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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 20

Questão 17
Imediatamente após a paratireoidectomia total, num paciente
em diálise com hiperparatireoidismo secundário grave pode
apresentar:

Paciente feminina, 74 anos, faz hemodiálise 3 x /semana há
3 anos. Paciente faz vários episódios de hipotensão durante
a última hora de diálise. Os últimos exames da paciente
mostraram:

A)

hipocalcemia e hipercalemia

B)

hipocalcemia e hiperfosfatemia

Uréia pré= 78 mg/dL, Uréia pós= 42 mg/dL, Creatinina=

C)

hipocalcemia e hipocalemia

6,5 mg/dL, K= 4,7 mEq/L, Calcio= 10 mg/dL, P= 6,0 mg/dL,

D)

hiperfosfatemia e hipocalemia

E)

hipercalcemia e hipofosfatemia

PTHi= 670 pg/mL, Fosfatase alcalina= 189 U/L, albumina=
3,0 mg/dL, Hb= 9,8 g/dL, saturação de transferrina= 18%,
ferritina = 400 mg/dL. Medicação em uso: Captopril 25mg
12/12h, Sevelamer 1cp 8/8h, eritropoetina 4000UI 2x/sem,

Questão 18

hidróxido de ferro 100mg 15/15dias, AAS 100mg/dia,
Um homem de 60 anos é admitido na unidade de terapia
intensiva neurocirurgica, após ter tido queda e apresentar um
hematoma subdural traumático. Ele foi avaliado com duas
tomografias computadorizadas com contraste nas primeiras
24 h, após admissão. No 3º dia de hospitalização o débito
urinário caiu para 0,25 ml/kg/hora. Ele está com
monitorização continua de sua pressão intracraniana, que se
mantém sob controle tênue. Exames de laboratório mostram:
Na 135 mEq/L, K 6,5 mEq/L, Cl 101 mEq/L, CO2 total 19
mmol/L, ureia 106 mg/dL e creatinina 2,8 mg/dl (aumentou de
1,4 mg/dL na admissão). Análise de urina mostra 5 cilindros
por campo. A fração de excreção de Na é 0,9%. Qual das
seguintes alternativas é a melhor escolha de terapia renal
substitutiva, para esse homem, com base nas diretrizes mais
recentes da KDIGO?

A)

Terapia renal substitutiva
(8 h/dia)

intermitente

omeprazol 20mg/dia, complexo B 1cp/dia e ácido fólico 5mg
2x/d.

Qual alternativa apresenta medidas iniciais CORRETAS para
essa paciente:

A)

Iniciar calcitriol após diálise, reorientar uso do quelante
junto as refeições, orientar a restrição de ingestão
proteica

B)

Reorientar uso do quelante junto às refeições, aumentar
a dose de eritropoietina, diminuir o tempo de diálise

C)

Melhorar adequação de diálise, orientar o aumento da
ingestão calórico-proteica, aumentar a suplementação
de ferro

D)

Aumentar a dose de eritropoietina, iniciar calcitriol após
diálise, melhorar adequação de diálise

E)

Orientar restrição proteica e aumento de ingestão de
sódio e aumentar eritropoietina

prolongada

B)

Hemodiálise intermitente (4 h, 3 dias/semana)

C)

Hemodiafiltração intermitente (4 h, 3 dias/semana)

D)

Terapia renal substitutiva contínua (24 h/dia)

E)

Diálise peritoneal intermitente (12 cada 3d/semana)

Questão 19
Quanto à hipertrofia ventricular de pacientes com doença
renal crônica (DRC) pode-se afirmar:

Questão 21

A)

Hipercalemia é frequente e importante fator na
patogênese da hipertrofia ventricular em pacientes com
DRC

Um paciente do sexo feminino, 66 anos, diabética tipo II com
taxa de filtração glomerular estimada de 40 ml/min por
1,73m2, proteinuria de 1,9 g/24h e pressão arterial de 134/86
mmHg vai procurar o seu consultório. Qual deve ser sua
recomendação?

