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APRESENTAÇÃO ORAL

6

O FENOFIBRATO ATENUA A LIPOTOXICIDADE RENAL EM 
CAMUNDONGOS OBESOS E UNINEFRECTOMIZADOS

Barbara Bruna Abreu Castro1, Kaique Arriel1, Petrus Ferreira Renó1, Bianca 
De Fatima Pereira1, Fabiana Bastos Bonato1, Paulo Giovani Albuquerque 
Suassuna1, Marco Antonio Cenedeze2, Niels Olsen Saraiva-Camara2, Helady 
Sanders-Pinheiro1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora
2 Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A lipotoxicidade renal decorrente da obesidade pode causar 
doença renal crônica e pode ser ainda mais lesiva quando há redução de 
massa renal. A ativação do receptor ativado por proliferador de peroxissomo-α 
(PPAR-α) pelo fenofibrato (FF) pode ser uma via de proteção no controle da 
lesão renal. Objetivo: Investigar o efeito do FF na lesão renal induzida pela 
obesidade em camundongos uninefrectomizados. Metodologia: camundongos 
C57Bl6 uninefrectomizados (Doador) ou não (Sham) consumiram dieta 
padrão ou hiperlipídica. Os camundongos obesos (OB) foram tratados com 
FF (0,02%). Avaliamos função e morfologia renais, marcadores lipídicos e 
mediadores inflamatórios. Resultados: Animais OB desenvolveram acúmulo 
renal de lipídios e proteinúria, incluindo expansão mesangial e inflamação. O 
tratamento com FF (Doador OB FF) reduziu o acúmulo de triglicerídeos no rim 
(5,00+1,42 vs. 7,94+3,31mg/g de tecido do grupo Doador OB) e a proteinúria 
[2,70 (1,53–4,21) vs. 4,93 (3,69–6,76) mg/24h do Doador OB]. O FF impediu a 
expansão mesangial (0,14+0,16 vs. 0,46+0,24%) e atenuou o desenvolvimento 
da inflamação renal, reduzindo os níveis de MCP-1 (0,99+0,23 vs. 3,41+1,36) 
e FGF-21 (0,40+0,38 vs. 10,67+10,44), comparados ao grupo Doador OB. 
Conclusão: A ativação do PPAR-α pelo FF atenuou as lesões glomerulares e 
túbulo-intersticiais induzidas pela lipotoxicidade renal, e assim protegeu o rim 
de camundongos uninefrectomizados da lesão induzida pela obesidade.

Palavras-chave: lipotoxicidade | obesidade | doador renal | PPARα | doença 
renal crônica
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS: 
RESULTADOS DO ESTUDO MULTICÊNTRICO ADERE BRASIL

Aline Rios Freitas De Almeida1, Fabiane Rossi Dos Santos Grincenkov2, 
Fernando Antônio Basile Colugnati3, José Osmar Medina Pestana4, Sabina 
De Geest5, Helady Sanders-Pinheiro1, Centros Do Estudo Adere Brasil1

1 Serviço de Transplante Renal do Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Juiz de Fora
2 Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora
3 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora
4 Hospital do Rim e Hipertensão
5 Institute Of Nursing Science/ department Of Public Health/ Universidade de Basel

Introdução: Melhorar a qualidade de vida (QV) é resultado do transplante 
renal (TxR), porém dados brasileiros são escassos. Objetivo: Descrever a 
QV de receptores de TxR de amostra do país. Método: Estudo transversal, 
dados secundários do ADERE BRASIL, colhidos em 20 centros de TxR, de 
dez/15-jun/17. A amostra foi estratificada por região (S/SE-R1, N/NE/CO-
R2) e número de TxR/ano, com seleção aleatória de pacientes. Utilizamos o 
WHOQOL-bref para avaliar a QV. Feita estatística descritiva para sexo, idade, 
região e população brasileira. Resultados: Incluímos 1105 indivíduos, 58,5% 
masculinos e idade de 47,6±12,6 anos. O escore médio da QV geral foi 81±15,1 
e por domínios: físico, 58,6±11,6; psicológico, 65,5±11,4; relações sociais, 
68,3±17,1; meio ambiente, 64,2±13,3. Os escores médios de QV são maiores 
na R1. Os escores de QV são menores nas mulheres nos domínios psicológico e 
meio ambiente, em todas as faixas etárias. No domínio físico, QV das mulheres 
mais velhas é maior que das mais jovens, e entre homens é o inverso. Nas 
relações sociais, QV é similar após 45 anos. Os com TxR, comparados a 

população referência, apresentam escores similares para QV geral e domínio 
físico, pior escore nas relações sociais, e melhor no meio ambiente. Conclusão: 
Encontramos subgrupos com QV mais baixa: mulheres, idade >45 anos e viver 
na R2. O domínio de pior escore é o físico e o melhor, as relações sociais. A QV 
dos com TxR, exceto nas relações sociais, foi similar a amostra da população.

Palavras-chave: Qualidade de vida | Transplante Renal | Estudo multicêntrico | 
Epidemiologia
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE DILATAÇÃO DO 
TRATO URINÁRIO PARA PREDIÇÃO DE RESULTADOS DE LONGO 
PRAZO EM HIDRONEFROSE ANTENATAL ISOLADA: UM ESTUDO 
DE COORTE

Mariana Affonso Vasconcelos, Fernanda Fagundes Melo, Ana Cristina 
Simões E Silva, Cristiane Dos Santos Dias, Ludmila C Rosa, Maria Christina 
L Oliveira, Eduardo Araujo Oliveira

FM/UFMG

A Hidronefrose fetal (HF) é uma das principais malformações fetais, mas seu 
manejo é controverso. Objetivo: Avaliar o desempenho da nova classificação 
de dilatação do trato urinário (DTU) para prever desfechos clínicos em longo 
prazo em lactentes com HF isolada (HFI). Metodologia: 447 lactentes foram 
diagnosticados com HFI grave isolada e foram acompanhados prospectivamente. 
A principal variável preditiva para a análise foi o novo sistema de classificação 
UTD. Os eventos de interesse foram intervenções cirúrgicas, infecções do 
trato urinário, doença renal crônica (DRC) estágio II ou superior, hipertensão 
arterial e proteinúria. Resultados: Entre 447 lactentes com HFI incluídos na 
análise, 255 (57%) tinham DTU P1, 93 (20,8%) DTU P2 e 99 (22,2%) DTU 
P3. O tempo médio de acompanhamento foi de 9 anos (intervalo de IIQ, 7-12 
anos). De 447 pacientes incluídos na análise, 11 (2,5%) tinham hipertensão, 
13 (2,9%) exibiram proteinúria leve persistente, 14 (3%) desenvolveram 
DRC estágio 2 e 26 (5,8%) tiveram o desfecho composto de lesão renal. Por 
análise de sobrevivência, o sistema DTU previu com precisão todos os eventos 
de interesse. De acordo com a análise de sobrevivência de Kaplan-Meier, a 
probabilidade de lesão renal aos 20 anos de idade foi estimada em cerca de 
0%, 14% e 56% para pacientes designados para DTU P1, DTU P2 e DTU P3, 
respectivamente (p <0,001 ). Resultados:A nova classificação DTU tem um 
bom desempenho para discriminar resultados clínicos de médio  e longo prazo.

Palavras-chave: Hidronefrose fetal | Dilatação do trato urinário | obstrução da 
junção ureteropélvica
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SASSOCIAÇÃO ENTRE GENÓTIPO E FENÓTIPO NA DOENÇA DE 
FABRY – RESULTADOS DO PROJETO RIM FABRY BRASIL

Luciana Senra De Souza Sodré1, Rosália Maria Nunes Henriques Huaira1, 
Fernando Antônio Basile Colugnati1, Luciane Senra De Souza Braga1, Carlos 
Alberto Huaira Contreras1, Marcus Gomes Bastos1, Marcelo Paula Coutinho2, 
Natália Maria Da Silva Fernandes1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora
2 Datagenno Interactive Research

A Doença de Fabry é uma doença genética, crônica, hereditária, progressiva 
e multissistêmica ligada ao X causada por mutações no gene GLA. A 
ausência/deficiência da enzima α-Gal A resulta no acúmulo de Gb3 nos 
lisossomos levando a morbimortalidade. A relação genótipo/fenótipo é 
pouco explorada e influenciada por fatores epigenéticos. Objetivo de avaliar 
a relação genótipo/fenótipo na Doença de Fabry no projeto Rim Fabry 
Brasil. Análise de dados secundária do projeto multicêntrico: Rim Fabry 
Brasil. Incluídos 854 centros de diálise, 75059 indivíduos triados através 
de questionário e TCLE. Os dados foram digitados no algoritmo que filtra 
os possíveis portadores da doença de Fabry, descarta os que provavelmente 
não tem a doença e os demais encaminhados para coleta de sangue em papel 
filtro para dosagem enzimática e teste genético. Identificadas 47 mutações. 
A mais frequente foi: c.352C>T p.Arg118Cys 17,6% pacientes Doença renal 
e 25,8% nos familiares. À associação das manifestações clínicas com a 
mutação c.352C>T p.Arg118Cys nos pacientes com doença renal encontrado: 
Sintomas Cardíacos 45,5%, neurológicos 22,7%, gastrointestinais 13,6%, 
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angioqueratoma 0%, córnea verticilata 0%. Entre os familiares: Insuficiência 
renal 4,1%, Sintomas Cardíacos 15,1%, neurológicos 28,8%, gastrointestinais 
6,8%, angioqueratoma 1,4%, córnea verticilata 1,4%. Os sintomas cardíacos e 
neurológicos foram os mais associados à mutação e a prevalência de sintomas 
patognomônicos da doença de Fabry foi rara.

Palavras-chave: doença de Fabry | genótipo | fenótipo | mutação
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ACHADOS MORFOLÓGICOS DO COVID-19 EM BIÓPSIAS 
PERCUTÂNEAS DE RINS NATIVOS

David Campos Wanderley, Stanley De Almeida Araújo

Instituto de Nefropatologia

Introdução: Acredita-se que a doença por coronavírus 2019 (COVID-19) 
cause lesão renal por uma variedade de mecanismos, incluindo distintas de 
apresentações morfológicas à biópsia renal. Alterações túbulo-intersticiais, 
vasculares e glomerulares já foram relatadas até o momento. Objetivo: descrever 
as alterações morfológicas de biópsias renais de rins nativos de pacientes com 
diagnóstico recente de COVID-19 (até meses do diagnóstico), correlacionando 
com perfil epidemiológicos e achados laboratoriais. Métodos: Estudo descritivo 
analítico do tipo transversal, no qual foram analisados 25 laudos de biópsias 
de rins nativos realizadas em 2020 e enviados a um centro de referência em 
nefropatologia. Resultados: os pacientes eram predominantemente homens 
(68%), com idade média de 41,28 anos, que tiveram como principais queixas 
a alteração da função renal (100%), proteinúria nefrótica ou subnefrótica 
(52%) e hematúria (24%). Os principais diagnósticos morfológicos foram 
alterações túbulo-intersticiais com necrose tubular aguda (56%), GESF (25%), 
microangiopatia trombótica aguda (12,5%), glomerulonefrite crescêntica 
pauci-imune (4%) e Nefrite fúngica (1%). As glomerulopatias ocorreram em 
pacientes com tempo de diagnóstico superior a 2 meses. Conclusão: Pacientes 
com COVID-19 desenvolvem um amplo espectro de doenças glomerulares e 
tubulares, que acomete faixa etária variável e cujos mecanismos fisiopatológicos 
ainda não estão completamente esclarecidos.

Palavras-chave: Insuficiência renal Aguda |  Glomerulopatias | COVID-19

E-PÔSTER EM DESTAQUE

TRANSPLANTE RENAL

4

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA VERSÃO 2020 DA THE BASEL 
ASSESSMENT OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRESSIVE 
MEDICATIONS SCALE (BAASIS)

Juliana Ferreira Bezerra Azevedo1, Vanessa Drummond1, Emiliana Spadarotto 
Sertório1, Elisa Oliveira Marsicano-Souza1, Sabina De Geest2, Helady 
Sanders-Pinheiro1

1 Serviço de Transplante Renal, Hospital Universitário, Universidade Federal de 
Juiz de Fora
2 Institute Of Nursing Science, department Of Public Health, University Of Basel

Introdução: A Basel Assessment of Adherence Scale for Imunossuppressives 
(BAASIS), específica para avaliação da não aderência (NA) pós transplante, foi 
adaptada e validada para o português em 2013. Objetivo: Realizar adaptação 
transcultural da versão atualizada (2020) da BAASIS (versões questionário 
(VQ) e entrevista (VE). Métodos: Utilizamos o protocolo de Guillemin 
composto por tradução, retrotradução, análise por comitê de especialistas e pré-
teste. Resultados: O instrumento foi traduzido por dois tradutores experientes, 
e gerado documento de consenso sobre os 28 e 13 pontos de discordância nas 
VE e VQ, respectivamente. Foi enviado para retrotradução por dois outros 
tradutores, e compiladas as 30 e 23 modificações na VE e VQ. A versão 
original, versões de consenso da tradução e a retrotradução foram analisadas 
por comitê de especialistas (3 nefrologistas e 2 enfermeiros), que fizeram a 
avaliação semântica, idiomática e conceitual das versões. As discordâncias (17 
da VE e 13 da VQ), que se concentravam nas orientações prévias às perguntas 
da escala, foram discutidas e foi criada a versão para teste. Pré-testada em 11 

pacientes, não foram encontradas dificuldades de compreensão. A versão final 
adaptada foi então criada. Conclusão: Seguindo metodologia recomendada, a 
versão 2020 da BAASIS foi adaptada para ser utilizada na prática clínica e em 
pesquisas sobre aderência em transplante. Permissão para uso da BAASIS no 
site https://baasis.nursing.unibas.ch/how-to-obtain/.

Palavras-chave: transplante renal | autorrelato | aderência do paciente | não-
aderência a medicação | BAASIS
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FATORES ASSOCIADOS À INATIVIDADE FÍSICA EM 
TRANSPLANTADOS RENAIS BRASILEIROS: RESULTADOS DO 
ESTUDO MULTICÊNTRICO ADERE BRASIL.

Emiliana Spadarotto Sertorio1, Maycon De Moura Reboredo2, Fernando 
Antônio Basile Colugnati3, Kris Denhaerynck4, Stefan De Smet5, José Osmar 
Medina Pestana6, Sabina De Geest7, Helady Sanders-Pinheiro1

1 Unidade de Transplante Renal, HU-UFJF e Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 
Pesquisas em Nefrologia
2 Faculdade de Medicina e Núcleo de Pesquisa em Pneumologia, Universidade 
Federal de Juiz de Fora
3 Universidade Federal de Juiz de Fora e Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 
Pesquisas em Nefrologia
4 Institute Of Nursing Science, department Of Public Health, University Of Basel
5 department Of Microbiology, Immunology And Transplantation, Ku Leuven
6 Hospital do Rim e Hipertensão, Fundação Oswaldo Ramos, Nefrologia, 
Universidade Federal de São Paulo
7 Institute Of Nursing Science, department Of Public Health, University Of Basel 
And Ku Leaven

Introdução: O Estudo ADERE Brasil mostrou elevada prevalência de 
inatividade física (69,1%) em transplantados renais (PTR). Estratégias 
para contornar esta condição dependem da identificação das barreiras nesta 
população. Objetivo: Identificar os fatores multiníveis (paciente, profissional de 
saúde, centro de transplante e sistema de saúde) associados à inatividade física 
em PTR. Métodos: Estudo transversal multicêntrico, com dados secundários 
do ADERE Brasil. Através de autorrelato (OMS 2010), classificamos os PTR 
em inativos (<150min/semana) ou suficientemente ativos (>150min/semana). 
Analisamos fatores multiníveis por regressão logística sequencial. Resultados: 
Incluímos 1105 PTR, 58,5% masculinos, idade de 47,6±12,6 anos e 18,7% 
eram obesos. Os fatores associados à inatividade física foram no nível do 
paciente: renda >1 salário mínimo (OR 0,663; IC 0,485-0,905; p=0,01), 
estudante (OR 0,585; IC 0,373-0,916; p=0,019), tabagismo (OR 2,428; IC 
0,972-6,064; p=0,058), IMC>30 (OR 1,790; IC 1,258-2,547; p<0,001), doença 
vascular periférica (OR 3,176; IC 1,198-8,423; p=0,021), hospitalizações 
pós-transplante >3 (OR 1,576; IC 1,166-2,132; p=0,003); no nível do centro: 
educador físico na equipe (OR 0,540; IC 0,456-0,638; p<0,001), hospital com 
alunos de graduação (OR 1,470; IC 1,015-2,128; p=0,041). Conclusão: Este 
primeiro estudo multicêntrico brasileiro mostra que são necessárias estratégias 
multiníveis (paciente e centro) para reduzir a inatividade física em PTR.

