinga/MG

Autores: Alexandre Lemos Tavares, Carlos Alberto Chalabi 
Calazans, Cleria Marta Santos Carvalho, Eberaldo Severiano 
Domingos e Daniel Costa Chalabi

Introdução: Qualidade de vida (QV) é uma dimensão 
que tem sido amplamente investigada na saúde da 
população, independentemente da faixa etária. A 
natureza progressiva da doença renal crônica gera 
desequilíbrio e disfunção em longo prazo, o que 
leva a limitações físicas e psicológicas, alterando a 
qualidade de vida desses doentes. Objetivo: Avaliar 
a qualidade de vida dos pacientes com insuficiência 
renal crônica em hemodiálise, em um centro de terapia 
renal substitutiva. Métodos: Trata-se de um estudo 
epidemiológico, descritivo e transversal com pacientes 
em tratamento hemodialítico, em um hospital da 
região Leste de Minas Gerais. A qualidade de vida 
foi avaliada por meio do instrumento WHOQOL-
bref, da Organização Mundial de Saúde. Resultados: 
pacientes com insuficiência renal crônica apresentam 
redução na qualidade de vida, principalmente no 
domínio geral e físico. Conclusão: O paciente com 
DRC submetido à hemodiálise terá uma melhor 
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QV quando for informado acerca de sua doença e 
tratamento, quando existir um forte apoio familiar 
e um sistema de saúde eficiente. Esse sistema deve 
oferecer estratégias de reabilitação ao paciente renal 
crônico, para que este seja capaz de levar uma vida 
ativa, produtiva e autossuficiente.

Palavras-chave: Qualidade de vida, Hemodiálise, 
WHOQOL-bref, Insufciência Renal Crônica.

Avaliação das dificuldades de uma CIHDOTT no 
processo de captação de órgãos em Protocolos de ME 
em um Hospital do Interior de Minas Gerais

Autores: Juliana Bassoli Santos Soares, Lucymary Alves 
Saraiva, Hellen Silva Filhio

Introdução: A CCM Hospital São Paulo é referência em 
atendimento hospitalar para Muriaé e região, possui 
comissão intra- hospitalar para doação de órgãos e 
tecidos para transplante desde 2006, composta por 
equipe multiprofissional capacitada para realização 
do protocolo de morte encefálica. Objetivo: Avaliar 
as dificuldades enfrentadas em todas as etapas do 
processo de captação de órgãos em situação de morte 
encefálical. Metodologia: Análise dos prontuários 
abertos para protocolo de ME nos anos de 2015 e 
2016 tendo como critérios evidenciar as limitações 
encontradas em todas as etapas do referido processo. 
Resultados: Foram abertos 08 prontuários, destes todos 
tiveram concluídos o protocolo de ME, com apenas 2 
negativas da família.  A captação de órgãos aconteceu 
em 4 protocolos, os demais protocolos não culminaram 
em captação por falha na estrutura de transporte. 
Conclusão: Os dados coletados indicam necessidade 
de investimento na estrutura básica, ressaltando ainda 
uma melhora na adesão das famílias, o que resulta em 
possibilidade de doação de órgãos. Considerando que 
no Brasil o número de pacientes em fila de transplantes 
é cada vez maior, identificar as dificuldades no processo 
de captação de órgãos para doação pode impactar na 
diminuição das filas de espera do MG transplante bem 
como diminuição de gastos em saúde pública e melhora 
na qualidade de vida desses pacientes em questão.
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Avaliação de anemia em pacientes dialíticos

Autores: Pedro Souza, Gerson Marques Pereira Junior, André de 
Sousa Alvarenga, Carlos Rafael de Almeida Felipe, Marcia Men-
des Dias, Vanessa Brandao de Souza, Pollyanna Vieira Gonze
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Introdução: A anemia é uma complicação frequente 
em pacientes em tratamento hemodialítico. Objetivos: 
Avaliar a prevalência e fatores relacionados à anemia 
nesta população. Métodos: Estudo observacional, 
transversal. Incluídos todos os pacientes em hemodiálise, 
em um único centro, em 07/2016 e analisadas variáveis 
clinicas e laboratoriais. Foi considerada anemia Hb < 
10g/dl. Resultados: Foram avaliados 392 pacientes 
em hemodiálise: Hb < 10g/dL presente em 23% dos 
pacientes; Hb entre 10-13g/dl em 63,6% e Hb > 13g/
dl em 13,4%. Pacientes com Hb < 10g/dl tinham menor 
tempo de hemodiálise (37,2 x 57,8 meses; p 0,002); 
usavam maior dose de Eritropoetina (EPO) (156,6 x 
108,6 UI/Kg/semana; p < 0,001), tinham albumina mais 
baixa (3,6 x 3,9g/dl; p < 0,001) e plaquetas mais elevadas 
(207.000 x 187.000/mm3; p < 0,001). Com relação à 
cinética do ferro, apresentavam níveis de ferritina mais 
elevados (423 x 366ng/dl; p 0,014), porém com menor 
índice saturação de transferrina (24 x 28 %; p 0,029). 
Não houve diferença com relação à idade, KT/V e PTH. 
Análise de regressão linear mostrou relação direta entre 
Hb e albumina; inversa entre Hb e ferritina, e entre Hb 
e dose de EPO. Conclusão: Nos pacientes com anemia, 
o uso de maior dose de EPO associado à deficiência 
funcional de ferro (caracterizada por ferritina elevada 
com IST baixo) e níveis baixos de albumina, indicam 
provável presença de estado inflamatório sistêmico 
como importante fator implicado na perpetuação da 
anemia nesta população.

Avaliação de Sobrevida de Transplantados Renais 
com Função Tardia do Enxerto (DGF)

Autores: Flávia Carvalho Leão Reis, Marcus Faria Lasmar, 
Luiz Flávio Couto Giordano, Heloisa Reniers Vianna, Luis 
Gustavo F. Trindade, Priscilla Freitas Sampaio, Camila Fioravanti 
Figueiredo, Alice Martins Rodrigues, Euler Pace Lasmar

Introdução: Em trabalho de 2013 analisamos a 
incidência de DGF e seus fatores de risco no grupo 
de receptores de transplante renal doador falecido. 
Este novo trabalho visa analisar a sobrevida destes 
pacientes e enxertos após 5 anos de evolução. 
Calculamos também o KDPI (Kidney Donor Profile 
Index). Materiais e Métodos: Foram analisados 
retrospectivamente os prontuários de 74 pts 
submetidos à Tx doador falecido entre novembro 
de 2008 e maio de 2012, registrando sobrevida do 
paciente e enxerto em 5 anos. Calculamos o KDPI 
(Kidney Donor Profile Index), mas apenas 14 no 
grupo sem DGF e 16 no grupo com DGF, devido à 
falta de dados. Resultados: Na análise de sobrevida do 
enxerto em 5 anos, houve 10,5% de perda no grupo 
controle contra 16,7% no grupo com DGF. Não 
houve diferença em relação à sobrevida dos pacientes 
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em 5 anos nos grupos analisados. No cálculo do KDPI, 
o grupo com DGF teve KDPI de 70% (mediana) e o 
grupo sem DGF, KDPI de 55% (mediana).Conclusão: 
A sobrevida do enxerto em 5 anos foi menor no grupo 
com DGF, assim como tiveram valores de KDPI mais 
altos. Ainda são necessários mais dados para associar 
o valor do KDPI à ocorrência de DGF em nosso 
serviço, mas parece haver uma tendência a valores 
maiores neste grupo.

Palavras-chave: DGF, sobrevida.

Avaliação do Letramento em saúde em pacientes 
candidatos a transplante renal

Autores: Cristiane Aparecida Valentin Oliveira Martins, Kamille 
Vidon Bastos, Chislene Pereira Vanelli, Elaine Barbeta de Freitas, 
Beatriz dos Santos Perreira, Luanda Thaís Mendonça Santos, 
Vinicius Sardão Colares, Gustavo Fernandes Ferreira

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Centro de 
Tratamento de Doenças Renais.

Introdução: O termo Letramento em Saúde (LS) 
descreve a capacidade do indivíduo em obter, 
processar e entender informações básicas e serviços 
necessários para a tomada de decisões adequadas em 
saúde. LS limitado está associado com dificuldade 
em tomar medicações de forma adequada, maior 
mortalidade e uso inadequado dos serviços de saúde 
na população geral. Pacientes transplantados renais 
necessitam de lidar com regimes medicamentosos 
complexos, seguir orientações dietéticas específicas 
e consultas e coletas de exames laboratoriais 
frequentes. Estas atividades necessitam de qualidades 
pessoais para tomar decisões de forma adequada. 
Desta forma, medir o perfil de nossa população se 
faz necessária. Objetivo: Avaliar o perfil de LS da 
população no Ambulatório de Pré-transplante Renal, 
com o instrumento de Letramento em Saúde -TALES, 
que categoriza o indivíduo em três níveis: Rudimentar, 
Básico e Pleno e correlacionar com variáveis clínicas 
e sociais. Método: Foi realizado um estudo descritivo, 
de coorte retrospectiva, com dados coletados de 
junho/2016 a março de 2017 em centro único. 
Resultados: Dos 181 pacientes avaliados, 23,8% 
(43) não realizaram o teste por serem analfabetos ou 
relatarem dificuldade visual. Dos que foram capazes 
de realizar o teste, apenas 10,8% se mostraram 
com Pleno Letramento em Saúde, enquanto 36,2% 
se mostraram com Letramento básico e 50,0% 
Letramento Rudimentar. Pacientes em tratamento 
conservador apresentavam letramento superior aos 
pacientes em diálise peritoneal e hemodiálise (16,9 ± 
2,9 vs. 15,0 ± 2,2 vs. 12,8 ± 0,6 respectivamente; p < 
0,02). LS correlacionou negativamente com idade (r 
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= -0,36; p < 0,001) número de irmãos (r = -0,28; p < 
0,05) e positivamente com renda familiar (r = 0,22; p 
< 0,05). Não observamos correlação com Índice de 
Comorbidades de Charlston, IMC e tempo em diálise. 
Pacientes que compareceram com possível candidato 
a doação em vida no ambulatório apresentavam LS 
superior aos que não possuíam (16,5 ± 4,2 vs. 12,1 
± 6,9; p = 0,001). Conclusão: Identificamos elevada 
incidência de LS rudimentar correlacionando com 
características clínicas e sociais. Devemos estruturar 
medidas de intervenção para melhorar LS na 
população de candidatos a transplante renal com a 
possibilidade de melhora nos desfechos clínicos.

Baixa dose de ATG em receptores de transplante 
renal não sensibilizados

Autores: Kildere Moura Teixeira de Souza, Mayara de 
Carvalho Miller, Glaucio da Silva Souza, Marcio Luiz de 
Souza, Patricia Cardose Schiveto, Barbara Coelho Bruno, 
Marco Tulio Silva Cardose, Laura Brandão Lemos, Vinicius 
Sardão Colares, Gustavo Fernandes Ferreira

UPI Transplante Renal, CEEP Santa Casa de Misericórdia de Juiz de 
fora.

Introdução: Thymoglobilina (ATG) é comumente 
utilizada como terapia de indução no transplante renal, 
no entanto a dose ideal em paciente de baixo risco 
imunológico ainda não está determinada. Objetivo 
deste trabalho é descrever os resultados de protocolo 
com indução com ATG em 2,25mg/Kg. Material e 
Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva de 
todos os pacientes transplantados renais de baixo risco 
imunológico em um único centro no período entre Janeiro 
de 2013 a Dezembro de 2016. Os pacientes receberam 
dose única no intraoperatório de ATG 2,25mg/kg, 
manutenção com tacrolimo em dose reduzida, everolimo 
e prednisona (r-ATG/EVR, n = 100). Ainda realizamos 
uma simulação de dose caso tivéssemos utilizado 3mg/
Kg de ATG. Resultados: A incidência de rejeição com 
comprovada por biopsia no primeiro ano foi de 5% 
(excluídas os casos de rejeição borderline). A incidência 
de CMV doença foi de 4%. A incidência de infecção 
outra além do CMV levando a reinternação no primeiro 
ano foi de 19,6%. A dose efetivamente oferecida aos 
pacientes foi de 2,56 (± 0,56mg/Kg) com 172(± 43)
mg realizado por paciente. Observamos uma redução 
média de 31,44mg (1,25 ampola) de ATG por paciente 
caso fosse oferecido o protocolo de 3mg/Kg de ATG. 
Resultados: Observamos uma incidência de rejeição 
próximo da literatura com dose mais elevadas de ATG. 
Ainda apresentamos complicações infecciosas dentro do 
esperado para pacientes transplantados. Conseguimos 
reduzir a dose ofertada de ATG com segurança 
imunológica e infecciosa.
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Biópsia de enxerto renal guiada por Ultrassom: 
Experiência de um serviço de referência em nefrologia 
de Belo Horizonte - MG

Autores: Mayra Martins Palotti, Lilian Pires Freitas do Carmo, 
André Nogueira Duarte, Silvia Corradi Faria de Medeiros, 
Renata Lamego Starling, Daniela Avelar Barra, Marcela 
Karine Saraiva Fernandes, Tiago Lemos Cerqueira, Pedro 
Augusto Botelho Lemos, Anna Carolina Silva Soares, Fellipe 
Loureiro de Quadros Godinho

Hospital Evangélico de Belo Horizonte - MG.

Introdução: A biópsia de enxerto renal (BxR) tem 
grande importância para o diagnóstico, tratamento 
e prognóstico dos pacientes transplantados. A BxR 
guiada por ultrassom (US) tornou-se um procedimento 
seguro e eficaz, com boas taxas de representatividade 
das amostras e poucas complicações. Objetivo: avaliar 
as indicações, representatividade, diagnósticos e 
complicações das BxR-US realizadas por nefrologistas. 
Método: estudo observacional retrospectivo com 
análise de BxR-US dos pacientes transplantados renais 
de 2012 a 2017. As indicações e diagnósticos foram 
obtidos dos pedidos e laudo das BxR, prontuários 
eletrônicos e físicos assim como as complicações. 
Resultado: Foram realizadas 130 biópsias, sendo 
98% das amostras representativas, o que levou a 
166 diagnósticos. As principais indicações foram: 
piora da função renal (69,2%), queda inadequada da 
creatinina (12,3%) e função tardia do enxerto (10%). 
Os principais diagnósticos foram: rejeição (24,6%), 
fibrose intersticial e atrofia tubular (13,8%), necrose 
tubular aguda (12%), reativação da doença de base/
glomerulopatia de novo (8,4%), microangiopatia 
trombótica (4,2%), nefrotoxicidade relacionada 
aos imunossupressores (4,2%), polioma (4,2%). 
Houve apenas uma complicação grave (sangramento 
maior) sem perda do enxerto. Conclusão: A BxR-
US realizada por nefrologistas mostrou-se segura, 
representativa e auxiliou no manejo dos casos dos 
pacientes transplantados renais.

Palavras-chave: Biópsia, enxerto, renal, ultrassom.

PO: 17

Boas práticas para segurança do paciente em um 
serviço de diálise: relato de experiência

Autores: Pâmela Malheiro Oliveira, Luciana Mara Rosa 
Milagres, Tatiana Aparecida Rodrigues, Samantha Vieira 
Alves Amaral, Fabiana Cristine Ribeiro, Samira Alves 
Barbosa Gonçaves, Camila Amurim de Souza, Aline Cristina 
Alves Dias, Liva Mari Martins Reis, Leila Chamahum
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Objetivo: Relatar experiência vivenciada na 
implementação de medidas preventivas para segurança 
do paciente em serviço de diálise de um hospital 
universitário de Belo Horizonte-MG. Relato de caso: 
Trata-se de um relato de experiência descritivo, 
qualitativo, tendo como lócus o serviço de diálise, 
aplicado análise de conteúdo aos dados coletados por 
grupo focal e eixo filosófico baseado nas Teorias de 
Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas e 
Motivação Humana. Dentre as medidas preventivas 
adotadas no serviço aliam aplicabilidade da segurança 
do paciente a educação continuada dos profissionais, 
a notificação dos eventos adversos e a implementação 
da assistência com base nas seis metas internacionais 
de segurança paciente. Além disso, promoção de 
ações que assegurem a participação dos trabalhadores 
nos processos de discussão e tomada de decisão; 
adequação do ambiente, respeitando a privacidade e 
promovendo a ambiência acolhedora e confortável; 
definição de protocolos clínicos, garantindo 
a eliminação de intervenções desnecessárias e 
garantindo e individualidade do sujeito. Conclusão: 
Percebe-se que a qualidade da assistência prestada 
baseada em medidas preventivas que assegurem a 
segurança do paciente diminui a chance e o tempo 
de hospitalização e aumenta a satisfação dos clientes 
e equipe.

Palavras-chave: Segurança do paciente, Hemodiálise, 
Nefrologia.

Campanha do dia mundial do rim: aproximando o 
acadêmico de medicina à realidade brasileira

Autores: Luiz Fernando Miranda Almeida, Thais de carvalho 
da Silva, Murilo Campos Silva, Danielle Capanema Ferreira 
da Silva, Paula Miranda Esteves Orsi, Kuan Costa da Silva, 
Matheus Rubin Caixeta, Lara Miranda Rodrigues da Cunha, 
Ana Carolina Ribeiro de Paiva, Guilherme Antônio Baptista, 
Thais dos Santos, Carolina de Oliveira Bernardes, Laura Inez 
de Oliveira Santos, Mariana Salves de Oliveira Gonçalles

Introdução: A obesidade tornou-se uma epidemia 
mundial, e foi projetado que sua prevalência irá 
crescer em 40% na próxima década com implicações 
para com o risco de diabetes, doenças cardiovasculares 
e doença renal crônica (DRC). A obesidade cursa 
com alterações hemodinâmicas renais, acelera a 
evolução de glomerulopatias pré-existentes e tem sido 
associada com um tipo específico de lesão glomerular, 
manifestada por proteinúria, glomerulomegalia e 
esclerose glomerular segmentar e focal. Objetivo: 
Divulgar a relação entre obesidade e DRC, o que 
permitirá a incorporação de práticas saudáveis pela 
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população. Metodologia: A Liga de Nefrologia 
da Unifenas/Alfenas organizou um evento aberto 
na cidade de Varginha-MG, no dia 11/03/17, em 
parceria com a Pró-Rim de Varginha, uma sociedade 
de caráter beneficente. Os alunos atenderam a 
população de forma individualizada e direta, sem 
seleção prévia do perfil das pessoas. Foram realizadas 
aferições de peso e altura, pressão arterial e glicemia 
capilar (anexo 1), distribuídos folhetos explicativos 
e oferecidas informações técnicas, com presença do 
nefrologista supervisor. Os alunos detalharam os 
fatores de risco e conscientizaram a mudança de estilo 
de vida com práticas físicas e dietéticas, aderência ao 
tratamento anti-hipertensivo e diabético, destacando 
o caráter silencioso da DRC. Conclusão: Eventos 
de promoção a saúde junto à sociedade permitem a 
conscientização, identificação de fatores de risco e 
promoção de medidas modificáveis para DRC.

Palavras-chave: doença renal crônica, prevenção, 
obesidade.

Características das Crianças Submetidas à Terapia de 
Substituição Renal (TSR) em um Hospital Público 
Pediátrico de Belo Horizonte

Autores: Cristiane Nahas Lara Camargos, Roberta Grazzi 
Salum, Cristiane dos Santos Dias, Luiz Fernando Andrade de 
Carvalho, Silvana Teotonio Simão

Introdução: A Lesão Renal Aguda (LRA) é 
importante causa de morbidade e mortalidade 
em crianças criticamente doentes. Nos países em 
desenvolvimento, as causas mais comuns são: 
Necrose Tubular Aguda, Sepse, Síndrome Hemolítico 
Urêmica (SHU) e Glomerulonefrite.1,2 Levantamento 
em Londrina, em menores de 12 anos, relatou de 
mortalidade de 53,3% (Chegando a 73,9% nos de até 
28 dias).2 Objetivo: Conhecer as características dos 
pacientes submetidos á TRS em um CTI Pediátrico 
de um Hospital Público de Belo Horizonte. Material 
e Métodos: Critérios de inclusão: crianças submetidas 
a TSR, no CTI Pediátrico, entre janeiro e dezembro de 
2016. Nós estudamos retrospectivamente os pacientes 
submetidos à hemodiálise (HD) - convencional ou 
estendida e diálise peritoneal. Dados de interesse: 
idade, peso, causa da LRA, tipo de diálise realizado 
e evolução. Resultados: Em 2016 ocorreram 614 
admissões no CTI, 14 pacientes foram submetidos a 
TSR (2,2%). Sexo feminino: 71,4%. Idade: de 10 dias 
a 12 anos (64,5% < 2 anos). Peso: variou de 1,8 kg a 
30 kg (média 13,8 kg), 64,3% < 10 kg. Realizados 142 
procedimentos, 104 HD (73,4%) e 38 DP (26,6%). 
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DP foi realizada em 3 (um foi transferido para HD 
devido a falha de drenagem. As principais causas de 
LRA foram SHU 42,9% (duas após pneumonia), e 
sepse 21,4. Ocorreram 3 óbitos (21,4%). Dos 14 
pacientes 1 permanece em hemodiálise. Discussão: 
A incidência de LRA com necessidade de TRS foi 
pequena (2,2%). A principal causa de LRA foi 
SHU. Observamos aumento nos casos de SHU em 
2016. Em apenas três pacientes foi indicada diálise 
peritoneal (um deles transferido com o cateter de 
diálise peritoneal; um tinha 1,8 kg e outro 7,5kg). Nós 
temos indicado preferencialmente hemodiálise nas 
crianças maiores de 9 kg. Os dados corroboram para 
uma boa evolução dos pacientes com mortalidade 
de 21,4%. Conclusões: E necessário conhecer sobre 
as características das crianças com LRA, para tentar 
diminuir a incidência e a mortalidade. Planejamos 
aumentar o período da nossa análise em trabalhos 
retrospectivo e prospectivo.

Referências Bibliográficas:
1. Peritoneal dialysis in children with acute kidney injury: a 

developing country experience. Mishra OP, Gupta AK, Pooniya 
V, Prasad R, Tiwary NK, Schaefer F. Perit Dial Int. 2012 Jul-
Aug;32(4):431-6

2. Assessment of Worldwide Acute Kidney Injury, Renal 
Angina and Epidemiology in critically ill children (AWARE): 
study protocol for a prospective observational study. Basu 
RK, Kaddourah A, Terrell T, Mottes T, Arnold P, Jacobs J, 
Andringa J, Goldstein SL; Prospective Pediatric AKI Research 
Group (ppAKI). BMC Nephrol. 2015 Feb 26;16:24.

3. Análise de Mortalidade em Crianças com Insuficiência Renal 
Aguda Submetidas à Diálise Peritoneal. Tavares MS. J Bras 
Nefrol 2008; 30 (3):180-4

Causa inusitada de cefaleia em paciente mantido em 
hemodiálise

Autores: Ismael Augusto Leismann, Daniela Passos Garcia 
Campos, Andréia Fiorini de Assis Carvalho, Laercio Araujo 
de Oliveira Junior, Frederico Pinheiro de Lima

Objetivo: Descrever uma causa inusitada e grave 
de cefaleia em paciente mantido em hemodiálise 
(HD). Relato: M.C.M.C, 25 anos, procedente de 
Varginha-MG, procurou consultório de nefrologia 
em setembro 2016 com sinais e sintomas de 
uremia. Iniciada terapia dialítica de manutenção 
com acesso vascular temporário. É portador de 
Diabetes Mellitus tipo1 desde 5anos de idade e 
hipertensão arterial com aderência precária. Após 
três meses do início das sessões de HD iniciou 
quadro de cefaleia fronto-parietal à direita, 
pulsátil, de forte intensidade, intermitente, que 
piorava após 30min de HD, associado a astenia, 
fotofobia e tonturas. Relatou o mesmo quadro por 
três sessões consecutivas. Exame físico não relevou 
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alterações neurológicas, sem relato de trauma 
evidente e o quadro era refratário a analgésicos 
comuns. Inclusive foi tentada terapia com manitol 
sem melhora dos sintomas. Solicitada TC de crânio 
evidenciando hematoma extra-dural à direita. 
Foi submetido a drenagem com resolução clínica 
satisfatória. Conclusão: Causas neurológicas 
de cefaleia são pouco comuns em pacientes em 
hemodiálise. Entretanto, hemorragias encefálicas 
devem participar do diagnóstico diferencial de 
cefaleias refratárias neste subgrupo, pois apresentam 
fatores de risco para sangramento, incluindo a 
hipertensão arterial, a terapia anticoagulante do 
procedimento, alterações na função plaquetária 
e anemia. Hemorragias espontâneas também são 
descritas, porém não nesta topografia.

Palavras-chave: cefaleia, hemodiálise, hemorragia 
cerebral.

Construção de instrumentos para sistematizar 
a assistência de enfermagem do ambulatório de 
nefrologia bias fortes do hospital das clínicas da 
UFMG

Autores: Thais Teixeira Lima, Jéssica Martins Amaral, 
Carolina da Silva Caram, Lilian Cristina Rezende, Luciana 
Mara Rosa Milagres, Pâmela Malheiro Oliveira, Maria José 
Menezes Brito

Objetivo: Construir instrumentos para sistematizar 
a assistência de enfermagem no Ambulatório de 
Nefrologia Bias Fortes do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Relato de caso: Trata-se de um relato de caso de 
uma pesquisa de extensão realizada no Ambulatório 
de Nefrologia Bias Fortes do Hospital das Clínicas 
da UFMG, a qual as atividades são norteadas pelas 
Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente 
com Doença Renal Crônica (DRC). A DRC é 
caracterizada por uma condição clínica incurável e 
de evolução progressiva tendo como consequência 
problemas físicos, psicológicos, sociais e econômicos. 
Neste contexto, a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem fornece um método organizado e 
sistemático para conhecer o perfil de cada paciente 
identificando suas necessidades, vulnerabilidades e 
padrões de respostas aos problemas. A partir desses 
dados é possível levantar os principais problemas 
de cada paciente e assim determinar diagnósticos e 
intervenções de enfermagem focando na necessidade 
de se construir um cuidado integral com abordagem 
educativa como estratégia para estimulá-los à adesão 
ao tratamento, visando o retardo da evolução da 
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doença. Conclusão: A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem é uma importante estratégia para 
conhecer o paciente em todas as suas dimensões 
objetivas e subjetivas e assim oferecer um cuidado 
integral, individual e holístico tendo como principal 
foco o empoderamento do paciente em relação ao seu 
autocuidado.