B)

A hipertrofia ventricular esquerda é pouco frequente,
mas está associada a maior risco de mortalidade
cardiovascular

A)

Inibidor de enzima de conversão deve ser evitado devido
à função renal diminuída

B)

Inibidores da enzima conversão da angiotensina ou
bloqueadores dos receptores da angiotensina II

C)

A pressão arterial está controlada não havendo
necessidade de iniciar drogas anti-hipertensivas

D)

Bloqueador de canal de cálcio para diminuir proteinúria

E)

Diuréticos de alça pois a hipertensão arterial é leve

C)

Embora a hipertrofia ventricular seja altamente
prevalente não existem evidencias de sua associação
com mortalidade cardiovascular

D)

Os distúrbios do metabolismo mineral ósseo se
associam à insuficiência cardíaca e tem pouca influência
na progressão da hipertrofia ventricular

E)

Arritmias, disfunção diastólica e doença isquêmica não
aterosclerótica estão associadas à hipertrofia ventricular
e a maior mortalidade em pacientes com DRC
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Questão 22

Questão 24

Uma mulher de 43 anos é admitida com pancreatite

Em relação à anticoagulação em pacientes portadores de
Insuficiência renal dialítica e fibrilação atrial crônica, é correto
afirmar:

necrotizante devidos a cálculos nas vias biliopancreaticas.
Ela é entubada e ventilada mecanicamente. Em seu exame
físico é notável uma ascite tensa que se desenvolveu em 3

A)

Embora
efetiva
na
prevenção
de
eventos
tromboembólicos, a utilização da rivaroxabana ainda
não está aprovada em portadores de Insuficiência renal
dialítica

B)

O aumento no risco de calcifilaxia limita o uso dos
inibidores de vitamina K

C)

O incremento na ligação proteica dos inibidores da
vitamina K potencializa o risco de sangramento em
pacientes com doença renal

D)

A apixabana, inibidor do fator XI ativado, pode ser
utilizado em portadores de insuficiência renal dialítica

E)

O uso dos inibidores de vitamina K tem indicação
precípua no potador de insuficiência renal dialítica

dias. Ela tem mínimo edema periférico. Está necessitando de
noradrenalina para manter a média da PAM (pressão arterial
média) entre 60-65 mmHg. Sua pressão venosa central é 14
mmHg e seu débito urinário de 10-15 ml/h. Exames
laboratoriais: Na sérico 129 mEq/L, K sérico 4,9 mEq/L, Cl
sérico 95 mEq/L, CO2 total 14 mEq/L, uréia 74 mg/dl,
creatinina sérica 2,60 mg/dl, creatinina urinaria 132 mg/dl, Na
urinário 10 mEq/L. As pressões seriadas da bexiga urinária
aumentaram de 24 para 29 mmHg.
Qual das seguintes intervenções seria mais apropriada para
o próximo passo?

A)

descompressão cirúrgica do abdome

B)

teste de infusão de solução salina EV

C)

drenagem urinária vesical continua por sonda

D)

tomografia computadorizada do abdome sem contraste

E)

paracentese diagnóstica com remoção de não mais de
250 ml

Questão 25
Paciente de 42 anos, masculino, hipertenso de longa data,
em uso irregular da medicação anti-hipertensiva, procura o
pronto socorro do Hospital São Paulo com queixa de cefaleia,
visão turva e mal-estar geral. O residente da clínica médica
relata a pressão arterial do indivíduo: 228 x 124 mmHg,
frequência cardíaca: 96 bpm. Fundo de olho mostra
estreitamento arteriolar, algumas hemorragias e exsudatos
algodonosos bilateralmente. Não há papiledema. O exame de
urina I revela proteínas +/4+, leucócitos de 10.000/ml e
hemácias de 12.000/ml. A creatinina sérica é de 2,7 mg/dl.
Qual a sua orientação inicial como chefe de plantão?