Palavras-chave: Inatividade física | Transplante renal | Análise multinível | 
Estudo multicêntrico
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CAMPANHA SETEMBRO VERDE NO INSTAGRAM PROMOVIDA 
POR LIGA ACADÊMICA

Isabelle Gomes Dias, Adriely Cardoso Barbosa, Alice Maria Campos Dias, 
Anna Flávia Silva Nascimento, Mauro José França João Silva, Helady 
Sanders-Pinheiro

UFJF

Introdução: A adaptação de campanhas ao modelo virtual fez-se necessária para 
a continuidade do processo de conscientização após a pandemia de COVID-19,. 
Nesse sentido, as redes sociais representam uma estratégia importante para a 
disseminação do conhecimento sobre doação de órgãos. Objetivo: Apresentar 
o desempenho da campanha Setembro Verde no Instagram de uma liga 
acadêmica. Metodologia: As publicações foram postadas diariamente no 
Instagram durante setembro de 2020, envolvendo conteúdo informativo sobre o 
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cenário de doação e transplante de órgãos, divulgado por meio de artes e textos. 
Além disso, foram publicados relatos em vídeo de pacientes e de profissionais 
da saúde. Resultados: Foram publicados 15 posts com conteúdo informativo 
e 30 relatos em vídeos com pacientes em fase pré-transplante, transplantados, 
doadores, médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, tendo os relatos 
em vídeo atingido número maior de visualizações. O vídeo de maior alcance 
durante a campanha atingiu 484 visualizações. Como forma de promover 
engajamento, foram disponibilizados filtros de status “eu sou doador” e “eu sou 
transplantado” para utilização por meio dos stories. Conclusão: A campanha 
promoveu oportunidade de disseminação de informações em larga escala, com 
didática interativa e recursos audiovisuais, corroborando potencialmente para a 
elevação do número de doadores no Brasil.

Palavras-chave: Transplante | Doação de órgãos |  Conscientização | Mídias 
sociais | Educação em Saúde
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FERRAMENTA DIGITAL COMO UMA FORMA DE PROMOVER 
CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE TRANSPLANTADO NA 
PANDEMIA DE COVID-19

Umberto Dias Baesso, Artur José Azevedo Pereira, Bárbara Salgado Da Silva, 
Diego Martins Sanson, Adriely Cardoso Barbosa, Alice Maria Campos Dias, 
Anna Flávia Silva Nascimento, Mauro José França João Silva, Isabelle Gomes 
Dias, Helady Sanders-Pinheiro

UFJF

Introdução: No combate a COVID-19 através da vacinação, os indivíduos 
transplantados de órgãos sólidos acima de 18 anos são grupo prioritário. 
Entretanto, várias dúvidas sobre o assunto surgiram e fez-se necessário o uso 
de ferramenta efetiva para disseminar conhecimento. Objetivo: Descrever uso 
de tecnologias e recursos audiovisuais no contexto de distanciamento social, 
como estratégia para disseminação do conhecimento sobre vacinas às pessoas 
transplantadas. Metodologia: Elaborou-se um vídeo sobre a vacinação contra 
COVID-19 para transplantados renais para divulgação nas mídias sociais. 
Relataremos etapas e recursos utilizados. Resultados: Após planejamento 
e divisão em etapas pelos ligantes, criou-se um roteiro com base no Informe 
técnico Brasileiro. O conteúdo foi avaliado pela equipe multidisciplinar do 
centro transplantador. Em seguida, gravou-se a narração e editou-se o vídeo 
com conteúdo audiovisual utilizando o Powtoon, que é uma ferramenta 
de criação de vídeos. O vídeo foi legendado para melhorar a compreensão 
e acessibilidade. O material, em formato mp4 e com duração de 3 minutos, 
foi enviado aos pacientes transplantados do centro transplantador e postado 
no Instagram, alcançando 292 visualizações. Conclusão: O vídeo produzido 
ampliou o acesso dos pacientes, bem como da população geral, a informações 
sobre o assunto, corroborando para que a vacinação decorra da maneira efetiva.

Palavras-chave: Transplante renal | COVID-19 | Vacinas | Mídias sociais | 
Educação em Saúde
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INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
POR LIGA ACADÊMICA DE TRANSPLANTES

Jéssica Lourenço Miranda, Letícia Pifano Medeiros, Marcely Carvalho De 
Macedo, Adriely Cardoso Barbosa, Alice Maria Campos Dias, Anna Flávia 
Silva Nascimento, Mauro José França João Silva, Isabelle Gomes Dias, 
Helady Sanders-Pinheiro

Serviço de Transplante Renal, Hospital Universitário, Universidade Federal de Juiz 
de Fora

Introdução: Após a pandemia de COVID-19, houve diminuição de 26% na taxa 
de doadores de órgãos, reforçando a necessidade de propagar conhecimento 
sobre o tema. Nesse sentido, as redes sociais são muito utilizadas por possuírem 
diversas ferramentas que facilitam a comunicação. Objetivo: Apresentar o 
desempenho do perfil do Instagram de uma liga acadêmica na disseminação 
de informações. Metodologia: As postagens sobre doação e transplante 
são elaboradas na plataforma Canva e transmitidas através do Instagram 
semanalmente, com conteúdo dinâmico e de fácil compreensão. Relatamos 
dados de jun/19-jun/21. Resultados: As postagens abordaram temas com o 
intuito de aumentar o engajamento como: doenças tratáveis com transplante 

(34), tipos de doador e requisitos para doar (95), morte encefálica (10), cirurgia 
do transplante (63), tratamento e complicações pós transplante (13) e relato de 
experiência (36). Foram 137 postagens no feed e 114 em stories, totalizando 
251 postagens no período. Observamos a ampliação de 1567 seguidores, em 
2019, para 2916 em 2021, além de alcançar 2055 visualizações em publicações. 
Conclusão: O perfil do Instagram possibilitou a difusão de informações 
promovendo a comunicação recreativa e estimulando o aprendizado do público, 
ressaltando a influência da liga no contexto social.

Palavras-chave: Transplante | Doação de órgãos | Conscientização | Mídias 
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: ADAPTAÇÕES 
DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19

Vitória Aparecida Vieira Da Paixão, Elias Silva Alves De Faria, João Henrique 
Sendrete De Pinho, Pamella Muniz Dos Reis Rocha, Adriely Cardoso Barbosa, 
Alice Maria Campos Dias, Anna Flávia Silva Nascimento, Mauro José França 
João Silva, Helady Sanders-Pinheiro, Isabelle Gomes Dias

UFJF

Introdução: Com a pandemia de COVID-19, tornou-se imprescindível a 
utilização de ferramentas virtuais para continuidade do processo de ensino e 
adaptação de projetos educacionais. A população jovem tem o enorme potencial 
de replicação de informações. Objetivo: Descrever resultados de atividade 
virtual de conscientização sobre doação de órgãos para alunos do ensino médio 
promovida por liga acadêmica. Metodologia: Relatamos dados de abril/21 com 
as adaptações para mudança de atividade presencial de exposição dialogada e 
participativa para o ambiente virtual. Após o convite pelas escolas, a exposição 
de conceitos gerais era realizada pelo Google Meet. A apresentação utilizou 
vídeo do Prezi (“Mitos e verdades na doação de órgãos”) com vocabulário 
acessível e dois formulários online pré e pós atividade.  Resultados: As 
atividades foram realizadas em 3 escolas de 2 municípios. Do questionário de 
9 perguntas sobre doação e transplante de órgãos, obtivemos 155 respostas, 
com média de acertos pré-apresentação de 51% aumentando para 85,5% pós-
apresentação. Houve aumento de 26,9% nas respostas positivas à pergunta 
“Você se considera um doador de órgãos?” após a palestra. Conclusão: 
Identificou-se um aumento no conhecimento dos estudantes após a atividade, 
fundamentando o elevado potencial do modelo de conscientização, que tem a 
possibilidade de ampliação da atividade.

Palavras-chave: Transplante |  Doação de órgãos | Educação em Saúde |  
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ANÁLISE BAYESIANA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A UREMIA E 
ATIVIDADE SIMPÁTICA DURANTE SESSÃO DE HEMODIÁLISE

Ana Paula De Souza Cunha, Murilo Carneiro Macedo, Rafael Pereira

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

A manutenção da uremia pode levar à neuropatia autonômica urêmica. 
Este modelo de neuropatia leva a modulação simpatovagal insuficiente, o 
que compromete o controle hemodinâmico, sobretudo durante sessões de 
hemodiálise. O presente estudo objetivou verificar a magnitude de evidência 
para a associação entre a uremia e a atividade simpática durante sessão de 
hemodiálise. Os intervalos RR sucessivos de 14 pacientes foram registrados 
com monitor cardíaco não-invasivo ao longo de 2 sessões de hemodiálise. Foi 
aplicada análise espectral para obtenção da magnitude da banda espectral de 
baixa frequência (low-frequency [LF]). A média da uremia dos últimos 12 
meses foi calculada usada para análise da associação com a LF, sendo obtido 
o coeficiente de correlação de Pearson e a Bayes Factor (BF10). A magnitude 
de evidência foi estabelecida em BF10 = 1-3, evidência anedótica em favor 
da hipótese alternativa, 3-10, evidência moderada, 10-30, evidência forte, 
30-100, evidência muito forte. Os resultados indicaram associação negativa e 
significativa entre as variáveis estudadas (r = -0.53; p < 0.05), indicando que 
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maior uremia se associam a menor atividade simpática durante as sessões de 
hemodiálise. A análise Bayesiana indicou uma magnitude de evidência forte 
(BF10 = 13) em favor de hipótese alternativa. Nossos resultados indicam uma 
probabilidade a posteriori forte em favor da hipótese de que a uremia pode 
impactar negativamente na atividade simpática durante sessões de hemodiálise.

Palavras-chave: sistema nervoso autônomo | insuficiência renal | neuropatia 
autonômica urêmica
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THE AGING PROCESS INCREASES RENAL GLUCONEOGENESIS 
AND CONTRIBUTES TO THE DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS (DM2)

Raphael Canciglieri1, Bárbara Moreira Crisol1, Rafael Santos Bricola1, Gustavo 
José De Sá Pereira1, Thais Dantis Pereira De Campos1, Marcella Sant’ana1, 
Adelino Sanchez Ramos Da Silva2, Dennys Esper Cintra1, Eduardo Rochete 
Ropelle1, José Rodrigo Pauli1, Leandro Pereira De Moura1

1 UNICAMP
2 USP

Renal gluconeogenesis (RG), controlled by insulin, is responsible for 
maintaining blood glucose levels in prolonged fasting states. The effects of aging 
on hepatic gluconeogenesis are already well known, however, there is still little 
evidence of this condition on RG and its contribution to DM2. This work aimed 
to evaluate the physiological, biomolecular, and gene expression consequences 
of aging on RG and its contribution to the maintenance of hyperglycemia in 
old mice. For this, C57/BJ mice were divided into 2 groups: young (6 weeks) 
and old (55 weeks). Insulin and pyruvate tolerance tests were applied after the 
old group reaching 55 weeks and, subsequently, euthanasia was performed. 
The blood was collected for creatinine analysis and the kidneys for molecular 
analysis. A reduction in peripheral insulin sensitivity and tolerance to pyruvate 
and an increase in serum creatinine concentration was observed in old animals. 
Further, evaluating the renal tissue, an increase in inflammatory genes was 
observed, such as Tnf-α, Il-1β, and Il-6, which culminated in a reduction of Akt 
phosphorylation/activity. Consequently, an increase in gluconeogenic genes 
(Pck1 and G6pc) was observed, and a reduction of genes involved in glucose 
reabsorption and H+ secretion in the proximal tubule (Slc5a2 and Slc9a3). 
Thus, this work is one of the first to demonstrate that aging, by triggering an 
inflammation, contributes to renal insulin resistance and, consequently, favored 
the increase in RG

Palavras-chave: Renal Gluconeogenesis | Aging | Type 2 diabetes Mellitus | 
Insulin Resistance | Inflammation
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OTIMIZANDO A BIÓPSIA RENAL PERCUTÂNEA GUIADA 
POR ULTRASSONOGRAFIA NA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS 
SATISFATÓRIAS PARA O ESTUDO HISTOPATOLÓGICO

David Campos Wanderley1, Stanley De Almeida Araújo1, Raquel Sadala 
Mendes2, Rogério Augusto Pinto Da Silva2

1 Instituto de Nefropatologia
2 Clínica Ceu Diagnósticos em Imagem

Introdução: A biópsia renal percutânea é padrão-ouro para o diagnóstico das 
doenças renais, principalmente as glomerulopatias. Para adequada avaliação 
histopatológica, os fragmentos de rim devem conter número satisfatório de 
glomérulos; por isso, a forma de introdução da agulha ao parênquima cortical 
renal (tangencial ou perpendicular) é crucial no número de glomérulos que 
serão analisados. Objetivo: avaliar o número de glomérulos de biópsias por 
técnica percutânea guiada por ultrassom, comparando coleta tangencial cortical 
e não tangencial. Métodos: Estudo observacional analítico do tipo transversal, 
no qual foram analisados 436 laudos de biópsias renais realizadas de janeiro a 
dezembro de 2011 (técnica não tangencial) e realizadas de janeiro de 2019 a 
dezembro de 2019 (técnica tangencial). Resultados: A maior parte dos pacientes 

foi submetida à coleta tangencial cortical (276 casos-63,3%), enquanto os 
demais (160casos-36,7%), foram submetidos à coleta não tangencial. A técnica 
tangencial ao córtex renal apresentou número médio de 23 glomérulos por 
fragmento biopsiado, enquanto que, pela técnica não tangencial, foi de 11 
glomérulos. Teste T Student 11,55 (p<0,05). Conclusão: A técnica de biópsia 
renal percutânea guiada por ultrassom apresenta maior obtenção de glomérulos 
quando os fragmentos são coletados pela técnica tangencial ao córtex renal, 
devendo esta, portanto, ser padronizada em serviços de biópsias renais para o 
estudo de nefropatias/glomerulopatias.

Palavras-chave: Biópsia renal percutânea | Glomerulopatias | Técnicas de 
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MORTALIDADE POR COVID-19 EM PACIENTES PORTADORES 
DE DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5 EM PROGRAMA DE 
DIÁLISE: DIABETES MELLITUS E IDADE COMO FATORES DE 
RISCO ADICIONAIS

Felipe Silva Merege Vieira1, Osvaldo Merege Vieira Neto2, Lucas Rafael Amaral2

1 Faculdade de Medicina Barão de Mauá
2 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Introdução: COVID-19 apresenta taxa de mortalidade de aproximadamente 
2,3% na população geral. Os fatores de risco associados a pior evolução 
incluem doença renal crônica. Neste estudo avaliamos incidência e evolução 
da COVID-19 em indivíduos com diagnóstico prévio de doença renal crônica 
estágio 5D (DRC 5D) e também comparamos diabéticos e não diabéticos. 
Métodos: Foi analisada a mortalidade por COVID-19 em pacientes com DRC 
5D sem diabetes e no subgrupo de pacientes diabéticos. A comparação da idade 
média entre diabéticos e não diabéticos e pacientes que morreram e sobreviventes 
foi realizada por meio do teste t-Student para amostras independentes e a 
proporção de óbitos entre diabéticos e não diabéticos foi calculada pelo teste do 
qui-quadrado de Pearson. Resultados: A proporção de óbitos entre pacientes 
diabéticos e não diabéticos com DRC 5D foi significativamente diferente 
(P=0,0245), Odds Ratio=5,03 [IC 95% = (1,26; 21,84)]. A idade média foi 
de 55,0±15,6, e 15 pacientes (35,7%) eram diabéticos, significativamente 
mais velhos que os não diabéticos (P = 0,0233). Não foi observada diferença 
na proporção de diabéticos entre homens e mulheres (P=0,5758) ou na idade 
média entre diabéticos e não diabéticos (P = 0,1829). Conclusão: A mortalidade 
por COVID-19 em pacientes com DRC 5D é significativamente maior do que 
na população em geral e este estudo mostrou diabetes mellitus e idade como 
fatores de risco adicionais para mortalidade nesta população.   

