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INTRODUÇÃO
Este trabalho relata caso de
hipertensão arterial sistêmica (HAS)
secundária à estenose de artéria renal
em criança com Neurofibromatose
tipo I (NF-1).
RELATO DO CASO
G.A.P.K., 8 anos, diagnosticado com
NF-1 aos 4 anos de vida. O menor foi
encaminhado ao ambulatório de
nefrologia pediátrica após medida de
PA elevada, observada pelo pediatra.
Em propedêutica foi realizado Doppler
de vasos renais que mostrou fluxo
tardus parvus com velocidade
deprimida em artéria renal direita,
sugerindo estenose ao nível do terço
médio da artéria renal direita.
Angiotomografia
confirmou
a
presença da estenose (Imagem 1). Foi
realizada cintilografia renal estática
que mostrou rins preservados, com
boa captação do radiofármaco
(Imagem 2). Diante da viabilidade
renal, o menor foi submetido à
angioplastia com cateter balão para
tratamento
da
estenose
e
reestabelecimento de fluxo renal à
direita. Quanto à HAS, após a
realização do procedimento cirúrgico
foi possível redução da dose de antihipertensivos. Atualmente o menor
mantem HAS controlada, em uso de
Anlodipina (dose baixa), e função
renal preservada.

Imagem 1: Angiotomografia
evidenciando estenose da
artéria renal direita
(Exame realizado pelo Serviço
de Radiologia do HC-UFMG)

Imagem 2: Cintilografia renal
estática com DMSA evidenciando
boa captação renal bilateral
(Exame realizado pelo Serviço de
Medicina Nuclear do HC-UFMG)

DISCUSSÃO
A NF-1 é uma doença autossômica
dominante causada por defeito no
gene que codifica a neurofibromina. É
uma condição multiforme em que
todos os sistemas e órgãos podem ser
afetados. Os pacientes desenvolvem
HAS devido à feocromocitoma ou
estenose de artéria renal. Esta última
está
relacionada
à
dilatação
aneurismal, compressão extrínseca
por neurofibroma ou displasia
fibromuscular da camada íntima. O
tratamento da hipertensão pode ser
difícil, demandando uso de várias
classes de anti-hipertensivos. A
utilização
de
inibidores
e/ou
bloqueadores do sistema renina
angiotensina devem ser evitados pelo
risco de produzirem deterioração da
função renal.
CONCLUSÃO
O diagnóstico precoce da HAS pelo
pediatra, a rápida investigação e
tratamento permitiram a preservação
da função renal neste paciente.
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