Questão 23
Uma mulher de 65 anos é avaliada por início agudo de oligúria

A)

Pulsoterapia com metilprednosolona por 3 dias

após cirurgia de 'bypass' cardíaco. Ela tem uma creatinina

B)

Controle parcimonioso da pressão arterial com
vasodilatador parenteral, betabloqueador e internação
em unidade de terapia intensiva

C)

Tomografia de crânio sem contraste

D)

Ressonância magnética sem gadolínio

E)

Iniciar ciclofosfamida 2 mg/kg via oral até resultado da
biopsia renal

sérica de base de 1,0 mg/dl e uma relação albuminacreatinina urinária de 28 mg/g. No 1o. pós-operatório ela
desenvolve hipotensão requerendo suporte vasopressor. O
débito urinário é <0,1ml/kg/hora por um período consecutivo
de 3 h antes de melhorar para 0,4 ml/kg/h durante as
próximas 3 horas. A creatinina sérica no segundo dia pósoperatório é 1,2 mg/dl. Qual dos seus seguintes parâmetros

Questão 26

clínicos está mais fortemente associado com um risco
Nos pacientes transplantados renais, qual a manifestação
mais frequente de doença invasiva pelo citomegalovírus?

aumentado de mortalidade?

A) Oligúria acentuada por 3 horas

A)

hepatite

B) Seu nível de creatinina sérica de base

B)

doença gastrointestinal

C) Seu nível de albuminuria de base

C)

retinite

D) Sua creatinina sérica no segundo dia pós-operatório

D)

pneumonia intersticial

E) a

E)

pancreatite

razão creatinina sérica no
operatório/creatinina sérica de base
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Questão 27

Questão 31

Na Doença Renal Policística Autossômica Dominante
(ADPKD), os pacientes geralmente apresentam:

Um homem de 50 anos com cirrose hepática desenvolve

A)

diminuição do hormônio antidiurético (ADH)

espironolactona 100 mg/dia. Seu potássio sérico é 4,5 mEq/l,

B)

aumento da excreção de amônia

e sua creatinina sérica é 0,60 mg/dl. Uma amostra de urina

C)

déficit de concentração urinária

mostra concentração de sódio urinário de 40 mmol/l e

D)

pH urinário elevado

E)

anemia desproporcional ao grau de insuficiência renal

Questão 28

edema

progressivo

e

ascite

enquanto

tomava

concentração urinária de creatinina de 100 mg/dl. Qual das
seguintes é a melhor conduta?

A)

Solicite uma paracentese de grande volume

B)

Inicie 40 mg de
espironolactona

C)

Continue com a dosagem atual de espironolactona e
solicite consulta com nutricionista para instruir o paciente
numadieta com pouco sódio.

D)

Aumente a
200 mg/dia

E)

Inicie 40 mg
espironolactona

A hipocalemia aguda, devido à perda renal de potássio, e
acompanhada de alcalose metabólica pode ser causada por:

A) Aminoglicosídeos e leucemias

furosemida

2x/d

e

suspenda

B) Mineralocorticóides e aminoglicosídeos
C) Ureterossigmoidostomia e diuréticos
D) Diuréticos e mineralocorticóides
E)

Mineralocorticóides e diarreia

Questão 29
Os bloqueadores da aldosterone, como a espironolactona e
eplerenone, são mais efetivos em pacientes com:

A)

Sal resistência e atividade plasmática de renina normal

B)

Sal resistência e baixa atividade plasmática de renina

C)

Sal sensibilidade e alta atividade plasmática de renina

D)

Sal sensibilidade e baixa atividade plasmática de renina

E)

Sal resistência e alta atividade plasmática de renina

dosagem

de

de

espironolactona

furosemida

2x/d

e

para

continue

Questão 32
Um homem de 26 anos foi diagnosticado com nefropatia por
IgA em biópsia renal realizada devido a hematúria
intermitente e proteinúria (1,8 g/dia). Sua creatinina sérica é
1,20 mg/dl. A excreção de proteína declinou para 1,5 g/dia e

Questão 30
Uma mulher de 36 anos relata dores de cabeça e micção
frequente. Exames clínicos e laboratoriais revelam os
seguintes valores:
Densidade urinária: 1.003
Proteína urinária: negativa
Sódio no plasma: 165 mmol/L
Potássio no plasma: 4,4 mmol/L
Creatinina no plasma: 1,4 mg/dL
Pressão arterial: 88/40 mmHg
Frequência cardíaca: 115 batimentos/min
Qual a causa mais provável de sua elevada concentração de
sódio no plasma?