Palavras-chave: Doença renal crônica estágio 5 | diabetes mellitus | mortalidade 
| COVID-19
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A REALIDADE SOCIAL DOS USUÁRIOS COM DOENÇA RENAL 
CRONICA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19

Samara De Melo E Silva, Marina Monteiro De Castro E Castro, Luciane De 
Carvalho Sales

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora

Introdução: A pandemia da COVID-19 tem se apresentado como um dos 
maiores desafios sanitários deste século, trazendo profundas alterações 
nas condições de vida da população, que já sofre historicamente com as 
desigualdades postas pela sociedade brasileira. Nesse contexto, quais seriam 
as implicações para os usuários com doença renal crônica, sendo que estes 
se encontram entre as pessoas com maiores riscos devido a sua condição de 
saúde? Objetivo: analisar os impactos da pandemia da Covid-19 na realidade 
social dos usuários com doença renal crônica em um Hospital Universitário. 
Metodologia: Pesquisa documental a partir da análise de prontuários. A coleta 
de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2020, e a amostra 
consistiu de 156 prontuários, sendo 114 usuários da hemodiálise e 42 da diálise 
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peritoneal. Resultados: Os resultados demonstraram que a pandemia agravou 
as expressões da questão social junto aos usuários. Pudemos verificar que as 
pessoas que possuíam maiores fragilidades no período anterior a pandemia 
tiveram suas situações mais agravadas, como por exemplo, conflitos familiares, 
falta de suporte familiar, dificuldade com o transporte e situação de rua, que 
foram motivadoras para ausência e/ou infrequência às sessões de hemodiálise. 
Conclusão: A doença renal tem impactos na realidade social do paciente e 
seus familiares e, o primeiro ano de pandemia, agravou essa realidade social, 
impondo uma nova dinâmica na organização do trabalho junto à população.

Palavras-chave: realidade social | doença renal crônica | pandemia | COVID-19
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ESTADO CLÍNICO-NUTRICIONAL DE RECEPTORES DE 
TRANSPLANTE RENAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Fabiana De Faria Ghetti, Andressa De Araújo Rodrigues Neto, Pâmella Dias 
Campos Soares, Jéssica Reis De Paula Silva, Helady Sanders-Pinheiro

Hospital Universitário UFJF

Introdução: As alterações no estilo de vida impostas pela pandemia da 
COVID-19 podem prejudicar a saúde de receptores de transplante renal (TxR), 
aumentando a morbimortalidade. Objetivo: Avaliar as mudanças no estado 
clínico-nutricional de receptores de TxR, durante a pandemia de covid-19. 
Metodologia: Estudo retrospectivo observacional de receptores pós-TxR (> 12 
meses), de único centro[HS1] , maiores de 20 anos, atendidos de março/2020 
a março/2021. Dados demográficos, antropométricos e clínicos foram obtidos 
por meio de consulta aos prontuários. A análise ocorreu nos tempos (t) 0, 6 
e 12 meses do estudo. Resultados: Foram incluídos 56 pacientes, 71,4% 
do sexo masculino, com média de idade 52,9±12,8 anos e tempo de TxR de 
174,0±60,1 meses. Durante a pandemia não houve diferença no peso corporal 
(t0: 70,7±13,8; t6: e t12: 70,9±13,9 kg; p=0,563], embora 23,2% tenham tido 
ganho de peso >3kg. Houve elevação nos níveis séricos de triglicerídeo [t0: 
134,0 (41,0 a 565,0) e 160,0 (60,0 a 430,0) mg/dL, p= 0,037), pressão arterial 
sistólica (126,4±10,9 e 130,9±15,6 mmHg, p=0,039) e pressão arterial diastólica 
(78,7±10,8 e 82,2±12,5 mmHg, p=0,005). Conclusão: Receptores pós-TxR 
não apresentaram mudanças no peso corporal 12 meses após a pandemia de 
COVID-19, porém houve alterações metabólicas e clínicas, ressaltando o 
impacto da mudança de estilo de vida e a necessidade de abordagem nutricional.   

Palavras-chave: Covid-19 | Transplante renal | Estado Nutricional | Avaliação 
Nutricional | Equipe Multiprofissional
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RELATO DE CASO: GESF COLAPSANTE SECUNDÁRIO AO SARS-
COV-2

Luciana Valéria Costa e Souza, Daniela Pinheiro Martins de Souza, Gerson 
Marques Pereira Júnior

Santa Casa de Belo Horizonte

Objetivo: Relatar caso clínico  de Glomérulo Esclerose Segmentar e Focal 
(GESF) variante Colapsante associada á doença pelo novo coronavírus 
(COVID-19).  Relato: Paciente de 40 anos, portador de hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, foi internado devido a edema de 
membros inferiores associado a alteração de função renal (Creatinina: 4,0mg/
dL) e proteinúria nefrótica (relação proteína/creatinina em urina recente 
de 13.700mg/g), que ocorreu dois meses após diagnóstico de COVID-19. 
Após descartadas outras causas infecciosas ou reumatológicas por exames 
laboratoriais, foi realizada biópsia renal, que revelou GESF Colapsante 
associada a esclerose global de 87% dos glomérulos visíveis. Paciente teve boa 
resposta a terapia diurética venosa com redução progressiva do edema, mas 
não apresentou recuperação de função renal.  Conclusão: O ano de 2020 foi 
marcado pela pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, com surgimento 
de incertezas devido à grande variedade de apresentações clínicas. Dentre as 
complicações renais associadas à COVID-19, a GESF Colapsante tem sido 
muito descrita, apesar de incerto o mecanismo envolvido na sua fisiopatologia. 

No relato apresentado nota-se um caso atípico por ser um quadro sistêmico 
leve de COVID-19, com apresentação tardia de síndrome nefrótica e 
evolução para doença renal crônica (DRC). Ressalta-se a importância do 
diagnóstico histopatológico precoce, visto o potencial impacto negativo na 
morbimortalidade
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DESCRIÇÃO DE COVID-19 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 
2021: COVID-19 E IRA NO TRATAMENTO INTENSIVO

Yoshimi Watanabe1, Denise Duarte Lopes2, Raissa Batista Nunes De 
Queiroz2, Alba Otoni2

1 CSSJD
2 UFSJ

Descrever os pacientes da UTI que realizaram diálise no primeiro semestre de 
2021, durante a pandemia do COVID-19. No período de janeiro a junho de 
2021, especialmente em sua segunda onda, 158 pacientes do CTI do Hospital 
foram submetidos a diálise. Dentre eles, 87 (55,1%) indivíduos eram do sexo 
masculino, e a idade média do grupo foi 60,3 +/- 14,8 anos (variando desde 21,6 
a 89,6 anos). Foram realizadas, no período e local em questão, 638 sessões de 
Hemodiálise (HD), com uma média de 4,0 sessões/pessoa. Foram 121 (76,6%) 
casos de Injúria Renal Aguda (IRA), necessitando realização de 507 (79,5%) 
sessões na unidade, com uma média de 4,2 sessões/pessoa. Ao estudar o 
grupo de pacientes com Covid-19, identificados 91 pacientes (57,6%), com 
idade média de 58,4 anos, 50 (54,9%) do sexo masculino. Neste grupo, houve 
68 (74,7%) óbitos e 23 recuperações, sendo realizadas 447 sessões de HD, 
numa média de 4,9 sessões/pessoa (taxa mais elevada que a geral). Identificou-
se 67 (42,4%) pacientes sem Covid-19, com idade média de 62,9 anos, sendo 
37 (55,2%) do sexo masculino e 38 (56,7%) agudos. Neste grupo, ocorreram 
36 (53,7,0%) óbitos, foram feitas 191 sessões de HD, em média 2,8 sessões/
pessoa. Conclusão: No primeiro semestre de 2021 os pacientes com Covid-19 
dialisados eram maioria, menos idosos, necessitaram de um maior número de 
sessões de HD e tiveram maior incidência de óbito.
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COVID-19 E IRA: RELATO DE CASO

Yoshimi Watanabe, Denise Duarte Lopes, Raissa Batista Nunes De Queiroz, 
Alba Otoni

UFSJ

I.R.S., masculino, 35 anos, obeso. Admitido no CTI do Hospital São João de 
Deus dia 28/02/2021, encaminhado da UPA, com quadro agudo de Insuficiência 
Respiratória e RT-PCR positivo para COVID-19 (TC tórax: 50% de vidro-
fosco). Uso domiciliar de Azitromicina. À admissão, Glasgow 15 e creatinina 
0,98 com história de tosse, coriza e dispneia. Necessitou de suporte ventilatório 
invasivo em pronação, apresentou TEP maciço e cor pulmonale. Cursou com 
instabilidade hemodinâmica e fez uso de aminas vasoativas. Após uma semana 
(chamada a Nefrologia), apresentava edema importante, anuria e alterações 
hidroeletrolíticas (creatinina de 13,3). Foi, então, indicada hemodiálise. 
Complicou com paradas cardiorrespiratórias nos dias 25/03 e 29/03. Houve 
resposta ao tratamento instituído (diuréticos, antibióticos, drogas vasoativas, 
nutrição enteral, hemotransfusão, traqueostomia). Instalou-se quadro séptico, 
tratado com antibioticoterapia de amplo espectro (vanco/ pipetazo/ azitro/ 
mero/ amica/ polimixina B/ levo/ ampicilina-sulbactan). Permaneceu na CTI 
por 51 dias, com melhora, apesar das intercorrências. Evoluiu para estabilidade 
hemodinâmica após terapêuticas, melhora da diurese, equilíbrio iônico e 
desmame da ventilação mecânica. Recebeu alta da unidade e permaneceu em 
enfermaria por 10 dias, com posterior alta hospitalar.
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PERITONITE GRAVE POR FUNGO RARO ASSOCIADA À DIÁLISE 
PERITONEAL: RELATO DE CASO

Daniel Martins Melo, Thalles Trindade De Abreu, Daniel Victor Moreira 
Mendes, Rafayane Nogueira Madruga Borges, Sidnei Campidell Brandão, 
Pablo Martins Chaves, Stenio Barbosa De Freitas, Yoshimi Watanabe

Complexo de Saúde São João de Deus

Objetivo: Apresentar caso de peritonite associada à diálise peritoneal causada 
por fungo raro após uso de antibióticos de largo espectro. Relato de caso: 
Paciente masculino, 44 anos, acompanhado em ambulatório por doença renal 
crônica (DRC) pré-dialítica, anemia falciforme, hepatopatia por hemocromatose, 
esquistossomose e hepatite B. Iniciada diálise peritoneal (DP) por agudização 
de DRC com uremia. Evoluiu com peritonite e necessitou de cuidados em UTI e 
uso de antibióticos de largo espectro (piperacilina-tazobactam e vancomicina). 
Após 30 dias paciente retorna a serviço de urgência com nova peritonite, 
reiniciando esquema com vancomicina e ceftazidima. Líquido peritoneal 
com hipercelularidade, sem bactérias coráveis e visualização de leveduras. 
Optado por migração para hemodiálise, retirar cateter Tenckhoff, suspensão 
de antibióticos e início de antifúngicos. Apresentou resposta ao fluconazol 
endovenoso, recebendo alta em uso de itraconazol. Cultura do líquido 
isolou Trichosporon asahii, fungo atípico, raramente associado a peritonites 
em DP, causador de doenças graves em imunodeprimidos e portadores de 
hemoglobinopatias como o paciente em questão. Paciente volta após 10 dias 
ainda com peritonite, evoluindo com descompensação hemodinâmica grave 
e óbito em UTI. Conclusão: O uso de antibióticos de largo espectro pode 
favorecer a colonização por germes atípicos, muitas vezes multirresistentes, 
que limitam o arsenal terapêutico e aumentam a mortalidade dos pacientes.
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PERITONITE ESCLEROSANTE ENCAPSULANTE: RELATO DE 
CASO DE UMA COMPLICAÇÃO RARA EM DIÁLISE PERITONEAL

Pablo Martins Chaves, Sidnei Campidell Brandão, Thalles Trindade De Abreu, 
Rafayane Nogueira Madruga Borges, Daniel Victor Moreira Mendes, Daniel 
Martins Melo

Complexo de Saúde São João de Deus

Objetivo: Relatar um caso clínico de diagnóstico e manejo de peritonite 
esclerosante encapsulante em diálise peritoneal.RELATO DE CASO: 
Paciente, sexo feminino, 43 anos, doente renal crônica em diálise peritoneal 
há 18 anos, evoluiu com quadro de constipação intestinal associada a dor 
abdominal com início há 24 horas antes de sua admissão hospitalar. Diante da 
suspeita de obstrução intestinal, foi realizado tomografia computadorizada de 
abdome na qual se observou importante calcificação na superfície serosa das 
alças delgadas com espessamento do peritônio, sugerindo assim diagnóstico 
de peritonite esclerosante encapsulante. Diante do diagnóstico foi iniciado 
tratamento farmacológico com tamoxifeno e prednisona além de medidas não 
invasivas para a semiobstrução intestinal.  No entanto, a paciente evoluiu com 
modificação da característica do peritônio para alto transportador necessitando 
migrar para terapia hemodialítica.Conclusão: A peritonite esclerosante 
encapsulante é uma compicação rara de pacientes em longo tempo de diálise 
peritoneal, de fisiopatologia pouco compreendida e associada a alta mortalidade 
com necessidade de mudança de modalidade de terapia renal susbstitutiva.

Palavras-chave: peritonite | esclerosante | encapsulante
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INVESTIGAÇÃO DE POLIÚRIA: POLIDIPSIA PRIMÁRIA VERSUS 
DIABETES INSIPIDUS

Thalles Trindade De Abreu, Daniel Victor Moreira Mendes, Sidnei Campidell 
Brandão, Pablo Martins Chaves, Rafayane Nogueira Madruga Borges, Daniel 
Martins Melo, Stenio Barbosa De Freitas, Jussara Soares Fontes

Complexo de Saúde São João de Deus

Objetivo: Relatar um caso de diagnóstico de polidipsia primária após 
investigação de poliúria. Relato de caso: Paciente de 18 anos, sexo masculino, 
com histórico de transtorno de humor e glomerulonefrite pós infecciosa 
na infância. Encaminhado para avaliação nefrológica por poliúria: diurese 
quantificada em mais de 6 litros em exame de urina 24 horas prévio. Internado 
para investigação e inicialmente realizada nova coleta de urina 24 horas com 
quantificação de 4000 ml de diurese e, portanto, confirmação da poliúria. 
Exames laboratoriais mostraram normonatremia. Seguiu-se propedêutica com 
teste de restrição hídrica por 8 horas, com coletas de sódio sérico e osmolaridade 
urinária (UOsm) antes e após o teste para análises. Os resultados laboratoriais 
obtidos foram: sódio sérico antes do teste igual a 138 mEq/L e após, 136 mEq/L; 
além de osmolaridade urinária pré restrição hídrica igual a 223 mOsm/kg e 
UOsm pós restrição hídrica igual a 553 mOsm/kg, demonstrando capacidade de 
concentração urinária preservada. Conclusão: As observações de estabilidade 
da natremia após teste de restrição hídrica e demonstração do aumento da 
concentração urinária no contexto de investigação de quadro de poliúria nos 
permitiram chegar ao diagnóstico de polidpsia primária.