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem, Diagnóstico 
de Enfermagem, Sistematização da Enfermagem, 
Assistência Integral à Saúde, Insuficiência Renal 
Crônica.

Correlação clínica e morfológica nos casos de 
nefropatia por lesões mínimas e glomeruloesclerose 
segmentar e focal em biopsias renais pediátricas

Autores: Lívia Helena Morais Pereira, Juliana de Morais Palmieri da 
Silva, Crislaine Aparecida da Silva, Liliane Silvano Araújo, Maria Luíza, 
Gonçalves dos Reis Monteiro, Laura Penna Rocha; Rosana Rosa, 
Miranda Corrêa, Juliana Reis Machado, Marlene Antônia dos Reis

Introdução: Estudar o padrão morfológico e clinico 
pode auxiliar na diferenciação entre Nefropatias 
por Lesões Mínimas (LM) e Glomeruloesclerose 
Segmentar e Focal (GESF). Objetivo: Analisar a 
morfometria glomerular, a fibrose intersticial e 
as variáveis clínicas, tais como peso, creatinina, 
proteinúria, hipertensão e hematúria, entre casos 
de LM e GESF em biopsias renais pediátricas. 
Metodologia: Selecionou-se 51 casos e quantificou-
se a fibrose intersticial e a morfometria da área 
glomerular (área da Cápsula de Bowman-CB, Tufo 
Glomerular-TG e Espaço Urinário-EU) em casos 
de LM, GESF e Controle. Resultados: Obteve-se 
31 casos de LM, 20 de GESF e 15 de Controle. 
Observou-se crianças da faixa etária de 2 a 18 
anos, sendo 27 do sexo masculino e 34 de cor 
branca. Calculou-se o IMC de 27 crianças, e dessas 
11 eram obesas e 4 sobrepeso. A média dos níveis 
de creatinina e proteinúria foi maior nos pacientes 
com GESF, e desses 3 eram hipertensos, 6 tinham 
hematúria e 5 eram obesos. Nos pacientes com 
LM 4 eram hipertensos, 5 tinham hematúria e 6 
eram obesos e 4 sobrepeso. Em relação ao EU, a 
área foi maior no grupo Controle, comparado a 
GESF e LM (p = 0,013). Os casos de LM e GESF 
não apresentaram diferença em relação às áreas 
dos compartimentos mensurados, nem na análise 
da fibrose intersticial. Houve correlação positiva 
e significativa entre o peso corporal e a CB 
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(Sr:0,4979, p:0,037), TG (Sr:0,4227, p:0,0159) e 
também o EU (Sr:0,5082, p:0,003). Conclusão: A 
área do EU mostrou-se reduzida nos casos de GESF 
e LM provavelmente desencadeada pela redução 
do tufo glomerular frente às agressões sofridas. 
E a obesidade parece ser um fator preocupante 
na evolução de doenças renais em crianças, visto 
que quanto maior o peso, maior toda a área do 
glomérulo.

Palavras-chave: Nefropatia por Lesões Mínimas, 
Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, Morfometria 
Glomerular, Obesidade.

Criptococose disseminada em transplante renal 
tardio

Autores: Fabiano Fernandes Silva, Tane Cristina Santos 
Ramalho, Jenaine Oliveira Paixão

Objetivo: relatar um caso de criptococose disseminada 
em transplante renal tardio. Relato de caso: Paciente 
SSR, homem, 68 anos, transplantado renal em 
2003, doador falecido. Hipertenso, diabético, 
imunossupressão com prednisona e micofenolato 
mofetil. Internação previa devido quadro pulmonar 
supostamente bacteriano. Culturas habituais 
(incluindo BAL, pesquisa de BK e nocardia) 
negativas. Tomografia de tórax apresentando 
granulomas calcificados e imagem de “árvore em 
brotamento”. Internado eletivamente em 20/07/2016 
para realização de biopsia do enxerto para investigar 
hematúria glomerular e proteinúria de 2,9g/24 horas. 
Complemento, sorologias, ANCA e eletroforese de 
proteínas negativas. Punção lombar negativa para 
infecções. US RVU 16/06/16: Espessamento do 
revestimento urotelial, associado a afilamento do 
ureter distal na junção com a bexiga. Biopsia renal 
(03/08/16): glomerulonefrite “de novo”, relacionada 
a infecção crônica e presença de abscesso fúngico, 
com infiltrado inflamatório mononuclear. Pesquisa 
em látex de criptococo no sangue (04/08/16) positiva, 
1:80. Paciente recebeu terapia de indução com 
anfotericina B complexo lipídico, com proposta de 
tratamento de consolidação por 10 semanas e de 
manutenção na sequência. Conclusão: Criptococose 
ocorre mundialmente. É uma infecção fúngica invasiva 
e a maioria dos pacientes são imunocomprometidos. 
Portanto, de grande interesse clínico em transplantes 
renais precoces e tardios.

Palavras-chave: transplante renal, Criptococose, 
imunossupressão.
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Crise Renal da Esclerodermia.

Autores: Soraya Goreti Rocha Machado, Thaís de Oliveira 
Tavares, Eduardo Gomes Mattar, Maiza Miranda Parreiras, 
Stenio Barbosa de Freitas, Gabriel Bittencourt Braga

Objetivo: Descrever caso clínico da crise renal da 
esclerodermia. Relato de Caso: JAAN, 73 anos, 
procurou atendimento médico em janeiro de 2017, 
com astenia, hiporexia, edema periférico, hipertensão, 
azotemia e oligúria. História de HAS, DM 2, 
miocardiopatia sem causa determinada e uso crônico 
de AINE para controlar doença reumática. Negava 
doença renal prévia e exames com função renal normal 
em outubro de 2016. Usava hidralazina, metoprolol, 
prednisona e furosemida. Exame físico com desvio ulnar 
dos dedos da mão, espessamento cutâneo e fenômeno 
de Raynaud. US mostrou aumento da ecogenicidade 
cortical renal bilateral. Exames laboratoriais sem sinais 
de hemólise, urina rotina com traços de proteína e 
proteinúria inferida de 0,6. Sorologias virais negativas, 
ANCA P e C, anti-DNA, anti-topoisomerase I, anti-
RNA polimerase I/III negativos. FAN reagente. C3, 
C4 e função hepática normal. Biopsia Renal revelou 
microangiopatia trombótica em fase de organização, 
sugerindo esclerodermia. Considerando critérios 
reumatológicos, chegou-se ao diagnóstico de crise renal 
da esclerodermia. Iniciado IECA e suspenso corticoide. 
Houve piora da função renal e uremia, iniciado TRS. 
Conclusão: A crise renal da esclerodermia (CRS) é 
rara. Biopsia renal é indicada para diagnóstico quando 
não existe causa para falência renal. O tratamento é 
feito pelo controle pressórico rigoroso através do uso 
de IECA. Uso de glicocorticoides é considerado fator 
de risco para CRS.

Palavras-chave: Esclerodermia, Renal, Crise.
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Deficiência de adenina Fosforibosiltransferase: um 
caso raro de diagnóstico pós transplante de nefropatia 
por cristais

Autores: Juliana Avelar Duarte, Marília de Souza Vilela Can-
çado, Giulliana Marçal, Sandra Simone Vilaça

A deficiência de adenina fosforibosiltransferase é 
uma doença genética rara, de herança autossomica 
recessiva, que se manifesta através de urolitíase ou 
depósito renal de cristais de 2,8-dihidroxiadenina, 
podendo levar à doença renal crônica e, em alguns 
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casos, à doença renal terminal. Existem poucos relatos 
de caso na literatura de diagnóstico da deficiência 
de adenina fosforibosiltransferase realizado pós-
transplante e o seu reconhecimento é importante 
para o rastreio familiar e a implementação precoce 
de tratamento, feito com inibidor da xantina oxidase, 
aumento de ingesta hídrica e dieta com restrição de 
purinas. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 
62 anos, com história de nefrectomia à direita 
na infância e renal crônica em hemodiálise por 
pielonefrite de repetição. A paciente possui história 
familiar positiva para doença renal crônica e litíase 
renal. A paciente foi submetida a transplante renal 
com doador falecido, evoluindo com função retardada 
do enxerto prolongada e submetida a biópsia do 
enxerto renal, sendo evidenciado depósito de cristais 
característicos de cristais de 2,8-dihidroxiadenina. 
Foi iniciado tratamento específico para a patologia, 
porém sem resposta adequada. A paciente evoluiu 
posteriormente com infecção seguida por choque 
septico grave, sendo necessário a retirada de 
imunossupressores e consequente perda do enxerto 
renal. Hoje, encontra-se bem, em hemodiálise e ela e 
sua família foram encaminhadas para diagnóstico e 
aconselhamento genético.

Palavras-chave: transplante, Nefropatia por cristais.

Descrição de um caso de osteonecrose na terapia do 
lupus eritematoso sistêmico

Autores: Hugo Edgar Silva, Danielle Capanema Ferreira da 
Silva, Matheus Paravizo Lello Santos, Robson Eugênio da 
Silva, Francisco Roberto Lello Santos

Objetivo: relatar um caso de osteonecrose (ON) em 
um paciente portador de Lupus Eritematoso Sistêmico 
(LES) e avaliar os fatores de risco relacionados. Relato: 
J.F.P.O, 24 anos, melanoderma, iniciou quadro de 
artralgia, febre e urina espumosa dois meses antes do 
atendimento inicial. Realizou exames laboratoriais 
que confirmaram Síndrome Nefrótica. O paciente 
foi submetido a biópsia renal que demonstrou 
glomerulonefrite proliferativa difusa (classe IV-
S-A da nefrite lúpica). Foi instituída terapia com 
Metilprednisolona e ciclos mensais de ciclofosfamida 
com prednisona decrescente. Evoluiu com remissão 
completa do quadro, sendo mantida terapia com 
baixas doses de prednisona (10mg/dia) e MMF(2g/
dia). Após dois anos de evolução clínica e laboratorial 
satisfatórias, apresentou dor em região coxofemoral 
bilateral e dificuldade crescente de deambulação. 
Foi realizada ressonância magnética que evidenciou 
área de osteonecrose com 50% de envolvimento da 
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cabeça femoral. Conclusão: ON tem sido relatada em 
3 a 30% dos pacientes com LES. Porém, a maioria 
dos estudos evidencia que o risco é baixo (< 3%) em 
pacientes tratados com doses de prednisona menores 
que 15 a 20 mg/dia. Associação entre LES e ON 
tem sido mais frequentemente relatada em pacientes 
da raça negra, portadores de vasculites, pleurites, 
hiperlipidemia e, principalmente, em situações de 
altas doses de glicocorticoides. No caso descrito, 
observamos a pulsoterapia inicial, a etnia e o gênero 
como fatores de risco.

Palavras-chave: osteonecrose, lupus eritematoso 
sistêmico, corticóide.

Desfecho renal das vasculites diagnosticadas em 2 
centros terciários de Minas Gerais

Autores: Thais Ramos de Almeida, Juliana Bastos Campos, 
Fabiana Oliveira Bastos Bonato, Gustavo Fernandes Ferreira, 
Vinícius Sardão Colares

Introdução: Vasculite é uma patologia infrequente, 
caracterizada por um processo inflamatório de lesão 
e necrose na parede dos vasos sanguíneos, assumindo 
diferentes formas de manifestações. Objetivo: Realizar 
análise estatística dos pacientes diagnosticados com 
Vasculite, quanto a classificação, manifestações 
clínicas e laboratoriais da doença. Metodologia: 
Estudo retrospectivo transversal dos prontuários dos 
pacientes com diagnóstico confirmado de Vasculite, 
atendidos, em 2 centros terciários, no período de 
março de 2014 a março de 2017, na cidade de Juiz 
de Fora-MG Resultados: Nove pacientes receberam 
o diagnóstico de Vasculite, sendo 55,56% do 
sexo masculino, com idade média de 54,33 anos 
(± 15,87). Destes, 1 (11,1%) foi diagnosticado 
com Granulomatose Eosinofílica com Poliangeíte 
(GEP) e 8 (88,9%) com Granulomatose com 
Poliangeíte (GP). Quanto às manifestações clínicas, 
9 (100%) dos pacientes apresentaram acometimento 
constitucional, 6 (66,7%) pulmonar, 4 (44,4%) 
otorrinolaringológico, 3 (33,3%) polineuropatia, 
1 (11,1%) cutâneo e 1 (11,1%) sem injúria renal 
aguda. O ANCA foi positivo em 5 (55,6%) pacientes, 
sendo 3 (33,3%) cANCA e 2 (22,2%) pANCA. Os 
valores ao diagnóstico foram: Cr 4,16 mg/dL (± 
3,70), proteinúria(Ptn) 2,05 (± 1,99), PCR de 28,98 
(± 21,80). Ao final do seguimento os valores finais 
foram: Cr 2,62 mg/dl (DP ±1,26), Ptn 1,36 (DP ± 
1,92) e PCR 6,62 (DP ± 10,13). 44% dos pacientes 
evoluíram com DRC dialítica.

Palavras-chave: Vasculites são doenças de alta 
morbidade, com elevada incidência de DRC terminal.
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Dia mundial do rim: relato de experiência

Autores: Luisa Godoi Lopes, Aryell David Proença, Fernanda 
Cecília Dias Chula, Maria Aparecida Silva Marinho, Thaís 
Oliveira Prates, Alba Otoni

Objetivo: relatar a experiência da comemoração do 
dia mundial do rim, em Divinópolis, MG. Relato: a 
UFSJ em parceria com o Hospital São João de Deus 
organizou o dia mundial do rim em março de 2017. No 
estacionamento do hospital montaram-se estações para 
abordagem às pessoas que transitavam no local, entre 
acompanhantes e servidores. Na primeira, uma equipe 
multiprofissional aplicou questionários validados de 
rastreamento de doença renal e de risco cardiovascular. 
Na segunda, aferia-se a PA, realizavam-se medidas 
antropométricas e encaminhava-se para atenção 
primária quando constatadas alterações. Ainda orientou-
se sobre cuidados com a saúde e distribuíam-se materiais 
educativos da SBN. Das 228 pessoas abordadas 15 
foram encaminhadas com alterações de PA. Em relação 
à presença de diagnósticos prévios, 25,9% declarou ter 
HAS, 4,8% DM e 12,3% algum tipo de disfunção renal. 
Destes últimos, 75% eram mulheres; 10,7% diabéticos 
e 46% hipertensos. No rastreamento de doença renal 
oculta, 35,1% tiveram valores > 4 no SCORED o 
equivalente a uma chance em cinco de ter a DRC. No 
rastreamento de risco cardiovascular, 12,7% eram de 
alto risco e 38,2% de baixo risco. Constatou-se ainda 
39,46% das pessoas com sobrepeso e 22,87% com 
obesidade. Conclusão: O evento permitiu a abordagem a 
pessoas de forma aleatória revelando dados que instigam 
a busca ativa da DRC “oculta” na população em geral e 
fortalecem a importância de campanhas de prevenção da 
instalação e/ou progressão da DRC.
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Diagnóstico tardio de Nefropatia por 2,8 
dihidroxiadenina após transplante renal

Autores: Heloisa Reniers Vianna, Flávia Carvalho Leão Reis, 
Luis Gustavo Freitas Trindade, Luiz Flávio Couto Giordano, 
Marcus Faria Lasmar, Priscilla Freitas Sampaio, Euler Pace 
Lasmar

Objetivo: Relatar o diagnóstico tardio de 
nefropatia por 2,8 dihidroxiadenina (DHA) após 
o transplante (Tx) renal. A deficiência de alanina 
fosforibosiltransferase é doença rara do metabolismo 
das purinas, favorece a formação de DHA de elevada 
depuração renal, extrema insolubilidade na urina o 
que causa nefrolitíase e nefropatia por deposição de 
cristais. Decorre da mutação no gen localizado no 

PO: 30



J Bras Nefrol 2017;39(2 Supl. 3):5-48

cromossomo 16q24. Há enorme variabilidade nos 
sintomas e idade de início. Quando da ocorrência 
no enxerto renal pode causar perda irremediável da 
função. Relato de caso: Trata-se de SAS, 36 anos, 
previamente hígido, com histórico de cristalúria 
persistente sem nefrolitíase. Iniciou discreta adinamia 
e teve diagnóstico DRC terminal. Foi submetido 
à Tx preemptivo com doador não parente, PRA 
Classes I e II zero, imunossupressão standart. Evoluiu 
inicialmente com queda lenta da creatinina. No 2º mês 
de Tx submetido à biopsia por elevação da creatinina 
com diagnóstico de nefropatia por deposição de 2,8 
DHA. Iniciada terapia com alopurinol, bloqueador 
da DHA xantina desidrogenase, com estabilização da 
creatinina em 2,4 mg/dl. Instituídas também hiper-
hidratação e restrição dietética de purinas. Árvore 
genealógica com consanguinidade materna e paterna e 
da linhagem materna dos avós. Dois irmãos e um primo 
com nefrolitíase, proteinúria e discreta disfunção 
renal de etiologia indeterminada. Conclusão: A 
nefropatia por 2,8 DHA é rara, mas é diagnóstico real 
entre a população brasileira e necessita ser precoce 
para adequado controle da deficiência da enzima. 
É situação catastrófica quando diagnosticada após 
o Tx renal e exige rápido tratamento para controle 
de irreversíveis danos renais. Deve-se implementar 
aconselhamento genético para casais consanguíneos.

Palavras-chave: Transplante renal, nefropatia por 2,8 
dihidroxiadenina.

Diagnósticos de enfermagem diante das principais 
complicações do tratamento hemodialítico em 
indivíduos com doença renal crônica

Autores: Pâmela Malheiro Oliveira, Isis Gonsaves Barreto, 
Halanna Carneiro Guimarães Bastos, Luciana Mara Rosa Milagres

Introdução: Complicações relacionadas à terapia 
hemodialítica acontecem frequentemente e os 
diagnósticos de enfermagem são ferramentas 
importantes para a prevenção e controle das mesmas. 
Objetivo: Descrever os principais diagnósticos de 
enfermagem associados aos pacientes renais crônicos 
quanto às complicações relacionadas a realização 
de hemodiálise. Metodologia: Recorte de um estudo 
descritivo, transversal, quantitativo, desenvolvido no 
Serviço de Nefrologia de hospital público em Salvador 
- BA. Amostra probabilística dos portadores de Doença 
Renal Crônica em programa de HD, com no mínimo de 
três meses de terapia, maiores de 18 anos, que relataram 
complicações relacionadas a terapia dialítica. Os dados 
clínicos em formulários foram analisados pelo programa 
Epi Info versão 3.5.4 para Windows e relacionados 
aos Diagnósticos de Enfermagem da North American 

PO 31

Nursing Diagnosis Association (NANDA). Aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Foram 
avaliados 75 pacientes e identificados onze diagnósticos 
de enfermagem em comum: Distúrbio da Imagem 
Corporal, Dor Aguda, Dor Crônica, Integridade da 
Pele Prejudicada, Interação Social Prejudicada, Medo, 
Mobilidade Física Prejudicada, Risco de Choque, Risco 
de Infecção, Risco de Sangramento. Conclusão: Logo, se 
faz possível estabelecer planos de cuidados direcionados 
para o público renal crônico, visando a redução de 
complicações que impossibilitem o paciente de realizar 
sua terapia renal substitutiva e atividades diárias.

Palavras-chave: Hemodiálise, Terapia de Substituição 
Renal, Diagnósticos de Enfermagem.

Diálise peritoneal: opção na urgência e importância 
do implante do cateter de Tenckhoff pelo nefrologista 
- experiência de um centro

Autores: Kassia Piraciaba Barboza, João Carlos Borromeu 
Piraciaba, Fernanda Boechat Machado Costa Pires, Monique 
Tavares dos Santos.

Introdução: A diálise peritoneal (DP) é uma alternativa 
terapêutica essencial nos portadores de Doença Renal 
Crônica que necessitam de terapia renal substitutiva 
(TRS) com urgência, especialmente em centros que 
apresentam nefrologistas com expertise no implante 
do cateter de Tenckhoff (CT). Objetivo: Destacar a 
importância do início imediato da DP de urgência, 
seus benefícios clínicos e as principais complicações 
relacionadas ao implante do CT. Metodologia: Estudo 
quantitativo, transversal e retrospectivo realizado 
no Hospital Dr. Beda em Campos dos Goytacazes 
- RJ. De cada paciente, foram obtidos os seguintes 
dados demográficos: sexo, etnia, idade, doença de 
base, tratamento anterior à DP, albuminemia, data 
do implante e tempo de cateter, tempo decorrido 
entre a implantação e o início da DP e episódios de 
peritonite. Resultados: Na população estudada, o 
tempo de cateter mínimo foi de 1 mês e máximo de 
96 meses, sendo a nefropatia diabética e a hipertensão 
arterial as principais doenças de base. Com relação às 
complicações, destaca-se que não houve vazamentos 
e nem sangramentos significativos e os episódios de 
peritonite não se relacionaram diretamente à técnica. 
Conclusão: O implante do CT pelo nefrologista 
para DP de urgência foi de extrema importância 
no início imediato da TRS ou para a retirada de 
cateteres venosos profundos de curta permanência, 
prevenindo as complicações infecciosas e vasculares e 
minimizando a morbimortalidade dos pacientes.

Palavras-chave: DP, DRC, implante.
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Doença Glomerular Primária em Gestante

Autores: Paula Miranda Esteves Orsi, Robson Eugênio da 
Silva, Murilo Campos Silva, Mariana Salves de Oliveira 
Gonçalles, Matheus Robin Caixeta

Universidade José do Rosário Vellano-UNIFENAS/Alfenas-MG.

Introdução: Insuficiência renal aguda (IRA) é 
definida como queda abrupta do ritmo da filtração 
glomerular. É relevante lembrar que as grávidas têm 
aumento de ritmo de filtração glomerular (RFG), em 
cerca de 50%, que já se inicia em torno do 2º mês 
de gestação, sendo creatinina na gestação normal está 
entre 0,6 e 0,7 mg/dL. As causas de IRA na gestação 
podem ser primárias ou secundárias. O exemplo a 
glomerulosclerose segmentar e focal (GESF) primária 
que é de etiologia desconhecida e manifesta-se 
clinicamente como síndrome nefrótica. Descrição 
do caso: D.M.P., trinta anos, admitida há 15 dias 
com edema de membros inferiores. Refere urina 
espumosa e aumento de peso progressivo. Em uso 
de Losartana e Hidroclorotiazida há uma semana, e 
anti-inflamatório não esteroidal para tratamento de 
enxaqueca. Devido atraso menstrual foi solicitado 
beta-HCG, dando positivo. Exame físico: corada, 
hidratada, afebril. PA: 150 x 100 mmHg, anasarca. 
Peso: 110 kg (anterior: 98Kg). Débito urinário: 
600ml/dia; Abdome em avental, difícil palpação. 
Exames complementares: USG obstétrico: Embrião 
único de aproximadamente 7 semanas; USG renal: 
normal. Exames laboratoriais: Creatinina: 2,05 mg/
dL; ureia: 127 mg/dL; Hemograma normal. TSH: 
18,1 microIU/ml; ácido úrico: 8,4 mg/dL; Urina I: 
pH: 6.0; proteínas: 500mg/dL; nitrito negativo; leuc.: 
6/campo e hemáceas: 5/campo. Albumina sérica: 
2.0g/dL; proteinúria 24 horas: 2618,0mg; depuração 
de creatinina 31,4 mL/min. FAN: 1:80; Anti RO: 
reagente; Ausência de proteína monoclonal; C4: 
19; C3: 92; CH50: 88; P-ANCA - reagente título: 
1:160. Diagnostico diferencial: Patologia renal 
intrínseca ou uma glomerulopatia secundária num 
contexto da gestação. Dentre as glomerulopatias 
primárias destacamos nefropatia por IgA e a 
glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF primária/
idiopática). Na gestação poderia ocorrer agudização 
de Lúpus Eritematoso Sistêmico devido à presença 
de anticorpos antinucleares ou uma necrose tubular 
aguda inespecífica. A nefrite intersticial por fármacos 
também deve ser aventada. A hipótese diagnóstica 
é a Doença Glomerular Primária na 7ª semana de 
gestação. Conclusão: A condução clínica e terapêutica 
adequadas foi imprescindível a biópsia renal, pois a 
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colaterais. É descrita uma contra indicação relativa 
de tal procedimento na gestação. Porém, a utilização 
de ultrassonografia guiando a biópsia minimiza este 
risco. Foi confirmada GESF primária pela microscopia 
óptica e instituída terapia adequada, tendo evolução 
clínica/laboratorial satisfatória.

Doença renal crônica secundária a necrose tubular 
aguda em recém-nascido prematuro: relato de caso

Autores: Samantha Vieira Alves Amaral, Pâmela Malheiro 
Oliveira, Luciana Mara Rosa Milagres, Tatiana Aparecida 
Rodrigues, Fabiana Cristine Ribeiro, Aline Cristina Alves 
Dias, Samira Alves Barbosa Gonçalves, Camila Amurin de 
Souza, Livia Mari Martins Reis, Leila Chamahum

Objetivo: Relatar o caso de um recém-nascido 
prematuro que evoluiu com diagnóstico de doença 
renal crônica estágio V secundário a necrose tubular 
aguda devido choque séptico. Relato de caso: Sexo 
feminino, nascida com 32 semanas, parto cesário, 
gemelar, apgar 6/8, peso ao nascer 1610g. Recebeu 
alta hospitalar com 1 mês e 17 dias e após 35 dias, 
evoluiu com piora clínica, atendida em serviço 
de emergência com diagnóstico de sepse tardia 
sendo iniciado tratamento com antibióticos de 
largo espectro e posteriormente antifúngico, após 
cultura positiva para Cândida parapsilosis. Após 
suspeita diagnóstica de enterocolite necrotizante foi 
submetida à enterectomia segmentar e ileostomia. 
No 4º dia após a cirurga, progrediu com choque 
séptico, insuficiência respiratória aguda, anúria, 
anasarca e distúbios hidroeletrolíticos e ácido-
básico (DHEAB), com indicação de implante de 
cateter de tenchkoff e início imediato de diálise 
peritoneal (DP). A DP obteve boa resposta no que se 
refere a melhora da uremia e resolução dos DHEAB, 
entretanto, não foi efetiva para negativação de 
balano e redução de edema. Conclusão: Apesar 
da melhora incial com a DP, e da expectativa 
de recuperação da função renal, a paciente 
manteve esta função alterada, com clearence de 
creatinina menor do que 15 ml/min/1,73m2. Em 
acompanhamento sequencial teve outros episódios 
de sepse e uso de medicamentos nefrotóxicos, que 
podem ter somado ao processo de deterioração da 
função renal e cronificação da doença.