A)

Síndrome de Bartter

B)

Diabetes melito

C)

Aldosteronismo primário

D)

Diabetes insipido

E)

Síndrome de Liddle
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a creatinina sérica aumentou para 1,30 mg/dl após 3 meses
da adição de lisinopril 10 mg/dia. A excreção de sódio urinário
é 180 mmol/dia.
Qual das seguintes alternativas deve ser realizada?

A)

Adicione 50 mg/d de losartan

B)

Instrua a fazer dieta baixa em NaCl

C)

Adicione 25 mg/d espironolactona

D)

Aumente lisinopril para 20 mg/d

E)

Inicie com esteróides orais 1 mg/kg/d
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Questão 33

Questão 35

Você é chamado para ver um paciente de 63 anos do sexo

Um homem de 52 anos com diabetes, hipertensão,

masculino, devido a lesão renal aguda dois dias após cirurgia

insuficiência cardíaca congestiva, redução moderada da taxa

de 'bypass' coronariano e troca de válvula mitral. Seu volume

de filtração glomerular estimada (38 ml/min/1,73m2), e

urinário nas últimas 24 h caiu para 250 ml e a creatinina sérica

albuminuria. No exame físico sua PA é 128/73 mmHg,

aumentou de 1,5 mg/dl (2 semanas pré-cirurgia) para 2,2

ausculta cardíaca revela presença de quarta bulha, e edema

mg/dl. Ele foi facilmente extubado no pós-operatório mas

no tornozelo está presente (discreto). O paciente é tratado

continua com suplementação de 2-3 L/min de oxigênio via

com várias medicações incluindo inibidor da ECA. Ele

cânula nasal. Suas medicações antes da cirurgia incluem

gostaria de saber se sua doença renal tem algum efeito para

furosemide 80 mg 2x/d. No exame físico êle está alerta e

doença cardiovascular.

calmo. Sua PA é 110/78 mmHg. O murmúrio vesicular está
diminuído nas bases pulmonares e há discreto edema pré-

Qual das seguintes afirmações é correta?

tibial. Análise de urina mostra 2+ proteína.

A)

DRC aumenta o risco de eventos cardiovasculares como
um grupo, excluindo acidente vascular cerebral.

B)

DRC está associada com aumento de risco para eventos
cardiovasculares apenas quando a TFG é ≤15
ml/min1,73m2

C)

DRC e albuminuria são, cada um, fatores de risco
independentes para doença cardiovascular

Qual das alternativas seguintes é a mais provável para,
predizer o desenvolvimento de lesão renal aguda estágio 3 e
necessidade iminente de terapia renal substitutiva nesse
homem?

A)

Volume urinário <200 ml em 2 horas após infusão de 1,5
mg/kg de furosemide IV

D)

Entre pacientes com insuficiência cardíaca, DRC não
afeta o risco de hospitalizações

B)

Uma fração de excreção de ureia >50%

E)

C)

Uma relação albumina-creatinina em amostra de urina
>30 mg/g

A adição de bloqueador de receptor de angiotensina
(BRA) reduziria o risco do paciente para eventos
cardiovasculares subsequentes.

D)

Dosagem urinária de neutrophil gelatinase–associated
lipocalin (NGAL) >150 ng/ml

E)

Uma fração de excreção de sódio <1%

Questão 36
Uma mulher negra, de 57 anos, com hipertensão e diabetes

Questão 34
Um homem branco de 55 anos, obeso com hipertensão
arterial e hipercolesterolemia é encaminhado por elevação de
creatinina sérica. Sua taxa de filtração glomerular estimada é
22 ml/min/1,73m2, consistente com estágio 4 de DRC. Entre
suas várias medicações ele é tratado com uma estatina.
Atualmente seu colesterol total, LDL e HDL estão bem
controlados, mas ocasionalmente o paciente sente dores na
sua panturrilha esquerda enquanto caminha. Qual das
seguintes declarações é correta sobre tratamento com
estatina na DRC?

tipo 2 de longa data tem uma fístula arteriovenosa
braquicefálica, na região superior de seu braço esquerdo, que
foi realizada há 8 semanas atrás. Uma fístula radiocefálica
havia sido tentada anteriormente, mas trombosou logo após
a cirurgia e foi abandonada devido a veias pequenas no
antebraço. A fístula do braço está patente, com frêmito leve,
mas não maturou adequadamente para uso. Ela não tem
sintomas urêmicos, sua taxa de filtração glomerular estimada
é 11 ml/min, com uma creatinina sérica de 4,4 mg/dl. O
cirurgião recomenda estudo de imagem da fístula para avaliar
possível revisão do acesso.