Palavras-chave: Poliúria | Polidpsia | Polidipsia Psicogênica

DOENÇA MINERAL E ÓSSEA

10

CALCIFILAXIA EM PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO 
DIALÍTICO: UMA CONDIÇÃO POTENCIALMENTE FATAL

Sidnei Campidell Brandão, Stenio Barbosa De Freitas, Thalles Trindade De 
Abreu, Pablo Martins Chaves, Daniel Victor Moreira Mendes, Rafayane 
Nogueira Madruga Borges, Daniel Martins Melo

Complexo de Saúde São João de Deus

Objetivo: Descrever um caso de calcifilaxia em paciente dialítica com 
desfecho desfavorável, ilustrando a gravidade desta condição.  Relato de Caso: 
Paciente do sexo feminino, 57 anos, sob terapia renal substitutiva há 13 anos 
devido DRPAD, atualmente em diálise peritoneal. Queixa recente de dor em 
MMII com dificuldade de deambulação, apresentando nódulos subcutâneos 
dolorosos em ambas as pernas. Procedida internação hospitalar. As radiografias 
de admissão evidenciaram importante calcificação na vasculatura de MMII 
e aorta abdominal. As lesões evoluíram para aspecto ulcerado com flogose 
associada, a despeito dos cuidados locais e antibioticoterapia. A biópsia das 
lesões evidenciou calcificação arteriolar e necrose tecidual. Evoluiu com 
choque séptico, sendo encaminhada ao CTI. Apresentou melhora progressiva 
do quadro e recebeu alta hospitalar 13 dias após sua admissão para cuidados 
ambulatoriais. Foi novamente internada após 8 dias devido piora das lesões 
em MMII e da dor. Evoluiu com distensão e dor abdominal, sendo submetida 
à laparotomia de urgência em que se viu extensa necrose das alças intestinais, 
sendo realizadas hemicolectomia direita e enterectomia. No pós operatório 
a paciente necessitou de aminas em altas doses, evoluindo com PCR e óbito 
apesar das manobras de ressuscitação, 9 dias após a reinternação.  Conclusão: A 
calcifilaxia possui alta morbimortalidade e requer uma abordagem de cuidados 
multidisciplinares. Todavia, é uma condição de prognóstico reservado.

Palavras-chave: CALCIFILAXIA | CALCIFICAÇÃO | DIÁLISE
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SÍNDROME CARDIORRENAL EM PESSOAS COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA EM HEMODIÁLISE: RELAÇÃO COM INTERCORRÊNCIAS 
CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS

Barbara Letícia Dudel Mayer1, Maria Elena Echevarría Guanilo1, Natália 
Gonçalves1, Dulcineia Ghizoni Schneider1, Daiane Dal Pai2

1 Universidade Federal de Santa Catarina
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: A hemodiálise substitui a função renal na doença renal crônica, 
apresenta efeitos deletérios e óbito precoce principalmente por desfechos 
cardiovasculares conforme tipo de síndrome cardiorrenal. Objetivo: Identificar 
a síndrome cardiorrenal em pessoas com doença renal crônica em hemodiálise e 
relacionar com intercorrências dialíticas e exames laboratoriais. Metodologia: 
pesquisa transversal, em unidade de terapia renal pública de Santa Catarina, 
com 56 pessoas, por um ano (2017 a 2018). Pessoas com 18 anos ou mais, com 
doença renal crônica em hemodiálise há mais de três meses foram consideradas 
elegíveis para o estudo. Coletados dados demográficos e clínicos. Pesquisa 
aprovada por Comitê de Ética. Resultados: 29 (51,8%) eram mulheres, idade 
média de 55,3 ± 4,1 anos, diagnóstico da doença renal de 39,1 ± 16,8 meses 
e em média 28,8 ± 15,1 meses em hemodiálise. 21 (44,6%) tinham síndrome 
cardiorrenal do tipo 2; 20 (35,7%) do tipo 4; oito do tipo 3 (14,3%) e três do tipo 
5 (5,4%). Os tipos 2 e 4 apresentavam maior ocorrência de multicomorbidades, 
internação no último ano, óbito e alteração de exames laboratoriais (cálcio, 
ferritina, fósforo, glicemia em jejum, hematócrito, hemoglobina, plaquetas, 
PTH, uréia pós). E intercorrências clínicas: bradicardia, câimbras, cefaleia, 
edema de membros inferiores, falta de ar, fraqueza, hipertensão, hipotensão, 
hipoglicemia, náusea. Conclusão: o manejo precoce no contexto da doença e 
tratamento pode impactar no desfecho de óbito.

Palavras-chave: Síndrome cardiorrenal | Insuficiência Renal Crônica | Diálise 
Renal | Enfermagem
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PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO ACESSO VASCULAR 
PERMANENTE REALIZADO PELA EQUIPE DE ENFERMEIROS NA 
UNIDADE DE HEMODIÁLISE DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DE 
MINAS GERAIS

Valdeci Da Costa Souza, Graziella Nathalia Schuffner De Souza

Hospital Philadelfia Ltda

Trata-se de um estudo analítico com abordagem qualitativa, realizado em uma 
clínica de hemodiálise situada no interior de Minas Gerais, com a participação 
de 250 pacientes em tratamento de doença renal crônica provenientes de várias 
etiologias, são maiores de 18 anos de idade, de ambos os sexos, tendo como 
acesso vascular a fístula arteriovenosa (FAV). O objeto de estudo foi a atuação 
e cuidados da equipe de enfermagem na preservação da fístula arteriovenosa. A 
FAV é de suma importância para os pacientes com insuficiência renal crônica 
em tratamento de hemodiálise, uma vez que permite a realização do tratamento 
de forma mais segura e com qualidade. Sendo assim, foi implantado na unidade 
em estudo o Programa de Monitoramento da fístula arteriovenosa. O programa 
consiste no acompanhamento do paciente desde a preparação para confecção 
da FAV, na fase de maturação (pós confecção) e durante toda a utilização 
do acesso vascular. Foram adotadas condutas padronizadas com protocolos 
e capacitação da equipe a fim aumentar o tempo de vida útil da fístula 
arteriovenosa. Após aplicação da melhor técnica nos cuidados de enfermagem 
e desenvolvimento das ações propostas, conclui-se neste estudo de campo que 
ao evitar a perda do acesso, o programa possibilitou a melhoria na qualidade da 
diálise, aumentou a satisfação do paciente, diminuiu as internações hospitalares 
e intervenções cirúrgicas para confecção de novo acesso vascular e exigiu 
maior responsabilidade e envolvimento do enfermeiro.

Palavras-chave: Renal Crônico | Hemodiálise | Fístula Arteriovenosa | Técnica 
de punção | Cuidados de Enfermagem
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS GRAVES EM PACIENTES COM 
DOENÇA RENAL NÃO DIALÍTICA: UMA PREOCUPAÇÃO PARA A 
PRÁTICA CLÍNICA

Alba Otoni1, Ana Luiza Corrêa Silva1, João Pedro Vasconcelos Paolinelli1, 
Karla Amaral Nogueira Quadros1, Paula Camilo Contaiffer1, Flávio Augusto De 
Morais2, André De Oliveira Baldoni1, Clareci Silva Cardoso1

1 Universidade Federal de São João del-Rei
2 Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG

Introdução: o uso da polifarmácia e, por consequência, a interação 
medicamentosa são condições esperadas entre os pacientes renais crônicos. 
Objetivo: identificar interações medicamentosas graves em pacientes renais 
crônicos em tratamento não dialítico. Metodologia: estudo transversal com 
dados de 75 pacientes com doença renal não dialítica, acompanhados no 
ambulatório de nefrologia de município do centro-oeste mineiro entre os anos 
2018 e 2019. O potencial interativo dos medicamentos e o perfil de Interações 
Medicamentosas (IMs) foram identificados a partir de informações do software 
“drugs.com”. Foram explorados: a descrição da interação medicamentosa, 
provável mecanismo de interação, efeito, gravidade e sugestão de manejo 
clínico. Resultados: o perfil farmacoterapêutico foi traçado a partir da 
avaliação das 630 prescrições farmacológicas dos participantes da pesquisa. 
Foram encontradas um total de 833 interações medicamentosas, sendo 
7,68% (n=64) graves, 75,27% (n=627) moderadas e 17,05% (n=142) leves. 
Identificou-se 29 tipos de interações medicamentosas diferentes. Entre as 
prescrições dos 75 pacientes avaliados, 53,33% apresentaram pelo menos uma 
interação medicamentosa grave. Conclusão: foi identificado um alto número 
de interações medicamentosas (883 interações em 630 prescrições). Diante 
disto é mister repensar a prática clínica, principalmente onde há uma assistência 
compartilhada entre diversos profissionais envolvidos no cuidado ao paciente 
renal crônico.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica | Interação medicamentosa | 
polifarmácia
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RASTREAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM 
COLABORADORES DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO 
INTERIOR DE SÃO PAULO

Viviane Ferreira, Marilia Mouro, Thaíne Cristina Romualdo Dos Santos, 
Priscilla Cristina Machado Melo, Enzo Rocha De Mattos, Mariana Rodrigues 
Sia, Ana Luiza Silva Camillo De Carvalho, Juliana Costa Ferranti

UNIARA

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) tem caráter multifatorial, 
assintomático, com aparecimento dos sintomas nos estágios mais avançados, 
quando o tratamento, por vezes, já é por meio da terapia renal substitutiva. 
Objetivos: identificar a prevalência de DRC entre colaboradores de uma 
universidade e rastrear os que possuem risco de apresentar DRC. Metodologia: 
pesquisa de campo, descritiva, com análise quantitativa dos dados. Aplicação 
de um questionário de dados de identificação, história patológica pregressa e 
familiar e pelo SCORED, que avalia o risco do indivíduo desenvolver DRC. 
A população do estudo foi os colaboradores da universidade. Resultados: 
identificou-se prevalência do sexo feminino (68%), 80% brancos, 13% pardos, 
dentre outros. A idade variou de 18 a 74 anos, 54% com superior completo, 23% 
superior incompleto, 21% ensino médio completo e 2% fundamental completo. 
Quanto às comorbidades, 18,1% hipertensão arterial sistêmica e 8,5% doença 
renal e outras comorbidades. Quanto ao uso de medicamentos, observou-se 
maior uso de anti-hipertensivos (14,9%) e de anticoncepcional (13,8%). O IMC 
variou de 17 a 47,3 kg/m2. Quanto ao SCORED, 85,1% tiverem pontuação 
<= 3 e 14,9% com pontuação > 3 pontos. Conclusão: é fundamental a 
conscientização dos indivíduos acerca da DRC e sua prevenção, mesmo que a 
maioria dos colaboradores tenha atingido pontuação baixa no SCORED, pois 
é uma doença sistêmica, geralmente, diagnosticada tardiamente e pode resultar 
em falência renal.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica | Rastreamento | Fatores de Risco
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DOENÇA RENAL CRÔNICA: COMO NOSSOS PACIENTES ESTÃO 
CHEGANDO À TERAPIA DIALÍTICA?

Wander Barros Do Carmo1, Gustavo Barbosa Moreira2, Pietro Verbena 
Marques2, Igor Piazzi Rocha2, Renata Romanholi Pinhati3, Renato Erothildes 
Ferreira3

1 UFJF/ Suprema
2 Suprema
3 Fundação Imepen

Introdução: O tratamento para a doença renal crônica (DRC) em sua 
fase avançada é a terapia renal substitutiva (TRS). Não há estudos 
sobre as características dos pacientes incidentes em TRS no município 
estudado. Objetivos: Descrever o perfil dos pacientes incidentes na terapia 
dialítica em um município de da Zona da Mata Mineira. Métodos: Estudo 
longitudinal com dados extraídos do cadastro de solicitação de terapia 
dialítica na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/jan/2018 a 31/
dez/2019. Resultados: No seguimento avaliado, 243 pacientes foram 
encaminhados para iniciar terapia dialítica. Predomínio do sexo masculino 
(67,1%), com média de idade de 61,2±1,0 anos e residentes no município 
estudado (77,4%). As principais causas da DRC foram descritas como: DRC 
não especificada (30%), diabetes mellitus (28%) e hipertensão arterial sistêmica 
(30%). A prevalência de acompanhamento especializado antes do início da 
TRS foi descrita em 67,5%, porém 30,5% destes foram acompanhados por um 
período inferior a 6 meses. A hemodiálise foi indicada em 88,1% dos casos e 
10,3% apresentavam acesso vascular por fistula arteriovenosa. Cerca de 54,8% 
apresentaram hemoglobina <9 g/dL, e a eritropoetina foi utilizada em 24,7% da 
população estudada. Conclusão: O crescimento da população de pacientes com 
DRC em TRS é considerável e as medidas sugeridas pela Sociedade Brasileira 
de Nefrologia não estão sendo implementadas adequadamente, podendo 
comprometer a sobrevida destes pacientes.

Palavras-chave: Falência renal crônica | Diálise | Terapia de substituição renal
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ESTUDO DE FASE 3, RANDOMIZADO E MULTICÊNTRICO PARA 
AVALIAR A EFICÁCIA E A SEGURANÇA DE PEGCETACOPLAN NO 
TRATAMENTO DE C3G OU IC-MPGN

Pedro Augusto Macedo De Souza1, Silvana Maria Carvalho Miranda1, Bradley 
P. Dixon2, Fadi Fakhouri3, Matthew C. Pickering4, Terence Cook4, Patrick 
Walker5, Hetal Kocinsky6, David Kavanagh7, Giuseppe Remuzzi8, Christoph 
Licht9, Gerald Appel10, Marina Vivarelli11, Zhiqun Zhang6

1 Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
2 University Of Colorado School Of Medicine
3 University Hospital And University Of Lausanne
4 Imperial College
5 Arkana Laboratories
6 Apellis Pharmaceuticals
7 National Renal Complement Therapeutics Centre
8 Mario Negri Institute For Pharmacological Research
9 The Hospital For Sick Children
10 Columbia University
11 Divisão de Nefrologia e Diálise, Bambino Gesù Pediatric Hospital

Introdução: Glomerulopatia do complemento 3 (C3G) e glomerulonefrite 
membranoproliferativa do complexo imune (IC-MPGN) são doenças raras 
identificadas pela deposição de produtos de degradação de C3, causando 
proteinúria e doença renal progressiva. Objetivo: Apresentar o desenho de 
estudo fase 3, randomizado, controlado por placebo, duplo-cego, da eficácia 
e segurança de pegcetacoplan (PEG), um inibidor de C3 e C3b, em indivíduos 
com C3G ou IC-MPGN. Metodologia: Serão recrutados pacientes com C3G/
IC-MPGN (N = 90, idade, ≥ 12 anos) com doença primária ou recidiva pós-
transplante e coloração 2+ para C3c, glomeruloesclerose <50%, razão de 
proteína/creatinina na urina (uPCR)≥1000 mg/g e taxa estimada de filtração 
glomerular (TFGe)>30 ml/min/1,73 m2. Os critérios de exclusão incluem 
exposição prévia a PEG, C3G/IC-MPGN secundária e infecção/malignidade 
significativa. Os participantes serão randomizados na razão de 1:1 para infusões 
subcutâneas (SC) de PEG (1.080 mg/20 ml) ou placebo duas vezes por semana 

por 26 semanas (e tratamento padrão). No período em caráter aberto, todos 
os participantes receberão PEG por mais 26 semanas. Desfecho primário: 
redução ≥50% na uPCR em relação ao valor basal na Semana 26. Desfechos 
secundários: alteração em relação ao valor basal: TFGe nas Semanas 26 e 52, 
coloração de C3c na Semana 26 e pontuação de atividade do índice histológico 
de C3G na Semana 26. Os resultados de segurança serão monitorados com 
opção de extensão. Resultados e Conclusão: N/A

Palavras-chave: Doença glomerular | pegcetacoplan | estudo clínico | pediatria
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NEFROPATIA POR IGA EM CRIANÇA: RELATO DE CASO

Marcus Vinicius De Pádua Netto, Dione Aparecido Duarte Infante, João 
Domingos Barreto Saraiva Barros, Márcio Cesário Da Cunha Sobrinho, Diullio 
Antonio Moreira Alcântara

Universidade Federal de Uberlândia

Objetivo: Relatar caso de síndrome nefrótica por nefropatia por IgA (NIgA) 
em criança. Relato de caso: Masculino, 15 anos, acompanhado no serviço 
com quadro de síndrome nefrótica, desde os 4 anos, quando biópsia renal 
revelou glomerulonefrite por lesões mínimas, na época cortiço-sensível. 
Internado agora com recidiva do quadro, edema e proteinúria 7,6g/24h iniciado 
tratamento com prednisona 1mg/kg, agora sem resposta, foi optado por nova 
biópsia renal que evidenciou NIgA. Conclusão: A NIgA, ou doença de Berger, 
é a glomerulonefrite primária mais comum em todo o mundo, possui a maior 
incidência na 2ª ou 3ª década de vida e é rara em crianças. A apresentação 
inicial da NIgA na forma de síndrome nefrótica é incomum. É uma doença 
auto-imune que leva à deposição de imunocomplexos nos glomérulos causando 
proliferação de células mesangiais. Há também lesão direta aos podócitos, o 
que induz proteinúria. As principais abordagens para o tratamento são a terapia 
imunossupressora com corticoterapia e a terapia não imunossupressora com 
IECA ou BRA com a finalidade de controle pressórico e anti-proteinúrico, 
ambas iniciadas no caso.

