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INTRODUÇÃO
Duas Apresentações Clínicas Comuns

NEFRITE TUBULO-
INTERSTICIAL AGUDA (NIA)

NEFRITE TUBULO-
INTERSTICIAL CRÓNICA (NIC)



NI AGUDA D

• É uma causa comum de LRA.

• Início repentino com rápido declínio da função renal (FR) 

• Macroscopicamente —> rins pálidos e edemaciados

• A NIA pode resultar em alterações fibróticas em 7 A 10 DIAS

Histologicamente

• HALLMARKS: inflamação e edema do interstício 
renal e infiltração de células inflamatórias
(linfócitos, monócitos, plasmócitos, eosinófilos e 
macrófagos)

• Imunofluorescência não é reveladora de doença
exceto quando se observa depósitos de IgG linear ou 
granular na membrana basal

• GLOMÉRULOS E VASOS são distintamente normais



NI AGUDA D

MAIORIA DOS CASOS

Exposição ao agente causador Alguns DIASDiminuição abrupta da função renal (Cr) 
No entanto, nalguns casos a NIA pode ocorrer após várias semanas de exposição.  

Apresentação CARACTERÍSTICA

1
2
3

Febre

Eosinofilia

Rash

NIA É

FERa

OUTRAS possíveis apresentações

1
2
3

Proteinúria modesta (<1g/dia)

Hematúria

IR oligúrica (incomum)

TODOS os achados acima descritos podem estar ausentes!
Como tal, é necessário um alto índice de suspeita para o diagnóstico!

Fármacos frequentemente usados 
merecem particular ênfase nesta patologia:  
ATB / AINES / Alopurinol / IBP / Mesalamina

Outras causas incluem infeções, DAI, TINU 
(Nefrite tubulointersticial com uveíte), 
mordedura cobra, produtos de ervanária



CHECK 310 
HPIM

CHECK 310 HPIM

NI AGUDA D

Atualmente, a causa MAIS COMUM DE NIA é a reação alérgica a COMPOSTOS FARMACOLÓGICOS

Insuficiência renal 
associada com
PROTEINÚRIA 

MACIÇA é comum! Manifestação renal mais 
comum é a nefrite 
intersticial com infiltrado 

LINFOCÍTICO!
Diagnóstico:
Anticorpos anti Ro (SS-A) 
e anti-La (SS-B)!

CHECK 310 
HPIM



NI AGUDA D

Declínio Recente da FR 
(Aumento Cr serica)

Clínica 
Característica

Hx Exposição a 
Agentes Causadores

Diagnóstico é sugerido por:

Um teste urinário pode detetar achados característicos de leucócitos, eritrócitos, e cilindros leucocitários.

Eosinófilos urinários (na coloração de Hansel ou Wright) é altamente 
sugestivo de NIA, MAS a sua ausência não exclui!

Eosinofilúria

• ITU’s

• Embolo 
colesterol

• GN’s

• Infeções 
parasitas

Diagnóstico Definitivo requer Biópsia

Não necessário se características clínicas altamente sugestivas!
Considera-se assim a realização de biópsia quando o diagnóstico 
não é óbvio.



NI CRÓNICA D

COMUM e responsável por 15 a 30% dos casos de doença renal em estádio terminal

Exposição prolongada 
a um agente causador

Processo inflamatório 
indolente

Pode levar a danos 
renais permanentes 

em meses/anos, antes
da clínica surgir

Comparativamente com NIA, a NIC tem: 

- INFILTRADOS MENOS REMARCADOS 

- MAIS FIBROSE intersticial 

H
is

to
lo

g
ia

Atrofia tubular

Células epiteliais 
achatadas

Dilatação tubular

Fibrosa intersticial

Áreas de infiltrados 
celular mononuclear

ACHADOS HISTOLÓGICOS INESPECÍFICOS! 

Lesão repetitiva por fármacos/toxinas, nefropatia de radiação 

e de refluxo podem resultar em achados semelhantes

Nos estadios iniciais os glomérulos são 
POUPADOS, mas PODEM SER AFETADOS 

COM A PROGRESSÃO

É um Dx Clínicopatológico!



NI CRÓNICA D

Habitualmente, doentes são ASSINTOMÁTICOS ENQUANTO NÃO DESENVOLVEREM DRC

 Sintomas inespecíficos (náuseas, vómitos, fadiga, anorexia, hipertensão, 

distúrbios do sono).

 Disfunção tubular proximal ou distal incapacidade em acidificar a 

urina, síndrome FANCONI parcial/total, diminuição capacidade 

concentração da urina.

 Analiticamente Cr elevada, proteinúria, hematúria, glicosúria e piúria.

Síndrome de Fanconi ou 
Síndrome de CAGUFA
• Calciúria 

• Aminoacidúria

• Glicosúria

• Uricosúria

• Fosfatúria 

• Acidose tubular tipo II

A causa MAIS COMUM de NIC é o USO CRÓNICO DE AINE’s!

Progressão da NIC
Destruição das células 

intersticiais incluindo as 
produtoras de EPO

ANEMIA É COMUM



NI CRÓNICA D

 Acidose metabólica hiperclorémica
(desproporcional ao nível da Ins. renal)

 HiperKalémia (desproporcional ao nível da Ins. 
renal)

 Anemia

 Hipertensão 

 Poliúria, nictúria (Capacidade de concentração 
urinária reduzida) 

 Síndrome FANCONI total/parcial 

 Proteinúria Modesta (<2g/dia) 

Características clínicas sugestivas 
de NEFRITE INTERSTICIAL CRÓNICA

As condições envolvidas por este retângulo 
não são descrita no Cecil, mas são descritas 
no HPIM. Informação sobre as mesmas será 

colocada nos slides extra.



NI CRÓNICA D

NEFROPATIA DOS ANALGÉSICOS

TODOS os analgésicos (incluindo acetaminofeno, aspirina e AINES) podem INDUZIR NIC

Mais comum MULHERES
na 6ª-7ª década de vida.

Causada por ingestão crónica de ASPIRINA em várias 

combinações com fenacetina, cafeína ou acetaminofeno.

A quantidade cumulativa da combinação fenacetina-

acetaminofeno necessária para causar NIC é, pelo menos, 2-3kg.