A)

Sua terapia com estatina provavelmente levará a
melhora na sua taxa de filtração glomerular

B)

A estatina deve ser interrompida devido a miopatia

A)

fistulograma com 10 ml de contraste iodado

C)

Seu tratamento com estatina reduzirá o risco de
morbidade cardiovascular

B)

venografia por ressonância magnética com gadolínio

D)

A estatina deve ser trocada para tratamento com fibrato

C)

ultrassonografia com dupplex

E)

A associação de estatina com fibrato não levará a maior
risco de miopatia

D)

fistulograma com 10 ml de gadolínio

E)

angiotomografia computadorizada (64 cortes) da fístula
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Qual dos seguintes estudos de imagem é o mais apropriado
para se avaliar sua fístula na porção superior do braço?
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Questão 37

Questão 40

Constitui assertiva verdadeira quanto à dislipidemia na
doença renal crônica:

Paciente jovem apresentou quadro de politraumatismo. Está
internado na unidade de terapia intensiva com múltiplas
fraturas e contusão pulmonar. O balanço hídrico acumulado
até o momento foi de 18 litros. Encontra-se sedado, sob
ventilação mecânica, fração inspirada de oxigênio de 80%,
em uso de norepinefrina 0,7 mcg/k/min. Nas últimas 24 horas
urinou 380 ml, apesar de ter recebido 200 mg de furosemida
endovenosa. A creatinina e a ureia séricas são 2,3 mg/dL e
97 mg/dL, respectivamente. Qual seria a sua conduta como
nefrologista?

A)

A hipertrigliceridemia maligna é mais frequente naqueles
pacientes com doença renal policística

B)

Tanto o Evolocumab quanto o Alirocumab, inibidores da
PCSK9 (proproteina convertase subtilisina/kexina 9),
estãoindicados para o tratamento da hipercolesterolemia
em pacientes com doença renal crônica nos estágios
iniciais

C)

Os níveis elevados de LDL-colesterol são mais
frequentemente observados em pacientes em
hemodiálise quando comparado aqueles submetidos a
diálise peritoneal

D)

E)

O KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcome)
recomenda o uso do LDL-colesterol na estratificação do
risco cardiovascular em portadores de doença renal
crônica e determina o uso de estatina para pacientes
com a taxa de filtração glomerular estimada abaixo de
60ml/min
A redução na atividade da lipase lipoproteica (LPL) e da
lecitil-acil-colesterol
transferase
(LCAT)
justifica
ahipertrigliceridemia observada na doença renal crônica

A)

associaria albumina à furosemida em bomba de infusão
contínua

B)

hemodiálise convencional diária, uma vez que os
estudos não mostram superioridade dos métodos
contínuos

C)

hemodiafiltração contínua com dose do efluente de 45
ml/kg/h

D)

hemodiálise estendida (8 horas) diária até alcançar o
balanço hídrico desejado

E)

hemofiltração intermitente diária

Questão 41

Em relação ao feedback túbulo-glomerular na Lesão Renal
Aguda, podemos afirmar que:

Uma mulher de 65 anos com histórico de litíase renal
recorrente e infecção urinária recente, tratada com
antibióticos, submete-se à investigação metabólica, cujos
resultados foram normais. Pode-se suspeitar que:

A)

Ele é ativado pela vasopressina no ducto coletor cortical

A)

B)

Ele frequentemente está inibido

o uso de antibióticos recente possa ter alterado a
excreção urinária de oxalato

C)

O mediador final deste mecanismo é o leucotrieno F4

B)

a presença de infecção urinária frequente elevou a
citratúria

D)

A composição do filtrado glomerular alterado nestimula
o aparelho justa-glomerular