Palavras-chave: Glomerulonefrite por IGA | Síndrome Nefrótica
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DOENÇA ANTI-MEMBRANA BASAL GLOMERULAR: RELATO 
DE CASO DE UMA RARA FORMA DE INSUFICIÊNCIA RENAL EM 
CRIANÇA.

Isadora Rodrigues Gonçalves Campos1, Sofia De Souza Faria E Silva1, Higor 
Martins Oliveira Silva1, Stanley De Almeida Araújo2, Nicholas Almeida Sá3, 
David Campos Wanderley2

1 Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
2 Instituto de Nefropatologia
3 Faminas

Objetivo:  Descrever um raro relato de caso de insuficiência renal aguda 
em paciente pediátrico secundária à doença anti-membrana basal glomerular 
(anti-MBG). Relato do caso: Criança, 9 anos de idade, internado com queixa 
de vômitos persistentes sem resposta a antieméticos, além de tosse, febre, 
hematúria e oligúria. Evoluiu com queda de hemoglobina (sem exteriorização 
de sangramento) e necessidade de terapia renal substitutiva (TRS). Exames 
iniciais evidenciaram FAN 1/80, ASLO não reagente, complemento normal, 
sorologias virais negativas (HBV, HCV, HIV), VDRL negativo. A biópsia 
renal evidenciou Glomerulonefrite Crescêntica, em fase proliferativa 
(crescentes celulares e fibrocelulares), comprometendo todos os glomérulos 
da amostra, havendo marcação linear em membrana basal glomerular por 
estudo de  imunofluorescência para IgG, C3, Kappa e Lambda, configurando 
diagnóstico de Doença Anti-MBG. Foram realizadas pesquisas laboratoriais 
complementares, com presença de anticorpos anti-MBG e negatividade para 
ANCA. Paciente recebeu tratamento com pulsoterapia e plasmaférese, mas 
sem recuperação da função renal, dependente de TRS. Conclusão: A doença 
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anti-MBG, apesar de rara, deve ser considerada no diagnóstico diferencial 
de glomerulonefrite rapidamente progressiva, mesmo em idade pediátrica e 
na ausência de envolvimento pulmonar. Mesmo com instituição terapêutica 
adequada pode ocorrer comprometimento glomerular e túbulo-intersticial grave 
sem recuperação posterior da função renal.

Palavras-chave: Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva | Doença anti-
MBG | Insuficiência renal aguda
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GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA COM 
DEPÓSITOS MONOCLONAIS MASCARADOS: A IMPORTÂNCIA 
DA IMUNOFLUORESCÊNCIA DO BLOCO DE PARAFINA 
DEMONSTRADA POR UM RELATO DE CASO.

Higor Martins Oliveira Silva1, Isadora Rodrigues Gonçalves Campos1, Sofia De 
Souza Faria E Silva1, Stanley De Almeida Araújo2, David Campos Wanderley2

1 Faseh
2 Instituto de Nefropatologia

Objetivo: Descrever um relato de caso de Glomerulonefrite 
Membranoproliferativa (GNMP) com Depósitos Monoclonais Mascarados, 
ressaltando a importância da pesquisa de cadeias monoclonais por técnica de 
imunofluorescência em bloco de parafina. Relato do caso: Idoso, 68 anos de 
idade, com doença renal crônica, apresentando elevação da creatinina (de 1,94mg/
dL para 3,6mg/dL) em 8 meses. Propedêutica complementar revelou proteinúria 
(11g/24h), complemento normal, sorologias virais negativas (HBV, HCV, 
HIV), VDRL negativo e imunofixação urinária com proteína monoclonal IgG-
Kappa. A biópsia renal foi solicitada para elucidação diagnóstica, evidenciando 
à microscopia de luz, Glomerulonefrite de Padrão Membranoproliferativo. 
A imunofluorescência convencional evidenciou marcação de moderada 
intensidade para C3, sendo negativas as demais pesquisas (IgG, IgA, IgM, C1q, 
Fibrinogênio, Kappa e Lambda). Pesquisa adicional de imunofluorescência 
em bloco de parafina, com emprego da proteinase K, mostrou positividades 
de fortes intensidades para IgG-Kappa, configurando padrão monoclonal e 
confirmando GNMP com Depósitos Monoclonais Mascarados. Conclusão. A 
GNMP com Depósitos Monoclonais Mascarados é uma entidade recentemente 
descrita, que tinha seu diagnóstico erroneamente confundido Glomerulonefrite 
por C3 e que, somente com o advento da imunofluorescência em bloco de 
parafina, pode ser diagnosticada adequadamente, permitindo propedêutica e 
tratamento adequados aos pacientes.

Palavras-chave: Glomerulonefrite Membranoproliferativa | Doença 
Monoclonal | Síndrome nefrótica
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INFILTRAÇÃO LINFOMATOSA RENAL COMO MANIFESTAÇÃO 
PRIMÁRIA DA DOENÇA: RELATO DE CASO DE UMA RARA FORMA 
DE INSUFICIÊNCIA RENAL EM CRIANÇA.

Sofia De Souza Faria E Silva1, Isadora Rodrigues Gonçalves Campos1, Higor 
Martins Oliveira Silva1, Stanley De Almeida Araújo2, Nicholas Almeida Sá3, 
David Campos Wanderley2

1 Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
2 Instituto de Nefropatologia
3 Faminas

Objetivo: Descrever um raro relato de caso de insuficiência renal aguda em 
paciente pediátrico secundária à infiltração renal por linfoma linfoblástico de 
células T. Relato do caso: Paciente de 9 anos, sexo masculino, previamente 
hígido, em acompanhamento com endocrinologia devido à baixa estatura. 
Quatro meses antes da consulta com nefrologista, iniciou quadro de 
inapetência, emagrecimento de 8Kg e piora da função renal (ClCr: 45 ml/min), 
havendo ainda importante aumento de ácido úrico a esclarecer. Foi solicitada 
biópsia renal para elucidação diagnóstica, sendo evidenciado compartimento 
intersticial cortical e medular com infiltrado de células linfoides volumosas, 
monomórficas, com alteração da relação núcleo/citoplasma e efeito azzopardi 
em alguns núcleos, sugerindo infiltração por neoplasia hemolinfopoética. Após 
resultado de estudo histopatológico, foi solicitada imunofenotipagem e imuno-
histoquímica de biópsia renal, com critérios compatíveis com infiltração por 
Linfoma Linfoblástico de células T. Paciente foi encaminhado para serviço 

de hematopediatria, onde segue tratamento quimioterápico. Conclusão. A 
infiltração hemolinfopoética dos rins é incomum e deve ser considerada como 
diagnóstico diferencial em pacientes que já apresentam diagnóstico de linfoma. 
No entanto, o primodiagnóstico por meio da biópsia renal é muito pouco 
relatado na literatura, sobretudo em faixa etária pediátrica. Apesar das opções 
terapêuticas, o prognóstico permanece desfavorável.

Palavras-chave: Linfoma | Insuficiência renal aguda | Linfoma extra-nodal
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GLOMERULONEFRITE FIBRILAR E PESQUISA DE DNAJB9 
POR IMUNO-HISTOQUÍMICA PARA DETERMINAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO: UM RELATO DE CASO

Fernando Sales1, Natália Maria Da Silva Fernandes1, Priscylla Aparecida Vieira 
Do Carmo1, Stanley De Almeida Araújo2

1 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF)
2 Instituto de Nefropatologia

Objetivo: A Glomerulonefrite Fibrilar (GNF) é uma doença glomerular rara, com 
prevalência estimada inferior a 1% em biópsias de rins nativos. A microscopia 
eletrônica (ME) era considerada essencial ao diagnóstico. A descoberta 
recente da DNAJB9 levou a uma mudança de paradigma no diagnóstico da 
doença. Relato de Caso: S.M.S., 72 anos, branca, casada, aposentada, natural 
e procedente de Três Rios-RJ. Antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus (há 5 anos, fundoscopia sem alterações). Seguimento inicial 
com Nefrologista em cidade de origem, com exames de abril de 2019 com 
creatinina (Cr) de 1,6mg/dL e proteinúria de 24 hs de 197 mg. Em junho de 
2020, iniciou quadro de edema de membros inferiores e presença de espuma em 
urina. Exames laboratoriais de junho de 2020 com Cr de 1,4mg/dL, proteinúria 
de 24 hs de 8560 mg e sedimento urinário sem hematúria. Pesquisa negativa 
para glomerulopatias secundárias. Biópsia renal em março de 2021, com laudo 
de glomerulopatia mesangioproliferativa e imunofluorescência positiva com 
padrão smudgy para IgG, C3, Lambda e Kappa (membrana basal glomerular e 
mesângio). Realizada ME, com achados ultraestuturais compatíveis com GNF 
(fibrilas com tamanho médio de 15,1 nm). Análise por imuno-histoquímica 
(IHQ) com resultado positivo para DNAJB9, com confirmação do diagnóstico. 
Conclusão: Destaca-se um caso raro de doença glomerular, com confirmação 
diagnóstica para GNF por IHQ para DNAJB9, que surge como opção à ME.

Palavras-chave: Glomerulonefrite | Biópsia | Histologia
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GLOMERULOESCLEROSE SEGMENTAR E FOCAL, COLAPSANTE, 
RELACIONADA A COVID-19: RELATO DE UM RARO CASO EM 
FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA.

Claudia Maria Barbosa Souto1, Isadora Rodrigues Gonçalves Campos2, Sofia 
De Souza Faria E Silva2, Higor Martins Oliveira Silva2, Stanley De Almeida 
Araújo3, Nicholas Almeida Sá4, David Campos Wanderley3

1 Hospital Santa Casa de Belo Horizonte
2 Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
3 Instituto de Nefropatologia
4 Faminas

Objetivo:  Descrever um- raro relato de caso de Glomeruloesclerose segmentar e 
focal, variante colapsante, em criança com diagnóstico recente para COVID-19. 
Relato do caso: Criança, sexo feminino, 11 anos de idade, internado com 
queixa de edema periorbitário e em pés que evoluiu para anasarca e hipertensão 
arterial. Em exames coletados durante internação apresentou elevação de 
escórias com creatinina sérica de 2 mg/dL e urina simples com leucocitúria, 
hematúria e proteinúria. Devido a hipótese de glomerulopatia, foi realizado 
biopsia renal que evidenciou achados compatíveis com Glomeruloesclerose 
segmentar e focal, “variante colapsante”, além de acentuada fibrose túbulo-
intersticial (50-60%). Paciente recebeu tratamento com prednisona 60 mg/dia, 
ciclosporina 50mg/dia, anlodipina 10mg/dia, alopurinol 80 mg/dia, atualmente 
em acompanhamento clínico com melhora das escorias nitrogenadas. 
Conclusão: A doença por coronavírus 19 (COVID-19), uma doença infecciosa 
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causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), 
tem sido associada a lesão renal aguda e glomerulopatia. Relatamos um raro 
e único caso de rim nativo em paciente pediátrico com Glomeruloesclerose 
segmentar e focal, colapsante, associada a essa nova infecção viral, que 
atualmente é causa de uma pandemia, com elevados morbimortalidade.

Palavras-chave: Glomeruloesclerose focal e segmentar | COVID 19 | 
Glomerulopatia colapsante
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PERFIL DE CASOS DE NEFRITE LÚPICA DE SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA REGIONAL - ANÁLISE DE NOVE ANOS

Fernando Sales, Natália Maria Da Silva Fernandes, Priscylla Aparecida Vieira 
Do Carmo, Vanessa Drummond

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF)

Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune 
que pode acometer múltiplos sistemas orgânicos. O envolvimento renal no 
LES está associado a morbidade e mortalidade significativas. Objetivo: 
Caracterização sociodemográfica, clínica e histopatológica dos casos nefrite 
lúpica acompanhados pelo serviço de Nefrologia de referência para região. 
Metodologia: Estudo transversal com análise retrospectiva dos prontuários dos 
pacientes atendidos entre junho de 2012 e junho de 2021. Realizada estatística 
descritiva dos dados coletados. Resultados: Foram avaliados 72 pacientes 
com diagnóstico de nefrite lúpica, todos submetidos à biópsia renal. A média 
de idade ao diagnóstico do acometimento renal foi de 32,4 (±16,2). Houve 
predomínio do sexo feminino (76,4%) e cor branca (56,9%). Cerca de metade 
dos casos (51,4%) eram oriundos de outros municípios. A apresentação clínica 
inicial mais frequente foi de síndrome nefrítico-nefrótica (26,4%). Na avaliação 
histopatológica, a classe de nefrite lúpica mais frequente foi a IV (45,8%), 
seguida pelas classes V (29,2%), III (18,1%) e II (1,4%). Podocitopatia lúpica 
representou 5,5% dos casos. Durante o seguimento, 29,2% dos pacientes 
foram submetidos a mais de uma biópsia renal. Conclusão: Encontrou-
se predominância de pacientes jovens, do sexo feminino, e com classe IV à 
avaliação histopatológica. A melhor caracterização do perfil de nefrite lúpica 
auxiliará no planejamento de ações para otimizar o cuidado desses pacientes.

Palavras-chave: Nefrite Lúpica | Lúpus Eritematoso Sistêmico | Biópsia | 
Histologia

INJÚRIA RENAL AGUDA
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ARTERITE DE TAKAYASU COM ACOMETIMENTO RENAL GRAVE 
- RELATO DE CASO

Brunna Pinto E Fróes, Ana Carmen Quaresma Mendonça, Glaucia Fernanda 
Placidonio Dos Santos, Mariana Guerra Duarte Rosa De Lima, Mariana 
Affonso Vasconcelos, Tainá Carvalho Silva E Oliveira

HC UFMG

Objetivo: Relatar caso de Arterite de Takayasu (AT) em adolescente.  Relato do 
caso: J.O.C., 14 anos, sexo feminino, iniciou dor em tornozelo aos 11 anos. 
Na ocasião acompanhou com ortopedista, que diagnosticou osteomielite e 
prescreveu antibioticioterapia prolongada. Aos 13 anos, apresentou edema 
de membros inferiores e dispneia aos esforços. Investigação diagnosticou 
insuficiência cardíaca e hipocinesia miocárdica difusa. Foi iniciado 
tratamento com Enalapril e Carvedilol. Após 6 meses, apresentou parada 
cardiorrespiratória no domicílio, socorrida pelo SAMU. Transferida ao CTI, 
onde observou-se diminuição de pulsos, comprometimento renal (ClCr 
10ml/min/1,73m²), hipercalemia (K 8,0) e hipertensão arterial. Foi suspenso 
IECA e iniciada hemodiálise. Ao implantar cateter para diálise foi notada 
alteração na ecogenicidade das carótidas, motivando propedêutica adicional. 
Angiotomografia identificou oclusão de carótidas, subclávias e artérias renais. 
Propedêutica renal evidenciou aumento de ecogenicidades corticais, alteração 
na diferenciação corticomedular e exclusão funcional à esquerda. Diagnosticada 
com AT, recebeu pulsoterapia com Metilprednisolona. Evoluiu com recuperação 

parcial da função renal (ClCr 64ml/min/1,73m²) e melhora pressórica, porém 
manteve necessidade de vários anti-hipertensivos.  Conclusão:A AT é pouco 
frequente e seu diagnóstico depende de exame físico detalhado e exames de 
imagem. Sua pronta identificação e tratamento podem definir o prognóstico em 
longo prazo.

