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J.G.C., 31 anos, branca, casada, natural do RJ, admitida na unidade materno-fetal do

Hospital Federal dos Servidores do Estado em outubro/2017, com quadro de edema

generalizado, iniciando na 13ª semana de gestação, associado a piora do controle

pressórico.

Nega antecedentes relevantes: febre, dor articular, alterações

respiratórias ou gastrointestinais, alterações cutâneas, uso de

medicamentos recentes, emagrecimento. Trouxe exames

realizados no cuidado primário com urina de 24 hrs com

proteinúria de 4990mg/24hrs, albumina 1,9 g/dL.

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL



HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA

Hipertensão arterial desde a última gestação, quando apresentou pré-eclampsia, sem

acompanhamento médico regular, em uso de hidralazina 75mg/dia e metildopa 2g ao dia.

Hipotiroidismo em uso de levotiroxina 50 mcg/dia. Três gestações anteriores com parto

normal, à termo.

HISTÓRIA SOCIAL

Nega etilismo, tabagismo, ou uso de drogas ilícitas. Trabalho como auxiliar

administrativo até a presente gestação. Mora em casa de alvenaria com saneamento

adequado.

HISTÓRIA FAMILIAR

Mãe viva, hipertensa, sem outras co-morbidades. Pai

falecido, hipertenso, vasculopata, etilista crônico. Irmãos

saudáveis. Sem histórico de doenças renais na família.



Sinais Vitais e antropometria:

Peso: 68 Kg Altura: 1,65 m

PA 140 x 80 mmHg; FC 82 bmp; 

T.Ax. 36oC; FR 17 irpm

Cabeça e Pescoço:

Corada, anictérica, hidratada

Cavidade oral, nasal e olhos sem alterações

Fundoscopia sem retinopatias

Ausência de adenomegalias cervicais

Aparelho cardiológico e respiratório:

Parede torácica sem anormalidades

MV audível globalmente sem RA

RCR 2t BNF, sem sopros; normocárdica

Pulsos periféricos amplos e palpáveis

Exame abdominal e obstétrico:

Gravídico, globoso, peristáltico

Indolor à palpação superficial e profunda

Ausência de viceromegalias palpáveis

Tônus uterino normal, movimentação fetal ativa, 

metrossistoles ausentes, BCF 131 bpm

Membros inferiores:

Edema até raiz da coxa, +++/4+

Força muscular preservada, pulsos distais palpáveis Exame Neurológico Normal

Exame Físico



Elementos Anormais e Sedimento (Urina tipo I)

Proteinas PTN +++ PTN +++

Hemoglobina Hb +++ Hb +

 Leucócitos 3 a 5 2

Hemácias Numerosas 11

Proteinúria (mg/24 horas)

4990 9337

Laboratório 3 semanas anteriores Admissão no HFSE

Hematócrito (%) 32,7 30,4

Hemoglobina (g/dL) 10,9 10,4

Leucometria 9600 8300

Plaquetas 183000 172000

Glicose (mg/dL) 76 81

Uréia (mg/dL) 51 56

Creatinina (mg/dL) 1,28 1

Sódio (mEq/L) 139 136

Potássio (mEq/L) 4,4 4,5

Cálcio (mg/dL) 8,7

Fósforo (mg/dL) 4,1

Reserva alcalina (mEq/L) 22,7 23

Ácido úrico (mg/dL) 4,9 5,4

Proteinas Totais (g/dL) 3,6 3,6

Albumina (g/dL) 2,1 1,5

Globulina (g/dL) 1,5 2,1

TGO (mg/dL) 13 19

TGP (mg/dL) 19 26

EXAMES LABORATORIAIS



Exames sorológicos Resultado

HIV não reagente

HTLV-1/II não reagente

Hbsag não reagente

Anti-HBs positivo

Anti-Hbc não reagente

Anti-HCV não reagente

VDLR não reagente

Toxoplasmose não reagente

Rubeola IgG positivo

CMV IgG positivo

Exames imunológicos e hormonios Resultado

Anti-DNA (negativo na diluição 1/10) 8,45

FAN (negativo na diluição 1/40) negativo

anti-SM (negativo) negativo

Anticardiolipina (Inferior a 10,00 MPL-U/mL) negativo

Crioglobulinas (negativo) negativo

P-ANCA (menor que 1,8 U/mL) 1,29

C-ANCA (menor que 2,8 U/mL) 1,52

C3 (90 a 130 mg/dL) 133 mg/dL

C4 (16 a 38 mg/dL) 19,7 mg/dL

FR (inferior ou igual a 14 U/mL) <10 U/mL

TSH (0,5 a 4,7 mcU/mL) 1,95

T4L (0,2 a 2,7 ng/dL) 0,68

Eletroforese de proteínas Normal

EXAMES LABORATORIAIS



USG DE VIAS URINÁRIAS

Rins tópicos, de dimensões normais e contornos regulares, preservação da

dissociação parênquimo-sinusal, discreto aumento da ecogenicidade do

parênquima bilateral. RD mede 10,9 x 4,3 x 4,5 cm e o RE mede 11,9 x 4,6 x 5,2

cm.