Clínica: 
 Insuficiência Renal 

 Proteinúria MODESTA
 Piúria estéril 
 Anemia 

Diagnóstico:

 Hx de consumo EXCESSIVO de analgésicos

 Demonstração de microcalcificações nas pontas papilares 
pela TC 

Na FORMA MAIS SEVERA associa-se com 

NECROSE PAPILAR

Sugerida por clínica de DOR NO FLANCO 

E HEMATÚRIA MACROSCÓPICA

ALTA incidência CANCRO 
UROEPITELIAL com uso CRÓNICO de 

analgésicos 



NECROSE PAPILAR
CAUSAS MAJOR DE NECROSE PAPILAR

Nefropatia Falciforme1
Analgésicos2
Diabetes com ITU3
AINEs prolongados4

Fada



NI CRÓNICA D

NEFROPATIA DAS ERVAS CHINESAS E NEFROPATIA ENDÉMICA DOS BALCÃS

TERMO ATUAL: NEFROPATIA POR ÁCIDO ARISTOLÓQUICO

- Clínica e lesões patológicas de ambas são bastante semelhantes
- NEC mais prevalente nas mulheres
- Atingimento familiar na NEB

AA é uma 
nefrotoxina e 
carcinogénio
presente em 
PRODUTOS DE 
ERVANÁRIA 
(p.e. produtos 
para redução de 
peso)

Características ÚNICAS na NAA

Agrupamento dos casos entre 
adultos de áreas endémicas

FORTE ASSOCIAÇÃO com 
CARCINOMAS DO TRATO 

URINÁRIO SUPERIOR

Diagnóstico requer presença de DUAS de três características: 
• Histologia compatível na biópsia renal (Fibrose com paucidade de infiltrados)

• Confirmação da ingestão do ácido aristolóquico

• Detecção de complexos aristolactam-DNA nas células do tracto urinário

CHECK 310 HPIM



TOXICIDADE POR CHUMBO

Gota SATURNINA

(menos urato excretado nos túbulos 
proximais) 

ANEMIA HEMOLÍTICA

ENCEFALOPATIA 

NEUROPATIA

HIPERTENSÃO

NI CRÓNICA D

NEFROPATIA POR METAIS PESADOS

Principal local de acumulação no rim é no Túbulo Proximal

Cadmio —> fumo do tabaco e água ou comida contaminada

Chumbo —> tintas de chumbo e poeira e solos contaminados

Crómio —> trabalhadores industriais que trabalhem com liga de aço, corantes, tintas e plásticos

Clínica mais característica é o Síndrome de Fanconi

Hoje em dia é uma entidade RARA

CHECK CAP 310 HPIM



Papilas descamadas podem obstruir o fluxo do trato 
urinário  nefropatia obstrutiva e insuficiência renal

NI CRÓNICA D

DOENÇA CÉLULAS FALCIFORMES (DREPANOCITOSE)

Em condições normais, a medula renal é caracterizada por baixo O2 , pH
ácido e alta osmolaridade o que pode predispor ao aumento da viscosidade
do sangue e à falciformização dos eritrócitos. Isto aumenta a probabilidade
de isquemia local e enfarte da microcirculação renal.

Clínica

• Hematúria macroscópica

• Nictúria ou Poliúria

• Proteinúria (hiperfiltração
glomerular)

• IRC é relativamente COMUM

Devido à NECROSE PAPILAR
(por isquemia medular e enfarte)

DREPANOCITOSE é causa de lesão tubular 
na infância ou adolescência

CHECK CAP 310 HPIM



NI CRÓNICA D

SARCOIDOSE

 Doença inflamatória crónica multissistémica de origem desconhecida. 

 Granulomas epitelioides não caseosos em diferentes órgãos  disfunção de órgão

 20% apresentam Nefrite tubulointersticial Granulomatosa

NTI granulomatosa está incluída nas NI Agudas!

CHECK CAP 310 HPIM

NEFRITE POR RADIAÇÃO

• Ocorre na maioria dos doentes se expostos a mais de 2300 cGy

• Pode-se desenvolver lesão renal severa 6 a 12 meses (ou mais tardio) após exposição.

• DiagnósticoHx exposição a radiação + clínica de lesão renal



NI CRÓNICA D

NEFROPATIA POR LÍTIO

Manifestação renal mais comum é NIC

Após suspensão do Lítio o curso
da doença é imprevisível (cura
vs. progressão)

Associa-se a DIABETES INSIPIDUS NEFROGÉNICA 

(DIN) (clínica de poliúria e polidipsia) que pode 

ocorrer  a partir das 8 semanas de exposição

Outras disfunções tubulares provocadas pelo 
lítio:

• Diurese aquosa

• Natriurese

• Acidose metabólica

 Mais frequentemente, lítio associa-se a DIN

 NIC é menos comum (desenvolve-se após uso prolongado 

(>10-20 anos) de lítio)

 O grau de fibrose intersticial correlaciona-se com a 

duração e com a dose cumulativa de lítio

CHECK CAP 310 HPIM

80% é reabsorvido nos túbulos

proximais, enquanto uma pequena

fração é reabsorvida no nefron distal

através do Canal Epitelial de Na (ENaC)

Lítio desregulariza os canais

aquaporinas e a expressão do ENaC

Amilorido bloqueia os ENaC tratamento da DIN 

associada ao Lítio



NI CRÓNICA D

Obstrução do trato urinário
Causa COMUM de LRA e DRC

Se Função Renal Normal 

OBSTRUÇÃO UNILATERAL/PARCIAL em qualquer 

local do trato urinário pode ser assintomática 

sem alterações da função renal ou débito urinário

OBSTRUÇÃO BILATERAL  lesão renal aguda e 

crónica e lesão renal terminal. É importante 

pensar rapidamente neste Dx após insuficiência 

renal inexplicada ou uremia 

- Fimose                                                  
- Estenose uretral                                 
- HBP ( ++ homens 

idosos)                   
- Tumor pélvico                                      
- Drogas 

anticolinérgicas                     
- Bexiga 

neurogénica 

- Trauma
- Tuberculose
- Radiação 
- Calculo 
- Coágulos 

sanguíneos
- Necrose papilar 

(Drepanocitose, 
DM) 

Obstrução intraluminal (uretra e outlet
da bexiga)

Compressão 
Extrínseca

- Tumores Pélvicos 
- Hipertrofia 

Prostática 
- Tumores ou fibrose 

retroperitoneal

Anomalias 
Adquiridas

- Estenose 
Uretral

- Bexiga 
Neurogénica

- Precipitados 
intratubulares

- Tumor vesical 
ou pedras

Malformações congénitas 
do trato urinário

- Estenose do meatal
- Ureterocelo
- Válvula uretral posterior 
- Atresia uretral
- Fimose 
- Síndrome de Prune-Belly

Tabela29-4 Causas de obstrução urinária



NI CRÓNICA D

Obstrução do trato urinário

NEFROPATIA 
OBSTRUTIVA

Apresentação 
clínica depende 
da causa, sítio 
e tempo desde o 
início da 
obstrução

-Menor DU e maior risco de dor suprapúbica, cólica renal, ITU’s, 
febre, HTA e hematúria