Palavras-chave: Doença renal crônica, Necrose 
tubular aguda, Sepse.
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É possível predizer os parâmetros da Classificação de 
Oxford da Nefropatia por IgA primária/Doença de 
Berger a partir de dados clínico-laboratoriais?

Autores: Matheus Rodrigues Vieira, Maria Luíza Gonçalves 
dos Reis Monteiro, Juliana Reis Machado, Lúcio Borges de 
Araújo, Marlene Antônia dos Reis

Introdução: Nefropatia por IgA primária (IgAN) - 
doença de Berger é a glomerulopatia primária mais 
comum do mundo. A classificação de Oxford visa 
uniformizar a análise morfológica. Objetivos: Predizer 
os parâmetros da classificação de Oxford a partir de 
dados clínico-laboratoriais no momento da biopsia 
renal. Métodos: Estudo de biópsias renais com IgAN 
entre 2010 e 2016 na UFTM. Análise post hoc para 
modelo preditivo dos parâmetros da classificação de 
Oxford por meio de curvas ROC e regressão logística 
uni e multivariada. Resultados: Em 104 casos: idade = 
38,93 ± 12,20 anos, predomínio masculino (64,42%) e 
de hematúria (82,69%). Proteinúria/24h = 2,23 ± 2,54g, 
a maioria (71%) não nefrótica. Creatinina = 1,72 ± 
1,66mg/dl. Na classificação de Oxford, M1 = 49,03%; 
E1 = 38,46%; S1 = 82,69% e T1 = 56,73%. Quando 
há HAS, há 2,54 vezes mais chance de M1. Para cada 
unidade de aumento na creatinina, tem-se 2,60 vezes 
mais chance de E1. Isoladamente, a proteinúria teve 
sensibilidade de 80% e especificidade de 72,2% para 
S1 (p = 0,0003). Os fatores relacionados a T2 foram 
TFG (p = 0,0001), creatinina (p < 0,0001), proteinúria 
(p = 0,0008), hematúria (p = 0,044) e HAS (p = 0,019). 
Conclusão: A biópsia continua como padrão-ouro para 
o diagnóstico da IgAN e definição dos parâmetros da 
Classificação de Oxford. Inclusive todos eles apresentam 
correlação com dados clínico-laboratoriais, o que pode 
talvez no futuro, com o diagnóstico não invasivo da 
IgAN, ajudar a definir prognóstico.
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Efeito da reposição de Klotho sobre as alterações 
vasculares da aorta em modelo experimental de 
DRC induzida por ablação

Autores: Paula Marocolo Cherem, Paulo Giordano Suassuna, 
Júlio Cezar Lovisi, Bárbara Bruna Abreu de Castro, Rogério 
de Paula Baumgratz, Helady Sanders-Pinheiro

Laboratório de Nefrologia Experimental/NIDEAL - Centro de 
Biologia da Reprodução, Universidade Federal de Juiz de Fora

Introdução: O klotho é expresso, sobretudo nos rins e 
é cofator FGF-23. Não há consenso sobre a expressão 

PO: 36

vascular de klotho, especula-se efeito protetor sobre os 
vasos, reduzindo a disfunção endotelial e a calcificação 
vascular. Objetivo: Avaliar o efeito da reposição de 
Klotho recombinante sobre as alterações vasculares 
em modelo experimental de doença renal crônica 
induzida por nefrectomia 5/6. Metodologia: 50 ratos 
Wistar foram divididos em 3 grupos: controle (sham), 
DRC e DRC-klotho.Os animais foram submetidos 
à cirurgia (sham ou nefrectomia 5/6) e da 4ª a 8ª 
semana tratados com Klotho (0,01mg/kg 48/48h). No 
final da 8ª, foi realizado ecocardiograma (diâmetro 
e espessura da aorta) e eutanásia com retirada da 
aorta e sangue (uréia, creatinina, cálcio, fósforo, 
Klotho, FGF-23 e PTH). A aorta foi corada em HE 
(análise semi-quantitativa: com e sem lesão vascular 
estabelecida) e Von Kossa (calcificação vascular). 
Resultado: Houve elevação da creatinina, uréia, FGF-
23 e PTHi nos grupos DRC, porém não foi observada 
alteração significativa nos níveis de cálcio, fósforo e 
sKlotho. Quanto à morfologia da aorta, foi observada 
piora nos grupos com DRC em relação ao controle, 
porém sem alteração com a reposição de klotho. Não 
encontramos alterações ao ECO nem calcificação 
vascular. Conclusão: O modelo experimental induziu 
disfunção renal, porém com distúrbio mineral ósseo 
leve. Possivelmente por este motivo, não se observou 
efeito protetor da reposição do klotho nos vasos.

Estudo do comportamento do rim direito e esquerdo 
do mesmo doador em um único centro de transplante

Autores: Gláucio Silva de Souza, Márcio Luiz Sousa, Maria 
Fernanda Casino Portugal, Guilhermo Ortega Patrício, 
Vinícius Sardão Colares, Gustavo Fernandes Ferreira

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (SCMJF).

Introdução: Variações anatômicas entre o rim direito 
e esquerdo podem influenciar nos desfechos clínicos. 
Estudos demostram pior prognóstico no curto prazo 
do rim direto quando comparado com rim esquerdo.
Objetivo: Avaliar a influência da lateralidade no 
prognóstico de curto prazo do transplante renal de um 
mesmo doador transplantados em um único centro 
de transplante. Metodologia: Estudo retrospectivo 
comparando rins direito e esquerdo de mesmo doador, 
em 170 transplantes realizados em um único centro, 
entre janeiro/2013 e novembro/2016. Receberam 
o rim direito (D) 85 pacientes, e 85 o esquerdo (E). 
Desfechos: fístula urinária, trombose, reoperação, 
função retardada do enxerto(DGF). Resultados: 
Foram 115 (67,6%) receptores masculinos. A idade 
dos doadores variou de 18 a 76 anos, masculinos 
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98(57,6%). A incidência de fístula urinária foi 
de 1,4% no grupo D e de 4,8% no grupo E. (p = 
0,38). No grupo D, 10,6% dos receptores tiveram 
complicações cirúrgicas, e no grupo E, 11,8% 
receptores (p = 0,808). A incidência de trombose do 
enxerto foi semelhante em ambos os grupos (1,33% 
Grupo D vs. 1,33% grupo E). DGF ocorreu em 
45,9% no grupo D e 42,4% no grupo E (p = 0,757). 
Conclusão: Observamos comportamento semelhante 
entre o rim direito e esquerdo quando transplantados 
pela mesma equipe cirúrgica.

Estudo metabólico após complicações de urolitíase 
recorrente associada à hipercalciúria: relato de caso

Autores: Leonardo Mendes Mesquita, João Milton Martins 
de Oliveira Penido, Liege Souza Castro, Laura Coimbra Tei-
xeira, Beatriz Pimenta de Paula, Hallan Reis Trindade, Gabrie-
la Santana Ataliba, Bruno Carlos Caixeta, Polyana Almeida 
Barbosa, Joyce Almeida Franco Policarpo

Objetivos: Discutir os critérios e circunstâncias 
adequadas para realização do estudo metabólico 
em casos de urolitíase. Relato de caso: A.S.R.S, 
55 anos, sexo feminino, relata em história 
pregressa episódio de cólica renal à esquerda 
há 10 anos, levando ao diagnostico de cálculos 
renais ipsilaterais e realização de litotripsia 
(sic). Após 5 anos assintomática houve retorno 
das cólicas renais à esquerda, evidenciando-se 
complicação obstrutiva por cálculos alojados 
em ureter ipsilateral. Cintilografia renal estática 
(DMSA) e dinâmica (DTPA) evidenciaram 
prejuízos morfofuncionais no rim esquerdo (RE). 
Rim direito normal. Realizou nefrectomia do RE 
em 05/2015 sem complicações pós operatórias 
(sic). Peça cirúrgica demonstrou dilatação 
pielocalicinal e, ao estudo anatomopatológico, 
pielonelonefrite crônica. Após o desfecho, estudo 
metabólico diagnosticou hipercalciúria idiopática. 
Conduta: hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia 
e orientações nutricionais. Paciente assintomática 
à consulta. Conclusão: Evidencia-se, com o relato, 
a importância da realização do estudo metabólico 
para identificação precoce da etiologia relacionada 
a litogênese urinária. Com isso, a instituição do 
tratamento adequado pode prevenir desfechos 
negativos e redução da morbidade da doença. Para 
tanto, é essencial o conhecimento das indicações 
adequadas à propedêutica.
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Estudo multicêntrico ADERE Brasil: características 
dos centros transplantadores renais participantes

Autores: Hélady Sanders-Pinheiro; Elisa de Oliveira Marsi-
cano; Fernando Antonio Basile Colugnati; Sabina De Geest; 
José Osmar Pestana Medina e Centros do Estudo Adere 
Brasil

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia 
- NIEPEN/Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz de 
Fora - MG). Hospital Universitário da UFJF. Hospital do Rim e 
Hipertensão - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Institute of Nursing Science, University of Basel, Switzerland.

Introdução: O ADERE BRASIL é um estudo 
multicêntrico de 20 centros de transplante renal (TxR), 
que objetiva identificar a prevalência da não aderência 
(NAd) a imunossupressores e fatores associados. A 
influência das práticas clínicas dos centros de TxR 
na NAd foi pouco estudada. Objetivos: descrever as 
características dos centros participantes do ADERE 
BRASIL. Métodos: Estudo nacional, multicêntrico. 
Apresentaremos dados colhidos de até 03/17. Os 
centros foram selecionados de acordo com atividade 
transplantadora (alta > 150; moderada 50-150 e 
baixa < 50 TxR/ano) e região brasileira (S/SE e N/NE/
CO). Foram colhidos dados relativos à estrutura e às 
competências da equipe para cuidados de pacientes 
crônicos. Resultados: Coletamos dados de 17 de 20 
centros (85%). 58,8% são de baixa atividade, 23,5% 
moderada e 17,6% alta, com mediana de TxR em 5 
anos de 298,0 (27-5296). Dois terços dos centros são 
públicos (42%) ou universitários (23,5%). 94% tem 
equipe multiprofissional (médico, enfermeiro e mais 
uma classe profissional) e em 64,7% há prontuário 
eletrônico. Em 64,5% o paciente é acompanhado pelo 
mesmo médico e em 61,1% o tempo de duração das 
consultas é de 30 minutos. 82,2 % possuem protocolos 
clínicos, 94,1% realizam discussões semanais e 
incentivam capacitação. Conclusão: Os centros 
participantes apresentam, práticas clínicas direcionadas 
ao cuidado de pacientes crônicos, como equipe 
multiprofissional e atendimento individualizado, que 
favorecem o a aderência ao tratamento.

Palavras-chave: não aderência ao tratamento, 
transplante renal, imunossupressão, centros 
transplantadores, estudo multicêntrico.
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Estudo piloto de indução da obesidade por dieta 
hipercalórica com 45% e 60% de gordura em um 
modelo experimental de doação renal

Autores: Bárbara Bruna Abreu de Castro; Lucas Madeira 
Zancanelli; Kaique Arriel; Wander Barros do Carmo; Paulo 
Giovanni de Albuquerque Suassuna; Marcos Antônio 
Cenedeze; Niels Olsen Saraiva Câmara; Hélady Sanders 
Pinheiro

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia 
- NIEPEN; Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Animais de 
Laboratório - NIDEAL/Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz 
de Fora - MG). Departamento de Imunologia da Universidade 
de São Paulo; Instituto de Ciências Biomédicas/USP (São Paulo 
- SP).

Introdução: Ainda que a doação renal seja 
considerada segura, existe a preocupação quanto à 
redução do número de néfrons seguida pelo aumento 
de peso do doador. Objetivo: Avaliar a função renal 
do modelo experimental de doação renal e investigar 
se a oferta de ração hipercalórica com 45% e 60% de 
gordura causa danos à função do rim remanescente. 
Metodologia: Camundongos Black6/C57 foram 
submetidos à cirurgia simulada (Sham) e à cirurgia 
de retirada do rim esquerdo (UniNx) e divididos em 
4 grupos: Sham e UniNx com oferta de dieta padrão 
(5% de gordura), UniNxOB45% com dieta 45% de 
gordura e UniNxOB60% com dieta 60% de gordura. 
Em 12 semanas foram mensurados: ganho de peso, 
consumo de ração e água, peso renal, creatinina e 
ureia. Resultados: O grupo UniNxOB60% apresentou 
maior ganho de peso (6,0 + 1,0g vs. Sham 3,5 + 0,86g 
p = 0,03). Animais uninefrectomizados apresentaram 
maior peso do rim remanescente (UniNx 0,225 + 
0,0219g p = 0,02; UniNxOB45% 0,212 + 0,004g 
p = 0,02; UniNxOB60% 0,210 + 0,013g p = 0,04) 
comparado ao Sham (0,171 + 0,018g). Somente 
os animais com dieta hipercalórica apresentaram 
aumento da creatinina (UniNxOB45% 1,06 + 
0,86mg/dL p = 0,02 e UniNxOB60% 0,99 + 0,06mg/
dL p = 0,04) comparado ao grupo UniNx (0,80 + 
0,09mg/dL). Consumo de ração e água não foram 
diferentes, bem como os valores de ureia. Conclusão: 
O modelo experimental de doação causou hipertrofia 
do rim remanescente e o consumo da dieta 60% de 
gordura promoveu maior ganho de peso e disfunção 
renal.

Palavras-chave: doação renal, obesidade, ração 
hipercalórica, modelo experimental.
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Evolução de mais de uma década de transplante renal 
preemptivo em dois irmãos com Doença de Fabry

Orientador: João Carlos Borromeu Piraciaba

Autores: Larissa Monteiro Damiano Hipolito, Priscilla 
Paes Barreto Monteiro Hipolito, Henrique Melo Xavier, 
Lara Nascentes Machado, Laura Fonseca Botelho, Tamina 
Carvalho Ferreira, Carlos Alberto Viana Vieira Júnior, Debora 
Rimes Alt, Jessica Da Silva Dantas Lourenço

Objetivo: Relatar a evolução satisfatória, de mais 
de uma década, após transplante renal preemptivo 
somado a Terapia de Reposição Enzimática (TRE) 
em dois irmãos com doença de Fabry (DF). Relato 
de caso: Mulher de 56 anos (P1) e seu irmão de 55 
anos (P2) são portadores da DF com confirmação 
genética. Ambos foram submetidos ao transplante 
renal aos 37 e 45 anos, respectivamente, sendo que 
o P2 foi diagnosticado com cardiopatia um ano 
antes da TRE. A imunossupressão foi realizada com 
ciclosporina, azatioprina e predinisona para P1 e 
tacrolimus, micofenolato de sódio e predinisona para 
o P2. A TRE foi iniciada há 10 anos com algasidase 
beta, substituída após 7 anos por algasidase alfa. O 
P2 evoluiu com isquemia miocárdica 9 anos após o 
início da TRE, tendo sido submetido a cirurgia de 
revascularização miocárdica. Atualmente P1 e P2 
estão com boa evolução renal após 19 e 10 anos do 
transplante, respectivamente. Conclusão: O benefício 
do uso da TRE em pacientes com DF transplantado 
é controverso. Neste caso, optamos por usá-la e 
notamos que P1 tem quase o dobro da sobrevida do 
enxerto, estimada em 10 anos para pacientes com 
DF. Embora seja uma doença rara, seria necessário o 
desenvolvimento de pesquisas com maior número de 
participantes, ampliando o espectro do estudo.

Palavras-chave: Doença de Fabry, transplante renal, 
Terapia de Reposição enzimática.
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Expressão do marcador de transição epitélio-
mesenquimal alfa actina de músculo liso em biópsias 
renais de pacientes pediátricos com nefrite lúpica

Autores: Stéfany Silva Santos, Carolina Marques Ramos, 
Juliana Reis Machado, Rosana Rosa Miranda Corrêa, 
Marlene Antônia dos Reis, Maria Luiza Gonçalves dos Reis 
Monteiro, Laura Penna Rocha
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Introdução: A Nefrite Lúpica (NL) é a complicação de 
maior morbidade decorrente do Lúpus Eritematoso 
Sistêmico. Clinicamente pode variar desde ausência de 
sintomas até insuficiência renal terminal, caracterizada 
pela esclerose glomerular, fibrose intersticial e atrofia 
tubular. A Transição Epitélio-Mesenquimal é um 
processo que contribui para tal fibrogênese e consiste 
na aquisição de características mesenquimais por 
células epiteliais, as quais podem se diferenciar em 
miofibroblastos e expressar Alfa Actina de Músculo 
Liso (α-SMA). Objetivo: Avaliar a expressão de 
α-SMA em diferentes Classes de NL (CNL) em 
pacientes pediátricos e correlacioná-la com os Índices 
de Atividade (IA) e Cronicidade (IC), avaliando seu 
valor prognóstico. Metodologia: As biópsias foram 
avaliadas conforme a CNL e os IA e IC. Tais dados 
foram correlacionados com clínica, epidemiologia e 
imunoexpressão de α-SMA. Resultados: A idade média 
dos pacientes foi 14,67. Houve correlação positiva e 
significativa entre a idade e o IC (p = 0,04). Eram do 
sexo feminino 84% dos pacientes e, não-brancos, 74%. 
A CNL IV foi a mais prevalente, representou 64% dos 
casos. A α-SMA teve maior marcação na CNL IV em 
relação a CNL V isolada ou associada [5,71 versus 
1,78 (p = 0,07)].  A α-SMA ainda correlacionou-
se positivamente com o IA (p = 0,02). Conclusão: A 
α-SMA encontra-se mais marcada na CNL IV, a qual 
cursa com maior comprometimento da função renal. 
Portanto, α-SMA pode ser marcador de atividade e 
gravidade na NL, visto estar correlacionada com o IA 
e aumentada na CNL IV.

Palavras-chave: Nefrite Lúpica, Transição Epitélio-
Mesenquimal, Alfa Actina de Músculo Liso, Imuno-
Histoquímica, Biópsia Renal.

Fatores associados à Óbito em Pacientes 
Transplantados com Rim de Doador Cadáver: Estudo 
Prospectivo de 100 meses

Autores: Luis Gustavo de Freitas Trindade; Heloísa Reniers 
Vianna; Flávia Carvalho Leão Reis; Luiz Flávio Couto 
Giordano; Marcus Faria Lasmar; Priscilla Freitas Sampaio; 
Joseph Fabiano Guimarães Santos; Camila Fiovaranti 
Figueiredo; Alice Martins Rodrigues; Euler Pace Lasmar

Introdução: O Transplante Renal (Tx) é uma opção 
de terapia renal substitutiva superior a hemodiálise e 
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diálise peritoneal em relação a sobrevida do paciente. 
A análise dos óbitos nos permite selecionar os 
melhores receptores e doadores. Material e Método: 
Estudo de coorte prospectiva, observacional, em que 
foram incluídos os pacientes Tx de doador cadáver no 
período de 11/2008 a 01/2017. O desfecho principal 
avaliado foi óbito. Resultados: Foram incluídos no 
estudo 235 pacientes. Deste total, 13,6% evoluíram 
para óbito. A maioria dos receptores era do sexo 
masculino (69%), idade = 49 anos e IMC = 24,3 
(valores em mediana). O KDRI foi 1,1 (mediana). 
O esquema imunossupressor utilizado em 92% dos 
pacientes foi tacrolimo (0,3 mg/kg), prednisona (0,5 
mg/kg) e micofenolato de sódio (1440 mg/dia) sendo 
que 20% receberam thymoglobulina (4 mg/kg) na 
indução. O tempo de isquemia fria (TIF) foi 14,4 
horas (mediana) e 57,4% apresentaram função tardia 
do enxerto (FTE). As seguintes variáveis mostraram 
significância estatística em relação aos que não as 
apresentavam: re-transplante (18,8% vs. 4,9%- p = 
0,004), rejeição Aguda (31,3% vs. 16,3%- p = 0,041), 
idade do doador ≥ 49 anos (20% vs. 8,2%- p = 0,049) 
e painel de reatividade contra antígenos (PRA) classe I 
> 2% (82,9% vs. 52,7%- p = 0,028). O tempo médio 
de seguimento foi de 1307,7 ± 841,3 dias. Discussão 
e Conclusões: Em nossa casuística, a mortalidade 
foi de 13,6% e se associou significativamente com 
o re-transplante, rejeição aguda, idade do doador ≥ 
49 anos e PRA classe I > 2%. A grande maioria do 
óbitos ocorreu no primeiro ano após transplante, 
o que denota uma atenção especial nesse período. 
Apesar do tempo de seguimento relativamente curto 
(100 meses), os resultados são satisfatórios.

Palavras-chave: Transplante Renal, Sobrevida do 
paciente, KDRI.

Fatores associados à Perda do Enxerto Renal em 
Pacientes Transplantados com Rim de Doador 
Cadáver: Estudo Prospectivo em um Centro 
Transplantor Brasileiro

Autores: Luis Gustavo de Freitas Trindade; Heloísa Reniers 
Vianna; Flávia Carvalho Leão Reis; Luiz Flávio Couto Giorda-
no; Marcus Faria Lasmar; Priscilla Freitas Sampaio; Joseph 
Fabiano Guimarães Santos; Camila Fiovaranti Figueiredo; 
Alice Martins Rodrigues; Euler Pace Lasmar

Hospital Universitário Ciências Médicas.
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Gestão em nefrologia: implantação e avaliação do 
modelo de linhas de cuidado

Autores: Luciana Mara Rosa Milagres, Carolina da Silva 
Caram, Maria José Menezes Brito, Pâmela Malheiro Oliveira

Introdução: Os processos assistenciais na saúde 
envolvem pessoas, saberes, técnicas e materiais, 
exigindo, portanto, a gestão do cuidado. As 
dimensões organizacional e sistêmica se destacam, 
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Glomeruloesclerose segmentar e focal familiar: relato 
de caso

Autores: Natália Lima Rodrigues, André Martins Faria.

Objetivo: Relatar um caso de glomeruloesclerose 
segmentar e focal (GESF) familiar, em mãe e três 
filhos encaminhados ao serviço de Nefrologia devido 
alterações de função renal. Relato de caso: O caso 
1 - mulher, 41 anos, negra e o caso 2 - mulher, 18 
anos, negra, foram encaminhadas já em situação de 
insuficiência renal crônica com necessidade dialítica. 
Submetidas a enxerto de doador cadáver, evoluíram 
para óbito por complicações agudas pós-transplante. 
O caso 3 - homem, 15 anos, negro e o caso 4 - homem, 
13 anos, negro, apresentaram-se com queixa de urina 
espumosa e hipertensos ao exame físico, proteinúria 
em faixa nefrótica e exames para pesquisa de doença 
glomerular primária negativos. Realizada biópsia 
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Introdução: O transplante renal (Tx) é o tratamento 
de escolha para pacientes com doença renal 
crônica necessitando terapia renal substitutiva no 
que se refere à sobrevida do paciente. Identificar 
os fatores de risco para perda do enxerto em 
receptores de rim doador cadáver é fundamental 
para o sucesso do transplante. Material e Método: 
Estudo de coorte prospectiva, observacional, em 
que foram incluídos os pacientes Tx de doador 
cadáver no período de 11/2008 a 01/2017. O 
desfecho principal avaliado foi perda do enxerto 
renal. Resultados: Foram incluídos no estudo 235 
pacientes. Deste total, 13,6% evoluíram com perda 
do enxerto. A maioria dos receptores era do sexo 
masculino (69%), idade = 49 anos e IMC = 24,3 
(valores em mediana). O KDRI foi 1,1 (mediana). 
O tempo de isquemia fria (TIF) foi 14,4 horas 
(mediana) e 57,4% apresentaram função tardia do 
enxerto (FTE). As seguintes variáveis mostraram 
significância estatística em relação aos que não 
as apresentavam: anticorpo específico contra 
doador (DSA) pré Tx (20% vs. 8,2%- p = 0,025), 
FTE (82,9% vs. 52,7%- p = 0,001), Hemoglobina 
(Hb) na alta hospitalar < 8 (52,8% vs. 28,4%- p = 
0,004), Creatinina na alta do doador ≥ 1,35 (51,3% 
vs. 34%- p = 0,042) e receptor ≥ 2,9 (53,1% vs. 
33,9%- p = 0,037); tempo de internação hospitalar 
> 14 dias (75% vs. 50,5%- p = 0,007) e UTI > 2 
dias(83,3% vs. 61,9% - p = 0,013), biópsia renal 
(Bx) (32,5% vs. 14,9%- p = 0,008) e diurese pré Tx 
< 500 ml (48,7% vs. 29,7%- p = 0,021). O tempo 
médio de seguimento foi de 1307,7 ± 841,3 dias. 
Discussão e Conclusões: A perda renal se associou 
significativamente com DSA e diurese pré Tx, FTE, 
biópsia renal e tempo de internação; Hb e Cr do 
receptor na alta hospitalar além de Cr do doador. 
Não houve relação significativa com o KDRI.

Palavras-chave: Transplante Renal, Sobrevida do 
Enxerto, KDRI.

pois propõem que, mediante a organização e o 
planejamento de fluxos, rotinas e protocolos, é 
possível compor linhas de cuidado. Objetivo: 
Organizar um serviço de nefrologia em Linhas de 
Cuidado e avaliar os resultados em custo-efetividade 
a médio e longo prazo pós implantação. Metodologia: 
Trata-se do processo de implantação da linha de 
cuidado da nefrologia em Hospital Universitário 
de Belo Horizonte-MG, utilizando o Método do 
Gerenciamento de caso, seguindo as seguintes etapas: 
diagnóstico, planejamento, intervenção, coordenação, 
monitoramento e avaliação. Resultados: A Linha de 
Cuidado da Nefrologia foi desmembrada para atender 
especificidades em: Diálise Peritoneal, Hemodiálise, 
Ambulatório conservador, Pré e Pró transplante renal 
e ambulatório geral de nefropatias. A organização 
do serviço em Linha de Cuidado possibilitou a 
visualização dos fluxos percorridos pelo paciente 
durante o tratamento, favorecendo a integralidade do 
cuidado e integração do serviço à Rede de Atenção 
à Saúde. Conclusão: A organização do serviço de 
nefrologia em linhas de cuidado se mostrou viável, 
pois, favoreceu avanços mensuráveis melhorando 
a qualidade da assistência e uso sustentável dos 
recursos, com resultados de curto prazo relativos a 
custo-efetividade significativos e satisfatórios.

