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INTRODUÇÃO
Este trabalho relata caso de
transplante renal autólogo em
paciente com hipertensão arterial
secundária (HAS) à estenose de
artéria renal em criança com
Neurofibromatose tipo 1 (NF-1).
RELATO DO CASO
J.R.P., 2 anos, portadora de NF-1,
encaminhada à internação devido à
urgência hipertensiva. Durante a
investigação,
foram
realizadas
dosagem de renina e aldosterona
plasmática (elevadas) e pesquisa de
metanefrinas urinárias (negativas). US
renal
revelou
parênquimas
preservados e leve assimetria renal
(rim esquerdo menor). Ecodoppler
renal mostrou fluxos sanguíneos
preservados, porém padrão de fluxo
tardus parvus em artéria renal
esquerda. Arteriografia confirmou a
presença da estenose. A cintilografia
renal mostrou rins funcionantes, com
boa captação do radiofármaco
(Imagem 1). Foi realizada angioplastia
que identificou área de estenose, não
sendo possível realizar a dilatação,
por dificuldades técnicas (Imagem 2).
Diante da importância da preservação
da função renal e controle pressórico,
foi realizado autotransplante renal:
ressecção do segmento estenosado e
reimplante de artéria renal esquerda
em aorta. Após o procedimento, a
menor evoluiu com bom controle
pressórico e função renal preservada.

Imagem 1: Cintilografia renal
estática com DMSA
(Exame realizado pelo Serviço de
Medicina Nuclear do HC-UFMG)

Imagem 2: Estenose da
artéria renal esquerda
(Imagem extraída de
procedimento endovascular)

DISCUSSÃO
A NF-1 é uma doença autossômica
dominante causada por defeito no
gene que codifica a neurofibromina.
Os pacientes portadores de NF-1
podem desenvolver HAS devido à
feocromocitoma ou estenose de
artéria renal. A estenose vascular,
frequentemente
relacionada
à
displasia fibromuscular, leva à HAS
renovascular, de difícil controle, que
demanda utilização de várias classes
de anti-hipertensivos. É importante
evitar a utilização de inibidores e/ou
bloqueadores do sistema renina
angiotensina
pelo
risco
de
deterioração da função renal.
CONCLUSÃO
A pronta identificação da HAS pelo
pediatra, assim como a correção da
estenose da artéria renal em fase
precoce permitiram manter a
viabilidade renal e evitar as
complicações relacionadas a HAS.
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