SINTOMA MAIS COMUM: DOR resultante da dilatação do sistema 
coletor urinário 

Obstrução URETERAL AGUDA DOR NO FLANCO SEVERA que 
tipicamente irradia para a região inguinal (referida como cólica 
renal)

Obstrução COMPLETA DA SAÍDA DA BEXIGA  lesão renal 
aguda e anúria

Obstrução INCOMPLETA OU INTERMITENTE DA SAÍDA DA 
BEXIGA  hesitação, urgência, jato fraco, nictúria e poliúria. 
HABITUALMENTE NÃO APRESENTAM DOR



NI CRÓNICA D

Obstrução do trato urinário

NEFROPATIA OBSTRUTIVA

 Exame Físico: Palpação renal e bexiga e avaliação retal, pélvica e prostática; Avaliar 

aumento da próstata ou bexiga, dor costovertebral, inguinal, hipertensão e hematúria 

macroscópica

PRINCIPAIS PILARES 
DA AVALIAÇÃO INICIAL

Medição do VOLUME RESIDUAL de urina na 

bexiga após micção (>125mL é considerado 

significante podendo indicar obstrução)

ECOGRAFIA RENAL para avaliar 

distensão ou outras anormalidades 

nos rins, ureteres e bexiga.



WWW.ACADEMIADAESPECIALIDADE.COM

MEDICINA

LESÃO VASCULAR DO RIM
Relevância C

Cecil Essentials of Medicine 9ª 

Harrison Principles of Internal Medicine 20ª

Gonçalo Gandra
Slides adaptados: Luís Ferreira de Castro

goncalogandra94@gmail.com

DMD



DOENÇA RENOVASCULAR MD

Estenose Artéria Renal significante (EARS) requer uma redução do diâmetro do lúmen ≥ 50-60%

Estreitamento 
significante do lúmen 

da artéria renal 
principal ou seus 

ramos 

Libertação de RENINA
pelo rim IPSILATERAL 

(resposta humoral)

↑ANGIOTENSINA II 
(vasoconstrição 

sistémica) e níveis de 
ALDOSTERONA (↑ da 

reabsorção renal de Na 
e H2O)

Ativação do sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA)

Se artérias de AMBOS OS RINS 
ESTENOSADAS 

(= se artéria de rim único estenosada ou quando rim 
contralateral, inicialmente normal, sofre danos 

microvasculares pela hipertensão crónica.)

∅ natriurese de pressão e HTA 
mantida cronicamente pela 

expansão de volume intravascular

Neste caso é mais útil tx com diuréticos

Se rim contralateral NÃO ESTENOSADO

A elevada PAS aumenta a excreção de Na por 
esse rim (natriurese de pressão)

O aumento da vasoconstrição devido à ação 
endotelial da AGT II mantém a HTA!

Por isso, o TX com IECAs/ARAs (bloquear a 
síntese ou o efeito, respetivamente, da AGT II)



DOENÇA RENOVASCULAR MD

Tx da HTA causada pela estenose da artéria renal (RAS) pode 
comprometer a função renal e reduzir a TFG

Rim com EAR significante Rim  contralateral normal Anti-HTA

A diminuição da PA pode levar a um ESTADO DE COMPROMETIMENTO 
VASCULAR NO RIM ESTENOSADO 

Como existe um rim contralateral FUNCIONANTE pode não haver alterações 
significativas nos valores da Cr SÉRICA

 Se disfunção do rim contralateral declínio da taxa de filtração glomerular

 Se rim único funcionante ou 2 rins afetados (EARS bilateral) LRA com o início do 
tratamento com IECA ou ARA.



DOENÇA RENOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA 

Aterosclerose é a principal causa de estenose da artéria renal !!!!

Doença renovascular aterosclerótica (DRA) é uma forma comum de HT secundária.

RARAMENTE ocorre antes dos 40 anos + COMUM: Homem caucasiano, fumador, diabético e com 
doença aterosclerótica noutros sistemas arteriais.
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Hipertensão refratária

Hipertensão de novo em 
doentes >50 anos (+++ se FR 

para EAR aterosclerótica)

D



DOENÇA RENOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA 
Deve-se avaliar o doente com hx clínica e ex. físico incluindo PA E AMPLITUDE DO PULSO 
EM CADA EXTREMIDADE

Discrepância entre extremidades pode indicar DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA E AUMENTO RISCO DE EARS

Sopro abdominal à auscultação é detetado em 50% doentes mas não é específico de EARS

EDEMA TIPICAMENTE NÃO É ENCONTRADO exceto se DRC ou outra doença edematosa.

ANALITICAMENTE

• HipoK e Alcalose metabólica (Hiperaldosteronismo
secundário) 

• ↑Cr sérica (TFG reduzida) mas Cr N não exclui EAR 
hemodinamicamente significativa

• Renina plasmática e [  ] Aldosterona podem estar elevadas 
Utilidade clínica limitada

• Teste urinário habitualmente normal (possível proteinúria 
(<1g/dia) pela HT crónica)

D



DOENÇA RENOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA 

• DISCREPÂNCIA NO TAMANHO DOS RINS

• LIMITADA NA DETEÇÃO DE EAR --> discrepância apenas se 

desenvolve após isquemia prolongada e lesão renal 

irreversível

Ecografia Renal

• Avalia a VELOCIDADE DO FLUXO DAS ARTÉRIAS RENAIS

• Mas... exame tecnicamente exigente (+++ obesos), dependente 

do operador

Ecografia renal 
com doppler 

• Avalia os vasos arteriais com alta resolução (método de 

diagnóstico útil +++ em doentes com FR preservada)

• RISCO DE LRA INDUZIDA POR CONTRASTE EM DOENTES COM 

FR COMPROMETIDA

Angiografia por 
TC (ATC)

D

Renograma com captopril normal  exclui essencialmente EARS

CHECK CAP 272 HPIM



DOENÇA RENOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA 
D

• Se DRC avançada (TFG <30 ML/MIN), o gadolíneo pode ser CI por 

aumentar o risco de DERMOPATIA FIBROSANTE NEFROGÉNICA

• Atualmente menos preocupante com os novos contrastes de 

gadolíneo exame útil

Angiografia por 
RMN (ARM) 

ATC e ARM sensibilidade e especificidade 

SIMILARMENTE ALTAS no DX DE EAR ATEROSCLERÓTICA

GOLD STANDARD para detetar EARArteriografia renal

- É o mais sensível e específico... No entanto, é o MAIS INVASIVO
- Permite realizar angioplastia e stenting
- Devido à frequente ocorrência de artérias renais acessórias, um aortograma é necessário 