Palavras-chave: Administração de Serviços de Saúde, 
Nefrologia, Hospital.
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renal representativa para GESF no caso 3 e iniciado em 
ambos, medidas para controle de síndrome nefrótica e 
imunossupressão, evoluindo sem resposta satisfatória. 
Atualmente encontram-se em acompanhamento 
ambulatorial, com piora progressiva da função 
renal. Conclusão: A colaboração entre nefrologista, 
patologista e geneticista é hoje o que se tem de mais 
atual na condução da GESF, facilitando o manejo 
clínico e a definição prognóstica, principalmente na 
forma familiar. Na prática a análise de DNA é restrita 
a grandes centros, cabendo ao nefrologista considerar 
esse diagnóstico quando houver história familiar 
positiva, resposta insatisfatória a imunossupressão e 
ausência de recorrência após transplante renal.

Palavras-chave: Glomeruloesclerose segmentar e 
focal, Síndrome nefrótica, Insuficiência renal crônica, 
Familiar.

Glomerulopatia relacionada a obesidade.

Autores: Maiza Miranda Parreiras, Thaís de Oliveira Tavares, 
Francisco Edson Coelho de Vasconcelos, Soraya Goreti Rocha 
Machado, Stenio Barbosa de Freitas, Gabriel Bittencourt Braga

Objetivo: Avaliar a relação entre obesidade e IRC e seu 
padrão de acometimento glomerular. Relato de caso: 
J.G.S., 57 anos, com diagnóstico de HAS severa desde 
2009 e artrite gotosa em uso frequente de AINE. Obeso, 
com IMC > 30 e história pregressa de nefrolitíase. 
Encaminhado para nefrologia em março de 2013 com 
US mostrando rins de contornos irregulares e cistos 
renais simples a esquerda. Exames laboratoriais com 
proteinúria (EAS com 3+) e disfunção renal (Cr: 1,7 
mg/dL). FAN, ANCA e sorologias virais negativas. 
Complemento sérico normal. Solicitado biópsia renal 
em maio de 2013 que mostrou glomérulos aumentados 
de volume e com alterações compatíveis com GESF. 
Iniciado losartana e espironolactona, no entanto 
paciente abandonou acompanhamento ambulatorial. 
Retornou em setembro de 2016, com piora importante 
da função renal e hipertensão. Evoluiu com uremia e 
iniciado TRS. Conclusão: Obesidade é uma importante 
epidemia mundial e pode estar relacionado com piora da 
função renal. O desenvolvimento de glomerulomegalia 
e GESF tem sido associado com obesidades grau II e 
III e reconhecido como glomerulopatia relacionada a 
obesidade.

Palavras-chave: Obesidade, Glomerulopatia, Biópsia, 
IRC.
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Granulomatose com Poliangeíte - Relato de Caso

Autores: ThaísThomaz da Silva1, Daniela Rodrigues Freesz1, 
Jorge Luis de Moraes dos Reis1, Aline Oliveira Furtado1, 
Patrícia Campos Lima1, Fabiana Oliveira Bastos Bonato2

1 Acadêmico do curso de Medicina da UFJF.
2 Médica Nefrologista assistente no HU-UFJF.
Mestrado e Doutorado em Nefrologia pela UNIFESP.

Objetivos: Relatar um caso de Granulomatose com 
Poliangeíte, uma vasculite necrotizante sistêmica rara. 
Relato de caso: Paciente masculino, 59 anos, branco, 
apresentou tosse com hemoptóicos e hematúria 
macroscópica após participar de uma maratona nos 
Estados Unidos (EUA). Exames mostraram anemia, 
elevação da creatinina, sedimento urinário ativo e 
C-ANCA positivo. Tomografia computadorizada de 
tórax evidenciou infiltrado pulmonar bilateral em vidro 
fosco. Biópsia renal indicou glomérulos com crescentes 
celulares e áreas focais de necrose. Imunofluorescência não 
imune. Nos EUA, submetido a plasmaférese, pulsoterapia 
com metilprednisolona e rituximabe. Encaminhado 
ao Brasil em uso de ciclofosfamida oral e prednisona. 
Em nosso serviço, detectada bicitopenia severa, sendo 
suspensa ciclofosfamida oral. Após recuperação do 
hemograma, retornado tratamento com pulsoterapias 
mensais de ciclofosfamida endovenosa por 6 meses. O 
paciente estabilizou creatinina em torno de 5,0mg/dl e 
permanece sem necessidade de diálise. Está assintomático 
do ponto de vista respiratório. A programação é 
finalizar a terapia de indução, seguindo com azatioprina 
associada à prednisona. Conclusão: A Granulomatose 
com Poliangeíte envolve mais frequentemente o trato 
respiratório e os rins. Na maioria das vezes, está associada 
a positividade do C-ANCA. A terapêutica é de suporte, 
associada a imunossupressão agressiva.
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Habilidades e competências no cotidiano do 
enfermeiro de um serviço de diálise considerando as 
diretrizes curriculares nacionais

Autores: Luciana Mara Rosa Milagres, Carolina da Silva 
Caram, Maria José Menezes Brito, Pâmela Malheiro Oliveira

Introdução: A atuação do enfermeiro deve articular 
diferentes habilidades e competências estabelecidas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 
Objetivo: Analisar as competências e habilidades 
específicas mobilizadas na prática do enfermeiro 
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considerando as DCN do curso de graduação 
em Enfermagem. Metodologia: Estudo de campo 
qualitativo desenvolvido em um serviço de diálise na 
cidade de Belo Horizonte. Participaram 9 enfermeiros. 
A coleta de dados foi através da observação, enfocando 
o cenário e as práticas desenvolvidas por enfermeiros 
no cotidiano de trabalho. A coleta foi realizada 
entre o mês de abril e maio de 2014. Resultados: 
As atividades observadas foram comparadas às 
competências e habilidades prescritas nas DCN. 
Foi possível observar: as atividades burocráticas 
realizadas em detrimento da assistência direta; a 
posição de liderança que o enfermeiro assume perante 
a equipe e pacientes; o cuidado e humanização 
que, muitas vezes, se dá de maneira secundária; as 
tecnologias em saúde que precisam ser articuladas; 
a importância do relacionamento interpessoal entre 
profissionais e entre eles e pacientes, e do trabalho 
em equipe multiprofissional; a ética nas relações 
profissionais e no cuidado; os riscos ocupacionais; 
a utilização dos princípios do Sistema Único de 
Saúde no serviço. Conclusão: É importante rever as 
atribuições do enfermeiro, visto que muitas vezes 
fogem do que é preconizado pelas DCN, visando 
favorecer a qualidade do cuidado ao paciente.

Palavras-chave: Enfermagem em Nefrologia, 
Educação em Enfermagem, Conhecimentos, Atitudes 
e Prática em Saúde.

Hipertensão endócrina: efeitos adversos - relato de 
caso

Autores: Leila Batista Pena, Kelly Cordeiro Silva, Klinger 
Soares Faíco Filho, Joao Milton Martins de Oliveira Penido

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente portadora de 
hiperaldosteronismo primário (HAP) cuja intervenção 
não foi eficaz na redução imediata da pressão arterial. 
Relato de caso: Paciente, sexo feminino, feoderma, 
38 anos, do lar, natural e procedente de Caratinga/
MG, com história de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) resistente ao tratamento farmacológico, 
associada a hipocalemia persistente desde maio de 
2016. Foi submetida a propedêutica para hipertensão 
secundária de etiologia endócrina. O teste de screening 
relação aldosterona/renina se mostrou elevado (91,5), 
levando a suspeição diagnóstica de HAP. A tomografia 
computadorizada revelou presença de massa adrenal 
esquerda. Durante o período investigativo, a paciente 
evoluiu com hipertensão grave, deterioração da TFG 
(G1 para G4) e retinopatia grau III na classificação 
de Kwith-Wagener-Barker. Foi então realizada a 
adrenalectomia unilateral com 2 meses do diagnóstico 
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clínico, e o estudo anátomopatológico revelou tratar-
se de adenoma. A paciente evoluiu no pós operatório 
imediato com picos hipertensivos e posteriormente, 
controle parcial da HAS. Conclusão: O HAP leva a 
HAS grave pouco responsiva a antihipertensivos e de 
elevado risco cardiovascular. A demora da abordagem 
cirúrgica, diante do diagnóstico clínico de HAP, 
somada à gravidade da HAS, propiciou desfechos 
indesejáveis em órgaos alvo, sendo a intervenção 
cirúrgica incapaz de subverter as consequências já 
instituídas.

Palavras-chave: Hiperaldosteronismo primário, 
Hipertensão arterial sistêmica secundária, Adenoma.

Histoplasmose disseminada causando 
microangiopatia trombótica no transplantado renal

Autores: Heloisa Reniers Vianna, Priscilla Freitas, Marcus 
Faria Lasmar, Luis Gustavo F. Trindade, Luiz Flavio C Gior-
dano, Flavia Carvalho Leao Reis, Euler Pace Lasmar, Camila 
Fioravanti Figueiredo, Alice Martins Rodrigues

Introdução: As microangiopatias trombóticas (MAT) 
são complicações comuns no pós-transplante renal 
(TxR). Dentre as causas de MAT destacam-se as 
infecções, sendo rara a associação com histoplasmose.
Relato do Caso: Paciente, 45 anos com DRC de 
etiologia indeterminada submetido a TxR em 2014 
com presença de anticorpo especifico (DSA) contra o 
doador. Recebeu de imunossupressão: Tymoglobulina, 
prednisona, tacrolimo e micofenolato de sódio. Alta 
hospitalar no 13º de pós-operatório com creatinina (Cr) 
de 2,1mg/dl. Após 2 anos do TxR evoluiu com tosse seca, 
emagrecimento,febre e aumento da Cr.Tomografia 
computadorizada (TC) de tórax mostrou infiltrado 
miliar bilateral associado a linfonodos mediastinais. 
Apresentou melhora clínica após ser tratado para 
Tuberculose Pulmonar empiricamente apesar de 
propedêutica negativa. Readmitido com 3 anos 
e 2 meses com dor abdominal e febre. Nova TC de 
tórax mantendo linfadenomegalias mediatinais e TC 
de Abdome mostrou massa na raiz de mesentério. 
Biópsia da lesão (Bx) revelou histoplasmose. Durante a 
internação evoluiu com piora da função renal e anemia 
hemolítica. Submetido a BX renal com achado de 
MAT. Iniciado Anfotericina lipossomal e prednisona 
com melhora clínica e resolução da MAT. Modificado 
o antifúngico para Itraconazol após 14 dias de 
tratamento. Discussão: As micoses sistêmicas tem 
aumentado sua incidência e importância em pacientes 
imunossuprimidos.O quadro clínico é bem variado, 
sendo rara a associação com MAT. Após o inicio 
do tratamento sistêmico do provável agente causal, 
observou-se melhora da função renal e resolução das 
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complicações relacionada a MAT.Conclusão: Apesar 
das principais causas de MAT ser imunológica e 
medicamentosa, este caso relata a importância de se 
afastar causas infecciosas, dentre elas a histoplasmose.

Impacto do tratamento odontológico na condição 
sistêmica do Paciente Nefropata

Autores: Ana Márcia Araújo, Helenilda Ribeiro de Oliveira, 
Marco Tulio Kfuri Araújo

Introdução: A cavidade oral é sítio de grande variedade de 
microrganismos e pode funcionar como porta de entrada 
dos mesmos, portanto, pacientes nefropatas requerem 
bastante atenção, apresentam com frequência diminuição 
da imunidade e consequente alto risco a infecções. 
Objetivo: Este trabalho visa estabelecer a relação entre 
a saúde oral e suas possíveis consequencias na condição 
sistêmica no paciente nefropata. Metodologia: 15 
pacientes foram submetidos ao tratamento odontológico 
e acompanhados no período mínimo de 9 meses antes 
e 9 meses após a abordagem odontológica, sendo a 
data estipulada para análise a da primeira consulta.O 
controle de uso de antibiótico, para tratamento das 
mais variadas infecções, foi realizado em cada paciente 
e lançado em números de dias para melhor comparação 
independentemente da via utilizada sistêmica ou oral.
Os pacientes avaliados são maiores de 18 anos, há 
pelos menos 1 ano sob diálise sendo 13 sob hemodiálise 
e 2 em diálise peritonial.Estes  submeteram aos mais 
diferentes procedimentos como exodontias, raspagens, 
endodontico e restauradores. Resultados: Neste estudo 
foi observado uma redução significativa 53,33% no uso 
de antibióticos no decorrer dos anos de 2015 a 2017 pós 
tratamento odontológico. Conclusão: Apesar de ser um 
pequeno grupo um impacto positivo pode ser observado 
demonstrando-se a importância da manutenção da 
saúde oral para melhor condição sistêmica do paciente, 
tornando-o menos susceptível a infecções.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica, Saúde Bucal, 
Peridontite.
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Implante de Cateter de Tenckhoff pela Técnica de 
Seldinger por Nefrologistas: Experiência de um Centro

Autores: Fellipe Godinho, Tiago Lemos Cerqueira, Mayra 
Martins Palotti, Pedro Augusto Botelho, Anna Carolina Silva 
Soares, André Nogueira Duarte, Silvia Corradi Faria de Me-
deiros, Renata Lamego Starling, Daniela Avelar Barra, Mar-
cela Karine Saraiva Fernandes, Lilian Pires Freitas do Carmo
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Introdução: A diálise peritoneal (DP) é uma modalidade 
de terapia renal substitutiva empregada tanto em casos 
de Injúria Renal Aguda (IRA) quanto em Doença Renal 
Crônica (DRC). O implante do cateter de Tenckhoff 
(Tck) pela técnica de Seldinger é eficaz e segura para 
ser realizada em regime ambulatorial por nefrologistas 
capacitados. Objetivos: análise dos resultados utilizando 
a técnica de Seldinger por nefrologistas. Materiais e 
Métodos: estudo retrospectivo dos implantes de Tck 
realizados por nefrologistas no período de outubro de 
2013 a março de 2017. Resultados: Foram realizados 
oitenta e dois implantes de cateter de Tck pela técnica de 
Seldinger no período. A indicação em todos os casos foi 
DRC estágio 5D. A taxa de sucesso foi de 91% (n = 75), 
tendo como motivo dos insucessos a não progressão do 
fio guia e necessidade de interrupção do procedimento. 
A taxa de complicação foi de 10,6% (n = 8), sendo sete 
delas devido a sangramento de túnel e um sangramento 
em cavidade abdominal seguido de peritonite, sem 
complicação grave e óbito. A taxa de disfunção foi de 
21,3% (n = 16) no ato do break-in. Conclusão: A técnica 
é segura, realizada em caráter ambulatorial e com índices 
comparáveis às técnicas de implante em regime hospitalar.

Importância da biópsia renal nas síndromes 
nefróticas

Autores: Stenio Barbosa de Freitas, Thaís de Oliveira Tavares, 
Yoshimi José Avila Watanabe, Soraya Goreti Rocha Macha-
do, Gabriel Bittencourt Braga, Maiza Miranda Parreiras

Objetivo: Importância da biópsia renal para diagnóstico 
de paciente com proteinúria nefrótica sem etiologia 
aparente. Relato do caso: Paciente JRA, 57 anos, 
natural de Barbacena-Mg, residente em Divinópolis 
- Mg. Portador de dislipidemia, hipertensão arterial 
sistêmica, doença arterial coronariana e tabagismo 
inveterado. No dia 02/04/2014 foi encaminhado ao 
nefrologista devido a disfunção renal, creatinina 2,03 e 
proteinúria 2,7 g/24h. Avaliação nefrológica identificou 
no exame de urina presença de cilindros hialinos 
granulosos, ausência de cilindros hemáticos, sem 
dismorfismo eritrocitário. Sorologias para HIV, Lúpus, 
Hepatites, Vasculites ANCA relacionadas negativas. 
Ausência de anemia. Apesar do controle adequado de 
suas comorbidades evoluiu com piora importante da 
proteinúria que foi para 7,13 g/24h. Solicitada então 
biópsia renal que identificou Amiloidose renal do tipo 
AL. Encaminhado por conseguinte ao hematologista. 
Após três meses, submetido a transplante de medula 
óssea autólogo. Evoluiu no pós transplante com quadro 
de vômitos incoercíveis e desidratação importante, 
agudizando sua disfunção renal, necessitando iniciar 
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hemodiálise. Conclusão: O grande alvo da amiloidose 
renal é o glomérulo, onde a proteína amiloide se 
deposita na matriz mesangial. O quadro é composto 
por insuficiência renal, nefromegalia e Síndrome 
nefrótica. O sedimento urinário é inocente, refletindo 
a ausência de inflamação. Para o diagnóstico correto a 
biópsia renal é imprescindível.

Palavras-chave: Amiloidose, Proteinúria, Biopsia, 
Renal.

Incidência de Citomegalovírus Doença em 
transplantados renais em uso de mTOR de novo

Autores: Juliana Bastos Campos, Mayara de Carvalho Miller, 
Glaucio da Silva Souza, Marcio Luiz de Souza, Paulo Rogerio 
de Rezende Moreira, Sebastião Ferreira, Guilherme Cortes 
Fernandes, Vinicius Sardão Colares, Gustavo Fernandes 
Ferreira

UPI Transplante Renal, CEEP Santa Casa de Misericórdia de 
Juiz de fora.

Introdução: A infecção pelo Citomegalovírus (CMV) 
ainda é uma das maiores complicações infecciosas 
nos transplantes de órgãos sólidos, gerando aumento 
na morbi-mortalidade e diminuindo a sobrevida do 
enxerto. Estudos recentes sugerem que os inibidores 
da mTOR possam ter um efeito protetor contra o 
CMV. Materiais e Métodos: Foi realizada uma análise 
retrospectiva de todos os pacientes transplantados 
renais de baixo risco imunológico em um único 
centro no período entre Janeiro de 2013 a Dezembro 
de 2016. Os pacientes receberam dose única de ATG 
2,25mg/kg, tacrolimo em dose reduzida, everolimo e 
prednisona (r-ATG/EVR, n = 100) ou Basiliximab, 
tacrolimo em dose habitual, micofenolato de sódio 
e prednisona (BAS/MPS, n = 100). Nenhum deles 
recebeu profilaxia para CMV. Discussão: Grupo 
r-ATG/EVR mostrou redução de 78% (4% contra 
17%, OR 0,22, IC 0,075-0,66; p < 0,007) na 
incidência de CMV doença quando comparado com 
grupo BAS/MPS. Não houve diferença na incidência 
de rejeição aguda provada por biópsia (5% contra 
5%; p 0,956). Conclusão: Nos pacientes receptores 
de transplante renal de baixo risco imunológico que 
não receberam profilaxia para CMV, houve redução 
significativa na incidência de CMV doença nos 
pacientes que receberam ATG, tacrolimo, prednisona 
e everolimo com incidência de rejeicão comparável 
aos pacientes que receberam Basiliximab, tacrolimo, 
prednisona e micofenolato de sódio.
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Incidência de microangiopatia trombótica no pós 
transplante experiência de quatro anos de um centro 
transplantador

Autores: Claudia Ribeiro, Gerson Marques Pereira Junior, 
André de Sousa, Carlos Rafael de Almeida, Pedro Souza, 
Marcia Mendes Dias, Pollyanna Vieira Gonze, Silvana Maria 
Carvalho, Vanessa Brandao de Souza

Introdução: A incidência de microangiopatia trombótica 
(MAT) pós-transplante (Tx) varia de 1-5% e causa 
redução da sobrevida do enxerto. Objetivo: Descrever 
o diagnóstico, prevalência e evolução clínica das 
síndromes relacionadas à MAT pós-Tx. Metodologia: 
Coorte retrospectiva com 306 pacientes submetidos 
à Tx renal entre 09/2012 e 09/2016. Diagnóstico de 
MAT foi dado por biópsia do enxerto e/ou síndrome 
microangiopática. Resultado: A incidência de MAT foi 
de 3,9% (n = 12). Destes, 9 (75%) foram diagnosticados 
com síndrome hemolítico-urêmica atípica (SHUa), 2 
(16,6%) com rejeição aguda mediada por anti-corpos 
e 1 (8,4%) com nefrotoxicidade por tacrolimus. Nos 
pacientes com SHUa: etiologia da doença renal era 
desconhecida em 44,5%; glomerulonefrite em 33,3%; 
nefropatia diabética em 11,1%; hipertensão arterial 
maligna em 11,1% e a imunossupressão foi prednisona 
+ tacrolimus (TAC), associados a micofenolato em 55% 
dos casos e a everolimus em 45%. Destes, 2 pacientes 
realizaram plasmaférese, sem reposta e todos receberam 
eculizumabe. A sobrevida do enxerto foi de 33,3% (n 
= 3), com 33,3% de mortalidade e 33,3% de falência 
do enxerto. Os 2 pacientes com RAMA perderam o 
enxerto e o caso de MAT por TAC recuperou função 
renal após redução da dose. Conclusão: MAT pós-Tx é 
uma condição rara com grande impacto na sobrevida do 
enxerto renal e do paciente. O diagnóstico etiológico é 
difícil devido à presença de vários fatores implicados na 
ativação do complemento no transplantado renal.
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Infarto Renal diagnóstico diferencial para dor em 
flanco

Autores: Soraya Goreti Rocha Machado, Thaís de Oliveira 
Tavares, Eduardo Gomes Mattar, Maiza Miranda, Stenio 
Barbosa de Freitas, Gabriel Bittencourt Braga

Objetivo: Atentar para diagnóstico diferencial de dor em 
flanco associada a perda da função renal. Relato de Caso: 
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LMFF, 67 anos, portadora de HAS severa, encaminhada 
à nefrologia em outubro de 2013 com azotemia. US 
mostrava rim direito hipotrófico e esquerdo normal, 
sedimento urinário sem alterações. História familiar de 
nefrolitíase e HAS, uso contínuo olmesartan e crônico 
de antinflamatórios. Cintilografia renal estática e 
dinâmica mostrava rim direito excluso e esquerdo com 
déficit funcional. No mês seguinte, mantinha função 
renal inalterada e normotensa. Trocado olmesartan 
por metildopa. Em julho de 2016 apresentou lipotimia 
e queda. Evoluiu com dor lombar intensa à esquerda, 
piora da função renal, DHL aumentada, anemia e 
leucocitose. Função hepática, coagulograma, sedimento 
urinário normais e diurese preservada. Em anasarca, 
hipertensa e com punho percussão positiva à esquerda. 
US sem novas alterações. TC abdominal com litíase biliar 
sem sinais de pancreatite, divertículos intestinais sem 
sinais inflamatórios e formações nodulares hipodensas 
focais de permeio a cortical do rim esquerdo. Evoluiu 
com uremia, iniciada TRS. AngioTC abdominal com 
estenose da porção proximal da artéria renal esquerda, 
importante infarto renal. Conclusão: Infarto renal deve 
ser considerado diagnóstico diferencial para pacientes 
com queixa de dor abdominal ou em flancos. Achados 
laboratoriais incluem aumento do nível de DHL. 
Após descartar litíase renal, a TC contrastada define 
diagnóstico.

Palavras-chave: Infarto, Renal, Diagnóstico, 
Diferencial.

Infecção do trato urinário por Saccharomyces 
cerevisiae em pacientes em diálise: relato de dois 
casos

Autores: Fabrício Augusto Marques Barbosa, Thaís Silva 
Nunes, Márlinson Borges Rosário, Maíra Campos Zocrato 
Arouca, Flávia Carvalho Leão Reis

Objetivo: Relatar dois casos de Infecção do trato 
urinário (ITU) por Saccharomyces cerevisiae, em 
pacientes em diálise. Relato dos casos: Paciente de 81 
anos, diabética e com DRC estágio 5 em hemodiálise, 
com uso recente de vários antimicrobianos, internada 
devido à farmacodermia por vancomicina. Evoluiu 
com prostração e ITU associada à ureterolitíase. 
Reiniciado meropenem, sem melhora. Isolados 
Candida albicans e S. cerevisiae em urocultura. 
Submetida a ureterorrenolitotripsia e tratamento 
com fluconazol com melhora do quadro infeccioso. 
Outra paciente de 61 anos, também diabética e com 
DRC estágio 5 em diálise peritoneal, internada por 
quadro confusional agudo. Isolado S. cerevisiae em 
urocultura inicial. Evoluiu com sinais de infecção 
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sistêmica e nova urocultura com Enterococcus 
spp. multirresistente. Após 72h de antibióticos de 
largo espectro não houve melhora clínica e terceira 
urocultura isolou S. cerevisiae e Enterococcus faecalis, 
sendo associada anidulafungina. Evoluiu com 
melhora clínica progressiva após 48 horas do início 
antifúngico. Conclusão: A infecção por S. cerevisiae 
é rara e tem como fatores de risco a presença de 
cateter intravascular, antibioticoterapia e o diabetes. 
A maioria dos relatos é de fungemia e muitos casos 
se associam ao uso de probióticos contendo o fungo. 
Além disso, o paciente dialítico, por seu estado de 
imunossupressão, está mais suscetível a infecções 
polimicrobianas e por germes incomuns, podendo se 
beneficiar da terapia antifúngica.

Palavras-chave: Infecção do trato urinário, 
Saccharomyces cerevisiae, Hemodiálise, Diálise 
peritoneal.

Influência clínico-patológica da obesidade na 
progressão da nefropatia por IgA

Autores: Frederico Prado Abreu, Allana Silva, Victor Hugo 
Carvalho Foureaux, Wagney Mendes Leal, Joao Milton Mar-
tins de Oliveira Penido

Introdução: Desde o século XX, doenças crônicas e 
obesidade aparecem como importantes preocupações 
de saúde pública e a prevalência de glomerulopatias 
primárias relacionadas aos distúrbios do peso estão 
aumentando paralelamente à epidemia mundial de 
obesidade. Objetivo: Elucidar o papel patológico 
da obesidade em pessoas com nefropatia por IgA e a 
progressão dessa glomerulopatia com base na combinação 
do índice de massa corporal (IMC) e parâmetros 
histopatológicos. Método: Revisão não sistemática da 
literatura utilizando-se as palavras-chave “Obesidade” e 
“Nefropatia por IgA” baseada em 11 artigos publicados 
no período de 2013 a 2017 em revistas indexadas e 
identificadas nas plataformas de dados PubMed, Science 
Direct e Scielo. Idade, sexo, etnia e presença de diabetes 
mellitus foram critérios de exclusão entre obesos e não-
obesos nesta revisão. Resultados: De acordo com alguns 
estudos observacionais e epidemiológicos publicados, 
cerca de 4 a 10% dos indivíduos com IMC ≥ 30 kg/
m2 e nefropatia por IgA, apresentam proteinúria ≥ 1 
g/dia e espessamento da membrana basal glomerular 
(MBG), ao passo que não é observada diferença dos 
marcadores de atividade da doença entre obesos e não-
obesos. Conclusão: A obesidade é um fator de risco 
independente para a progressão da nefropatia por IgA, 
pois induz o alargamento glomerular e a modificação 
estrutural da MBG, que, em parte, podem contribuir 
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para o aumento da proteinúria e evolução para doença 
renal em estágio terminal.