C)

a menopausa geralmente reduz os níveis de cálcio
urinário

E)

Ele é ativado pela vasopressina no ducto proximal

D)

o pH alcalino oriundo da proliferação bacteriana impede
a elevação do cálcio urinário

Questão 39

E)

a litíase deva ser de origem genética

O hormônio anti-diurético participa da regulação da volemia.
Em relação aos seus mecanismos, assinale a correta:

Questão 42

Questão 38

A)

Pode ser liberado por súbitas mudanças no estado
volêmico

B)

Exige grandes variações de osmolaridade para que seja
liberado

C)

Tem ação vascular desprezível

D)

Modula a absorção tubular proximal de água através de
canais (aquaporinas)

E)

Diminui a fração de excreção de água livre
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Assinale o que é mais frequentemente encontrado na
síndrome metabólica:

A)

Hiperatividade simpática e resistência à insulina

B)

Retenção hidrosalina e hipoatividade do Sistema reninaangiotensina-aldosterona

C)

Hipoatividade simpática e retenção hidrosalina

D)

Hipoatividade
do
Sistema
aldosterona e natriurese

E)

Natriurese e resistência à insulina

renina-angiotensina-
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Questão 43

Questão 46

O consumo de complemento pode ajudar o diagnóstico
diferencial entre as doenças glomerulares. Considerando os
itens abaixo, assinale a alternativa correta:

A formação de auto-anticorpos contra receptor de fosfolipase
A2 no podócito é um dos principais mecanismos
patogenéticos de qual das seguintes glomerulopatias?

I.

Glomerulopatia membranosa primária

II.

Glomerulonefrite
primária

III.

Nefropatia por IgA

IV.

Nefrite associada à púrpura de Henoch-Schönlein

V.

Doença de depósitos densos

A)

Apenas I e II

B)

Apenas I, III e IV

C)

Apenas II e III

D)

Apenas II e V

E)

Apenas I, II e V

membranoproliferativa

tipo

I

A)

Glomerulopatia membranosa primária

B)

Doença de lesões mínimas secundária

C)

Glomerulopatia membranosa lúpica (classe V)

D)

Glomerulonefrite pós-estreptocócica

E)

Glomerulonefrite membranoproliferativa (tipos I, II e III)

Questão 47
Sobre a nefropatia pela anemia falciforme, assinale a
alternativa CORRETA:

A)

Manifesta-se
por
glomerulonefrite
membranoproliferativa ou glomeruloesclerose segmentar e focal,
além de depósitos discretos de IgM, C3 e C1q

B)

A necrose papilar renal é infrequente neste cenário,
sendo caracterizada por hematúria ou ausência de
sintomas. Decorre na oclusão dos capilares da vasa
recta medular

C)

Nas fases iniciais da nefropatia pela anemia falciforme,
há redução volumétrica glomerular

D)

Carcinoma medular renal é mais frequente neste
cenário, principalmente em homens com menos de 20
anos
Cursa com alteração da capacidade de concentração
urinária e com hieperaldosteronismo

Questão 44
Assinale a alternativa correta:

A)

O PTH reduz a reabsorção tubular de fósforo e de cálcio

B)

A hipocitratúria é comumente encontrada na síndrome
de Fanconi

E)

C)

O consumo de proteína vegetal na dieta eleva o pH
urinário e consequentemente aumenta a excreção de
citrato

Questão 48

D)

A elevação da calciúria de jejum pode decorrer da
redução na reabsorção tubular renal de cálcio e da
reabsorção óssea

E)

A cistinose é uma causa genética rara de nefrolitíase

Questão 45

Paciente de 63 anos, sexo masculino, encontra-se no sétimo
pós-operatório de transplante renal com doador falecido (65
anos, acidente vascular-cerebral, creatinina na retirada 1,8
mg/dl e tempo de isquemia fria de 22h). Apresenta função
retardada do enxerto renal com necessidade de hemodiálise.
Recebe esquema tríplice de imunossupressão com
Tacrolimus, Prednisona e Micofenolato. Assinale a alternativa
CORRETA quanto aos diagnósticos diferenciais:

Diante do diagnóstico clínico-laboratorial de glomerulonefrite
rapidamente progressiva, é correto afirmar que

A)

A dosagem sérica do Tacrolimus não tem influência na
função renal durante a fase inicial do transplante renal,
sendo que seu uso crônico está associado à fibrose
túbulo-intersticial

A)

Os achados de imunofluorescência pouco contribuem
para a classificação histológica deste tipo de doença
glomerular;

B)

A função retardada do enxerto renal deve ser decorrente
provavelmente de necrose tubular aguda, de modo que
não está indicada biópsia renal do enxerto

B)

O achado histológico usual, à microscopia óptica, é uma
glomerulonefrite com crescentes;

C)

C)

Se o material de biópsia for escasso, deve-se dar
preferência a encaminhá-lo para análise por microscopia
eletrônica em detrimento da imunofluorescência;

A rejeição aguda mediada por anticorpo é caracterizada
por necrose tubular aguda, ativação do complemento
(C4d) e anticorpo especifico contra o doador

D)

O ultrassom doppler dos vasos renais permite avaliação
de trombose do enxerto renal, além de diferenciar
necrosetubular aguda de rejeição aguda

E)

A identificação de coleção peri-enxerto renal
corresponde frequentemente à fístula urinária e requer
punção diagnóstica

D)
E)

A glomerulonefrite por anticorpo anti-membrana basal
glomerular é o tipo mais comum.
Manifesta-se exclusivamente como glomerulonefrite por
imunocomplexos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 49
Sobre as complicações tardias dos pacientes transplantados
renais, assinale a alternativa CORRETA:

A)

A nefropatia pelo poliomavírus ou vírus BK representa
um grande desafio na prática clínica. Dentre as
medidasterapêuticas disponíveis destacam-se a
leflunomida, o cidofovir, as quinolonas e a
imunoglobulina. Neste cenário, recomenda-se também a
manutenção da imunossupressão

B)

As neoplasias de novo são mais frequentes nos
pacientes transplantados renais do que na população
geral, sendo amais comum o linfoma pós-transplante
(PTLD ou posttransplant lymphoproliferative disorder). A
PTLD tem associação com a infecção pelo vírus EpsteinBarr (EBV) e predileção pelo sistema nervoso central e
trato digestivo

C)

O diagnóstico de diabetes mellitus pós-transplante
(DMPT) segue as diretrizes da Associação Americana
de Diabetes. Sugere-se que glicemia de jejum seja
solicitada no primeiro mês do transplante, além de
3 meses, 6 meses, 1 ano e depois anualmente. São
fatores de risco para DMPT: idade, síndrome metabólica,
tacrolimus, hepatite C, doença renal policística,
glucocorticóides, hipomagnesemia e ganho de peso

D)

A nefropatia crônica do enxerto caracteriza-se por atrofia
tubular e fibrose intersticial. A glomerulopatia do
transplante tem fator de bom prognóstico e é
caracterizada pelo espessamento e duplo contorno na
membrana basal capilar glomerular. A detecção de
anticorpos específicos contra o doador neste cenário
está também associada à presença de multicamadas na
membrana basal dos capilares peri-tubulares.

E)

As vacinas para sarampo, caxumba, rubéola, varicela,
influenza, pneumocócica, meningocócica, tétano,
difteria, raiva e hepatite B estão liberadas após o
transplante renal, enquanto que a vacinação para a febre
amarela está contraindicada após o transplante renal

Questão 50
As interações medicamentosas são extremamente
importantes durante o seguimento do paciente a longo prazo,
tanto para evitar rejeição aguda quanto para evitar
nefrotoxicidade. Os inibidores da calcineurina são
metabolizados pelo citocromo 450 (CYP450) no fígado.
Portanto, as drogas que ativam o CYP450 levam à redução
dos níveis séricos dos inibidores de calcineurina. Assinale a
opção que inclua as drogas que ativam o CYP450:

A)

Fenitoina, rifampicina e carbamazepina

B)

Verapamil, eritromicina e amiodarona

C)

Carvedilol, indinavir e fenobarbital

D)

Itraconazol, diltiazem e imipenen

E)

Verapamil, indinavir e imipenen
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