DISPLASIA FIBROMUSCULAR (DFM)
D

++ Mulheres em idade jovem 

Doença não aterosclerótica e não inflamatória que causa RAS

Afeta mais as artérias renais (bilateral em 35%) mas artérias carótidas e 

vertebrais também podem ser afetadas

Muito menos comum que EARS aterosclerótica DFM associa-se a aneurisma da artéria renal

CHECK CAP 272 HPIM

Classificação da DFM baseia-se na camada histológica da artéria afetada 
(intima, média, adventícia)

Clínica: 

• Sintomas são normalmente 

causados pelas estenoses

• Raramente dissecção e 

macroaneurismas são causados 

pela DFM



DISPLASIA FIBROMUSCULAR (DFM) D

FIBROPLASIA MEDIAL COM ANEURISMA MURAL
é a causa MAIS COMUM de DFM nos adultos (70%)

Na angiografia É CLÁSSICO a apresentação em COLAR 
DE CONTAS (“string-of-beads”) na artéria renal

FIBROPLASIA PERIMEDIAL da metade externa da média produz estenoses 
multifocais severas e causa DFM em 15% adultos

Estes subtipos mediais de FMD tem um CURSO BENIGNO e são RESPONSIVOS À ANGIOPLASTIA

Fibroplasia Intimal tem maior probabilidade de eventos isquémicos e 
atingimento sistémico

Diagnóstico:  
- Embora TCA e RMA são úteis para detetar DFM nas artérias renais e seus ramos, arteriografia é 

necessária para diagnosticar estenose nas artérias de inferior calibre.



DISSEÇÃO AÓRTICA – EMERGENCIA HT DMD

Disrupção da camada intima —> Propagação fluxo sanguíneo —> Dissecção ao longo da parede da aorta —> 

Produz um falso lúmen com consequente compressão do lúmen verdadeiro da aorta.

DEBACKEY (local de origem) STANFORD (segmento da aorta envolvido) 

Tipo I e II Dissecção é na aorta ascendente Tipo A Dissecções que atingem a aorta 
ascendente

Tipo III Disseção com origem na descendente Tipo B  Todas as dissecções que não envolvem a 
aorta ascendente

CLASSIFICAÇÃO

Disseções da aorta frequentemente COMPROMETEM AS 
ARTÉRIAS RENAIS (MAIS COMUM A ESQUERDA)

LRA ocorre em 20% dos doentes com disseção aorta aguda tipo 

B e é um preditor independente de mortalidade intra-hospitalar

Se LRA, comprometimento vascular intestinal e cerebral e regurgitação 
aórtica severa  alta taxa de mortalidade



DISSEÇÃO AÓRTICA D

+ Comum em Homens > 50 anos e com outros FRCV (HTA, 
Tabagismo, Aterosclerose)

Se < 40 anos e Dx de disseção da aortaPensar em DOENÇAS GENÉTICAS 

DO TECIDO CONJUNTIVO (S. Marfan e S Ehlers Danlos tipo IV)

• Trauma e procedimentos (cateterização aórtica) pode causar dissecção da aorta ou artéria renal

• Mediolise Arterial Segmentar é causa INCOMUM e de origem desconhecida de disseção da média

Raramente, disseção espontânea e isolada da artéria renal pode ocorrer (+++ na 
poliartrite nodosa ou DFM)

SINTOMA MAIS FREQUENTE É DOR TORÁCICA 
EM RASGÃO

PERDA ISOLADA DE PULSO numa ou mais extremidades é outra pista para o Dx



DISSEÇÃO AÓRTICA D

Pista COMUM para o Dx
MEDIASTINO ALARGADO com ou 

sem derrame plural (++ 
esquerda) num Rx de rotina

Após Dx, atingimento da artéria renal deve ser avaliado de forma NÃO INVASIVA
de forma a evitar lesões vasculares adicionais

TC com contraste, RMN ou ARM permite confirmar/excluir ATINGIMENTO 
DAS ARTÉRIAS RENAIS

• ATENÇÃO: Ecocardiograma transesofágico é útil para estabelecer o dx de dissecção 

da aorta MAS não dá informação da aorta abaixo do diafragma 

• Ecodoppler Renal permite avaliar a perfusão renal durante a dissecção, mas não se 
recomenda na avaliação inicial.

O número de artérias envolvidas correlaciona-se com a gravidade da dissecção



DOENÇA TROMBOEMBÓLICA D

Embolia arterial sistémica pode causar obstrução aguda das artérias renais

Sintomatologia relacionada com 
isquemia renal e enfarte: 

 Dor no flanco

 Hematúria macroscópica 

 Febre  

Analiticamente 
Inespecífico 

 Elevação da LDH 

 Hematúria 

 Leucocitose

DX DEFINITIVO pela observação de uma região não contrastada focal 
no TC com contraste

Estudos de imagem são necessários para distinguir 
doença embólica da artéria renal vs dissecção da artéria renal



ARTRITES SISTÉMICAS
A Artrite temporal (células gigantes) e a Artrite Takayasu atingem primariamente 
artérias de GRANDE E MÉDIO CALIBRE e tipicamente associam-se a vasculite 
granulomatosa da aorta e seus ramos.

Artrite Células Gigantes 

Mais comum nas MULHERES

Doentes com ≥ 𝟓𝟎 anos

Atingimento renal é RARO 

Artrite Takayasu

Mais comum nas MULHERES

Doentes com < 𝟓𝟎 anos

Em 40% há atingimento das artérias renais 
principais (produzindo áreas de estenoses com 
isquemia e enfarte renal)

Comum uma discrepância na PA >10 mmHg nos 
membros

DiagnósticoClínica + imagem angiográfica típica

ANCA -

Takayasu aTaka as 
artérias renais

Características Clínicas: 

• Sintomas Constitucionais 

• Claudicação 

• Hipertensão 

• Sopros 

• Pulsos podem estar 
diminuídos/ausentes numa ou 
mais extremidade

D



ARTRITES SISTÉMICAS ANCA -

A Poliartrite nodosa e Doença de Kawasaki atingem primariamente artérias 
MÉDIO E PEQUENO CALIBRE

Poliartrite nodosa

• Sem predileção por sexo 

• Entre 40-60 anos

• Afeta artérias renais principais e interlobares

• Provoca vasculite necrotizante que tipicamente produz 
microaneurismas (em 40-90%) das artérias intra-renais

• Proteinúria e hematúria 

• Isquemia renal Perda FR e HTA mediada pela renina 

Doença de Kawasaki 

• Atinge ++ artérias médio e peq. calibre mas AORTA também

• Artrite associada a síndrome de nódulos linfáticos 
mucocutâneo

• Doença autolimitada dos lactentes e crianças

• Atingimento renal extremamente RARO

Diagnóstico

Clínica + 
Arteriografia

Não há testes 
serológicos 

confirmatórios
(ANCA -)

D



NEFROSCLEROSE HIPERTENSIVA (NH) D
Causa de DRC e DRT em AFRO-AMERICANOS (menos frequente em 
caucasianos, mesmo com iguais valores PA).