Palavras-chave: Obesidade, Nefropatia por IgA.

Influência da hipertensão arterial sistêmica na 
incidência de doença renal crônica em pacientes do 
hiperdia em minas gerais, no período de 2009 a 2012

Autores: Rúbia Moresi Vianna de Oliveira, Letícia Santos 
Dias Norberto Ferreira, Maíra Borela Nunes, Rodrigo Gomes 
da Silva, Lucas Emery

¹ Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade 
Federal de Viçosa - UFV - Viçosa (MG), Brasil.

² Médico nefrologista e coordenador do serviço de 
hemodiálise do Hospital São João Bastista - Viçosa (MG), 
Brasil.

Introdução: Com a transição demográfica vivenciada 
pelo Brasil nas últimas décadas em que o número de 
idosos aumenta cada vez mais, as doenças crônicas 
não transmissíveis ganharam mais importância na 
prática médica. Dentre essas, a Doença Renal Crônica 
(DRC) atingiu destaque devido a sua alta incidência, 
totalizando 8% ao ano,1 e ao seu impacto na qualidade 
de vida do enfermo. Em nosso país, contrastando com 
o restante do mundo, a Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) é a principal causa de DRC.2,3 Objetivo: 
Analisar a associação entre DRC e HAS por meio da 
análise de dados de pacientes hipertensos cadastrados 
no sistema HIPERDIA em Minas Gerais no período 
de 2009 a 2012. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo e transversal em que o levantamento de 
dados foi realizado por meio da análise de materiais 
disponibilizados na plataforma DATASUS.4 
As informações eram referentes à incidência de 
hipertensos e a porcentagem destes que possuíam 
DRC, no período e local citados. Resultados: No ano 
de 2009 foram registrados 6970 hipertensos sendo que 
destes 426 (6,1%) possuíam DRC, nos anos seguintes 
obteve-se os seguintes números, respectivamente: 
5661 e 280 (4,9%) em 2010; 3947 e 211 (5,3%) em 
2011 e 3703 e 177 (4,7%) em 2012. Conclusão: A 
análise dos dados evidencia uma redução na incidência 
de hipertensos, variando de 6970 para 3703. Esta 
importante queda pode ser explicada por uma 
melhoria na prevenção primária, falha no sistema de 
referenciamento ao HIPERDIA ou no diagnóstico. Em 
relação aos pacientes com DRC, também se notou uma 
diminuição, o qual corrobora com a evolução natural 
da HAS, pois a hipertensão influencia diretamente no 
número de enfermos com DRC. Tal análise reforça a 
importância do investimento nos serviços de Atenção 
Primária a Saúde.
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Palavras-chave: Doença renal crônica, Hipertensão, 
HIPERDIA.

Referências Bibliográficas:
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Instrumento de avaliação do letramento em nutrição 
para a população brasileira: adaptação transcultural

Autores: Lívia Botelho da Silva, Fernando Antonio Basile 
Colugnati, Heather Diane Gibbs, Juliana Melo Teruel Biagi 
Camargo, Luanda Thais Mendonça Santos, Aline Silva de 
Aguiar, Marcus Gomes Bastos

Introdução: A identificação do Letramento em 
Nutrição (LN) contribui para a educação alimentar e 
nutricional, favorecendo a prevenção e/ou tratamento 
de doenças crônicas não transmissíveis, entre 
elas a doença renal crônica. No Brasil, não existe 
instrumento que avalie LN de maneira abrangente. 
Objetivo: O presente estudo objetivou a adaptação 
transcultural de um instrumento de avaliação do 
LN. Metodologia: Tradução e retrotradução foram 
realizadas por consenso e as adaptações conforme 
a realidade dos brasileiros. A validação de conteúdo 
foi realizada por comitê de especialistas. Logo após, 
foi avaliada a legibilidade. Para o pré-teste, foram 
selecionados usuários com doenças crônicas que, 
adicionalmente, foram submetidos a um questionário 
sociodemográfico, teste de letramento em saúde (LS), 
e avaliação cognitiva. Resultados: Após adaptações, o 
instrumento foi considerado relevante e apresentou-se 
adequado para 8ª a 9ª ano do ensino fundamental. 
No pré-teste, foram avaliados 30 usuários, dos quais 
50% possuíam ensino fundamental incompleto. 
Foi encontrado LS inadequado em 60% e déficit 
cognitivo leve em 83,3%. Os usuários com LS 
inadequado apresentaram menor nível de letramento 
em nutrição. O domínio “Grupos Alimentares” 
apresentou menor percentual de acertos entre todos 
os usuários. Conclusão: Conclui-se que o instrumento 
foi considerado relevante para a população, e, após 
validação, poderá ser útil para educação nutricional.

Palavras-chave: Alfabetização em Saúde, Educação 
Alimentar e Nutricional, Comparação Transcultural, 
Doença Crônica.
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Insuficiência renal aguda por rabdomiólise em jovem 
adulto após 3 dias de prática intensa de crossfit

Autores: Thainá de Oliveira Jehá, Lucas Divino Costa de 
Almeida

Objetivo: Este relato visa descrever caso de 
insuficiência renal aguda oligúrica secundária a 
rabdomiólise desencadeada por atividade física 
extenuante relacionada a atual modalidade esportiva 
popular conhecida como crossfit, com bom desfecho 
após tratamento adequado. Relato: A rabdomiólise é 
uma síndrome desencadeada por inúmeras condições 
e enfermidades, caracterizada por lesão do músculo 
esquelético com liberação dos constituintes celulares 
para o plasma. A gravidade da doença varia desde 
elevação assintomática das enzimas musculares do 
soro (principalmente CK) a doenças potencialmente 
fatais associadas a elevação severa de enzimas, 
desequilíbrios eletrolíticos e lesão renal aguda. Neste 
relato descrevemos um caso de homem adulto jovem, 
não fisicamente condicionado, que após prática de 
crossfit cursou com a tríade clássica: dor, fraqueza 
muscular e excreção de urina escura, além de 
elevação severa de enzimas musculares e insuficiência 
renal aguda. O desfecho deste caso foi favorável, 
com plena recuperação de função renal. Conclusão: 
Devemos estar alertas aos modismos de atividade 
física principalmente em indivíduos despreparados 
fisicamente. As consequências muitas vezes podem ser 
graves e definitivas.
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KDPI se associa com função tardia do enxerto porém 
não com perda do enxerto: análise de uma coorte 
brasileira

Autores: Luis Gustavo de Freitas Trindade, Heloísa Reniers 
Vianna, Flávia Carvalho Leão Reis, Luiz Flávio Couto 
Giordano, Marcus Faria Lasmar, Priscilla Freitas Sampaio, 
Joseph Fabiano Guimarães Santos, Camila Fiovaranti 
Figueiredo, Alice Martins Rodrigues, Euler Pace Lasmar

Introdução: O KDPI é um índice que combina uma 
variedade de fatores do doador em um único número 
na tentativa de predizer o risco de perda de enxerto 
no transplante renal (Tx) de doador falecido. A 
aplicabilidade desse índice no Brasil é incerta já que se 
trata de uma população diferente do estudo original. 
Material e Método: Estudo de coorte prospectiva, 
observacional, em que foram incluídos todos os 
pacientes transplantados de doador cadáver no 
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período de agosto de 2011 a janeiro de 2017. Os dados 
do doador foram obtidos através do sistema nacional 
de transplantes (SNT).O KDPI foi relacionado aos 
seguintes desfechos: função tardia do enxerto (FTE), 
óbito e perda do enxerto renal. Resultados: Foram 
incluídos no estudo 276 pacientes. A maioria dos 
receptores era do sexo masculino (69%), idade = 49 
anos e IMC = 24,3. A idade do doador foi 47 anos e 
creatinina = 1,1 (valores em mediana) O KDRI foi 1,1 
(mediana) e 69,2% tinham KDPI > 50%. O tempo de 
isquemia fria (TIF) foi 14,4 horas (mediana) e 57,4% 
apresentaram FTE. A taxa de perda do enxerto 
e óbito foram 17% e 13,6%, respectivamente. O 
esquema imunossupressor utilizado foi tacrolimo 
(0,3 mg/kg/dia), prednisona (0,5 mg/kg/dia) e 
micofenolato de sódio (1440 mg/dia) em 91% da 
amostra sendo que 20% receberam thymoglobulina 
(4 mg/kg) como indução. O KDPI mostrou relação 
positiva com os pacientes que evoluíram com FTE 
(62,5% vs. 57% - p = 0,012) porém não com perda 
do enxerto (60% vs. 60% - p = 0,329) e óbito (61,5% 
vs. 60% - p = 0,448) em relação aos pacientes que 
não tiveram estes desfechos. Discussão e Conclusões: 
A nossa amostra mostrou que o KDPI se relaciona 
com a função retardada do enxerto porém não com 
sobrevida do enxerto conforme o estudo original. 
O desenvolvimento de um índice nacional poderia 
ajudar na alocação de órgãos.

Palavras-chave: Transplante Renal, Sobrevida do 
Enxerto, KDPI.

Leihmaniose visceral (LV) - relato de um caso de um 
paciente portador de Síndrome Nefrótica (SN) em 
uso de ciclosporina e corticoide em dose baixa

Autores: Roberta Gazzi Salum, Cristiane Nahas Lara 
Camargos, Andrea Luchesi de Carvalho, Lilian Martins de 
Oliveira Diniz

Objetivos: Alertar para o diagnóstico de LV 
em criança portadora de Síndrome Nefrótica, 
imunossuprimida. Relatar dificuldade do 
tratamento devido a recidivas. A LV é doença 
endêmica com alta prevalência em Minas Gerais 
(Santos GS et al., 2012; Ursine et. al 2007 - 2012). Em 
imunocomprometidos, tem apresentação atípica e 
diagnóstico tardio. Febre e fraqueza são os sintomas 
mais frequentes, seguidos de hepatomegalia e 
pancitopenia. O tratamento é dificultado pela 
nefrotocixidade das drogas. A anfotericina 
lipossomal é a droga de escolha. A sobrevida 
varia de 76% a 97% em imunocompetentes, 
mais baixa em imunossuprimidos (50%), com 
recidivas em 8 a 42% dos casos. (HARZALLAH 
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et al. 2017). Relato do caso: K.I.A.S, 4 anos, 
portador de SN corticorresistente com 18 meses de 
evulução. Apresentou remissão com ciclosporina 
e baixas doses de corticoide. Em consulta notada 
hepatoesplenomegalia, fígado 2cm RDC e baço 
8,5cm RCE e pancitopenia discreta (Hb 9,4; 
GL 4700; plaq133.000). Picos febris isolados. 
Residente em Curvelo-MG, sem animais em casa.  
Propedêutica: teste rápido para Leishmaniose 
visceral: positivo em 36h. Tratado com Anfotericina 
lipossomal, e acompanhado por infectologista, 
porém a LV recidivou. Primeira recidiva tratada 
com anfotericina lipossomal e profilaxia com 
glucantime. Segunda recidiva com piora da 
função renal durante tratamento, (ClCr 36ml/
min/1,73m2) e normalização com suspensão da 
anfotericina lipossomal. Permanece controlado do 
ponto de vista nefrótico. Recidivas diagnosticadas 
por hemograma com pancitopenia e aumento do 
baço. Conclusão: A LV em imunossuprimidos tem 
apresentação atípica e maior número de recidivas, 
requerendo acompanhamento criterioso.

Lesão renal aguda como primeira manifestação de 
hemoglobinúria paroxística noturna: relato de caso

Autores: Elisa Conci de Souza Gomes1, Luiz Augusto 
Fernandes da Silva1

1 Médicos nefrologistas do Hospital Lifecenter, Belo 
Horizonte, MG.

Objetivo: A hemoglobinúria paroxística noturna 
(HPN) é uma doença de células hematopoiéticas 
caracterizada por hemólise intravascular e eventos 
trombóticos. Insuficiência renal é descrita em 
14% dos pacientes. A lesão renal aguda (LRA) 
normalmente está associada aos episódios agudos 
de hemólise pela toxicidade direta do ferro nos 
túbulos renais. Descrevemos um caso de LRA 
como primeira manifestação da HPN. Relato 
do caso: Um homem jovem admitido com relato 
de náuseas, vômitos, hiporexia, mialgia e urina 
escura. Exames evidenciavam discreta anemia 
normocítica normocrômica, disfunção renal (U = 
128 mg/dl, Cr = 5,4 mg/dl), elevação moderada 
de enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia, 
LDH elevado, haptoglobina baixa e exame de 
urina sugestivo de hemoglobinúria. Evoluiu 
com piora da função renal sendo iniciada 
hemodiálise. Apresentou também piora da 
anemia e trombocitopenia e com a ausência de 
esquizócitos, foi ampliada a propedêutica para 
pesquisa de HPN, que se mostrou positiva. A 
biópsia renal confirmou a presença de depósitos 
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de hemossiderina nas células tubulares associada 
à necrose tubular. Foi iniciado tratamento com 
eculizumab e houve melhora hematológica e 
renal nas primeiras semanas, com recuperação da 
função renal, sem necessidade de continuação da 
hemodiálise. Conclusão: O diagnóstico preciso 
e rápido associado à terapêutica específica 
contribuíram para o desfecho renal favorável do 
caso descrito.

Palavras-chave: lesão renal aguda, hemoglobinúria 
paroxística noturna.

Liga Acadêmica nas escolas - um novo espaço para 
conscientização em doação de órgãos

Autores: Ariel Victor Duarte e Cruz, Henrique Cunha Moreira 
de Abreu, Fernanda Soares Oliveira, Dayra Aparecida 
de Almeida Pinheiro, Gabriel Silva de Almeida, Gustavo 
Fernandes Ferreira, Hélady Sanders-Pinheiro

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia 
(NIEPEN) e Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Juiz de Fora; Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, 
Juiz de Fora - MG.

Introdução: Uma barreira encontrada para 
a doação de órgãos é a recusa familiar por 
desconhecimento. A maioria das iniciativas de 
disseminação da informação a cerca da doação 
de órgãos é direcionada para a população adulta. 
Objetivo: Descrever projeto-piloto realizado pelas 
Ligas Acadêmicas Unificadas de Transplante de 
Órgãos (LAUTO) para conscientização de alunos 
do ensino médio. Metodologia: Descrição da 
estratégica aplicada e dos resultados em curto 
prazo, em relação à empatia e ao conhecimento 
sobre o assunto. Resultados: Promovemos 
exposição dialogada, usando imagens e vídeos, em 
27/10/2016, para 26 alunos do ensino médio de 
escola pública estadual. Antes do início, aplicamos 
questionário com 8 perguntas explorando os 
pontos mais controversos e obtivemos 64,42% 
de acertos. Durante a exposição, houve várias 
oportunidades de discussão e grande participação. 
Ao final, repetimos as perguntas, obtendo 93% de 
acertos. Alunos desta escola escolheram o tema 
“Doação de Órgãos” para apresentação em feira 
de ciências, quando foi realizada uma oficina de 
grande procura, que proporcionou sedimentação 
de conceitos e também nova oportunidade de 
conscientização. Conclusão: a metodologia 
utilizada é mais atraente aos estudantes quando 
comparada a palestras exclusivamente expositivas. 
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Estas aulas para adolescentes podem ser uma 
importante ferramenta de conscientização, 
contribuindo na formação de adultos informados 
e, consequentemente, diminuindo a recusa 
familiar.

Palavras-chave: ligas acadêmicas, doação de órgãos, 
transplante renal.

Liga Cidades: uma iniciativa de ação multidisciplinar 
para rastreio e prevenção da DRC nas populações de 
cidades vizinhas à Juiz de Fora

Autores: Thaís Thomaz da Silva¹, Daniela Rodrigues Freesz¹, 
Jorge Luis de Moraes dos Reis¹, Aline Oliveira Furtado¹, 
Patrícia Campos Lima¹, Marcus Gomes Bastos²

¹ Acadêmico do curso de Medicina da UFJF.

² Professor Titular de Medicina da UFJF. Chefe do Serviço de 
Nefrologia do Hospital Universitário da UFJF. Coordenador 
da Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Renais da UFJF. 
Diretor Executivo da Fundação IMEPEN.

Introdução: A saúde no Brasil tem passado 
pela transição epidemiológica, em que doenças 
infecto-parasitárias vêm dando espaço às crônico-
degenerativas, como diabetes mellitus(DM), 
hipertensão arterial(HA) e doença renal 
crônica(DRC). Pelo aumento da prevalência dessas 
na população é necessária ação de profissionais da 
saúde, rastreando fatores de risco e orientando 
cuidados para não progressão delas. O Projeto Liga 
Cidades, realizado pelos acadêmicos da Liga de 
Prevenção às Doenças Renais da UFJF, desponta-
se como iniciativa multidisciplinar de prevenção 
e cuidado com a saúde da população. Objetivo: 
Avaliar a prevalência de fatores de risco para 
DRC na população de cidades vizinhas à Juiz de 
Fora. Metodologia: Participaram 146 moradores 
da cidade de Bom Jardim de Minas(MG), com 
apoio da prefeitura, em 2015, onde alunos da 
Liga Pré-Renal realizam rastreio dos fatores de 
risco para DRC - DM, HA, doença cardiovascular 
e tabagismo - e de proteção - exercício físico. 
Foi aplicado questionário e realizados exames 
físicos como aferição de pressão, medição de 
glicose e exame de uroanálise por fita reagente. 
Os participantes foram orientados sobre 
hábitos saudáveis. Todos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: 
HA registrou 49,31%, seguida de DM e doença 
cardiovascular, respectivamente com 15,73%, 
14,38%. 10,27% apresentam DRC, 13,01% são 
tabagistas e 39,04% realizam atividade física. 
Conclusões: os resultados mostram a prevalência 
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relevante sobretudo da HA, importante fator de 
risco para DRC, sugerindo necessidade de ação 
multidisciplinar na atenção primária local, para 
diminuir morbi-mortalidade, garantindo adoção 
de medidas de prevenção e promoção da saúde e 
tratamento adequado dessas comorbidades.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica, Liga Pré-
Renal, multidisciplinaridade, rastreamento, fatores 
de risco.

Manifestação de nefrite Lúpica em homem de 50 
anos

Autores: Alexandre Lemos Tavares, Carlos Alberto Chalabi 
Calazans, Eberaldo Severiano Domingos, Daniel Costa 
Chalabi e Reginaldo Machado Dos Reis

Objetivo: Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é 
uma doença autoimune multissistêmica, com 
incidência de 8,7 casos por 100 mil hab/ano, 
ocorre mais entre mulheres na proporção de 8:1 
e idade entre 15 e 44 anos. Caracterizada pela 
produção de autoanticorpos contra antígenos 
nucleares (Fatores Antinucleares - FAN, anti-
DNa e proteína Smith - Sm). Por isso, quando nos 
deparamos com um quadro de LES fora do perfil 
tradicional, seu diagnóstico torna-se mais difícil. 
Relato do caso: Paciente R.P.O.D. masculino de 
50 anos, hígido, internado com diagnóstico de 
gastroenterite. Evoluiu com edema, oliguanúria, 
hiporexia, náuseas e vômitos. Exames mostraram 
disfunção renal e acidose metabólica, urina 
rotina apresentando cilindros granulosos, sem 
hematúria e proteinúria não nefrótica. US com 
nefropatia parenquimatosa aguda bilateral. 
Iniciado hemodiálise. Evoluiu com dor torácica 
sendo transferido para Unidade de Terapia 
Intensiva. Diagnosticado pericardite e iniciado 
corticoide terapia devido gravidade do quadro. 
Houve consumo de complemento, FAN e Anti-
Sm positivo sendo diagnosticado LES. Iniciado 
ciclofosfamida com melhora gradual. Recebeu alta 
sem hemodiálise. Última consulta da nefrologia 
com função renal, complemento e EAS sem 
alteração. Conclusão: Quadro de nefrite lúpica em 
homem de 50 anos sem biópsia renal disponível 
dificulta o diagnóstico e o tratamento específico, 
podendo levar a um desfecho clínico desfavorável. 
No caso a recuperação após o tratamento foi 
eficaz.

Palavras-chave: Nefrite lúpica, forma atípica, homem 
jovem.
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Nefrolitíase recorrente em paciente portador de 
glicogenose tipo IB

Autores: Allana Silva, Frederico Prado Abreu, Victor Hugo 
Carvalho Foureaux, Aline de Souza, Joao Milton Martins de 
Oliveira Penido
1 Graduandos em Medicina pela Escola de Medicina da 
Universidade Federal de Ouro Preto.
2 Docente do Departamento de Clínicas Pediátrica e do 
Adulto da Escola de Medicina da Universidade Federal de 
Ouro Preto.

Objetivo: Relatar o caso de um paciente portador 
de glicogenose tipo Ib com histórico de nefrolitíase 
recorrente. Relato de caso: Paciente G.F.S., 32 anos, 
portador de Glicogenose Ib, decorrente da deficiência 
da enzima glicose-6-fosfato, procurou atendimento 
ambulatorial para acompanhamento clínico de 
nefrolitíase recorrente. Exames de imagem realizados 
detectaram rins anatomicamente preservados e múltiplos 
calculos renais bilateralmente. O estudo metabólico em 
amostras de urina 24h diagnosticou hipocitratúria. A 
função renal encontrava-se dentro da normalidade (Cr-
0,6mg/dL - RFGe estágio G1). Foi prescrito Citrato 
Alcalino (CA), hidratação, dieta normocálcica, restrita 
de sódio e normoproteica. Mantido dieta com Amido 
de milho e medicamentos Filgastrim, Alopurinol e 
Vitaminas. Após 5 meses retorna com nova crise 
de cólica renal. Tomografia Computadorizada do 
abdomen afastou complicação obstrutiva. Não 
estava em uso regular do CA. Conclusão: A doença 
de armazenamento de glicogênio associa-se a várias 
comorbidades como a doença inflamatoria intestinal, 
hipoglicemia, anemia, neutropenia, acidose lactica e 
hiperuricemia. A literatura recomenda o citrato de 
potássio nestes pacientes. Os portadores de Glicogenose 
tipo Ib são predispostos à formação de cálculos renais 
e requerem acompanhamento multidisciplinar. O 
tratamento deve ser individualizado e a propedêutica 
adequada pode minimizaro impacto da gravidade do 
quadro clinico manifesto.

Palavras-chave: glicogenose, complicações, 
nefrolitíase, tratamento.
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Neurotoxoplasmose após Transplante Renal - Um 
relato de caso

Autores: Renato Lourenço de Medeiros, Paula Fonseca Assis, 
Ana Carolina Silva Costa, Guilherme Cortes Fernandes, 
Vinicius Sardão Colares, Gustavo Fernandes Ferreira

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Juiz de Fora - MG.
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O impacto na dose de diálise ofertada após utilização 
de agulha 15G em punções de fístula arterio-venosa, 
analisado por monitor de clearance on line

Autores: Helenilda Ribeiro de Oliveira, Marco Túlio Kfuri 
Araújo, Elisa Fernandes Dias Brum, André Magno dos Anjos, 
Adriana Cestaro de Medeiros, Ana Márcia Araújo, Janaína 
Fonseca da Silva

Nefro-Lógica - Mariana, MG.

Introdução: A adequacidade da diálise é 
mensurada pelo Kt/V, o qual pode ser calculado 
de duas maneiras, por meio das fórmulas de Kt/V 
equilibrado ou por monitor de clearance on line 
(OCM). Existem fatores que tornam fundamentais 
quando mensurado os resultados do tratamento, 
e portanto, podem influenciar diretamente na 
qualidade da dose de diálise ofertada. Objetivo: 
Avaliar o impacto do uso de agulha 15G na melhora 
do fluxo sanguíneo e Kt/V por parâmetros do OCM 
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Objetivo: Relatar o caso de neurotoxoplasmose em 
um paciente transplantado do Hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Juiz de Fora. Relato de caso: 
Paciente feminino, 55 anos, transplantada renal 
há 13 anos, doador vivo (HLA Haploidêntico), 
deu entrada no hospital com confusão mental, 
prostração e febre. Iniciou-se empiricamente 
ciprofloxacino no 2º dia, mas, com a manutenção 
do quadro clínico e do resultado negativo da 
urocultura, no 5º dia, suspendeu-se o antibiotico. 
No 7º dia, foi realizada punção liquórica (85 Cels 
com predomínio de linfomono) e ressonância 
magnética, que apontou lesão expansiva em 
tálamo esquerdo com hipersinal em FLAIR, com 
sinal do alvo excêntrico, medindo cerca de 2,3 x 
2,1 cm nos seus maiores eixos, com halo de edema 
vasogênico. Iniciou-se Sulfadiazina + Pirimetamina 
e a paciente evoluiu com melhora progressiva até 
resolução total do quadro neurológico no 13º 
dia. No 18º dia, apresentou piora importante da 
função renal (creatinina de 4,57) e ao realizar 
elementos anormais de sedimentação, observou-se 
cristais de sulfadiazina, de modo que esse fármaco 
foi substituído por Clindamicina. No 32º dia, 
paciente teve alta com relativa melhora da função 
renal (Cr = 2,59). Conclusão: É necessário maior 
atenção em relação à neurotoxoplasmose, pois é 
uma doença oportunista que, se não diagnosticada 
e tratada precocemente, pode ser fatal. Devemos 
ainda lembrar da lesão renal aguda induzida por 
cristais secundária ao uso de sulfadiazina.

Palavras-chave: Neurotoxoplasmose, transplante 
renal.
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Obesidade em candidatos de doadores de rim em 
vida: qual o tamanho do problema?

Autores: Kamille Vidon Bastos, Chislene Pereira Vanelli, 
Elaine Barbeta de Freitas, Beatriz dos Santos Perreira, 
Vinicius Sardão Colares, Gustavo Fernandes Ferreira

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Centro de 
Tratamento de Doenças Renais.