Palavras-chave: Arterite de Takayasu | Hipertensão Renovascular | Vasculite | 
Injuria Renal Aguda
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SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA CAUSADA POR 
ESCHERICHIA COLI PRODUTORA DE TOXINA SHIGA: RELATO DE 
CASO DE UM PACIENTE PEDIÁTRICO

Carolina Lipi Cerdeira, Ioná Moreira Bento, Maria Eduarda Vilela Amarante, 
Gabriel De Carvalho Vilela Rodriguez, Matheus Paravizo Lello Santos

UNIFENAS

Este relato tem como objetivo descrever um caso de Síndrome Hemolítico-
Urêmica causada por toxina Shiga em um paciente pediátrico. Dado ao 
fato deste quadro estar associado a diversas complicações, é de extrema 
importância realizar um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Relato: 
Paciente, feminino, 5 anos, previamente hígida, admitida com história de 
diarreia, dor abdominal, vômitos e hiporexia, evoluindo com oligúria, edema 
e febre. Relatado consumo pregresso de “lanche” contaminado. Aos exames 
laboratoriais apresentou leucocitose, anemia e plaquetopenia, ureia: 212 
mg/dl e creatinina: 2 mg/dl, mostrando lesão renal aguda. Evidenciaram-se 
fatores indicativos para anemia hemolítica com causa não autoimune, LDH= 
3428, reticulócitos= 2,2% e coombs direto= negativo. Em estudo histológico 
houve a presença de esquizócitos em sangue periférico. Realizado tratamento 
sintomático e reposição hidroeletrolítica, evoluindo com resolução clínica e 
laboratorial. Em conclusão, como ilustrado, a síndrome hemolítica-urêmica 
é antecedida por uma infecção entérica por Escherichia coli produtora de 
toxina Shiga. O quadro cursa com complicações isquêmicas ao nível renal, 
trombocitopenia de consumo e anemia hemolítica. O tratamento consiste em 
plasmaférese, sintomáticos e diálise se necessário. Vale ressaltar que neste 
caso, a paciente evoluiu com resolução espontânea. Visto sua capacidade de 
gerar quadros potencialmente graves é imprescindível o diagnóstico e suporte 
adequado precoces.

Palavras-chave: Síndrome hemolítica urêmica | Lesão renal aguda | Anemia 
hemolítica microangiopática | Trombocitopenia | Toxina Shiga
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SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA TÍPICA E ATÍPICA: RELATO 
EM SÉRIE DE CASOS

Ioná Moreira Bento, Matheus Paravizo Lello Santos, Carolina Lipi Cerdeira, 
Maria Eduarda Vilela Amarante, Gabriel De Carvalho Vilela Rodriguez

Universidade Jose do Rosario Velano - Campus Alfenas

Foram descritos dois casos de Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU). O 
primeiro associado à infecção por Escherichia coli produtora de Toxina 
Shiga (TS) e o segundo resultante de uma desregulação da via alternativa 
do complemento. Caso 1: Feminino, 5 anos, com história de diarreia, dor 
em região periumbilical, hiporexia e febre. Evoluiu com oligúria e edema. 
Exames laboratoriais evidenciaram leucocitose, uremia, anemia hemolítica 
(coombs negativo) e plaquetopenia. A análise do sangue periférico identificou 
presença de esquizócitos (foto 1). Após tratamento sintomático com reposição 
hidroeletrolítica, evoluiu com resolução clínica/laboratorial satisfatória. Caso 
2: Feminino, 39 anos, admitida com cefaleia, náuseas e vômitos. Avaliação 
laboratorial evidenciou uremia, anemia e plaquetopenia. A pesquisa da TS 
nas fezes foi negativa e a atividade de ADAMTS 13 normal. Necessitou de 
terapia hemodialítica associada administração de Eculizumab. Evoluiu com 
recuperação da função renal e estabilização da anemia. Um estudo mutacional 
evidenciou o padrão definitivamente patogênico para SHU em heterozigose 
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no gene C3. Conclusão: Em casos de anemia hemolítica, associada a 
plaquetopenia e injúria renal aguda, a SHU deve ser considerada e tratada 
precocemente. A SHU mediada pela TS é um processo autolimitado com boa 
evolução, enquanto que na mediada por complemento a conduta baseia-se na 
utilização de anticorpos monoclonais e eventual necessidade dialítica.

Palavras-chave: Injúria renal aguda | Anemia hemolítica | Plaquetopenia

MULTIDISCIPLINAR

5

OS DESAFIOS DO ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR 
ENVOLVENDO TRANSTORNO PSÍQUICO E VIVÊNCIA DE RUA EM 
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA – HEMODIÁLISE: UM RELATO 
DE CASO

Luciane De Carvalho Sales1, Daniela De Oliveira Martins Mendes Daibert2, 
Fabiana De Faria Ghetti2

1 Hospital Universitário da UFJF/Ebserh
2 Hospital Universitário da UFJF

Apresentar os desafios e estratégias adotadas pela equipe multidisciplinar 
no acompanhamento a paciente com transtorno psíquico em situação de rua, 
com doença renal crônica, por nefroesclerose hipertensiva, em Hemodiálise. 
AA, gênero feminino, 38 anos, solteira, ensino fundamental completo, 
residia sozinha em loteamento popular. Admitida no serviço em 2017 com 
peso corporal de 107kg (obesidade), uréia (Ur) 215mg/dL, creatinina (Cr) 
11,9mg/dL, fósforo (P) 6,7mg/dL. Sem vinculação familiar. Renda de 1 
salário-mínimo. Identificou-se transtorno psíquico a partir de fala excessiva, 
agitação, conteúdos inapropriados e agressividade. Objetivou-se perda de 
peso (ideal 72kg) e controle da hiperfosfatemia com dieta individualizada, 
porém baixa aderência. Após três anos, houve perda de 26,5kg (sobrepeso), 
porém sem controle metabólico (P 9,8mg/dL, Ur 184mg/dL, Cr 9,3mg/
dL) e do ganho de peso intradialítico (atingiu 11,6kg). Articulou-se, com a 
rede sociaoassistencial, suporte na transição da perda da moradia e situação 
de rua. Iniciou acompanhamento psicológico e encaminhamento para 
psiquiatria.  Passou a viver em situação de rua, com frequência irregular aos 
equipamentos assistenciais. Relata uso abusivo de droga, falta de autocuidado, 
exposta a riscos. Foram realizadas ações compartilhadas com a política de 
assistência social, saúde mental e direitos humanos. Tentou-se a reaproximação 
com a família, sem êxito. Evoluiu para óbito.

Palavras-chave: multidisciplinar | psicologia | nutrição | serviço social | 
hemodiálise
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RELAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL E VARIÁVEIS 
ANTROPOMÉTRICAS DE IDOSOS EM TERAPIA RENAL 
SUBSTITUTIVA

Marina Silveira, Andressa De Araújo Rodrigues Neto, Mário Flávio Cardoso 
De Lima, Fabiana De Faria Ghetti

Hospital Universitário UFJF

Introdução: Inadequações no estado nutricional de idosos em terapia renal 
substitutiva podem desencadear piora clínica, dificultando a reabilitação, 
promovendo infecções e comprometendo a qualidade de vida, corroborando 
para maior risco de mortalidade. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e 
sua correlação com a idade de idosos em hemodiálise. Metodologia: Estudo 
transversal descritivo e analítico com idosos do setor de Hemodiálise de um 
Hospital Universitário, realizado durante os meses de Maio e Junho de 2021. 
Foram coletadas as medidas antropométricas: peso, altura, circunferência do 
braço (CB), circunferência da panturrilha (CP) e prega cutânea triciptal (PCT), 
conforme protocolo da Organização Mundial da Saúde a fim de minimizar os 
riscos de transmissão do novo coronavírus. Foram calculados índice de massa 
corporal (IMC) e circunferência muscular do braço (CMB).  Resultados: 
Foram avaliados 51 idosos, sendo 58,8% do sexo masculino e com mediana 
de 70 anos (variando entre 60 e 92 anos). O excesso de peso foi observado 
em 43,1% dos casos e o baixo peso em 33,3%. A idade correlacionou-se 

negativamente com peso (r= -0,39; p=0,004), IMC (r= -0,28; p=0,043), CB 
(r= -0,35; p=0,011), CMB (r= -0,29; p=0,033), CP (r= -0,36; p=0,009) e PCT 
(r= -0,23; p=0,095). Conclusão: O estado nutricional nessa população parece 
declinar com o aumento da idade. Tal situação por influenciar na qualidade de 
vida promovendo a piora clínica dos pacientes em hemodiálise.

Palavras-chave: Hemodiálise | Equipe Multidisciplinar | Avaliação Nutricional 
| Estado Nutricional | Idosos
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IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL EM 
HEMODIÁLISE: RELATO DE CASO

Andressa De Araujo Rodrigues Neto, Fabiana De Faria Ghetti

Universidade Federal de Juiz de Fora

Avaliar o impacto da assistência dietoterápica no estado clínico nutricional 
de paciente desnutrido em hemodiálise. C.A.C., 50 anos, sexo masculino, 
hipertenso, diabético sem tratamento, com doença renal crônica terminal, 
cirurgias intestinais prévias, em uso de colostomia. Em outubro de 2020, 
apresentou quadro de abdome agudo obstruído, realizou cirurgia e uso de 
nefrotóxicos, evoluiu com insuficiência renal aguda por sepse, necessitando 
de terapia dialítica. Iniciou hemodiálise no Hospital Universitário (UFJF) 
em dezembro de 2020, após perda de 22kg em dois meses (perda ponderal 
29%), peso 54Kg (usual 76Kg), índice de massa corporal (IMC) 15,6kg/
m2 (desnutrição); hemoglobina (HB) 10,4g/dL; albumina (ALB) 3,6g/L; 
glicose jejum (GJ) 217mg/dL; hemoglobina glicada (HbA1C) 6,3%; potássio 
(K) 4,5mg/dL; fósforo (P) 8mg/dL; creatinina (CR) 8,87mg/dL; taxa de 
filtração glomerular (TFG) 6,37ml/min; ureia (UR) 115mg/dL. Aderiu ao 
acompanhamento mensal, com prescrição dietética e suplementação (600 
calorias e 22,5g de proteínas), totalizando 2342 calorias, 100g proteínas, 52% 
carboidratos, 26% lipídios, 1000mg fósforo e 2697mg potássio. Após seis 
meses houve a recuperação de 10Kg (IMC 18,8 Kg/m²; eutrófico), queda de 
escórias nitrogenadas, recuperação da função renal com possibilidade de alta 
da hemodiálise; HB 10,8g/dL; ALB 4,4g/L; GJ 106mg/dL; HbA1C 4,3%; 
K: 4,01mg/dL; P 3,8mg/dL; CR 2,2mg/dL; TFG 39ml/min; UR 46mg/dL. 
Observamos a importância da assistência para o sucesso do caso.

Palavras-chave: estado nutricional |  hemodiálise | desnutrição | assistência 
nutricional | dieta
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A ABORDAGEM EM SALA DE ESPERA REALIZADA PELA 
PSICOLOGIA COMO LUGAR DE SUPORTE AO CUIDADOR 
DO RENAL CRÔNICO EM HEMODIÁLISE: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA.

Daniela De Oliveira Martins Mendes Daibert, Karine Soriana, Jéssica Gomes 
Braz

HU/UFJF

Este trabalho aborda a experiência em sala de espera com familiares cuidadores 
de pacientes renais crônicos em hemodiálise. A abordagem foi conduzida por 
duas psicólogas residentes sob supervisão da psicóloga do setor e objetivou 
propiciar um espaço de acolhimento, troca de experiências e discussões de 
temas importantes que perpassam o cuidar. Foram realizados nove encontros 
que aconteceram na sala de espera do serviço, quinzenalmente, de setembro 
a dezembro de 2020. As temáticas foram propostas pelos participantes e 
fundamentadas teoricamente na Psicologia da Saúde, Psicologia Hospitalar 
e Psiconefrologia. Cada encontro tinha uma média de cinco participantes. 
Foram usadas estratégias de acolhimento, psicoeducação e reflexão. Aplicou-
se, ao final, um questionário de avaliação elaborado pelo próprio serviço de 
psicologia, a fim de avaliar a viabilidade da intervenção, a condução e temáticas 
trabalhadas, assim como alguns efeitos percebidos. Os retornos recebidos 
oralmente nos encontros e os fornecidos pelo questionário foram positivos. 
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Concluiu-se que a intervenção possibilitou um espaço de escuta, acolhimento, 
reflexão, troca de experiências, proporcionando a participação ativa desses 
cuidadores  a humanização do cuidado.  Além disso, a sala de espera pode ser 
uma ferramenta potente a ser utilizada pelo psicólogo no contexto das doenças 
crônicas, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: Hemodiálise | Psicologia | familiares/cuidadores | sala de 
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SÍNDROME NEFRÓTICA SECUNDÁRIA À AMILOIDOSE CARDÍACA

Pedro Henrique Silva Sousa, Matheus Santos Lima, Henrique Antônio Alves 
De Castro, Lucas De Faria Nozella, Pedro Vitor Medeiros Mamede, Itamar 
Carvalho De Azambuja Neto, Bruna Vilela Vono

Universidade Federal de Uberlândia

Relato de um caso de amiloidose cardíaca ocorrido em um hospital universitário.  
Paciente de 50 anos, masculino, portador prévio de hipotireoidimo, hipertensão 
arterial sistêmica e dislipidemia em investigação de síndrome nefrótica. 
Negava alterações do hábito urinário, febre, náuseas, vômitos, internações 
prévias e história de doenças crônicas na família. Nos exames laboratoriais, 
foram constatadas proteinúria nefrótica e hipoalbuminemia. Solicitados 
exames laboratoriais para investigação do quadro que se mostraram negativos, 
inclusive eletroforese de proteínas séricas e urinárias sem picos monoclonal. 
Solicitada a biópsia renal. Encaminhado ao serviço de hematologia para 
continuidade da investigação, novamente internado no serviço para manejo 
clínico de descompensação do edema, paciente apresentou queixa de três 
quedas repentinas, com quadro semelhante à hipotensão postural, que foi 
confirmada. Assim, foi solicitada avaliação cardíaca por ecocardiograma e 
cintilografia cardíaca com pirofosfato. Na ecocardiografia, contatou-se sinais 
compatíveis com amiloidose cardíaca. Solicitada avaliação genética para 
pesquisa de amiloidose por transtirretina. A biópsia renal exibiu um glomérulo 
com borramento dos pedicelos e fusão de muitos deles, além de frequentes 
depósitos estruturados (fibrilas) dispostos difusamente, com medidas médias 
de 11,5 ± 2,07 nm. Os achados ultraestruturais são compatíveis com doença de 
depósito organizado com características de betafibrilose (amiloidose).
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CLINICAL OUTCOMES IN PHASE 3 STUDIES OF LUMASIRAN 
IN PEDIATRIC AND ADULT PATIENTS WITH PRIMARY 
HYPEROXALURIA TYPE 1 (PH1)

David Sas1, Yaacov Frishberg2, Sander Garrelfs3, Mini Michael4, Jeffrey Saland5, 
Taylor T. Ngo6, John Gansner6, Tracy Mcgregor6, Marcus Vinicius De Pádua 
Netto6, Rafael De Marchi7, Maria Helena Vaisbich Guimarães8, John Lieske9

1 Division Of Pediatric Nephrology And Hypertension, Mayo Clinic
2 Shaare Zedek Medical Center
3 Emma Children’s Hospital
4 Baylor College Of Medicine
5 Icahn School Of Medicine At Mount Sinai
6 Alnylam Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA
7 Alnylam Farmacêutica
8 Hospital das Clínicas de São Paulo
9 Division Of Nephrology And Hypertension, Mayo Clinic

Introduction: Lumasiran, an RNAi therapeutic indicated for PH1 treatment, 
demonstrated substantial reductions in urinary oxalate in two Phase 3 
studies,  with an acceptable safety profile. Objective: Report changes in eGFR, 
medullary nephrocalcinosis grade (NC) and kidney stone event (KSE) rates in 
two Phase 3 studies of lumasiran. Methodology: - ILLUMINATE-A: n= 39 PH1 
patients, ≥6 years of age, eGFR ≥30 mL/min/1.73m2, 6-month (M) randomized, 
double-blind, placebo-controlled period,  followed by an extension period (EP) 
where the 13 placebo patients crossed over to lumasiran. - ILLUMINATE-B: n 
= 18 PH1 patients, <6 years of age, eGFR >45 mL/min/1.73m2 if ≥12 months 
old or normal serum creatinine if <12 months old; single arm open-label trial. 
Results: - ILLUMINATE-A: at M6, NC improved in 3/22 patients in lumasiran 
vs. 0/12 in placebo. NC grade worsened in 1/12 patients in placebo vs. 0/22 in 

lumasiran. RSE rates decreased in lumasiran patients and in the patients crossed 
over to lumasiran, relative to the 12M prior to consent. This reduction was 
maintained in M12 in the patients randomized to lumasiran. 12M NC data will 
be presented. - ILLUMINATE-B: at M6, NC improved in 8/18 patients and 
remained stable in 10/18 patients; no patient worsened. RSE rates remained 
stable from 12M prior to consent through the end of the 6M treatment period. - 
eGFR remained stable in both studies. Conclusion: Lumasiran demonstrated a 
positive effect on clinical outcomes in pediatric and adults with PH1.