Risco global de NH com DRC progressiva é BAIXO NA POPULAÇÃO GERAL 

HIPERTENSIVA e a MAIORIA DOS DOENTES COM NH TEM HTA LIGEIRA.

Risco MAIOR se HTA MAL CONTROLADA e DESCENDÊNCIA AFRICANA  

Polimorfismos no APOL1 e MYH9 estão fortemente associados com o risco de NH 
(são mais frequentemente encontrados em afroamericanos).

Diagnóstico Hx HTA crónica que precede o desenvolvimento de 
proteinúria e DRC, na ausência de outras causas

Sed. urinário tipicamente inativo apenas com 
proteinuria baixo grau (<1g/dia)

Na ecografia é COMUM PERDA SIMÉTRICA DO 
ESPESSAMENTO DO CORTEX RENAL

Histologia – Manifestações 
renais de HTA crónica 

(inespecíficas) 

 Espessamento da íntima arterial e 
arteríolar e estreitamento do lúmen 
com hiperplasia medial e 
espessamento fibroblástico da 
intima das artérias e deposição de 
material tipo hialino

 Nos glomérulos observa-se 
glomeruloesclerose focal e global

 NIC e atrofia tubular com fibrose 
intersticial

2ª causa + comum
de DRC

CHECK CAP 305 HPIM



DOENÇA ATEROEMBÓLICA D

• Resulta da embolização de colesterol das placas 
ateroscleróticas, mais frequentemente proveniente da aorta. RARAMENTE 

OCORRE ANTES 
DOS 40 ANOS

• Êmbolos de colesterol podem ocorrer ESPONTANEAMENTE ou 

podem ser PRECIPITADOS POR ANTICOAGULAÇÃO SISTÉMICA

(heparina) ou AGENTES TROMBOLÍTICOS.

Tipicamente após procedimento arterial invasivo
(cateterismo cardíaco, angiografia da aorta, cirurgia cardíaca, cirurgia da aorta) 

Embolização sistémica a partir das placas 
ateromatosas

Cristais  colesterol depositam-se nas artérias de 
pequeno calibre incluindo artérias arqueadas e 
interlobular dos rins  típico padrão da doença 
ateroembólica renal

Diminuição da função renal ≥ 3 dias após um 
procedimento incitante

Muitos doentes têm 

estabilização deste 

processo após o evento 

inicial enquanto outros 

evoluem com vários 

padrões e períodos para 

LRC avançada e LRET



DOENÇA ATEROEMBÓLICA D

Clínica

Qualquer órgão pode ser afetado

Extremidades são frequentemente afetadas  Isquemia digital e Gangrena

Pele  Livedo Reticularis
TGI  Isquemia intestinal 

Olho Placas de Hollenhorst na fundoscopia (manchas amarelas ou esbranquiçadas nas 
bifurcações das arteríolas da retina). Doentes habitualmente assintomáticos, mas… placas podem causar 
defeitos transitórios do campo visual (isquemia da retina)

Embolização a partir da aorta ascendente  Isquemia miocárdio ou AVC 

Embolização nas artérias carótidas AVC

Outros sintomas/sinais: Febre e HTA (isquemia renal aguda  ↑renina) 

Analiticamente

• Eosinofilia
• Eosinofilúria
• HIPOcomplementemia
• ↑ VS, amílase e enzimas 

hepáticas

DIAGNÓSTICO HABITUALMENTE CLÍNICO 
(necessário biopsia renal em alguns casos)

Exame patológico revela uma típica rutura, EM FORMA DE 
AGULHA, no lúmen arterial rodeado de células 
endovasculares reativas



PRÉ-ECLÂMPSIA D

HIPERTENSÃO SUSTENTADA (TA≥140/90) DE NOVO e PROTEINÚRIA (>300mg/dia) 

com início após 20 semanas de gestação, numa mulher previamente normotensa.

• Sintomas SNC: cefaleias, alterações visão, 
status mental

• Dor abdominal, náuseas e vómitos

• Disfunção hepática

• Trombocitopenia

• Disfunção pulmonar 

• Restrição no crescimento fetal 

• Proteinuria nefrótica e LRA

DOENÇA VASCULAR SISTÉMICA que pode causar: 

Se convulsões tipo grande mal 
estiverem presentes…

ECLÂMPSIA

O SÍNDROME DE HELLP pode ser uma manifestação de pré-eclâmpsia GRAVE

Hemolysis

Elevated Liver enzymes

Low Platelet count

+ comum no 3º Trimestre



PRÉ-ECLÂMPSIA DMD

MECANISMO

1. Na gravidez precoce, o anormal desenvolvimento da vasculatura placentária  hipoperfusão 

placentária  libertação de fatores antiangiogénicos (SFLT1 e sENG) para a circulação materna

causa disfunção endotelial sistémica na mãe hipertensão, proteinúria e outras manifestações

2. sFLT1 antagoniza os efeitos proangiogénicos da VEGF e PGF

3. Disfunção endotelial associa-se com aumento sensibilidade a agentes vasopressores (incluindo 

angiotensina II), à vasoconstrição sistémica e redução da função fibrinolítica.

BIÓPSIA 
RENAL

Edema das células endoteliais glomerulares (endoteliose) e oclusão do lúmen 
capilar com isquemia.

Estes achados são observados noutras doenças microangiopáticas embora trombos 

de fibrinas nos capilares glomerulares são menos comuns!



CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA DMD

• Doença tecido conjuntivo idiopática associada a depósito de colagénio e outras proteínas da 

matriz extracelular  INFLAMAÇÃO E FIBROSE DA PELE E ORGÃOS INTERNOS

• Lesões endovasculares proliferativas —> obliteração do lúmen vascular e isquemia renal

ESCLEROSE SISTÉMICA 
(ESCLERODERMIA) 

LRA e agravamento repentino da HTA —> CRISE RENAL 
ESCLERODÉRMICA (5-10% dos doentes com esclerodermia)

• Surge tipicamente NOS PRIMEIROS ANOS APÓS INÍCIO DA ESCLERODERMIA 

• Ocorre mais em doentes com esclerodermia cutânea SISTÉMICA (atingimento 

progressivo da pele e coração) vs localizada.