Introdução: Obesidade é uma grande epidemia 
da sociedade moderna e pode significar um 
barreira para a doação renal em vida, pois é 
importante fator de risco para função renal a 
longo prazo. Materiais e Métodos: Analisamos 
todos os candidatos a doação de rim em vida que 
compareceram ao ambulatório de pré-transplante 
renal entre Janeiro de 2015 a Fevereiro de 2017. 
Resultados: Compareceram ao ambulatório 
dispostos a doar o rim 259 paciente. Destes 73 
(28,2%) apresentavam Índice de Massa Corpórea 
(IMC) ideal (entre 18,5 a 24,9). Pacientes com 
sobrepeso representaram 43,2%. Pacientes com 
IMC > 29,9 e foram contraindicados a doação 
por este motivo representaram 26,6% da amostra, 
sendo 13,3% classificado com obesidade grau I 
(IMC entre 29,9 e 30), obesidade grau II (IMC 
entre 30 e 35) 6,2% e obesidade grau II (IMC 
> 34,9) 7,1%. Somente 4 (5,8%) pacientes 
conseguiram emagrecer e atingir IMC < 30 para 
realização da doação. O sexo feminino foi fator 
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de risco para IMC > 30 (4% vs. 17%, HR 0.22, 
95% CI 0.075 - 0.66; p < 0.007).Conclusão: Em 
nossa população a obesidade foi um importante 
limitador para doação de rim em vida. Mesmo com 
orientação de perda de peso somente 4 pacientes 
(5,8%) conseguiram atingir as metas estipuladas 
(IMC < 30).

Pacientes pediátricos com nefropatia por lesões 
mínimas e glomeruloesclerose segmentar e focal 
apresentam redução de nefrina e podocina

Autores: Lívia Helena Morais Pereira, Crislaine Aparecida da 
Silva, Liliane Silvano Araújo, Maria Luíza Gonçalves dos Reis 
Monteiro, Laura Penna Rocha, Rosana Rosa Miranda Corrêa, 
Juliana Reis Machado, Marlene Antônia dos Reis

Introdução: Nefropatia por Lesões Mínimas (LM) e 
Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF) na infância 
podem cursar com síndrome nefrótica ou proteinúria 
isolada. Estudar proteínas do Diafragma Slit (DS) pode 
contribuir para a diferenciação mais detalhada desses 
casos. Objetivo: Avaliar a expressão de Nefrina e Podocina 
no glomérulo de crianças com LM e GESF a partir de 
biopsias renais e correlacionar com dados clínicos. 
Metodologia: Selecionou-se 51 crianças biopsiadas de 2 
a 18 ano com o diagnóstico de LM ou GESF. Um grupo 
controle foi estabelecido com 15 crianças autopsias. A 
imunomarcação para Nefrina e Podocina foi avaliada 
através da técnica de imunohistoquímica. Resultados: O 
grupo controle apresentou imuno-expressão de Nefrina 
(p < 0,0001; H = 21,54) e Podocina (p: 0,0359; H = 6,65) 
significativamente maior do que LM e GESF. Não houve 
diferença significativa na comparação da expressão dos 
marcadores entre os grupos de LM e GESF. Houve 
correlação positiva e significativa entre Nefrina e 
Podocina independente do grupo analisado (Sr:0,4237, 
p:0,0064). Não houve correlação de Nefrina e Podocina 
com fibrose, área glomerular, valores de creatinina e 
proteinúria. Conclusão: O apagamento podocitário que 
ocorre nas glomerulopatias pode ser responsável pela 
redução na expressão de Nefrina e Podocina em casos de 
LM e GESF. Existe correlação entre redução na expressão 
de Podocina e Nefrina, o que pode estar relacionado 
com a dependencia estrututal dessas moléculas que se 
interagem no DS e permitem a sustentação dessa barreira 
de filtração, além da condução de estímulos ao longo do 
diafragma para dentro da célula.

Palavras-chave: Nefropatia por Lesões Mínimas, 
Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, Nefrina, 
Podocina e Proteinúria.
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nas sessões de hemodiálise. Metodologia: Estudo 
observacional realizado no período de janeiro 2017 
á março 2017, com treinamento da equipe, avaliação 
do acesso vascular e Kt/V do OCM, meta 1.4. 
Resultados: Avaliamos 58 pacientes em tratamento 
de hemodiálise. Em janeiro, 17,24% atingiam 
a meta de Kt/V. No mês de Fevereiro realizamos 
treinamento da equipe e avaliação dos acessos 
vasculares e 25,86% atingiram a meta. Março, com 
a troca da agulha 16G (1,65mmx 25mm) para 15G 
(1,8mmx 25mm), 67,24% atingiram a meta. Houve 
melhora de Kt/V dos pacientes que não atingiram a 
meta. Conclusão: Observamos que uso da agulha 
de maior calibre, possibilitou melhora do fluxo 
sanguíneo e dose de diálise ofertada de acordo 
com os parâmetro do OCM. Mesmo aqueles que 
não atingiram o objetivo, houve melhora do Kt/V. 
Sabemos que essas medidas não invasivas não 
substituem a realização do Kt/V equilibrado, mas 
os dados sugerem que o OCM pode ser utilizado 
como um norteador de otimização eficaz da dose de 
diálise em tempo real.

Palavras-chave: Hemodiálise, Adequação, Kt/V.
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Parvovirose tratada com redução da imunossupressão

Autores: Alexandre Arantes Pires1, Antônio Carlos Guedes 
Almas2, Vinícius Sardão Colares2, Gustavo Fernandes 
Ferreira2.
1 Departamento de Nefrologia da UFJF.
2 Unidade de Transplante Renal - Santa Casa de Juiz de Fora.

A anemia é um problema comum em pacientes 
transplantados renais. O diagnóstico sempre depende 
de uma investigação clínica minuciosa pois a causa é 
geralmente multifatorial. Níveis hematimétrico baixos 
rotineiramente devem ser investigados com hipótese de 
anemias secundárias a fármacos, disfunção do enxerto, 
hemólise ou sangramento. Excluindo causas comuns a 
infecção por Parvovírus deve ser valorizado. O presente 
relato descreve o caso de um paciente sexo masculino, 22 
anos, transplantado renal com doador vivo relacionado, 
doença de base desconhecida. No quarto mês após o 
transplante apresenta queda de hemoglobina (Hb < 10 
g/dl). No quinto mês comparece no ambulatório com 
hemoglobina 4,5 g/dl. Foi internado para transfusão 
sanguínea e iniciada investigação da anemia. Foi então 
realizado PCR para Parvovírus B19 sendo resultado 
positivo. Foi optado por suspensão do micofenolato de 
sódio e acompanhamento dos níveis hematimétricos. 
Neste momento hemoglobina estava 8,9g/dl. No 
primeiro mês, após a suspensão, apresentou hemoglobina 
10,1 g/dl e no segundo mês 14,2 g/dl. Discussão: O 
Vírus HPV B19 é conhecido na pediatria devido ser 
uma causa de eritema infeccioso na infância. Nos 
paciente adultos transplantados, o vírus tem trofismo 
pela células eritróides podendo induzir aplasia de células 
vermelhas. O tratamento consiste na administração 
da imunoglobulina endovenosa (IVIG) associado com 
redução da imunosupressão. No paciente em questão a 
imunossupressão instituída era Tacrolimus, micofenolato 
de sódio e prednisona. Neste relato ressalta a importância 
de verificar diagnósticos diferenciais relacionados a 
imunossupressão em pacientes transplantados. No caso 
em questão a suspensão do fármaco antimetabólico foi 
resolutivo para paciente dispensando a imunoglobulina.
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Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com 
glomerulopatias de um ambulatório de Nefrologia 
em cidade de grande porte de Minas Gerais

Autores: Tiago Lemos Cerqueira, Daniela Avelar Barra, 
Marcela Karine Saraiva, Lilian Pires Freitas do Carmo, 
Renata Lamego Starling, André Nogueira Duarte,Silvia 
Corradi Faria de Medeiros, Pedro Augusto Botelho 
Lemos,Anna Carolina Silva Soares,Fellipe Loureiro de 
Quadros Godinho,Mayra Martins Palotti
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Perfil clínico-epidemiológico de pacientes de 
ambulatorio de referência no estado de minas gerais 
de distúrbio mineral e ósseo na doença renal crônica

Autores: Renata Lamego Starling, Lilian Pires Freitas do 
Carmo, André Nogueira Duarte, Silvia Corradi Faria de 
Medeiros, Daniela Avelar Barra, Marcela Karine Saraiva 
Fernandes, Pedro Augusto Botelho Lemos, Anna Carolina 
Silva Soares, Fellipe Loureiro de Quadros Godinho, Mayra 
Martins Palotti, Tiago Lemos Cerqueira, Melani Ribeiro 
Custodio
1 Nefrologista da Associação Evangélica de Minas Gerais.
2 Residente de nefrologia da Associação Evangélica de Minas 
Gerais.
3 Professora da Universidade de São Paulo.

Introdução: As alterações no metabolismo mineral 
e na estrutura óssea são comuns na Doença 
Renal Crônica (DRC) e podem-se manifestar 
precocemente com alteração dos níveis de cálcio, 
fósforo, calcitriol e paratormônio (PTH). Objetivo: 
Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos 
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Introdução: as glomerulopatias são um grupo de 
doenças renais de difícil estudo por sua baixa 
prevalência, sendo necessária a cooperação 
dos centros de nefrologia para formar 
amostras que possibilitem pesquisas robustas 
e resultados confiáveis para o tratamento dos 
pacientes. Objetivo: apresentar o perfil clínico-
epidemiológico de glomerulopatias em um 
ambulatório da macrorregião de Contagem-MG.
Método: estudo retrospectivo com análise descritiva 
sobre o perfil de pacientes com glomerulopatias 
de um ambulatório de Nefrologia no período 
de agosto/2012 a março/2017. Resultados: No 
período foram vistos 1050 pacientes; destes 
4.2% (n = 44) apresentavam glomerulopatias: 
a idade média foi 44 ± 16 anos; 61,4% são do 
sexo feminino. A glomerulopatia primária mais 
prevalente foi a glomeruloesclerose segmentar e 
focal (GESF) com 20,4% (9) dos casos, seguida 
da glomerulopatia membranosa (GM) com 16% 
(7); já a secundária foi a nefrite lúpica (LES) com 
13,6% (6). Menos prevalentes, a glomerulonefrite 
membrano-proliferativa (GMNP) representou 
8.82% dos casos (3), seguido por nefropatia 
por IgA (NIgA) 4.5% (2) e as seguintes com 
um paciente cada: síndrome de Alport, lesões 
mínimas e granulomatose com poliangeíte (GW). 
A biópsia renal alterou o manejo de 48% (13) 
dos casos. Conclusão: a baixa prevalência das 
glomerulopatias no ambulatório foi de acordo 
com a literatura, sendo a divulgação dos serviços 
em Minas Gerais importante para aprimorar o 
tratamento dos pacientes com glomerulopatias.
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Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com 
nefropatia diabética em hemodiálise, Ipatinga - MG

Autores: Alexandre Lemos Tavares, Aleysson Fabian Terra, 
Carlos Alberto Chalabi Calazans, Eberaldo Severiano 
Domingos e Daniel Costa Chalabi

Introdução: A nefropatia diabética (ND) é a 
principal etiologia de insuficiência renal crônica 
em pacientes iniciando tratamento em hemodiálise 
nos países desenvolvidos. Sua incidência vem 
aumentando e o custo do tratamento é elevado, 
tornando-se um problema de saúde pública. No 
Brasil, existe uma carência de dados sobre essa 
população e suas características. Objetivo: Avaliar 
o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com 
ND em hemodiálise, em um centro de terapia renal 
substitutiva, em Ipatinga-MG/Brasil. Métodos: 
Estudo descritivo, transversal e quantitativo, 
com uma amostra de 86 pacientes com ND em 
hemodiálise, no qual foram avaliadas variáveis 
clínicas e sócio-demográfcas, obtidas através de 
questionário elaborado pelos autores. Resultados: 
A amostra foi constituída por 86 indivíduos 
diabéticos com insuficiência renal crônica, em 
hemodiálise, dos quais 50 (58,1%) eram homens, 
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23 (26,7%) acima de 60 anos, 73 (84,9%) 
aposentados, 57 (66,3%) diabéticos e hipertensos, 
64 (77,1%) apresentaram hipotensão durante 
sessão de hemodiálise. Conclusão: Este estudo 
possibilita mais conhecimento sobre o perfil dos 
pacientes portadores de uma patologia relevante 
que necessita de políticas públicas no âmbito da 
saúde, bem como, para os serviços de terapia 
renal substitutiva e equipes multidisciplinares que 
prestam assistência ao portador de doença renal 
crônica.

Palavras-chave: Nefropatia diabética, Hemodiálise, 
Insuficiência renal crônica.

Perfil de uma equipe de saúde de um Hospital 
Terciário de Belo Horizonte frente à ação do Dia 
Mundial do Rim de 2017

Autores: Andreia Ferreira Torres, Artiane Luna Ferreira da 
Silva, Heloisa Reniers Vianna, Rômulo Basílio Chaves dos 
Santos, Euler Pace Lasmar

Hospital Universitário Ciências Médicas, FELUMA, Belo 
Horizonte, Minas Gerais.

Introdução: O dia mundial do rim teve origem no 
ano de 2006, através de uma iniciativa conjunta 
da “International Society of Nephrology” e da 
“International Federation of Kidney Foundations” 
e tem como objetivo a conscientização da população 
sobre a importância dos rins para a saúde geral e 
assim reduzir a frequência e impacto da doença 
renal. Neste ano, o tema escolhido foi ‘Doença 
renal e Obesidade, estilo de vida saudável para 
rins saudáveis”, cujo o foco principal foi alertar a 
população sobre os riscos da obesidade. Objetivo: 
Promover saúde e avaliar o conhecimento de uma 
equipe assistencial de um Hospital Universitário 
de Belo Horizonte sobre a doença renal crônica, 
seus principais fatores de risco e o papel da 
obesidade no seu desenvolvimento. Método: 
A amostra foi composta por 75 colaboradores 
da equipe multidisciplinar da instituição. Foi 
aplicado questionário, na ação do Dia Mundial 
do Rim, para avaliar conhecimento sobre o tema 
da campanha. Resultado: 27% responderam 
que tem um familiar ou conhecido portador de 
DRC, 61% reconheceram a HAS e o DM como 
principais causas de doença renal, 82% afirmaram 
que a obesidade tem relação com a DRC e 90% se 
consideraram um elemento formador de opinião 
e promotor de saúde. Conclusão: A equipe 

PO: 78

pacientes atendidos em ambulatório de referência 
de distúrbio mineral e ósseo (DMO) na DRC. 
Metodologia: Estudo observacional com análise 
retrospectiva de dados de prontuário no período 
de Nov 2015 a Mar 2016. Resultados: Foram 
atendidos 61 pacientes, todos DRC 5D, 60 
realizavam hemodiálise e 01 diálise peritoneal. 
A mediana do tempo de diálise foi de 123 meses. 
Os principais sintomas foram: dor óssea (65%), 
artralgia (50%), fraqueza muscular (38%), tumor 
marrom (6%) e calcificação vascular (6%). A 
média dos valores de PTH foi de 1254,8 pg/
mL. A frequência de uso de medicação foi: 50% 
carbonato de cálcio, 37% calcitriol, 42% sevelamer 
e 40% cinacalcete. Os principais diagnósticos 
foram: hiperparatireoidismo secundario em 
83% dos pacientes, doença óssea adinâmica 
em 10%, intoxicação por alumínio em 5% e 
hipofosfatemia em 2% paciente. Conclusão: O 
hiperparatireoidismo secundário foi o diagnóstico 
mais frequente no ambulatório e 45% dos pacientes 
tiveram indicação de paratireoidectomia, apesar 
do uso das medicações. O acompanhamento desses 
pacientes em ambulatório específico de DMO-
DRC é fundamental para um melhor controle 
dessa grave complicação.
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multidisciplinar da nossa instituição recebeu com 
alegria a ação do Dia Mundial do Rim 2017, 
mas muitos se surpreenderam em saber que a 
HAS e o DM são os principais responsáveis pela 
DRC no Brasil e associaram obesidade a risco 
aumentado à DR pela associação com o DM e não 
por sua associação independente com o agravo 
renal. Com isso, concluímos que é importante 
conscientizar. Sempre, todos e em todo lugar. Não 
só à população geral ávida por informação, mas 
também os profissionais da área da saúde que 
além de cuidadores são termômetros da sociedade 
por serem elementos formadores de opinião e 
promotores de saúde.

Perfil dos pacientes em hemodiálise com alto 
risco de queda, de acordo com a classificação da 
escala de Morse

Autores: Helenilda Ribeiro de Oliveira, Marco Túlio Kfuri 
Adriana Cestaro de Medeiros, Elisa Fernandes Dias Brum, 
André Magno dos Anjos, Janaína Fonseca de Souza, Ana 
Márcia Araújo

Nefro-Lógica- Mariana, MG

Introdução: O monitoramento multidisciplinar 
para prevenir queda e suas consequências, são 
estratégias estabelecidas pelo Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (PNSP). Quando se trata 
de dano ao paciente, sabemos que implica prejuízo 
da estrutura ou função, incluindo doença, lesão, 
sofrimento, incapacidade e morte. Objetivo: Estimar 
o perfil de pacientes submetidos à hemodiálise, com 
alto risco de queda e a importância da avaliação 
em pacientes renais crônicos. Metodologia: Estudo 
descritivo, avaliando 103 pacientes em hemodiálise. 
Dados coletados através de prontuário e aplicação 
do protocolo de risco de queda, segundo os 
critérios da escala de Morse. Critérios: histórico de 
queda nos últimos 3 meses, diagnóstico secundário, 
necessidade de auxílio na deambulação, uso de 
dispositivo venoso heparinizado, característica de 
marcha, estado mental. Classificação: sem risco 
0-24, baixo risco 25-44, alto risco > 45. Resultados: 
Dos pacientes analisados, 17,47% apresentaram 
alto risco de queda, sendo 66,6% homens, média da 
idade, 69,33 anos, 61,11% em uso de FAV, 72,22% 
hipertensos e 33,33% diabéticos. Conclusão: Em 
nosso serviço 17,47% de pacientes apresentam 
alto risco de queda, podendo variar de acordo 
com os critérios de classificação, necessitando de 
avaliação frequente. Com a implementação do 
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PNSP, foi possível estabelecer estratégias e ações 
que previnem o risco de queda e contribuem para 
o desenvolvimento da padronização de condutas 
promovendo segurança ao paciente.

Palavras-chave: Doença renal crônica, 
Hemodiálise, Segurança do paciente.

Perfil dos pacientes que iniciam hemodialise de 
manutençao em um hospital público da Bahia

Autores: Pâmela Malheiro Oliveira, Isis Gonsaves Barreto, 
Halanna Carneiro Guimarães Bastos, Luciana Mara Rosa 
Milagres.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um 
problema de saúde pública mundial devido à 
elevada incidência, alto custo e agravamento das 
morbi-mortalidades. Objetivo: Descrever o perfil 
dos pacientes que iniciam hemodiálise (HD) em 
hospital terciário público em Salvador - Bahia. 
Metodologia: Estudo transversal, descritivo e 
quantitativo, envolvendo os portadores de DRC 
em HD, maiores de 18 anos, com mínimo de três 
meses de terapia. Os dados foram analisados 
através da estatística descritiva por meio do 
programa Epi Info versão 3.5.4. Resultados: Foram 
entrevistados 75 indivíduos e destes a maioria era 
do sexo feminino 57,3%; 40% eram casados; 64% 
na faixa etária compreendida entre 40 a 69 anos; a 
maioria tinha baixo nível de instrução e condição 
socioeconômica; houve predomínio da cor de 
pele parda com 46,7% seguida de preta 36%. As 
principais etiologias para DRC foram hipertensão 
arterial sistêmica 40% e diabetes mellitus 21,3%. 
A principal forma de entrada em HD foi em 
caráter emergencial com média de tratamento 
dialítico de 40,3 meses e 70,6% dos indivíduos 
utilizava Cateter Duplo Lúmen para realização da 
HD. 53% não sabiam que tinham doença renal 
e 74,7% não tinham sido acompanhados por 
nefrologista. Mais da metade utilizava pronto 
socorro como local primário de atenção médica. 
Conclusão: O perfil socioeconômico e clínico 
é importante para nortear o tratamento desses 
indivíduos. Deficiências na atenção básica à saúde 
contribuem para o diagnóstico tardio da doença 
renal.
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica, 
Hemodiálise, Mortalidade.
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Perfil dos transplantados renais participantes do 
estudo multicêntrico adere Brasil

Autores: Hélady Sanders-Pinheiro, Elisa de Oliveira 
Marsicano, Fernando Colugnati, Sabina De Geest, José 
Osmar Pestana Medina e Centros do Estudo Adere Brasil

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia 
- NIEPEN/Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz de 
Fora - MG). Hospital Universitário da UFJF. Hospital do Rim e 
Hipertensão - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Institute of Nursing Science, University of Basel, Switzerland.

Introdução: O ADERE BRASIL é um estudo 
multicêntrico de 20 centros de transplante renal 
(TxR), que objetiva identificar a prevalência da 
não aderência (NAd) a imunossupressores e fatores 
associados. Para reduzir à NAd é fundamental 
identificar pacientes não aderentes e investir em 
intervenções preventivas. Objetivos: descrever 
as características dos pacientes participantes do 
ADERE BRASIL. Métodos: Estudo transversal, 
nacional. Apresentaremos dados dos níveis do 
indivíduo e da doença/tratamento, coletados de 
12/15 a 03/17. Os centros foram escolhidos por 
conveniência, divididos em quatro extratos definidos 
por região brasileira e atividade transplantadora, 
e os pacientes foram randomizados. O tamanho da 
amostra foi calculado, para estudo de freqüência 
populacional, em 1.130 pacientes. Resultados: 
972 pacientes (86% da amostra) foram incluídos. 
58,4% são masculinos, 52,6% brancos, com idade 
de 47,7 ± 12,7 e escolaridade média de 8,9 ± 4,0 
anos. A maioria (53,6%) é casada, 78,6% não 
estão empregados e possuem renda familiar de 2,0 
(1-52) salários mínimos/mês. Em relação à doença, 
92,3% faziam hemodiálise pré TxR, por 40,8 (0-
295) meses. O tempo pós TxR foi de 6,2 ± 5,7 
anos e 65,6% receberam rim de doador falecido. 
Estavam em uso de 2,9 ± 0,6 imunossupressores, 
tinham creatinina de 1,64 ± 0,88mg/dl. 39% dos 
pacientes foram classificados como não aderentes 
pelo auto-relato. Conclusão: As características 
demográficas da amostra são semelhante às da 
população de pacientes com TxR no Brasil.

Palavras-chave: não aderência ao tratamento, 
transplante renal, imunossupressão, estudo 
multicêntrico.
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Perfil epidemiológico das crianças e adolescentes em 
terapia renal substitutiva no Centro de Nefrologia da 
Santa Casa de Belo Horizonte

Autores: Celina de Faria Rezende 1; André de Souza 
Alvarenga1, Mariangela Leal Nery Cherchiglia, Viviane 
Loyola1, Maria Goretti Moreira Guimarães Penido1,2

1 Unidade de Nefrologia Pediátrica, da Santa Casa de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
2 Unidade de Nefrologia Pediátrica, Departamento de 
Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Brasil.
3 Unidade de Saúde Pública, Departamento de Medicina 
Preventiva e Social, Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Brasil.

Introdução: A doença renal crônica tem grande 
impacto em pacientes pediátricos. Objetivo: Traçar 
o perfil epidemiológico e socioeconômico de 82 
crianças e adolescentes em terapia renal substitutiva 
(TRS) em um Centro de TRS, de 2008 a 2016, 
identificar fatores associados ao risco de morte. 
Metodologia: Estudo observacional, descritivo 
e retrospectivo. Incluídos: pacientes < 18 anos 
incidentes em TRS. Resultados: 16% lactentes, 22% 
pré-escolares, 28% escolares, e 34% adolescentes, 
63,5% masculinos e 69,5% residiam no interior 
do Estado. Mãe era cuidadora em 80,5%; 89% 
tinham renda per capita < 1 salário mínimo, 95% 
tratavam pelo SUS; 85% daqueles em idade escolar 
frequentavam escola. Doença de base: Glomeronefrite 
em 36,6%, uropatia CAKUT em 26,8%. 82% foram 
acompanhados por nefrologistas antes de iniciar 
TRS. 64,5% tinham diurese residual, 57% tinham 
baixa estatura para idade e o IMC estava normal 
em 88%. Hemodiálise foi o tratamento inicial em 
70,5 % (sendo acesso por Permcath 48%). 34 
pacientes (41,5%) foram transplantados: 94% de 
doadores falecidos. Tempo médio de TRS até o 
transplante 20 meses, idade média ao transplantar 
12 anos. Não houve óbito ou perda de enxerto nos 
transplantados no período de estudo. A sobrevida 
em 8 anos de seguimento foi 80,6%, sendo a sepse 
a causa de óbito em 56%. Comparações dos exames 
da admissão, 6 e 12 meses após início da TRS 
mostraram aumento estatisticamente significativo 
de hemoglobina, albumina, fosfatase alcalina, PTH 
e cálcio. Conclusão: os resultados do estudo foram 
semelhantes aqueles da literatura, exceto por maior 
percentual de transplante no nosso grupo. Conhecer 
o perfil epidemiológico e socioeconômico do paciente 

PO: 82



J Bras Nefrol 2017;39(2 Supl. 3):5-48

favorece traçar condutas clínicas mais adequadas e o 
encaminhamento para a melhor TRS.
Palavras-chave: Doença renal crônica, criança, 
adolescente, terapia renal substitutiva, diálise e 
transplante.