Palavras-chave: Hiperoxalúria | Litíase | Nefrolitíase | Genética | Hereditária
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CETOACIDOSE DIABÉTICA EUGLICÊMICA EM PACIENTE SOB 
USO DE INIBIDOR DO COTRANSPORTADOR DE SÓDIO-GLICOSE 
TIPO 2: UM RELATO DE CASO

Sidnei Campidell Brandão, Stenio Barbosa De Freitas, Thalles Trindade De 
Abreu, Pablo Martins Chaves, Daniel Victor Moreira Mendes,  Rafayane 
Nogueira Madruga Borges, Daniel Martins Melo

Complexo de Saúde São João de Deus

Objetivo: Descrever um caso de cetoacidose diabética euglicêmica relacionada 
ao uso de drogas inibidoras do cotransportador sódio-glicose do tipo 2 
(ISGLT2).  Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, 
diabética há 6 anos, em uso de metformina, vidagliptina e empaglifozina. Deu 
entrada no pronto socorro taquidispneica, com relato de sintomas gripais há 11 
dias, em piora progressiva. Marido recentemente diagnosticado com Covid-19. 
Encaminhada ao CTI devido padrão respiratório precário, sob máscara de O2 a 8 
L/min, com SpO2 94%. Exames laboratoriais evidenciaram acidose metabólica 
com ânion-gap aumentado, glicemia de 100 mg/mL, glicosúria e cetonúria. 
Aventada a possibilidade de cetoacidose diabética euglicêmica e instituída 
insulinoterapia e solução de glicose em bomba de infusão contínua, havendo 
melhora expressiva do distúrbio metabólico em 3 dias. Contudo, devido ao 
quadro infeccioso pulmonar, a paciente evoluiu com necessidade de IOT/VM, 
obstrução arterial de extremidades, sepse e choque, vindo a óbito após PCR, 
sem resposta às manobras de reanimação.  Conclusão: A cetoacidose diabética 
euglicêmica é um quadro grave e incomum, sendo um efeito colateral possível 
nos pacientes em uso das drogas ISGLT2. Os níveis glicêmicos moderados 
podem atrasar o seu reconhecimento, postergar o tratamento e conferir pior 
prognóstico ao paciente. Entretanto, com manejo ágil e adequado, a resposta é 
satisfatória, com correção do distúrbio.

Palavras-chave: CETOACIDOSE | DIABETES | ISGLT2
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GLOMERULOPATIA MEMBRANOPROLIFERATIVA EM PACIENTE 
HIV POSITIVO: UM RELATO DE CASO

Rafayane Nogueira Madruga Borges1, Sidnei Campidell Brandão1, Pablo 
Martins Chaves1, Stenio Barbosa De Freitas1, Thalles Trindade De Abreu1, 
Daniel Victor Moreira Mendes1, Daniel Martins Melo1, Yoshimi Watanabe2

1 Complexo de Saúde São João de Deus
2 Complexo de Saúde

Objetivo: Descrever um caso de Glomerulopatia Membranoproliferativa em 
paciente HIV positivo.  Relato de caso: Paciente masculino, 24 anos, negro. 
Portador do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) diagnosticado no final de 
2019 após episódio de Tuberculose Pulmonar. Evoluiu no início de outubro 2020 
com quadro de injúria renal aguda associado a anasarca, síndrome nefrótica 
e nefrítica. Os exames laboratoriais demonstravam, anemia normocítica e 
normocrômica, disfunção renal com creatinina de 3,5. Valores de complemento 
dentro da normalidade, sorologias para hepatites virais negativas e FAN não 
reagente. O exame de urina tinha presença de Ptn ++++ Hb ++ , cilindros graxos 
e corpos graxos ovalados, dismorfismo eritrocitário, além de uma proteinúria 
inferida de 15 gramas. Foi submetido à biópsia renal e evidenciado rim em fase 
de esclerose avançada, padrão membranoproliferativo em fase de esclerose. A 
IF com deposição granular em alças capilares e mesângio de igG, igM, C3c e 
cadeias leves Kappa e Lambda. Optado por não fazer resgate imunossupressor, 
realizando apenas tratamento antiproteinúricos. Evoluiu com piora progressiva 
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da função renal e necessidade de início de terapia renal substitutiva.Conclusão: 
Apesar da glomerulopatia mais frequentemente associada ao HIV ser a GESF 
(glomeruloesclerose segmentar e focal) do tipo colapsante, esse caso ilustra 
uma glomerulonefrite membranoproliferativa decorrente do HIV que também 
pode ter um curso clínico desfavorável. 

Palavras-chave: glomerulopatia membranoproliferativa s | HIV
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A RECUPERAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E HEPATITE 
FULMINANTE APÓS ESCLEROTERAPIA DE HEMANGIOMA 
PÉLVICO COM NITRATO DE PRATA (AGNO3).

Daniel Victor Moreira Mendes, Stenio Barbosa De Freitas, Yoshimi Watanabe, 
Thalles Trindade De Abreu, Sidnei Campidell Brandão, Pablo Martins Chaves, 
Rafayane Nogueira Madruga Borges, Daniel Martins Melo

Complexo de Saúde São João de Deus

Objetivo:  Levar ao conhecimento complicações graves, e raras, da 
escleroterapia com AgNO3 através de um relato de caso com recuperação da 
paciente.      Relato de caso:  Paciente de 62 anos, sexo feminino, investigada 
devido hematúria macroscópica com diagnóstico de hemangioma de pelve, 
submetida à instilação de AgNO3 por cateter de pielografia, evoluiu em menos 
de 24 horas com dispneia e hemoptise. Procurou serviço de saúde, diagnosticada 
com insuficiência renal aguda (IRA), insuficiência hepática  e síndrome do 
desconforto respiratório agudo. Foi encaminhada para UTI, submetida à 
intubação orotraqueal, ventilação mecânica e sessões de hemodiálise (HD). 
Apresentou risco de transplante de fígado, descartado por melhora da função 
hepática, porém, mantendo em hemodiálise. Progressivamente melhorou 
débito urinário e em 23 dias com recuperação parcial da função renal foi 
suspenso HD e teve alta hospitalar. Atualmente está em acompanhamento 
ambulatorial com creatinina  basal de 1,3 com ritmo de filtração glomerular 
de 44 ml/min.     Conclusão:  A instilação de AgNO3 usada em escleroterapia 
para hemangiomas, linfangiomas, quilúria e até mesmo em pleurodese, não é 
uma terapia inócua, podendo evoluir com complicações graves como hepatite 
fulminante, IRA e até morte. A concentração  recomendada como segura e 
eficaz é de 0,5-1,0% e concentrações maiores  que  3%  podem explicar o 
desenvolvimento de necrose tubular aguda, necrose de papila e IRA, além de 
insuficiência hepática fulminante. 

Palavras-chave: insuficiencia renal aguda | insuficiencia hepatica aguda | 
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MASSA RENAL VOLUMOSA EM RECÉM-NASCIDO: RELATO DE 
CASO

Larissa Alvim Werner, João Vitor Silva Araujo Cortez, Hélen Cristina De 
Souza, Felippe Teixeira Menezes De Oliveira, Eduardo Luis Churqui Callezaya, 
Lucas Borba Paulino Coelho, Isabele Santos Piuzana Barbosa, Vitor De Godoy 
Rousseff Prado

Santa Casa BH

Objetivo: Descrever caso de rim displásico multicístico (RDM) de 20cm de 
comprimento em recém-nascido e sua evolução clínica após cirurgia.  Resumo. 
Paciente masculino, 6 dias de vida, nascido de parto cesáreo sem intercorrências, 
IG 39+2, relato de polidrâmnio e hidronefrose acentuada à direita ao ultrassom 
(USG) fetal. Realizados USG e tomografia (TC) de abdome que identificaram 
volumosa massa cística multilocular em topografia renal esquerda cruzando 
linha média; taxa de filtração glomerular adequada para a idade. Transferido 
para hospital em Belo Horizonte. Realizada nova TC de abdome, sugestiva 
de RDM. Submetido a nefrectomia esquerda aos 15 dias de vida devido a 
compressão de estruturas intra-abdominais pelo rim displásico com prejuízo 
nutricional e respiratório. Anátomo-patológico confirmou RDM. Realizado 
USG que evidenciou hidronefrose leve a esquerda (DAP 7mm) sem fator 
obstrutivo e uretrocistografia miccional sem refluxo vesico-ureteral (RVU). 
Evoluiu clinicamente bem até a alta.  Conclusão. RDM consiste em múltiplos 
cistos renais não comunicantes separados por tecido displásico não funcional 

comumente detectados no USG pré-natal. Mais frequentemente unilateral, a 
esquerda e no sexo masculino. Sua involução é mais provável se comprimento 
menor que 5cm e após 2-3 anos. Pode haver alteração contralateral, sendo 
mais comum o RVU. Apesar de ser recomendado tratamento conservador, 
foi indicada cirurgia pelo prejuízo funcional pela compressão de estruturas 
adjacentes.
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RELATO DE CASO: RN COM CARDIOPATIA CONGÊNITA 
COMPLEXA E UROPATIA OBSTRUTIVA BILATERAL.

Ana Carmen Quaresma Mendonça, Brunna Pinto E Fróes, Glaucia Fernanda 
Placidônio Santos Carvalho, Jovita Lane Soares Santos Zanini, Mariana 
Guerra Duarte Rosa E Lima, Mariana Affonso Vasconcelos, Sandra Regina 
Tolentino Castilho, Tainá Carvalho Silva E Oliveira

Hospital das Clinicas da UFMG

Objetivo: Descrever caso de RN com cardiopatia congênita complexa, 
implantação anômala de ureteres e uropatia obstrutiva bilateral.  Relato de 
caso: RN termo, 46XX, cardiopata (Dupla de via de saída do ventrículo direito 
com vasos em posição de transposição e atresia pulmonar) e com hidronefrose 
moderada bilateral. Submetido a cirurgia de Blalock-Taussig no 10º dia de vida. 
No pós operatório, apesar da sonda vesical de demora, apresentou vazamento 
de urina persistente.  Investigação da hidronefrose: Uretrocistografia miccional: 
ausência de refluxo vesico-ureteral. US de rins e vias urinárias com estudo da 
dinâmica da micção: Rim Direito: duplicação incompleta do sistema excretor, 
parênquima com espessura reduzida e alteração da medular, dilatação moderada 
do sistema pielocalicinal e do ureter direito que tem implantação ectópica, 
na altura da uretra proximal. Rim esquerdo alteração leve da espessura e 
do aspecto do parênquima, com pequeno cisto que pode estar relacionado a 
displasia. Dilatação do sistema pielocalicinal moderada e do ureter esquerdo, 
que tem implantação ectópica, na altura da uretra proximal. Durante a dinâmica 
da micção, foi observada obstrução parcial bilateral na altura da junção ectópica 
uretral.  RN submetido à pieloplastia bilateral, na tentativa de preservar a 
função renal até realizar as próximas abordagens cirúrgicas da cardiopatia. 
Função renal normal à alta.  Conclusão: RN cardiopatas podem ter associação 
com malformação genitourinária em até 25% dos casos.
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RELATO DE CASO: SÍNDROME NEFRÓTICA CONGÊNITA

Ana Carmen Quaresma Mendonça1, Anne Caroline Bicalho Fagundes2, 
Brunna Pinto E Fróes3, Mariana Guerra Duarte Rosa E Lima1, Paula Grego 
Da Gama Ferreira1, Cristina Sabbatini Da Silva Alves1, Stanley De Almeida 
Araújo3

1 Hospital Vila da Serra
2 Hospital Universitário Clemente Faria / Unimontes
3 Hospital das Clinicas da UFMG

Objetivo: Relatar caso de síndrome nefrotica congênita (SNC), secundária à 
Esclerose Mesangial Difusa.  Relato de caso:   RN termo, sexo masculino, 
procurou pronto atendimento devido sucção débil e cianose. Ecocardiogrma 
identificou hipertensão pulmonar, sendo internado devido descompensação 
do quadro cardiológico. Evoluiu durante internação com anasarca, sendo 
identificada proteinúria maciça e hipoalbuminemia. Realizado tratamento 
do edema com infusão de albumina e diuréticos. Biópsia renal com 
diagnóstico anatomopatológico de Esclerose Mesangial Difusa. Atualmente 
está em uso de drogas antiproteinúricas (Enalapril e Losartan), diuréticos e 
anticoagulação. Mantém controle de edema, função renal normal e proteinúria 
nefrótica. Aguardando resultado de teste genético e encaminhado para iniciar 
acompanhamento no ambulatório de pré transplante renal.  Conclusão:  
A síndrome nefrótica (SN) é definida pela tríade: proteinúria maciça, 
hipoalbuminemia e edema. A perda excessiva de albumina pelos rins ocorre 
como resultado da permeabilidade anormalmente aumentada da membrana 
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basal glomerular. A síndrome nefrótica congênita (SNC) é definida como SN 
que ocorre nos primeiros meses de vida e está associada a defeitos genéticos, 
que determinam alterações em proteínas que constituem a barreira de filtração 
glomerular e corticorresistência. O teste genético é de grande importância para 
o diagnóstico e o tratamento de escolha é o transplante renal.

Palavras-chave: Síndrome Nefrótica Congênita | Esclerose Mesangial Difusa
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TRATAMENTO CONSERVADOR DA ESTENOSE DA JUNÇÃO 
URETEROPÉLVICA: RELATO DE CASO

Mariana Affonso Vasconcelos, Ana Carmen Quaresma Mendonça, Brunna 
Pinto E Fróes, Glaucia Fernanda Placidônio Santos Carvalho, Mariana Guerra 
Duarte Rosa De Lima

HC/UFMG

Objetivo: Descrever um relato de caso de tratamento conservador da 
estenose de junção ureteropélvica grave. Resumo do caso: M.I.S.A, 3 anos, 
em acompanhamento desde a gestação devido a quadro de hidronefrose fetal. 
Diametro antero-posterior da pelve fetal (DAP fetal) direita com 39 semanas 
de gestação, 16,8 mm. Realizado ultrassonografia (US) de rins e vias urinárias 
com 13 dias de vida que identificou DAP do rim direito de aproximandamente 
20 mm e dilatação de cálices centrais e periféricos. Cintilografia dinâmica 
aos 3 meses de idade sugestiva de hipotonia das vias de drenagem, mas sem 
obstrução. DMSA RD 63,26% e RE 36,24%. Realizado US dinâmica com 7 
meses de vida, que identificou piora importante da dilatação, DAP 42 mm, 
perda quase completa da da diferenciação cortico-medular, cálices maiores e 
menores 3,8 -15,6 mm. Pelve reduziu em torno 12% nas fase de enchimento 
vesical lento. Repetida US dinamica com 11 meses de vida que identificou 
melhora do esvaziamento da pelve renal a direita. Durante a fase de enchimento 
vesical rápido e bexiga repleta, DAP da pelve à direita de 38 mm, perda parcial 
da diferenciação-cortico medular cálices maiores e menores 3,0 -11,0 mm  e na 
fase de enchimento lento DAP da pelve 12 mm. Paciente em acompanhamento 
conservador e sem episódios de ITU de repetição. Conclusão: Esse caso 
demonstra a importância do acompanhamento longitudinal com exames de 
imagem na condução de pacientes com estenose de JUP, evitando procedimentos 
cirúrgicos.

Palavras-chave: Estenose de JUP  | tratamento conservador | ultrassonografia 
dinâmica de rins e vias urinárias
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BARREIRAS PARA O TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE RENAL 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.