• OCASIONALMENTE, crise renal esclerodérmica desenvolve-se ANTES DO DX CLÍNICO 

DE ESCLERODERMIA

10% não tem HTA (++ doentes tx com IECA’s ou corticoides alta dose)



CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA DMD

CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA

-Perda RÁPIDA E SEVERA da função renal

Oligúria

Encefalopatia Hipertensiva

Insuficiência Cardíaca 

Anemia Hemolítica Microangiopática

ATC ANTI-RNA POLIMERASE III ESTÃO 
FORTEMENTE ASSOCIADOS COM O 

RISCO DE CRE

Biópsia renal

• Atingimento da artéria interlobular com espessamento da íntima, proliferação 

endotelial e edema com obliteração do lúmen dos vasos associado a PAREDE DAS 

ARTERÍOLAS EM CASCA DE CEBOLA CONCÊNTRICA (“CONCENTRIC ONION 

SKINNING”)

• NECROSE FIBRINOIDE OCORRE NA ARTERÍOLAS AFERENTES com acumulação de 

fibrina intravascular a estender até ao glomérulo.



CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA DMD

CHECK CAP 311 HPIM



PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 
(PTT) E SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)

D

Manifestam-se com: 

ANEMIA HEMOLÍTICA 
MICROANGIOPÁTICA

DISFUNÇÃO DE ÓRGÃO 
(TROMBOSE MICROVASCULAR)

Em termos clínicos, patofisiológicos e epidemiológicos 

SHU É DIFERENTE PTT

ATINGIMENTO RENAL

SHU e PTT  ++ glomérulos 

Esclerodermia  ++ artérias interlobulares

Hipertensão Maligna Arteríolas aferentes



D



PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT)

PURPURA RARAMENTE É OBSERVADA e não é necessária para o Dx

D

3/2
Pico de incidência nas 3ª-4ª DÉCADA DE VIDA

Mais comum em mulheres afroamericanas ±𝟒𝟎 𝒂𝒏𝒐𝒔

CHECK CAP 311 HPIM

Anemia
PTT tem uma 

PÊNTADE → FINTATrombocitopenia

Sintomas neurológicos FebreIR

+
++

Caracterizada por:

Também pode ter:

Esta doença é causada pela deficiência ou reduzida atividade da  ADAMTS13

Protease sérica que cliva o 

FvW e limita a expansão da 

trombose intravascular. 

A ausência completa da  ADAMTS13 por si só NÃO produz PTT necessário 

um trigger adicional como infeção, cirurgia, pancreatite ou gravidez

CHECK CAP 311 
HPIM



PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT) D

Esta doença é causada pela deficiência ou reduzida atividade da  ADAMTS13

 Deficiência de ADAMTS13 pode ser ADQUIRIDA (causada por atc anti ADAMTS13) ou 

GENÉTICA (menos comum)

 Microtrombos, compostos principalmente por plaquetas e FvW, acumulam-se na 

vasculatura de vários orgãos ORIGINANDO AHMA

CHECK CAP 311 
HPIM



PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT) D

Achados laboratoriais

Aumento 

LDH 

Bilirrubina Indireta 

Contagem de 
Reticulócitos

Diminuição 

Haptoglobina

Testes da coagulação (TP e aTPP, Fibrinogénio) TIPICAMENTE 
NORMAIS 

Níveis dos produtos da degradação da fibrina podem estar elevados

LRA, hematúria microscópica e proteinúria baixo grau 
são frequentemente detetadas



SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU) D

SHU D+

Infeção do TGI pela estirpe de E. Coli O157:H7 (produtora da toxina Shiga) produz doença 

diarreica complicada em 15% por AHMA com trombose intraglomerular e LRA  

- Shigella dysenteriae serotipo 1 e outras E Coli produtoras da toxina shiga também podem causar SHU D+

- Frequentemente devido a carne mal passada, exposição a fezes bovinas, exposição a animais e outros produtos 

alimentares contaminados.

Forma mais comum de SHU 

CHECK CAP 311 HPIM

MAIS COMUM NAS CRIANÇAS PICOS NO VERÃO E OUTONO

Habitualmente os 

casos de SHU D+ 

ocorrem grupos 

devido aos surtos de 

E Coli O157:H7Embora adultos possam ser afetados 

Estirpes bacterianas produtoras da toxina Shiga frequentemente produzem: 

DIARREIA DOLOROSA E 

SANGUINOLENTA 

PRECEDE o desenvolvimento de SHU 
por 2-12 dias (média 3 dias)

TOXINA SHIGA é diretamente trombogénica na 
vasculatura renal

 NÃO há febre associada
 Sintomas neurológicos podem ocorrer

CHECK CAP 311 HPIM



SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU) D

No SHU D+, a coagulação intravascular é usualmente LIMITADA AO RIM, embora 
coração GI e SNC podem ser afetados

↑Creatinina

Anemia, 
Trombocitopenia

↑Contagem 
reticulócitos 

Esquizócitos no 
esfregaço 
periférico

Coprocultura
permite avaliar 
cultura de E. Coli
O157:H7 nas fezes 

Estudo 
analítico

Ao contrário da CID, níveis fibrinogénio estão 
N/↑ e TP é N ou ligeiramente prolongado 

RARAMENTE, a E. Coli O157:H7 causa SHU na AUSÊNCIA DE SINTOMAS INTESTINAIS

- Estudo das fezes deve ser realizado mesmo na ausência de diarreia

- Se E.Coli O157:H7 não detetada, cultura para outros organismos produtores da 

toxina Shiga deve ser realizada.

Lesões Patológicas 
do Rim

Espessamento da parede dos vasos com edema endotelial e trombose 

intraglomerular com trombos ricos em plaquetas e fibrina



SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU) D

SHU ATÍPICO (SHU D-) 

TAXA MAIS ALTA DE RECORRÊNCIA E DRT OU MORTE vs SHU D+ 

- Causados por defeitos genéticos na cascata do complemento (C3, C5, complemento H, 

Fator I, CD46)

- Útil testar os NÍVEIS DE ADAMTS13 NORMAL NO SHU D- vs DIMINUÍDO NO PTT

CHECK CAP 311 
HPIM



ATC ANTI-FOSFOLIPÍDICOS
(AAF)

Exemplos: 

 Anticoagulante lúpico

 Atc anticardiolipina

 Atc anti-B2glicoproteina

Interferem com 

as proteínas de 

ligação 

fosfolipídica

• Se ausência de uma doença autoimune subjacenteSAAF primário

• Se associado a outras doenças como LES (AAF estão presentes em 
30-50% dos doentes com LES podendo ocorrer atingimento renal)

SAAF secundário

Eventos de TROMBOSE ARTERIAL OU VENOSA ou PERDA FETAL APÓS AS 10 

SEMANAS DE GESTAÇÃO se for detetado AAF fazem diagnóstico de SAAF

Anticoagulante lúpico e atc anticardiolipina são detetados em >10% das 

pessoas saudáveis e sua PRESENÇA ISOLADA É INSUFICIENTE PARA O 

DIAGNÓSTICO DE SAAF.