Perfil epidemiológico dos pacientes em terapia renal 
substitutiva no Município de Teófilo Otoni - MG

Autores: Renata Vitoriano Corradi Gomes, Jéssica Lima de 
Araújo, Layane Vieira Fiuza, Lissandra Henriques Coelho, 
Mayura G. B. Cardoso, Toscanini Barcellos de Oliveira, 
Marcia Ramalho Santos

Introdução: A doença renal crônica terminal apresenta 
prevalência crescente no Brasil, sobretudo na região 
sudeste. Entretanto, há uma carência de dados das 
regiões mais distantes da capital. A cidade de Teófilo 
Otoni é pólo da Macrorregião Nordeste, servindo 
como referência para a região. Objetivo: Traçar o 
perfil epidemiológico dos pacientes em tratamento 
hemodialítico Hospital Philadélfia, referência em Teófilo 
Otoni e região. Metodologia: Estudo descritivo com 
abordagem quantitativa e delineamento transversal, 
com uma amostra de 252 indivíduos, que utilizou como 
instrumento de coleta formulário estruturado preenchido 
com dados obtidos nos prontuários dos pacientes e na 
base digitalizada do hospital. Resultados: Dos 252 
pacientes analisados, 58,33% eram do sexo masculino 
e 89,68% se autodeclararam pardos ou negros. A idade 
média encontrada foi de 56 anos. Foi observada baixa 
escolaridade, sendo 29,36% analfabetos e apenas 1,98% 
com ensino superior. Do total de pacientes, 92,86% 
possuíam tratamento financiado pelo SUS. As causas 
de base para DRC mais freqüentes foram a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (37,7%) e a Diabetes Mellitus 
(21,43%). Somente 27,78% possuíam acompanhamento 
nefrológico prévio e o acesso vascular inicial 
predominante foi o cateter de duplo-lúmen, presente em 
90,08% dos pacientes analisados. Conclusão: O estudo 
permitiu melhor conhecimento acerca dos pacientes 
atendidos, possibilitando a aplicação de medidas para o 
enfrentamento da doença na Macrorregião Nordeste de 
Minas.
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Prevalencia de proteinúria e fatores de risco para 
doença renal crônica em uma população da cidade 
de Juiz de Fora-MG

Autores: Aline Oliveira Furtado¹, Patrícia Campos Lima¹, 
Leonardo Carneiro Vale¹, Daniela Rodrigues Freesz¹, Thaís 
Thomaz da Silva¹, Jorge Luis de Moraes dos Reis¹, Amanda 
Laviola de Almeida¹, Marcus Gomes Bastos²
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1 Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal 
de Juiz de Fora.
2 Professor Titular de Medicina da UFJF; Chefe do Serviço de 
Nefrologia do Hospital Universitário da UFJF; Coordenador 
da Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Renais da 
UFJF; Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos, 
Pesquisas e Tratamento em Nefrologia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora; Diretor Executivo da Fundação 
IMEPEN.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é definida 
pela lesão do parênquima renal (com função renal 
normal) e/ou pela diminuição da taxa de filtração 
glomerular (TFG) presentes por um período 
superior a três meses. Com isso, mesmo com uma 
TFG acima de 60 mL/min/1,73 m2, a DRC pode 
ser diagnosticada através do comprometimento do 
parênquima renal, avaliada na prática clínica pela 
proteinúria persistente. A detecção dos fatores 
de risco permite o diagnóstico precoce da DRC, 
possibilitando um acompanhamento adequado do 
paciente, a fim de preservar a função renal. Objetivo: 
Identificar a prevalência de proteinúria e fatores de 
risco para DRC em moradores do bairro São Pedro 
do município de Juiz de Fora (MG) no ano de 2015. 
Metodologia: Estudo descritivo referente aos dados 
colhidos no bairro São Pedro, obtido através da 
experiência do Projeto Cuidar, realizado pela Liga 
PRÉ-RENAL da UFJF adquiridos através da coleta 
da história clínica, aferição de pressão e pulso, 
medidas antropométricas, glicemia capilar e exame 
de uroanálise por fita reagente. Todos assinaram 
o Termo de Consentimento. Resultado: Foram 
realizadas 256 abordagens e detectou que 23,43% 
apresentou proteinúria. Entre esses indivíduos, 
49,18% apresentaram HAS, 16,6% apresentaram 
DM, 63,93% não praticavam atividade física 
regular, 16,66% eram tabagistas e 21,31% tinham 
história familiar de doença renal. Conclusão: Uma 
parcela importante da população avaliada apresenta 
proteinúria, que, se investigada, pode detectar a 
DRC. Dentre os portadores de proteinúria, um alto 
número apresenta fatores de risco para a DRC. O 
diagnóstico precoce, associado a um controle dos 
fatores de risco e acompanhamento médico permite 
uma eficaz terapêutica para preservação da função 
renal.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica, Lesão Renal, 
Fatores de risco para Doença Renal Crônica.

Projeto cuidar do rastreio a prevenção

Orientador: Prof. Dr. Marcus Gomes Bastos

Autores: Marcio Henrique Scotelano Evangelista, Cosme 
Rezende Laurindo
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Introdução: Cada dia mais no Brasil e no mundo 
aumenta o número de indivíduos com doenças 
crônicas não transmissíveis, tais como, hipertensão 
arterial, atualmente em 24,3% da população 
brasileira, diabetes mellitus, atingindo 11,7, doença 
renal crônica (DRC), (BRASIL, 2012a; 2012b). 
Objetivo: Demostrar a importância de trabalhos 
de rastreio para a DRC. Metodologia: Durante as 
visitas domiciliares do projeto cuidar são realizados 
diversos procedimentos, sendo feito teste de 
Urinálise e Glicemia Capilar, Aferição de Pressão 
Arterial, Medidas Antropométricas, Pesagem e 
Aplicação do Questionário Multidisciplinar, no 
qual os participantes também assinam o termo 
de consentimento livre e esclarecido. Resultados: 
Através do Projeto Cuidar da Liga Pré-Renal, os seus 
integrantes realizam visitas domiciliares no bairro 
São Pedro em Juiz de Fora - MG. Essa intervenção 
tem se mostrado eficaz para o rastreio precoce da 
DRC. Conclusão: A partir do conhecimento de que 
a diabetes mellitus e a hipertensão se caracterizam 
como fatores de risco da DRC e de que está vem cada 
vez mais atingindo uma maior parcela da população, 
tornam-se imprescindíveis meios de rastreio precoce 
para favorecimento de um tratamento com melhor 
prognóstico. O projeto apresenta boa aceitação da 
população devido a este caráter não só de rastreio e 
de oportunidade de indicação a busca de tratamento, 
mas também por caracterizar-se como ferramenta de 
educação em saúde, promovendo saúde e tendo força 
preventiva.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica, 
Multidisciplinar, Prevenção.

Doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, prevenção em saúde

Orientador: Marcus Gomes Bastos

Autores: Marcio Henrique Scotelano Evangelista

Introdução: A doença renal crônica é uma 
comorbidade que vem recebendo cada vez mais a 
atenção da comunidade científica devido à sua alta 
prevalência: acredita-se que 13% da população norte 
americana apresenta Doença Renal Crônica (DRC), e 
que 2,9 milhões de brasileiros também são afetados 
por essa doença (BASTOS & KIRSZTAJN 2011). 
Objetivo: O Liga Cidades é um projeto que tem como 
objetivos realizar um rastreamento dos principais 
fatores de risco para a DRC em moradores de cidades 
vizinhas de Juiz de Fora. Metodologia: A metodologia 
proposta será de acordo com as etapas do objetivo 
do projeto. Os alunos da Liga Pré-renal serão os 
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responsáveis por contatar a Secretaria Municipal de 
Saúde dos municípios onde o projeto será realizado, 
de forma que a prefeitura concorde com a realização 
das atividades e, se possível, ofereça subsídios para 
tal. Os alunos também serão os responsáveis pelas 
atividades realizadas durante a campanha, como 
aferição da pressão arterial sistêmica, exames de 
glicemia e urinálise. Resultado: O projeto liga cidades 
se mostrou eficaz para o rastreio precoce da DRC e de 
outras comorbidades, tal como a Hipertensão Arterial 
Sistêmica e a Diabetes Mellitus. Conclusão: Através 
da análise dos dados do projeto, se mostrou necessário 
mais campanhas de rastreio de comorbidades nessas 
populações mais “carentes”.

Proteinúria como preditor de insuficiência renal 
aguda em pós operatório de cirurgia cardíaca

Autores: Daniele Monteiro d’Acypreste, Laura Inez de Oliveira 
Santos, Hugo Edgar Silva, Matheus Paravizo Lello Santos, 
Robson Eugênio da Silva, Francisco Roberto Lello Santos.

Introdução: Insuficiência renal aguda (IRA) é uma 
complicação grave que ocorre em até 30% dos 
pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. A utilização 
da relação proteina/creatinina (P/C) urinárias no 
pré operatório pode estabelecer um fator de risco 
para desenvolvimento de IRA na cirurgia cardíaca.
Objetivos: Relacionar as taxas de P/C urinaria pré 
operatórias, em pacientes com creatinina normais, 
com o desenvolvimento de IRA pós cirurgia cardíaca.
Metodologia: Foi realizado um prospectivo, onde foram 
incluídos pacientes admitidos para cirurgia cardíaca 
eletiva, no período de agosto a dezembro/2016, no 
Hospital Regional do Sul de Minas, Varginha/MG. 
Foram coletadas amostras de urina para determinação 
da relação P/C no pré operatório e amostras de sangue 
no pré, pós imediato, 48h e sétimo dia pós operatório, 
para determinação da creatinina.Resultados: Foram 
submetidos a cirurgia um total de 47 pacientes, sendo 
30 hipertensos e 16 com HAS e DM, com idade entre 
34-83 anos, 63,8% homens, divididos em: a) CRVM, 
60%, b) troca valvar, 31%, c) ambas 9%. Com 
tempo de circulação extracorpórea (CEC) entre 15-84 
minutos. A totalidade dos pacientes apresentou relação 
P/C menor que 0,2. Todos evoluíram com função renal 
normal (creatinina < 1,4mg/dl).Conclusão: O presente 
estudo está em desenvolvimento e até o momento não 
identificou a relação P/C urinária como marcador 
prognóstico para IRA na cirurgia cardíaca em pacientes 
com creatinina normal.

Palavras-chave: insuficiência renal aguda, cirurgia 
cardíaca, proteinúria.
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Qualidade de vida do paciente nefropata crônico em 
tratamento hemodialítico: revisão sistemática

Autores: Samantha Vieira Alves Amaral, Pâmela Malheiro 
Oliveira, Luciana Mara Rosa Milagres, Thais Teixeira Lima, 
Jéssica Martins Amaral

Introdução: A Doença Renal Crônica impõe às pessoas 
modificações de atividades e novas perspectivas 
de vida, inserida no cotidiano a dependência do 
tratamento ambulatorial e de pessoas que auxiliem 
em atividades diárias. Objetivo: Avaliar na produção 
científica a percepção de qualidade de vida (QV) do 
paciente renal crônico. Metodologia: Tratou-se de 
uma revisão sistemática de literatura com abordagem 
qualitativa. Os artigos foram selecionados através de 
consultas às bases de dados eletrônicas: Literatura 
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
Scientific Electronic Library Onlin, Base de Dados de 
Enfermagem, utilizando como descritores as seguintes 
palavras-chave: Hemodiálise, Doença Renal Crônica e 
QV, entre o período de 2004 a 2014. Resultados: Sete 
artigos fizeram parte da amostra e a partir da leitura de 
cada um foi possível levantar as seguintes categorias de 
análise: percepção de cotidiano modificado; dinâmica 
familiar; tratamento e prognóstico. Estudos revelaram 
que doença renal tem impacto negativo sobre a QV 
quanto às limitações destes indivíduos e às mudanças 
que interferem no cotidiano como: perda de emprego, 
alterações na imagem corporal, restrições dietéticas e 
hídricas. Conclusão: O estudo revelou a importância 
de manter ou melhorar a QV deste grupo de pacientes, 
sendo esta uma importante meta terapêutica. Assim, 
uma abordagem multiprofissional torna-se uma ação 
muito importante e um instrumento na melhoria desta 
condição.

Palavras-chave: Hemodiálise, Doença Renal Crônica, 
Qualidade de vida.
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Recidiva de citomegalovirose (CMV) e a 
imunossupressão (IS) no transplante renal (Tx R)

Autores: Giulliana Marçal, Juliana Avelar, Marília Vilela, Rafael 
Lage Madeira.

A incidência do CMV no pós Tx R é de 69 e 67%, 
respectivamente, para pacientes de alto e médio 
risco. Sua ocorrência esta associada a alta morbi-
mortalidade. Dados na literatura sugerem que a IS 
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utilizada tem influência na incidência. Avaliamos a 
recorrência de CMV relacionado ao esquema de IS 
no pós Tx R. Realizamos uma análise retrospectiva 
por meio de prontuário eletrônico dos pacientes 
submetidos a Tx R, em nossa instituição, em 2016. 
Consideramos a ocorrência do CMV, a IS em uso, a 
mudança dos medicamentos e sua influência para a 
recorrência da infecção sendo utilizadas planilhas do 
programa Excel para avaliação. Realizamos 100 Tx 
R e destes 30 pacientes apresentaram CMV (30%). A 
IS de manutenção para 28 pacientes (97,3%) foi com 
tacrolimo, micofenolato sódico (MPS) e prednisona. 
Todos os pacientes receberam indução com medicação 
depletora de linfócitos T. Houve mudança no 
esquema após o primeiro episódio para em 8 pacientes 
(29,6%), com a conversão do MPS para o mTor, não 
ocorrendo recorrência neste grupo. Dos 20 pacientes 
que mantiveram a IS dominante, 6 recorreram o CMV 
(30%) sendo que somente 01 paciente não sofreu a 
conversão. Nenhum grupo apresentou um terceiro 
evento. Consideramos significativa a relação entre IS 
e a recorrência do CMV com redução dos episódios 
relacionados ao uso do mTor. Novos estudos são 
necessários para avaliar o impacto deste esquema sobre 
a função renal após o primeiro ano do Tx R.

Recorrência de Nefrite Lúpica Classe V após 
Tranplante Renal - Relato de Caso

Autores: Fabiano Bichuette Custodio, Fernanda Barros Bittar, 
Maria Paula Santos Fontes, Stefany Santos Silva, Juliana Reis 
Machado, Marlene Antônia dos Reis

Objetivo: Relatar um caso de recorrência de nefrite 
lúpica (classe V), após transplante renal. Relato do 
caso: Paciente masculino, 38 anos. Em 2000, quadro de 
injúria renal aguda. Biópsia evidenciou Nefrite Lúpica 
(NL) Classe IV. Sem resposta aos imunossupressores, 
necessitou hemodiálise, na qual permaneceu até Abril 
/2012. Nessa data, submetido à Transplante Renal 
doador cadáver, 4 identidades HLA. Diurese imediata, 
alta no 10º pós operatório com Creatinina (Cr)1mg/
dl. Imunossupressão: tacrolimus, micofenolato e 
prednisona. Sempre com função renal preservada, sem 
proteinúria ou intercorrências. Em Fevereiro/2015, 
visto proteinúria 3444mg/24h, hematúria, Cr = 0,9 mg/
dl. Permanecia assintomático, em uso de Prednisona 
10mg, Tacrolimus 4 mg/dia, Micofenolato 720 mg/dia. 
Submetido à Biópsia do enxerto renal que evidenciou 
glomérulos com depósitos granulares epimembranosos; 
em algumas alças espículas; na imunofluorescência 
depósitos de todas as imunoglobulinas, C3 e C1q, sendo 
IgG positivo acentuado finamente granular difuso sub-
epitelial. confirmando diagnóstico de Glomerulonefrite 
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Membranosa - NL classe V recorrente. Aumentou-se 
a dose dos imunossupressores e paciente evoluiu com 
melhora da proteinúria. Conclusão: De prevalência 
variada (0 -44%), a recorrência da NL é tida como 
evento raro, com potencial risco para perda do 
enxerto, podendo ocorrer em qualquer época após o 
transplante. A classe V é ainda mais rara como padrão 
histológico da NL recorrente.

Palavras-chave: Nefrite Lúpica, Recorrência, 
Transplante Renal.

Relato de caso: Doença de Berge

Autores: Alexandre Lemos Tavares, Carlos Alberto Chalabi 
Calazans, Eberaldo Severiano Domingos, Daniel Costa 
Chalabi e Reginaldo Machado Dos Reis

Obejetivo: A Nefropatia IgA (NIgA), ou doença de 
Berger, é a forma mais comum de glomerulopatia 
primária. Pacientes com NIgA geralmente evoluem 
de forma benigna e cerca de 20% tem evolução 
desfavorável, inclusive para fase terminal da doença 
renal. Relatamos caso de paciente com NIgA que 
evoluiu para insuficiência renal crônica dialítica 
em 5 anos, tornando-se assim um caso raro, em 
que observamos uma progressão rápida e obscura 
de uma nefropatia considerada benigna. Relato do 
caso: Paciente JGS, masculino, 52 anos e hipertenso 
encaminhado ao ambulatório de nefrologia devido a 
exame de urina com hematúria e proteinúria. Após 
propedêutica, evidenciou-se proteinúria nefrótica 
(6g/24h), dismorfismo eritrocitário positivo e creatinina 
1,8 mg/dL, sorologias e complementos normais, 
FAN e ANCA negativo. Biopsia renal confirmou o 
diagnóstico de NIgA. Iniciado prednisona (1mg/kg) 
com queda da proteinúria (3g/24h). Após 5 anos de 
tratamento, manteve queda da proteinúria, mas piora 
da função renal. Iniciado hemodiálise em janeiro de 
2015. Conclusão: No caso citado não há sintomas 
e a nefropatia é descoberta por acaso. Nesse tipo de 
apresentação não é possível saber quando a doença 
teve início. Para muitos pacientes, a NIgA constitui 
doença de evolução lenta, de bom prognóstico. Em duas 
décadas, mais de um terço dos pacientes evoluem para 
a doença renal terminal. Nosso paciente apresentava 
risco de evolução para um desfecho desfavorável e de 
má evolução segundo os critérios de Oxford.

Palavras-chave: Doença de Berger, Doença renal 
terminal, evolução atípica.
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Relato de caso: Glomerulonefrite por lesão mínima 
corticorresistente, com IRA prolongada

Autores: Thais Ramos de Almeida, Karina Aparecida Toledo 
de Lima, Tamara Cristina Gomes Ferraz Rodrigues, Bastos 
Campos Juliana, Marcus Gomes Bastos, Moisés Carminatti, 
Gustavo Fernandes Ferreira, Vinícius Sardão Colares

Objetivo: Discutir um caso de evolução incomum 
e difícil resposta ao tratamento. Relato do caso: 
Homem, 32 anos, encaminhado por síndrome 
nefrótica há 2 meses, com biópsia renal mostrando 
GN por lesões mínimas (IF negativa) e sem resposta 
após 10 semanas de Prednisona (PRED) 1mg/kg/
dia. À admissão, apresentava queda do estado geral, 
anasarca, proteinúria de 18,5g/24h, creatinina (Cr) 
de 2,0mg/dL e albumina (L) de 1,4g/dL, sendo 
internado. Sorologias para HIV, hepatites, VDRL, 
LES e complementos normais. Apresentou pico 
monoclonal IgG/Kappa na imunofixação sérica, 
com biópsia de medula óssea normal. Em 14 dias 
obteve melhora clínica, tendo necessitado do uso de 
furosemida EV em BIC, Albumina Humana (AH) e 
PRED. Alta com melhora da anasarca, TGF estimado 
de 31ml/min. Após 01 mês foi reinternado com piora 
da função renal (Cr = 3,0mg/dL) e lesões equimóticas 
em abdome e tronco. Repetida biópsia renal, 
com microscopia eletrônica, confirmando Lesão 
Mínima, com fusão de mais de 90% de pedicelos, 
sendo descartada amiloidose. Considerou-se a 
corticorresistência após 16 semanas de PRED. Não 
houve melhora clínica após 45 dias de Furosemida 
em altas doses e AH, sendo iniciada ultrafiltração 
(UF) diária e Ciclosporina (CsA) (200mg/dia). Após 
15 dias em UF diária houve melhora da anasarca, 
com perda de 18 kg. Recebeu alta em hemodiálise 
(HD) 3x/semana. Após 6 meses em diálise e uso de 
CsA, alcançou-se Cr de 2,6mg/dl, proteinúria de 
2,03g/dl e albumina de 3,1mg/dl. Após 27semanas, 
foi suspensa HD. Atualmente está em uso CsA 
(150mg/dia), com Cr de 1,6mg/dL e proteinúria de 
2,0 g/24h. Conclusão: A presença de IRA em LM 
pode chegar a 25%, porém a necessidade de diálise 
é ainda mais infrequente (4%) com recuperação 
acontecendo mais precocemente do que a vista no 
caso.

Palavras-chave: Glomerulonefrite, Síndrome Nefrótica, 
Nefrose lipoide, Proteinúria, Insuficiência Renal.
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Relato de caso: Granulomatose Eosinofílica com 
Poliangeíte (GEP) sem asma

Autores: Vinícius Sardão Colares, Gustavo Fernandes Ferreira, 
Juliana Bastos Campos, Thais Ramos de Almeida, Vinícius 
Magaton Lima

Objetivo: Discutir um caso de difícil diagnóstico, com 
apresentação incomum. Relato do caso: Homem, 19 
anos, há 1 mês com poliartralgia de grandes articulações 
e perda ponderal de 6kg. Há 1 semana com rash cutâneo 
difuso e petéquias coalescentes em MMII, evoluindo a 
lesões violáceas pruriginosas, em alvo, algumas formando 
vesículas equimóticas. Há 1 dia com febre e úlceras 
orais. Previamente hígido, negava uso de drogas ilícitas 
ou medicações. Negava asma. No 1º dia de internação 
hospitalar evoluiu com piora clínica, sangramento 
de mucosas e lesões em MMSS e face. Os exames 
evidenciaram eosinofilia (4500/mm3), PCR 22 mg/dl 
e proteinúria (800mg), sem hematúria. Vitamina B12, 
LDH, creatinina, C3 e C4 normais. FAN e sorologias de 
hepatites B, C e HIV negativas. Rx de tórax e seios da face 
normais. No 4º dia apresentou dispnéia, dessaturação 
e febre. TC de tórax evidenciou lesões em vidro fosco 
difusas, com árvore em brotamento bilateral. Biópsia 
(Bx) cutânea demonstrou vasculite leucocitoclástica, 
sendo iniciado pulsoterapia com metilprednisolona. 
No 6º dia foi realizado lavado broncoalveolar, sem Bx 
por dessaturação no procedimento. Foi realizada Bx 
renal no 7º dia devido hematúria (23mil) e proteinúria 
(990mg), com laudo de glomerulonefrite necrotizante 
com crescentes (GNC), pauci imune, cANCA positivo 
(1:80). Crioglobulinas negativas. O paciente apresentava 
2/3 critérios de Lanham para GEP e 3/6 critérios pela 
American College of Rheumatology Conclusão: A 
associação de eosinofilia com GEP é frequente, porém 
a idade do paciente e a ausência de quadro pulmonar 
prévio tornam o caso raro. O acometimento renal ocorre 
em cerca de 25% dos casos, sendo a GNC a forma mais 
comum e quase sempre associados a positividade do 
ANCA, mais comumente com pANCA.

Palavras-chave: Vasculite; Síndrome de Churg-
Strauss; Eosinofilia; Anticorpos Anticitoplasma de 
Neutrófilos.

PO: 93

Relato de caso: Hipercalemia sintomática durante 
o tratamento com levofloxacino em paciente renal 
crônico dialítico

Autores: Alexandre Lemos Tavares, Carlos Alberto Chalabi 
Calazans, Cléria Marta Santos Carvalho, Daniel Costa Chalabi 
e Reginaldo Machado Dos Reis
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Objetivo: Paciente com doença renal crônica dialítico 
(DRCd) com hipercalemia sintomático após uso de 
Levofloxacino para tratamento de broncopneumonia. 
Relato do caso: Paciente DRCd historicamente com 
controle bom do nível sanguíneo de potássio, admitida 
no dia 17/11/16 com dor movimento dependente em 
ombro e arcos costais direito, RX de tórax inocente, 
dor ventilatório dependente com Dímero D normal, 
troponina negativa e marcadores de necrose tocados. 
Solicitado tomografia de tórax sem contraste que 
demostrou condensações e broncoaerograma em base 
pulmonar direita - diagnóstico de broncopneumonia. 
Iniciado dia 20/11/16 Levofloxacina. Evoluiu em 
25/11/16 com hipercalemia (9,4) sintomática (fraqueza 
muscular, alargamento de QRS e dispneia), associado 
tal distúrbio com início da medicação sendo então 
suspensa com melhora do quadro descrito (após 
suspensão K = 4,9). Conclusão: Pacientes com DRCd 
normalmente apresentam hipercalemia, motivo pelo 
qual necessitam de hemodiálises eficazes e medidas 
hipocalemiantes, como dieta adequada e evitar uso de 
medicações que levam ao aumento do nível sanguíneo 
do potássio. A bula do Levofloxacino considera a 
hipercalemia como uma reação adversa incomum 
(ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este 
medicamento), porém o caso apresentado serve como 
um alerta para termos cautela e acompanhamento 
mais rigoroso dos níveis de potássio nos DRCd que 
necessitam usar o antibiótico em questão.

Palavras-chave: Doença renal crônica, Hipercalemia, 
Levofloxacino.

Relato de caso: Mulher adulta com anemia, disfunção 
renal e proteinúria não nefrótica

Autores: Alexandre Lemos Tavares, Carlos Alberto Chalabi 
Calazans, Eberaldo Severiano Domingos, Daniel Costa 
Chalabi, Thaygra Thays Assunção Silva

Objetivo: Mieloma múltiplo (MM) caracteriza-se 
por expansão clonal plasmocitária e produção de 
imunoglobulina monoclonal, com destruição óssea, 
falência renal, supressão hematopoiética e infecções. 
Relato de caso de uma jovem com anemia, elevação 
das escórias renais e proteinúria sem outros achados 
específicos. Relato do caso: Paciente feminino, 46 
anos, previamente hígida procura atendimento devido 
à anemia com disfunção renal e proteinúria (2359 
mg/24h). Extensão da propedêutica sem proteína de 
Bence Jones, cadeias Kappa e Lambda no soro normais, 
eletroforese de proteínas sem bandas monoclonais, 
cálcio iônico 1.29, proteína Kappa na urina: 30.700, 
FAN não reator, imunofixação na urina com proteína 
monoclonal Kappa isolada, beta-2 microglobulina 

PO: 95



J Bras Nefrol 2017;39(2 Supl. 3):5-48

de 8.8, mielograma com artefatos, biópsia de medula 
com hiperplasia de grau acentuado e células imaturas 
de origem indeterminada. Rx calota/coluna: sem lesões 
líticas. A imunohistoquímica confirmou diagnóstico 
de mieloma de cadeia leve necessitando de terapia 
específica. Conclusão: A clínica do MM é variável, 
destacando-se anemia, dor óssea, hipercalcemia e 
elevação da creatinina. O diagnóstico é tardio (60 e 65 
anos) e 10% têm menos de 50 anos. A insuficiência renal 
ocorre em 20% a 35% dos pacientes sendo indicativo 
de alta carga tumoral. É importante avaliar com cautela 
os pacientes com suspeita de MM em tempo hábil, uma 
vez que um atraso no diagnóstico está associado com 
impacto negativo da doença.