Elisa Oliveira Marsicano-Souza1, Jéssica De Oliveira Teutschbein2, Letícia 
Santiago Swerts3, Aline Rios Freitas De Almeida4, Leonardo Pereira De 
Souza3, Luciane Senra De Souza Braga3, Priscilla Aparecida De Aquino 
Batista Noé3, Helady Sanders-Pinheiro4

1 UFJF
2 Faculdade de Enfermgem
3 Serviço de Transplante Renal UFJF
4 Serviço de Transplante Renal, Hospital Universitário, Universidade Federal de 
Juiz de Fora, Minas Geais

Introdução: A pandemia da COVID-19 gerou ao isolamento social e dificuldades 
de acesso a proteção individual, aderência terapêutica e adaptação às restrições 
nos serviços de saúde. Objetivos: Descrever os desafios encontrados por 
transplantados renais em seguir o tratamento durante a pandemia da COVID-19. 
Métodos: Estudo transversal, de centro único coletado de mai-jun/2021, através 
de questionário com dificuldades operacionais, sociais e emocionais dos 
pacientes em seguir o tratamento. Resultados: Dos 88 pacientes, 67% eram 
masculinos, com idade de 52±13 anos e 51% aposentados. A dificuldade em 
usar máscara por incômodo (13%) foi o principal desafio operacional. Em 
relação à frequência as consultas, 59,1% mudou o esquema, sendo 37,5% para 
modalidade de telemedicina. 20,5 % não vieram a consulta, por medo (38%) 
falta de transporte (12%), não ter feito exame ou motivos pessoais (25%) 
48,5% dos pacientes receberam ajuda, para retirada da medicação (39,8%), ida 

à consulta (5,7%) e ajuda financeira (3%). Dos desafios psicossociais, 76,1% 
dos pacientes aumentaram o nível de preocupação: 44,3% por medo de contrair 
a COVID-19, 10,9% de ter um familiar acometido, 12,9% por não conhecer 
a doença e 8% por ansiedade. Os temores quanto ao transplante foram: perda 
do enxerto (36,4%), adoecer (12,5%), faltar medicação (9,1%) e falecer (4%). 
Conclusão: A pandemia de COVID-19 causou necessidade de mudanças e 
os desafios mais frequentes foram psicossociais e mudança no esquema das 
consultas.
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RELATO DE CASO: RECIDIVA PRECOCE DE GESF EM ENXERTO 
RENAL COM BOA RESPOSTA À PLASMAFÉRESE

Brunna Pinto E Fróes, Ana Carmen Quaresma Mendonça, Júlia Sampaio 
Coelho, Glaucia Fernanda Placidônio Santos Carvalho, Mariana Guerra 
Duarte Rosa E Lima, Mariana Affonso Vasconcelos, Tainá Carvalho Silva E 
Oliveira, Stanley De Almeida Araújo

HC UFMG

Objetivo: Descrever caso de recidiva precoce de GESF (Glomeruloesclerose 
Focal e Segmentar) em enxerto renal.  Relato do caso: N.Y.F.Q., 11 anos, 
sexo feminino, com síndrome nefrótica primária (GESF), córtico/ciclosporina 
resistente, desde os 5 anos de idade. A menor evoluiu com piora progressiva 
de função de função renal a despeito das medidas de nefroproteção. Realizou 
tratamento hemodiálitico (HD) por 1 ano. Foi submetida à transplante (TX) renal, 
doador falecido, tempo de isquemia fria de 10 horas. Evoluiu com oligoanúria 
no pós-TX e dependência de HD. Realizada biópsia do enxerto no 14º DPO, 
quando ainda estava anúrica, com diagnóstico anatomopatológico de GESF 
recidivada. Foi iniciada plasmaférese com estabelecimento de diurese satisfatória 
e suspensão de HD uma semana após início da terapia. Ao estabelecer diurese, 
foi observada proteinúria maciça, com melhora gradual ao longo das sessões 
de plasmaférese, até sua negativação. Entretanto, uma semana após interrupção 
da terapia, a paciente apresentou piora importante da proteinúria. Assim, foram 
reiniciadas as sessões de plasmaférese e associado Rituximab, com boa resposta 
no controle da proteinúria. Atualmente, a paciente apresenta boa função renal, tem 
proteinúria controlada, mas mantém dependência da plasmaférese.  Conclusão: 
A recidiva da síndrome nefrótica após transplante renal pode ser precoce, antes 
do reestabelecimento da diurese. Sua pronta identificação e tratamento são 
definidores do prognóstico do enxerto renal.

Palavras-chave: Transplante renal pediátrico | Glomeruloesclerose Focal e 
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DENGUE EM TRANSPLANTADOS RENAIS: EVOLUÇÃO CLÍNICA E 
SEU IMPACTO NA FUNÇÃO RENAL

Cláudia Ribeiro, Sylvia Aparecida Dias Turani, Silvana Maria Carvalho Miranda, 
Pedro Augusto Macedo De Souza, Maria Goretti Moreira Guimarães Penido

Santa Casa de Belo Horizonte

Pacientes transplantados renais (TxR) estão sob risco de infecção por dengue 
vírus (DENV). O objetivo deste estudo foi descrever a apresentação clínica e o 
perfil laboratorial da infecção por DENV em pacientes TxR e seu impacto na 
função renal.Estudo retrospectivo onde foram incluídos pacientes do Centro 
de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte, de abril a setembro de 2019. 
Foram excluídos aqueles que não assinaram o Termo de Consentimento. Os 
dados foram coletados em um banco de dados e de prontuários. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética local.Dezenove pacientes TxR foram avaliados. 
Os principais sinais e sintomas foram mialgia, cefaleia/dor retro-orbitária, 
febre, sintomas gastrointestinais. Dois pacientes apresentaram colecistite 
aguda sem cálculo, três apresentaram derrame pleural e/ou pericárdico e um 
desenvolveu miocardite aguda. A maioria estava sob imunossupressão com 
prednisona, tacrolimus e micofenolato e não recebeu terapia de indução. A 
suspensão temporária/redução da imunossupressão foi necessária em 58% dos 
pacientes e leucopenia foi o principal motivo. Trombocitopenia foi frequente 
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e 58% dos pacientes desenvolveram lesão renal aguda. Todos recuperaram a 
função renal. Infecção por DENV em TxR parece ter um curso semelhante 
ao da população geral. Disfunção renal transitória é comum, mas reversível, 
e tipo de imunossupressão, doença renal prévia e tipo de doador não foram 
relevantes. Nenhum paciente evoluiu para óbito ou perda do enxerto.

Palavras-chave: Infecção pela dengue | Transplante renal | Imunossupressão | 
Disfunção do enxerto | Apresentação clínica

39

REJEIÇÃO CELULAR AGUDA E INFECÇÃO POR 
CITOMEGALOVÍRUS (CMV) PÓS-TRANSPLANTE: RELATO DE 
CASO

Pedro Henrique De Almeida Frias, Marcus Vinicius De Pádua Netto, Sofia 
Baraldi Lamana, Fabrício Bernardes De Assunção Tavares, Ítalo Xavier Dos 
Santos Sales, Itamar Carvalho De Azambuja Neto, Bruna Vilela Vono

UFU

Objetivo: Relatar caso de rejeição celular aguda e infeccao por 
citomegalovírus (CMV), após transplante renal. Descrição do caso: Paciente 
feminino de 32, em programa de hemodiálise há 3 anos, submetida a 
transplante renal de doador falecido em 2019, indução com timoglobulina e 
esquema tríplice de imunossupressão com micofenolato, tacrolimus e 
prednisona. Em novembro 2020, diagnóstico de infecção por CMV, tratada 
com ganciclovir e melhora do quadro. Em junho 2021, internada por 
disfunção aguda de enxerto, com necessidade de terapia renal substitutiva 
(TRS). Iniciado pulsoterapia com metolprednisolona. Realizada biópsia renal 
que mostra instenso quadro inflamatório com marcação positiva para CMV, 
associado a vasculopatia caracterizada por microangiopatia trombótica e 
rejeição celular crônica ativa grau IB. Optado por tratamento com ganciclovir e 
manutenção profilaxia após alta com valganciclovir. Paciente segue em 
acompanhamento ambulatorial sem TRS. Conclusão: A infecção por CMV 
permanece sendo uma das principais morbidade infecciosas em transplantados 
renais, levando a um efeitos diretos como a síndrome viral ou a doença invasiva 
e efeitos indiretos como aumento dos riscos de rejeição celular aguda (RCA) 
e disfunção crônica do enxerto após transplante renal. O diagnóstico adequado 
e precoce para início de tratamento é importante para  diminuir esses efeitos.

Palavras-chave: Rejeição celular | Citomegalovirus | Transplante renal | 
Disfunção de enxerto
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DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA PÓS-TRANSPLANTE EM 
PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO

Amanda Feitoza De Oliveira Lima, Ana Clara Naves Vieira, Ádria Silva 
Guimarães, Layanne Cintra Soares, Artur Henrique Marcelos Dutra, Marcus 
Vinicius De Pádua Netto

Universidade Federal de Uberlândia

Objetivos: Relatar o caso de paciente pediátrico com doença linfoproliferativa 
pós transplante (PTLD), diagnosticada por biópsia renal com boa evolução.  
Relato do Caso: Paciente masculino, 8 anos, com diagnóstico de síndrome 
nefrótica corticorresistente (glomeruloesclerose segmentar focal) desde os 
2 anos, tendo evoluído com doença renal crônica e necessidade de diálise, 
mantido em diálise peritoneal por 11 meses. Em fevereiro de 2020, submetido a 
transplante renal doador falecido, indução com basiliximab e esquema tríplice 
de imunossupressão com tacrolimus, micofenolato mofetil e prednisona. Após 
5 meses, admitido com neutropenia, com PCR positivo para citomegalovírus e 
piora da função renal. Submetido à biópsia renal, que evidenciou, no fragmento 
da cápsula renal histologia sugestiva de doença linfoproliferativa, perfil 
imunofenotípico sugestivo de linfoma difuso de grandes células B, do tipo pós-
centro germinativo e sorologia positiva para Epstein-Barr vírus, tratado com 
4 doses de Rituximab (RTX) e redução da imunossupressão com melhora do 
quadro e avaliação com pet scan negativa. Atualmente mantido seguimento 

com controle de carga viral e da função renal. Conclusão: A PTLD representa 
uma complicação grave relacionada à imunossupressão realizada ao transplante 
renal, associada ao EBV. Redução da imunossupressão e quimioterapia são os 
pilares do tratamento, mas a disponibilidade do RTX tem mudado o panorama 
da PTLD assim como uso de PET scan monitorando resposta ao tratamento.

Palavras-chave: Transtornos Linfoproliferativos | Transplante Renal | Epstein 
Barr Virus | Síndrome nefrótica
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ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO EM UM 
AMBULATÓRIO DE PÓS TRANSPLANTE RENAL DEVIDO A 
PANDEMIA DA COVID-19

Vitor Henrique De Oliveira1, Davi Campos Lima1, Bárbara Salgado Da Silva1, 
Luciane Senra De Souza Braga2, Aline Rios Freitas De Almeida2, Helady 
Sanders-Pinheiro2, Elisa Oliveira Marsicano-Souza2

1 UFJF
2 Hospital Universitário / Universidade Federal de Juiz de Fora

Introdução: no pós-transplante renal, o acompanhamento ambulatorial é 
fundamental para a manutenção do enxerto funcionante e, nesse contexto, 
o projeto de extensão realizava atividades de sala de espera e consulta de 
enfermagem. Contudo, ele foi adequado para o formato online em razão 
da pandemia da Covid-19 e da consequente impossibilidade de atividades 
práticas pelos discentes. Objetivo: descrever a adequação do projeto para o 
âmbito remoto, devido à suspensão das ações práticas. Metodologia: estudo 
descritivo sobre a adaptação das atividades do projeto “Atuação do enfermeiro 
no transplante renal: salas de espera e consulta de enfermagem” em virtude da 
pandemia. Resultados: no período de abril a dezembro de 2020, as atividades 
basearam-se no estudo de artigos científicos e na confecção de resumos. 
Diversos temas foram discutidos, sobretudo o de transplante renal, incluindo 
a atuação do enfermeiro nessa terapia, a imunossupressão e a aderência dos 
pacientes ao tratamento. Além disso, o trabalho em equipe e demais temas 
atuais, como o da Covid-19, também foram debatidos. Em seguida, de janeiro 
a junho de 2021, foram realizadas apresentações virtuais periódicas sobre 
cada conteúdo previamente abordado. Conclusão: a adequação do projeto no 
âmbito remoto foi benéfica para os graduandos, uma vez que possibilitou a 
obtenção de conhecimentos sobre o transplante renal e o desenvolvimento de 
habilidades comunicativas, o que proporcionará maior segurança para a atuação 
profissional.

Palavras-chave: COVID-19 | Transplante de Rim | Enfermagem | Educação 
em Enfermagem

51

REJEIÇÃO CELULAR AGUDA RICA EM PLASMÓCITOS: CASO 
RARO PÓS TRANSPLANTE RENAL RECENTE

Silvana Maria Carvalho Miranda1, Lívia Caetano Vasques2, Gerson Marques 
Pereira Júnior1, Renato De Marco3

1 Santa Casa de Belo Horizonte
2 Hospital do Rim (Unifesp)
3 Laboratório de Histocompatibilidade Instituto de Imunogenetica- Igen

Objetivo: Descrever uma apresentação atípica de rejeição aguda rica em 
plasmócito, pós-transplante renal (TxR)  recente.  Relato de Caso:   Homem, 
30 anos, portador de nefropatia por IgA, submetido a TxR com doador falecido 
padrão, sem anticorpos (Ac) pré-formados contra o doador (DSA). Terapia 
de indução com Metilprednisolona (MPS) e Timoglobulina, manutenção com 
Prednisona, Tacrolimus e Micofenolato de Sódio. Por função tardia do enxerto, 
foi submetido a biopsia renal (BxR), que mostrou acentuada permeação 
túbulo-intersticial por plasmócitos. Recebeu pulsoterapia com MPS, mas por 
queda insatisfatória da creatinina (Cr), realizou-se nova BxR, com redução 
do infiltrado plasmocitário, mas inflamação microvascular em atividade. 
Prescrita Imunoglobulina e realizada pesquisa de DSA de novo – negativa. 
Terceira BxR por persistencia de Cr elevada, acusou piora da glomerulite. 
Submetido a pulsoterapia com Timoglobulina e, pela persistência da inflamação 
microvascular, foram pesquisados Ac não-HLA, com achado de Ac contra o 
receptor 1 da angiotensina (ATR1). Iniciado losartana e paciente evoluiu com 
queda da Cr (basal em 2,4mg/dl), sem novo episódio de rejeição ou internação 
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após 23 meses do TxR.  Conclusão:   É necessário elucidar a patogênese de 
rejeição rica em plasmócitos após TxR, que é rara, geralmente tardia e com 
prognóstico ruim para a sobrevida do enxerto. A apresentação atual foi atípica 
pelo tempo e pela presença Ac contra ATR1 e pela boa resposta á terapia 
instituída.

Palavras-chave: Transplante Renal | Rejeição aguda | Rejeição rica em 
plasmócitos | ac ATR1 | DSA
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RELATO DE CASO: PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA 
APÓS TRANSPLANTE RENAL

Daniela Pinheiro Martins De Souza1, Silvana Maria Carvalho Miranda1, Victor 
Augusto Pereira Romão2, Ana Clara Guimarães De Souza2, Cláudia Ribeiro1, 
Pedro Augusto Macedo De Souza1

1 Santa Casa de Belo Horizonte
2 UNIBH

Objetivo: Relatar caso clínico de púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) 
após transplante renal (TxR).   Caso Clínico: Paciente, masculino, 26 anos, 
submetido a TxR doador vivo (mãe), por nefropatia por IgA. Vinte e dois meses 
após TxR, foi internado para investigação de plaquetopenia assintomática (níveis 
plaquetários mínimos de 5000/mm 3). Mielograma revelou hipercelularidade 
medular. Foram descartadas etiologias virais e reumatológicas por ausência 
de critérios clínicos-laboratoriais. Foi considerada hipótese de plaquetopenia 
induzida por Micofenolato ou Tacrolimo, sendo descartadas após ausência de 
melhora com a suspensão transitória das medicações. Foi iniciado tratamento 
com corticoide oral, pulsoterapia com Metilprednisolona, Ciclofosfamida (antes 
da exclusão de PTI secundária a Lupus) e Imunoglobulina, todos sem resposta 
sustentada dos níveis de plaquetas. Devido à manutenção de níveis baixos e 
surgimento de manifestações hemorrágicas foi optado por esplenectomia. 
Paciente evoluiu com elevação e sustentação dos níveis plaquetários (acima 
de 140.000/mm 3) até o presente momento, sem intercorrências infecciosas e 
com função renal satisfatória após 88 meses de TxR.   Conclusão: A PTI é 
uma condição pouco descrita em após TxR e os casos relatados geralmente 
responderam à corticoide ou imunoglobulina. Demostramos aqui um caso 
grave, com necessidade de espenectomia e sem intercorrências infecciosas até 
seguimento de 4 anos.

Palavras-chave: Púrpura trombocitopênica idiopática | Transplante renal | 
Trombocitopenia | Autoimune
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