SÍNDROME ANTICORPO 
ANTIFOSFOLIPÍDICO (SAAF) DMD



SÍNDROME ANTICORPO 
ANTIFOSFOLIPÍDICO (SAAF) D

• Como nem todos anticoagulantes lúpicos causam prolongamento do aTPP, outros testes do sistema de coagulação 
podem ser necessários, tal como teste veneno víbora de Russel

• Principal alvo antigénico dos Atc anti-cardiolipina é a apolipoproteina H (apoH)

• Efeito procoagulante dos AAF  Interferência com o anticoagulante apoH, inibição da fibrinólise, lesão endotelial direta, 
aterosclerose acelerada e ativação das plaquetas, monócitos e células endoteliais

Atingimento renal em 25% dos doentes com SAAF primário

 Trombose pode ocorrer na vasculatura renal (artérias, 
arteríolas, glomérulo e veias)

 Atrofia focal do córtex associado a fibrose intersticial devido 
à isquemia 

Biopsia renal SAF primário

Doença vaso oclusiva dos pequenos vasos com 

hiperplasia da íntima nas artérias interlobulares, 

atrofia cortical focal e microangiopatia trombótica

As manifestações renais de SAAF variam de proteinuria leve com FR preservada 
até HTA severa, proteinuria nefrótica e LRA ou DRC

TROMBOSE ARTERIAL causa enfarte, dor 
flanco aguda, hematúria, diminuição FR

TROMBOSE VENOSA pode ser silenciosa ou dor 
súbita no flanco e redução da FR se total e aguda

Outras manifestações —> trombocitopenia, anemia hemolítica e aPTT prolongado 
na ausência da tx com heparina

MD



2 CONDIÇÕES SÃO AGORA RECONHECIDAS COMO 
CAUSADORAS DE MICROANGIOPATIA TROBÓTICA MAS SEM 

EVIDÊNCIA SISTÉMICA DE ANEMIA HEMOLÍTICA 
MICROANGIOPÁTICA 

GLOMERULOPATIA 
ASSOCIADA A NEOPLASIA 

MIELOPROLIFERATIVA

Síndrome POEMS

MAT SEM AHMA



• Expansão mesângio, hipercelularidade, esclerose 
mesangial e segmentar, hialinose luminal, perda 

de podócitos e adesão da cápsula de Bowman e 
duplicação da membrana basal glomerular.

• Arteriosclerose (ligeira a severa) é comum.
• Hialinose arteriolar pode ser vista

D

• Grupo de doenças clonais que inclui a Leucemia Mielóide Crónica, Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial, 
Mielofibrose Primária, Mastocitose Sistémica, Leucemia Eosinofilica Crónica,  Leucemia Neutrofílica Crónica e outras 
sem classificação.

• Esta patologia habitualmente ocorre tardiamente no curso da doença (tempo mediano de 7,2 anos), 

Clínica:
Insuficiência Renal

Proteinúria nefrótica

Biópsia renal

MDMAT SEM AHMA
GLOMERULOPATIA ASSOCIADA A 

NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA

Hematopoiese extramedular
pode ser vista especialmente 

em doentes com mielofibrose!

Esta patologia pode-se desenvolver em doentes submetidos 
a tratamento com hidroxiureia e inibidores da JAK2.



D

Doença sistémica: Polineuropatia, Organomegalia, Endocrinopatia, Monoclonal 
gamopatia e “Skin changes”

MDMAT SEM AHMA

HALLMARK DA DOENÇA!Neuropatia periférica com défice motor-sensorial grave 

Síndrome POEMS

Maioria dos pacientes apresenta-se com insuficiência renal ligeira a 
moderada, sendo a progressão para DRT rara.

No rim, a hipertrofia é frequentemente unilateral!

• >95% das cadeias leves monoclonais são do 

tipo Lambda.

• IgA represena cerca de 50% das proteínas 

monoclonais.

• Glomerulopatia não é incomum

• Glomerulonferite MesangioProliferativa

• Aparência lobular

• Intumescimento endotelial 

• Hipercelularidade

• Mesangiolise

• Microaneurisma

• Aumento glomerular

Biópsia renal



TROMBOSE DA VEIA RENAL D

É INCOMUM, OCORRENDO MAIORITARIAMENTE ASSOCIADA A 
MALIGNIDADE

- Também pode ser consequência de, cirurgia ou trauma abdominal, pancreatite e 

estados hipercoagulabilidade adquiridos ou genéticos

SINDROME NEFRÓTICO aumenta o risco de TVR e correlaciona-se com a gravidade 
da proteinuria e hipoalbuminemia ([ ] albumina sérica menos de 2g/dL aumenta o risco)

Aumentam risco de TVR

• Nefropatia Membranosa

• GESF

• GNMP

• Doença Lesões Mínimas

• Nefropatia Diabética 

MAIORIA DA TVR ASSOCIADA A MALIGNIDADE é causada por CARCINOMA DAS CÉLULAS 

RENAIS com invasão venosa, podendo metastizar para o rim contralateral (oclusão bilateral) 



TROMBOSE DA VEIA RENAL D

Sintomas atribuíveis ao carcinoma de células renais como dor flanco, 

hematúria macroscópica, náuseas, anorexia e edema dos MI

CLÍNICA

No sexo masculino OCLUSÃO DA VEIA RENAL ESQUERDA PODE CAUSAR 

VARICOCELO ESQUERDO

Em doentes sem malignidade sintomas dependem se trombose é aguda ou não

Trombose 
total aguda 

Hematúria, dor flanco, distensão abdominal e LRA

Mas habitualmente, TVR ocorre GRADUALMENTE devido ao retorno pela drenagem 
venosa colateral

Neste caso sintomas de LRA são INCOMUNS, embora proteinúria e Cr
possam estar ligeiramente elevadas.

A veia renal esquerda é mais frequentemente envolvida e 2/3 dos casos 
são bilaterais!

CHECK CAP 311 HPIM



Diagnóstico Pacientes alto risco (+++ nefropatia membranosa e 
proteinúria severa e hipoalbuminúria) assintomáticos é 
sugerido fazer RASTREIO COM TAC

GOLDSTANDARD É VENOGRAFIA RENAL

VENOGRAFIA CONTRASTADA POR TC apresenta alta 
sensibilidade e especificidade —> risco de nefropatia 
contraste

RMN com/sem gadolíneo pode ser útil

ECODOPLER RENAL é útil mas depende do operador e 
MENOS SENSIBILIDADE QUE VENOGRAFIA POR TC

TROMBOSE DA VEIA RENAL D

No entanto, aumenta risco de descolar o coágulo, hemorragia e usa contraste iodado

MAIS 
COMUM 

USAR 
MÉTODOS 

NÃO
INVASIVOS



CASO CLÍNICO 1
Mulher 53 anos realizou histerectomia tendo desenvolvido, pós-

operatoriamente, síndrome da dificuldade respiratória aguda. Está a 

ser tratada com ventilação mecânica e antibióticos de largo espectro. 