Palavras-chave: Mieloma múltiplo, Evolução atípica, 
Doença renal terminal.

Relato de caso: uso de antiagregante plaquetário 
como provável fator desencadeante da insuficiência 
renal por embolia por cristais de colesterol

Autores: Daniela Mendes Oliveira, Geraldo Barcellos 
Camargo Neto, Guilherme de Resende Raposo

Objetivo: embolia por cristais de colesterol é causa 
infrequente de insuficiência renal, podendo evoluir 
desfavoravelmente. Segue o caso de paciente com 
insuficiência renal dialítica, cuja etiologia foi 
embolia por cristais de colesterol, sem história de 
procedimento intervencionista prévio. Relato de caso: 
paciente hipertensa, coronariopata, portadora de rim 
único. Internada por angina, indicado tratamento 
conservador. Prescrito bissulfato de clopidogrel, 
paciente recebeu alta. Após uma semana reinternou 
com náuseas, vômitos, mal estar. Exames laboratoriais 
com escórias elevadas, culminando com critérios 
dialíticos. Propedêutica extensa, sem outras alterações. 
Evoluiu com sinal “blue toe”. Realizada biopsia da pele 
do I quirodáctilo, que confirmou isquemia local por 
cristais de colesterol, fechando critérios para síndrome 
de embolia por cristais de colesterol. Conclusão: 
Não podemos afirmar que o uso do antiagregante 
plaquetário tenha desencadeado a síndrome; 20% 
das situações ocorre de forma espontânea. Assim, 
fica evidente que a avaliação clínica e o exame físico 
minucioso é fundamental. Nesse caso a paciente não 
apresentava alterações laboratoriais que direcionassem 
o diagnóstico e sem história prévia de procedimento 
endovascular.

Palavras-chave: síndrome de embolia por cristais 
de colesterol, insuficiência renal, bissulfato de 
clopidogrel.

PO: 96

Serviço de Transplante Renal Hospital Marcio Cunha 
Ipatinga MG Brasil - Resultados dos Transplantes 
Renais Realizados no período de 2010 a 2015

Autores: Carlos Alberto Calazans, Daniel Costa Calazans, 
Renato Ribeiro da Cunha, Daniel Lima Lopes, Roberto Luiz 
Ribeiro, Leonardo Davila Gonçalves e Samira Martins Vieira 
Dias

Introdução: Para uma melhor organização do serviço 
de transplante renal, o estado de Minas Gerais foi 
dividido em 6 regiões. Uma dessas é a Regional Leste 
do MG Transplantes que abrange 7 serviços de diálise, 
sendo o único serviço Transplantador o Hospital 
Márcio Cunha. Objetivo: Apresentar os resultados dos 
transplantes renais que foram realizados nessa região 
no período de 2010 a 2015. Método: Dados numéricos 
foram sumarizados por média e desvio padrão e os 
resultados foram comparados utilizando o teste t. Os 
categóricos que não apresentaram distribuição normal 
foram resumidos em mediana e intervalo interquartil e 
comparados através do teste não paramétrico de Mann-
Whitney. As variáveis categóricas foram expressas em 
número e porcentagem e a diferença entre os grupos foi 
verificada utilizando o teste do Qui-quadrado. Análise 
de sobrevida do paciente utilizou o método de Kaplan-
Meier e comparado pelo test log-rank. Resultados: Na 
análise geral uma sobrevida do paciente no primeiro 
ano de 90.8%, na analise do período de 2010 a 2012 
uma sobrevida do paciente de 87,7% e após ações 
internas no período de 2013 a 2015 a sobrevida foi 
de 95,4%. Conclusão: A condição do enxerto no 1º 
ano tem impacto na longevidade do mesmo, por isso 
é importante acompanhar os pacientes para obter 
resultados favoráveis como apresentado no trabalho. 
O resultado do primeiro ano favorece também os bons 
resultados na análise geral do período 2010 a 2015, 
reforçando as ações tomadas pelo serviço.

Palavras-chave: Transplante renal, Hospital Márcio 
Cunha, Resultados.
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Síndrome do Anticorpo Antifosfolipide

Autores: Gabriel Bittencourt Braga, Thaís de Oliveira Tavares, 
Sergio Wyton Lima Pinto, Soraya Goreti Rocha Machado, 
Stenio Barbosa de Freitas, Maiza Miranda Parreiras

Objetivo: Mostrar a relação de eventos trombóticos 
associado a síndrome do anticorpo antifosfolípide e 
piora da função renal. Relato de Caso: ALT, 49 anos, 
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masculino, encaminhado ao nefrologista em julho de 
2009 devido à piora da função renal. Portador de HAS, 
DPOC, tabagista e etilista. Nega doenças infecciosas, 
fotossensibilidade e artralgias. História pregressa de 
TVP e TEP. Internações recorrentes por piora do padrão 
respiratório. US mostrando rim direito atrófico. Em 
fevereiro de 2011 realizada investigação para trombofilias 
e confirmado síndrome do anticorpo antifosfolípide 
com anticorpo anti cardiolipina IgM positivo. Fator 
V de Leiden, anticoagulante lúpico e antitrombina III 
negativos. Exame de urina com traços de hemoglobina 
e sem dimorfismo eritrocitário. Iniciou tratamento com 
varfarina, sendo observado redução das internações por 
descompensação respiratória e melhora da função renal. 
Conclusão: A síndrome do anticorpo antifosfolípide é uma 
doença rara, mais frequente em mulheres, caracterizada 
por tromboses venosas e arteriais, o que pode agravar a 
função renal. Seu diagnóstico é de exclusão, sendo feita 
por uma combinação de analise laboratorial e dados 
clínicos. A anticoagulação continua sendo o tratamento 
padrão. Novas drogas estão em estudos.

Palavras-chave: Trombóticos, Função renal, 
Anticoagulação.

Síndrome Hemolítica Urêmica atípica (SHUa): caso 
em adulto jovem

Autores: Juliana Avelar Duarte, Giulliana Marçal, Marília de 
Souza Vilela Cançado, Sandra Simone Vilaça  

A SHUa é rara e grave com prevalência de 7 por um 
milhão de crianças na Europa. Apesar de acreditar-se 
que é uma doença pediátrica, em um estudo de coorte na 
França 58% dos casos ocorreram em adultos. Na SHUa 
há uma alteração da via alternativa do complemento. O 
diagnóstico é baseado na presença de anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia e lesão renal aguda 
assim como na SHU não mediada pelo complemento. 
O diagnóstico laboratorial é desafiador porque o 
rastreio de mutações e anticorpos para as proteínas 
do complemento não está amplamente disponível. O 
tratamento precoce da SHUa diminui sua morbidade e 
mortalidade, portanto é fundamental o seu diagnóstico 
diferencial com a SHU. Trata-se de N.S.B, sexo feminino, 
30 anos, admitida com quadro de diarréia, hemólise 
com esquizócitos, plaquetopenia, anúria e indicação de 
terapia renal substitutiva. Os critérios adotados para o 
diagnóstico foram: anemia hemolítica, plaquetopenia, 
acometimento renal, pesquisa negativa para Shiga 
toxina, atividade ADAMTS13 normal. Além disso, a 
paciente apresentou hemólise persistente. Foi iniciado 
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tratamento de escolha com eculizumabe, recebeu alta 
hospitalar e ainda necessita de terapia renal substitutiva 
após 3 meses do diagnóstico. O volume de diurese 
está aumentando gradativamente, porém a resposta a 
terapia só pode ser avaliada após decorridos 6 meses do 
seu início.

Palavras-chave: Síndrome Hemolítica Urêmica, 
complemento.

Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica Pós 
Transplante Renal - Relato de Caso

Autores: Leandro Santos Miranda, Amanda do Vale Monteiro, 
Silvana Maria Carvalho Miranda, Gerson Marques Pereira 
Júnior, André de Sousa Alvarenga, Márcia Mendes Dias, Gilto 
D’Alcantara Souza Júnior

Santa Casa de Belo Horizonte.

Objetivo: Relato de Síndrome Hemolítico Urêmica 
atípica (SHUa) pós-transplante renal. Relato de caso: 
JMPY, 43 anos, feminina, com doença renal crônica 
dialítica secundária a glomerulonefrite crônica. 
Submetida a transplante renal, doador falecido. Usou 
Timoglobulina, Prednisona, Tacrolimus (TAC) e 
Everolimus. No 3º dia pós-operatório (DPO) evoluiu 
com queda progressiva das plaquetas, anemia hemolítica 
microangiopática e piora da função do enxerto com 
necessidade de diálise. Suspenso TAC e iniciado Plasma 
Fresco Congelado no 8º DPO. Intercorreu com edema 
agudo de pulmão, necessidade de ventilação mecânica e 
choque séptico. Não realizado biópsia renal pelo estado 
crítico da paciente, iniciado antibiótico e hemodiálise 
(HD). Submetida a plasmaferese, após 3 sessões 
documentado elevações de transaminases e persistência 
dos demais sintomas. Presumido diagnóstico de SHUa 
e iniciado Eculizumabe no 19º DPO, com melhora 
clínica, laboratorial, mas mantendo necessidade de HD. 
Submetida a enxertectomia por trombose do enxerto 
renal, atribuída a uma conjunção de fatores: hematoma 
após punção de cateter duplo-lúmen em veia femoral 
ipsilateral ao enxerto, choque com necessidade de aminas 
e SHUa. Atualmente em HD usando eculizumabe em 
remissão da doença. Conclusão: SHUa esta associada a 
alta taxa de mortalidade e falência renal. Neste caso, o 
tratamento com Eculizumabe conteve as manifestações 
hematológicas, mas sem recuperação da função do 
enxerto.

Palavras-chave: Síndrome hemolítico-urêmica 
atípica; transplante renal; tratamento.
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Síndrome Nefrótica (SN) e Lesão Renal Aguda (LRA) 
em lactente: Relato de um caso de Sífilis Congênita 
(SC). Acompanhamento de 1 ano e 4 meses

Autores: Cristiane Nahas Lara Camargos, Roberta Grazzi 
Salum, Silvana Teotônio Simão, Verônica Ferreira Curry

Objetivo: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, 
crônica, com manifestações cutâneas, provocadas por uma 
espiroqueta. Na SC, há infecção fetal via hematogênica.1 
Os sintomas da SC precoce se apresentam nos primeiros 
2 anos. Assume diversos graus de gravidade, sendo a mais 
grave a sepse com anemia, icterícia e hemorragia. Outras 
manifestações: Lesões cutâneo-mucosa, palmo-plantares, 
fissuras periorficiais, condilomas planos anogenitais; 
lesões ósseas; neurológicas; hepatoesplenomegalia, rinites 
sanguinolentas, pseudo-paralisia de membros, pancreatite 
e nefrite.1;2 No Brasil, a SC é um problema de saúde 
pública. Em Minas Gerais, o número de casos notificados 
aumentou de 165 (2007) para 1302 (2016).3 Nosso 
objetivo é alertar para a SC como causa de SN e LRA.4 
Relato do Caso: Lactente de 4 meses, feminina, estava com 
irritabilidade/prostração, edema, e oligúria. Apresentava 
lesões de pele descamativas (áreas purpúreas), tratadas 
anteriormente como escabiose. Exames: proteína 2+ 
(urina), hipoalbuminemia, aumento de colesterol, ureia e 
creatinina (1,7mg/dl). Observado, no cartão de pré-natal, 
diagnóstico de sífilis materna e tratamento inadequado. 
O VDRL da criança foi de 1:258. Radiografia de ossos 
longos e líquor sem alterações. Iniciada diálise peritoneal 
e penicilina cristalina. Em 2 dias evoluiu com aumento 
da diurese e desaparecimento das lesões cutâneas. 
Suspensa diálise. Manteve SN tratada com corticoide 
2mg/kg (prescrito por 7 meses), furosemida, aldactone e 
captopril. Criança (com 20 meses) está sem medicamentos 
(proteinuria negativa, creatinina: 0,24 mg/dl). Conclusão: 
As ações para o diagnóstico e prevenção da SC precisam 
ser reforçadas. O médico deve estar atento para o 
diagnóstico e tratamento da SC.

PO: 101

Síndrome nefrótica primária em adulto jovem: 
tratamento fundamentado à luz do estudo 
anatomopatológico

Autores: Beatriz Pimenta¹, Arthur Vieira Piau¹, Bruno Carlos 
Caixeta¹, Gabriela Santana Ataliba¹, Hallan Reis Trindade¹, 
Policarpo J.A.F¹., Laura Coimbra Teixeira¹, Mesquita. Leonardo 
Mendes¹, Liege Souza Castro¹, Polyana Almeida Barbosa¹, 
Joao Milton Martins de Oliveira Penido²
1 Graduandos em Medicina da Universidade Federal de Ouro 
Preto.

² Professor Dr. Orientador.
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Sobreposição de glomeruloesclerose segmentar e 
focal e glomerulopatia membranosa em um paciente 
com síndrome nefrótica: relato de um caso

Autores: Crislaine Aparecida da Silva, Fabiano Bichuette 
Custodio, Matheus Rodrigues Vieira, Maria Luiza Gonçalves 
dos Reis Monteiro, Juliana Reis Machado, Marlene Antônia 
dos Reis

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente cuja biópsia 
renal apresentou lesões compatíveis com a podocitopatia 
Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF) e com 
Glomerulopatia Membranosa (GM). Relato do caso: 
Paciente do sexo feminino, 17 anos, leucoderma admitida 
com edema de membros inferiores associado a episódios 
de urina espumosa e hipertensão arterial. Os exames 
clínicos e laboratoriais revelaram um quadro de síndrome 
nefrótica. A paciente foi submetida a biópsia renal que 
foi examinada através das técnicas de microscopia de luz, 
imunofluorescência e microscopia eletrônica. Observou-
se espessamento das alças capilares, glomeruloesclerose 
segmentar e focal, irregularidades da membrana basal do 
tipo “espículas”, depósito de IgG com padrão finamente 
granular e apagamento dos pedicelos. Os achados 
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Objetivo: Descrever caso clínico de Síndrome Nefrótica 
Primária em jovem atendido no Ambulatório da UFOP. 
A partir do caso, discutir a importância do exame clínico 
e da Biópsia Renal Percutânea (BR) para diagnóstico 
etiológico e orientação do tratamento. Relato de caso: 
JML, sexo masculino, 25 anos, relata edema de membros 
inferiores e “urina espumosa” com início há 30 dias, após 
partida de futebol. Sete dias após o início da moléstia, foi 
internado na Santa Casa de Ouro Preto com quadro clínico 
de edema e hipertensão arterial. À internação constatou-
se proteinúria, microhematúria, hipoalbuminemia e 
hipercolesterolemia. Após alta hospitalar, foi referendado 
ao Centro de Saúde da UFOP, em uso de losartana e 
sinvastatina. Negou faringoamigdalite recente, uso de 
álcool, tabaco e de drogas ilícitas. Teve relações sexuais 
desprotegidas com parceira fixa (sic). Ao exame físico: 
bom estado geral, edema de membro inferior ++/++++, 
PA: 140/85 mmHg. Mucosas coradas, ausência de 
linfoadenomegalia e hepatoesplenomegalia. Conclusão: 
Mediante exclusão de causas de Síndrome Nefrótica 
Secundária por meio de anamnese e exame físico 
cuidadosos e por avaliação laboratorial complementar, as 
principais hipóteses diagnósticas são Glomeruloesclerose 
Segmentar e Focal, Nefropatia de Berger e Nefropatia 
por lesões mínimas. O diagnóstico diferencial no adulto 
deve ser orientado pela BR, que possibilitará diagnóstico 
anatomopatológico, além da avaliação do prognóstico e 
do tratamento mais adequado.

Palavras-chave: Síndrome Nefrótica; Glomerulopatias 
Primárias; Proteinúria.
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morfológicos foram compatíveis com GESF e com GM 
em estágio II. Conclusão: As características clínicas, 
excluindo causas secundárias, e morfológicas na biópsia 
da paciente, mostra uma possível sobreposição de GESF 
e GM ambas primárias. A glomeruloesclerose segmentar 
e focal observada na biópsia desta paciente não parece 
estar relacionada com a progressão da GM e sim com o 
desenvolvimento da podocitopatia GESF. Porém, mais 
estudos são necessários para elucidar os mecanismos que 
acarretam a sobreposição dessas duas entidades.

Palavras-chave: Síndrome Nefrótica, 
Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, 
Glomerulopatia Membranosa.

Tecnologias de enfermagem para o cuidado do 
paciente em hemodiálise: revisão integrativa da 
literatura

Autores: Simone Soares da Silva, Luana Emerick Knupp, 
Lucinete de Oliveira Souza, Morgana Maria Rampe Reis

A principal forma de tratamento da DRC é a 
hemodiálise (HD). (FRAZÃO et al., 2014). Ela 
provoca situações que comprometem o aspecto 
físico e psicológico. É importante a intervenção da 
enfermagem em busca de solução nas limitações 
provocadas pela DRC e pelo o tratamento. 
(CESARINO; CASAGRANDE, 1998). O enfermeiro 
poderá utilizar de tecnologias leves; leve-duras e duras 
para o cuidado em saúde (MERHY apud KOERICH 
et al., 2006). O objetivo deste trabalho é realizar 
uma revisão integrativa da literatura sobre os tipos 
de tecnologias que o enfermeiro tem desenvolvido 
ou que poderia utilizar para o cuidado do paciente 
em HD. Foi realizada uma revisão integrativa. 
Encontradas 128 referências. Selecionados 13 artigos, 
que foram examinados mediante um formulário 
adaptado de Ursi (URSI, 2005). Analisados os 13 
artigos selecionados, verificou-se que a maioria 
foi: publicados no LILACS, a partir de 2008; eram 
pesquisa qualitativa; alguns traziam mais de um tipo 
de tecnologia; identificadas 19 tipos de tecnologias 
e a maioria foi leve e leve-dura; o principal público 
alvo eram os pacientes com DRC em HD; a discussão 
em grupo/educação em saúde foi a tecnologia mais 
utilizada. Sendo assim, deve-se estimular o uso de 
tecnologias, sobretudo as consideradas leves e leve-
duras, pois são práticas, facilmente desenvolvidas 
e aplicáveis. Atividades como o acolhimento, as 
rodas de conversa, educação em saúde, bem como 
métodos e processos de enfermagem são intervenções 
essenciais para estimular a autonomia do sujeito e 
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consequente seu estado de equilíbrio. O acolhimento 
do enfermeiro ao paciente deve ser baseado na atitude 
positiva, na escuta qualificada, construindo uma 
relação de mútuo interesse.

Palavras-chave: hemodiálise, tecnologias em saúde e 
enfermagem.

Ureteroplastia percutânea no pós transplante Renal

Autores: Molise Fortuna Penissi Maroco1, Magnum de 
Oliveira Matos3, Rafael Gustavo Gomide Alcántara2, Pedro 
Bastos Guimarães de Almeida3, Gláucio da Silva Souza3, 
Marcio de Souza3, Vinícius Sardão Colares3, Gustavo 
Fernandes Ferreira3

1 Departamento de Nefrologia da UFJF.
2 Radiologia Intervencionista Santa Casa de Juiz de Fora.
3 Unidade de Transplante Renal - Santa Casa de Juiz de Fora.

J.A.T.A, masculino, 53 anos, pardo, transplantado 
renal com doador falecido em 18/10/2016, tendo 
como doença de base nefropatia diabética. Recebeu 
indução com Thymoglobulina e manutenção com 
tacrolimo, prednisona e everolimo. Doador de 40 
anos, causa do óbito AVCh (KDPI73%). Evoluiu 
com DGF no pós operatório. Realizada biópsia 
renal no 13º dia pós transplante que mostrou 
rejeição boderline, optado por não realizar 
tratamento devido a evolução clínica favorável. 
O paciente recebe alta hospitalar no 20º dia pós 
transplante apresentando boa diurese Cr de 4,02 
com melhora progressiva, atingindo valor de 2,8 
no 32º dia pós transplante. Aproximadamente 3 
meses após o transplante paciente reinterna para 
investigação de piora da função renal, ganho de peso 
e diminuição do volume urinário. A investigação 
inicial mostrou creatinina de 5,1, USG sugestivo de 
estenose de ureter evidenciando rim transplantado 
com parênquima normal, moderada dilatação 
do sistema coletor e do ureter que apresentava 
contudo anecoico no segmento justavesical. A TC 
mostrou ureterohidronefrose moderada difusa 
até a topografia do implante ureteral onde havia 
pequeno espessamento parietal sólido da parede da 
bexiga. Realizada ureterocistoscopia para implante 
de duplo J, no entanto o procedimento não obteve 
sucesso, não sendo possível progredir com o fio 
guia. Realizada então nefrostomia percutânea no 
92º dia pós transplante. O paciente evoluiu com 
aumento do volume urinário mantendo disfunção 
renal e azotemia. Realizada nova biópsia renal no 
95º dia pós transplante que mostrou IFTA associada 
vasculopatia hipertensiva. No dia 08/02, 105º dia 
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pós transplante foi realizada ureteroplastia com 
balão 7x 40 mm, colocação de cateter duplo J6F e 
deixado cateter monolumen com função sentinela, 
sem intercorrências. Paciente evoluiu com melhora 
da função renal e da diurese após o procedimento, 
recebendo alta hospitalar 2 dias após o mesmo com 
melhora progressiva da função renal, atualmente 
com creatinina de 2,1 ainda em regressão.

Usando a tecnologia para reduzir as barreiras no 
acesso a lista de transplante renal

Autores: Joao Otávio de Souza Carvalho, Kamille Vidon 
Bastos, Elaine Barbeta de Freitas, Beatriz dos Santos Perreira, 
Gláucio da Silva Souza, Marcio Luiz de Souza, Fernanda 
Soares Oliveira, Ana Carolin de Assis, Vinicius Sardão 
Colares, Gustavo Fernandes Ferreira

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Centro de 
Tratamento de Doenças Renais.

Introdução: Disparidades no acesso ao transplante 
renal persiste apesar de décadas no reconhecimento 
e tentativas de reduzir e melhorar a equidade para os 
pacientes portadores de doença renal crônica terminal. 
A tecnologia pode ser usada para reduzir as barreiras 
impostas e observadas até o momento no acesso à lista 
de transplante. Metodologia: Implementamos em nosso 
centro uma plataforma (Web-Based software - Magnus, 
Magnus Tecnologia) para melhorar a comunicação entre 
os centros de diálise e o centro transplantados. Iniciamos 
usando a tecnologia em fevereiro de 2012. Desde então 
todos os centros de diálise (19 centros) que possuem 
nosso centro como referência para transplante renal 
começaram a utilizar a plataforma para comunicar com 
o centro transplantador e receber informações do centro 
transplantador. Analisamos o tempo entre o paciente 
iniciar no programa de hemodiálise e ser referenciado 
para o transplante nos primeiros 4 anos de uso da 
plataforma. Utilizamos o chi quadrado para avaliar 
a diferença entre os anos. Resultados: 1106 pacientes 
foram referenciados para o transplante renal. (193 em 
2012; 285 em 2013; 346 em 2014 e 282 em 2015) de 
19 centros diferentes de diálise. Pacientes encaminhados 
para o transplante antes de iniciar diálise aumentou de 
4% em 2012 para 13% em 2015. Pacientes com menos 
de 6 meses em diálise foram de 23%, 26%, 44% e 
47% em 2012, 2013, 2014 e 2015 respectivamente (p 
< 0,05). Paciente com mais de 6 meses de dialise foram 

PO: 106 Uso de imunomodulador no tratamento da doença 
renal aguda secundária a síndrome hemolítica 
urêmica atípica

Autores: Robson Eugênio da Silva, Carolina de Oliveira 
Bernades, Vitória Lima Boaventura, Francisco Roberto Lello 
Santos, Hugo Edgar Silva

Objetivo: Relatar a Insuficiência Renal (IR) como 
manifestação clínica da Síndrome Hemolítica Urêmica 
Atípica (SHUa); e a utilização de imunomodulador no 
tratamento. Relato: V.E.S. 38 anos, feminino. Iniciou 
quadro de vômito e diarreia, sem muco, pus e sangue, febre 
e oliguria. Evoluiu para IR aguda. Iniciado hemodiálise. 
Exames: hemoglobina: 5,6 g/dL; plaquetopenia; 
creatinina: 22 mg/dL; ureia: 191 mg/dL, reticulocitose;  
pesquisa de esquizócitos positiva; desidrogenase 
lática: 1808 U/L; bilirrubinas total e frações normais; 
coombs direto negativo; distúrbios de coagulação; C3 
e C4 consumidos; marcadores sorológicos para lúpus 
negativo; síndrome do anticorpo anti-fosfolípede e fator 
reumatoide negativos. Ultrassom do trato urinário sem 
alterações. PCR para Shiga toxina nas fezes e atividade 
do ADMTS13 respectivamente negativo e 49%. Iniciado 
então 08 sessões de plasmaferese e mantida hemodiálise. 
Diagnóstico: SHUa. Baixa resposta terapêutica à 
plasmaferese iniciado então o uso de Eculizumab. 
Apresentou então melhora clínica e laboratorial após 
utilização do imunomodulador quinzenal associada 
à hemodiálise. Conclusão: O início precoce da terapia 
com Eculizumab está associado a maiores taxas de 
recuperação das lesões em órgão alvo e a melhora do 
prognóstico. Pontos não esclarecidos pela literatura: 
periodicidade das infusões, quando interromper a 
terapêutica, dosagem da eculizumabemia e/ou estudo 
mutacional. Baseamos a manutenção nos critérios de 
hemólise.

Palavras-chave: Síndrome Hemolítica Urêmica 
atípica, Eculizumab, Insuficiência renal.

PO: 107

73%, 68%, 47% e 40% em 2012, 2013, 2014 e 2015 
respectivamente (p < 0,05). Conclusão: Nossos achados 
demonstram que a plataforma não só reduziu o tempo 
entre o início da diálise e ser referenciado para a diálise 
como aumentou o número de pacientes que tiveram 
acesso a lista de transplante em 4 anos de avaliação.
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