Sem antecedentes de relevo. Ao 6º dia de internamento observa-se 

uma diminuição do débito urinário e um aumento da Creatinina sérica 

de 1,2  2,5 mg/dL. Suspeita-se de uma nefrite intersticial alérgica à 

cefalosporina administrada. Qual dos seguintes achados irá confirmar 

o diagnóstico? 

A)Hematúria 

B)Eosinofilia periférica 

C)Eosinófilos na urina 

D)Cilindros leucocitários 

E)Nenhuma das anteriores. 



CASO CLÍNICO 1
Mulher 53 anos realizou histerectomia tendo desenvolvido, pós-

operatoriamente, síndrome da dificuldade respiratória aguda. Está a 

ser tratada com ventilação mecânica e antibióticos de largo espectro. 

Sem antecedentes de relevo. Ao 6º dia de internamento observa-se 

uma diminuição do débito urinário e um aumento da Creatinina sérica 

de 1,2  2,5 mg/dL. Suspeita-se de uma nefrite intersticial alérgica à 

cefalosporina administrada. Qual dos seguintes achados irá confirmar 

o diagnóstico? 

A)Hematúria 

B)Eosinofilia periférica 

C)Eosinófilos na urina 

D)Cilindros leucocitários 

E)Nenhuma das anteriores. 



CASO CLÍNICO 2
Homem de 60 anos recorre ao SU por agravamento da fadiga e dos valores da tensão arterial. 

Realizou angiografia carotídea para a avaliação da estenose da artéria carótida sintomática 

há 10 dias, tendo recebido alta hospitalar 5 dias após o procedimento. Tem antecedentes de 

dislipidemia, doença arterial coronária, claudicação intermitente e hipertensão há 20 anos e 

diabetes mellitus há 10 anos.  Ao exame físico doente encontra-se com febre (39ºC), TA 

163/108 e observa-se na pele das extremidades manchas azuis/avermelhadas.

Analíticamente: Hb 10,5; Leucócitos 10 x 10^3 /uL com 12% eosinófilos; BUN 46; Cr sérica 3,0 

mg/dL; Níveis C3 sérico diminuídos; Exame urinário: pH normal, nitritos negativos, 

eosinofilúria, sem eritrócitos e proteinúria ligeira

Qual das seguintes patologias é mais provável causar os achados clínicos e analíticos neste 

doente? 

A) Nefropatia de Contraste 

B) Nefropatia Diabética 

C) Doença Ateroembólica

D) Glomerulonefrite Pós-estreptocócica 

E) Nefropatia tubulointersticial alérgica aguda 



CASO CLÍNICO 2
Homem de 60 anos recorre ao SU por agravamento da fadiga e dos valores da tensão arterial. 

Realizou angiografia carotídea para a avaliação da estenose da artéria carótida sintomática 

há 10 dias, tendo recebido alta hospitalar 5 dias após o procedimento. Tem antecedentes de 

dislipidemia, doença arterial coronária, claudicação intermitente e hipertensão há 20 anos e 

diabetes mellitus há 10 anos.  Ao exame físico doente encontra-se com febre (39ºC), TA 

163/108 e observa-se na pele das extremidades manchas azuis/avermelhadas.

Analíticamente: Hb 10,5; Leucócitos 10 x 10^3 /uL com 12% eosinófilos; BUN 46; Cr sérica 3,0 

mg/dL; Níveis C3 sérico diminuídos; Exame urinário: pH normal, nitritos negativos, 

eosinofilúria, sem eritrócitos e proteinúria ligeira

Qual das seguintes patologias é mais provável causar os achados clínicos e analíticos neste 

doente? 

A) Nefropatia de Contraste 

B) Nefropatia Diabética 

C) Doença Ateroembólica

D) Glomerulonefrite Pós-estreptocócica 

E) Nefropatia tubulointersticial alérgica aguda 



CASO CLÍNICO 2
A) Nefropatia de Contraste - Apesar de se ter usado contraste na angiografia, habitualmente ocorre 

passado 24-72h. É muito pouco provável ocorrer após 6 dias do procedimento. Além disso, as 

manchas nas extremidades não seriam expectáveis

B) Nefropatia Diabética - nefropatia diabética caracteriza-se com proteinúria grave e não se associa a 

eosinofilia e eosinofilúria. 

C) Doença Ateroembólica

D) Glomerulonefrite Pós-estreptocócica - Não existe história de infeções estreptocócica na pele ou 

orofaringe 

E) Nefropatia tubulointersticial alérgica aguda - É uma reação de hipersensibilidade induzida por 

fármacos caracterizada por rash, falência renal, eosinofilia e eosinofilúria



CASO CLÍNICO 3
Mulher de 52 anos, recentemente imigrada da Roménia, recorre ao SU por 

hematúria. Acrescenta uma história de cefaleias de forte intensidade com alguns 

anos de evolução e que ocorrem quase todos os dias. Refere a toma de vários 

analgésicos para alívio das cefaleias. História familiar de hipertensão e diabetes 

mellitus tipo 2. Sem hábitos tabágicos, alcoólicos ou drogas. Parâmetros Vitais: TA 

120/70 mmHg, FC 80 bpm e temperatura 37 ºC. Ao exame físico não se observa 

qualquer anomalia significativa. Na análise da urina observa-se numerosos 

glóbulos vermelhos sem alterações na sua forma . Qual das seguintes opções é a 

causa mais provável do quadro clínico apresentado pela doente? 

A) Neoplasia maligna 

B) Glomerulonefrite

C) Necrose papilar

D) Infeção 

E) Nefrolitíase 
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CASO CLÍNICO 3
A) Neoplasia maligna - + provável se doente mais idosa, embora hematúria 

indolor enquadra-se.

B) Glomerulonefrite - tipicamente ocorre com mais alterações no exame da urina 

tais como GV deformados, proteinúria significante e cilindros.

C) Necrose papilar

D) Infeção - disúria, parâmetros inflamatórios no exame urinário seriam 

expectáveis.

E) Nefrolitíase - tipicamente cólica renal acompanhada por hematúria.
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MICROANGIOPATIA ASSOCIADA AO TRANSPLANTE
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