FUNDO DE OLHO NORMAL

ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO

Diâmetros cavitários e espessuras parietais normais, função contrátil do VE sem

alterações segmentares. Função diastólica do VE normal ao doppler. VCI

normodistendida. Função contrátil do VD normal. IM leve, IT mínima com PSAP

normal.



MICROSCOPIA ÓTICA:

Fragmento de cortical renal com 12 (doze) glomérulos:

. Aumento da celularidade e da matriz mesangial e, eventualmente, aumento da

celularidade endocapilar, quatro glomérulos com lesão de esclerose segmentar do

tufo capilar, espessamento irregular das alças capilares, ocasionalmente com

material fucsinófilo subendotelial e subepitelial;

. Focos (cerca de 10% da amostra) de fibroedema intersticial e de infiltrado

inflamatório misto, em torno a túbulos atróficos e a túbulos com simplificação do

epitélio de revestimento, com debris citoplasmático e células descamadas na luz.

Presença de grupamentos de células xantomatosas;

. Fibrose intimal segmentar em artéria interlobular.

PRIMEIRA BIOPSIA RENAL





MICROSCOPIA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA:

Fragmento de medular renal. Sem exposição de cortical renal. Ausência de

especificidade nas incubações com os soros anti-pool, IgA, IgG, IgM, C1q,

C3, fibrinogênio, kappa e anti-lambda.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS PROPOSTOS

CONCLUSÃO:

A ausência de exposição da cortical renal no exame de imunofluorescência

prejudica a classificação da glomerulopatia observada.

Presença de lesão tubulointersticial.



• Diante da síndrome nefrótica grave e sintomática e por ainda se encontrar 

em meio a gestação, optou-se por iniciar prednisona 1mg/Kg, na 20ª semana 

de gestação.

• Uma segunda biópsia foi declinada na ocasião

• Entrou em trabalho de parto com 27 semanas, com RN prematuro falecendo 

por complicações respiratórias.

• Sem melhora da síndrome nefrótica após 8 semanas de dose plena de 

prednisona.

• Realizada nova Bx renal, após interrupção da gestação:

CONDUTA INICIAL



MICROSCOPIA ÓTICA:

. representação de cortical e medular renal. Presença de 21 (vinte e um) glomérulos, sendo

três com esclerose global:

. glomérulos com lesão proliferativa, com aumento das celularidades mesangial e

endocapilar (focal), associado a espessamento irregular de alças capilares, com

ocasionais depósitos subendoteliais e subepiteliais e com imagem de duplicação de alça

capilar. Presença de lesão de esclerose segmentar em quatro glomérulos.

. focos/faixas (cerca de 30-40% da amostra cortical) de alargamento intersticial, com

fibroedema e moderado infiltrado inflamatório misto, envolvendo túbulos atróficos ou

túbulos com alterações degenerativas do epitélio de revestimento e células descamadas

na luz. Presença de células xantomatosas no interstício;

. espessamento intimal em arteríola e em artéria de pequeno calibre

SEGUNDA BIOPSIA RENAL







IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA:

Representação de cortical e medular renal. Presença de 10 (dez) glomérulos.

Incubações com os soros:

- IgG: positiva

- Kappa: positiva

- C3: positiva

- C1q: fraca positividade

- IgM: positividade segmentar e focal em áreas de esclerose

- Lambda: negativa

- IgA: negativa

- Fibrinogênio: negativa



IgG Kappa

Lambda C3C1q



As alterações observadas indicam o diagnóstico de

Glomerulonefrite (GN) proliferativa com depósitos

de IgG monoclonal (restrição de cadeia leve a um

único isótopo kappa).

As alterações vasculares observadas podem estar relacionadas a patologia 

hipertensiva

CONCLUSÃO



DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS: 

- GN membranoproliferativa tipo I: na IF depósito predominante de C3, com

depósitos de Igs menos frequentes e policlonais;

- GN imunotactóide: pode apresentar positividade monotípica para kappa ou

lambda. Diagnóstico por microscopia eletrônica;

- GN crioglobulinêmica: presença de pseudotrombo em capilar glomerular e

de alterações exsudativas. Dosagem de crioglobulina é necessária para

excluir GN crioglobulinêmica devido a crioglobulina tipo I (monoclonal);

- Doença de cadeia leve e pesada: na IF positividade linear na membrana

basal tubular.



GNP com depósitos monoclonais de Ig Crioglobulinemia tipo I GN Imunotactoide

Hipocomplementenemia 27% 58% 33%

Proteina monoclonal serica ou urinaria 30% 76% 67%

Mieloma Multiplo Muito raro Muito raro Muito raro

Linfoma ou Leucemia Muito raro 33% 17%

Doença renal na admissão 60% 76% 83%

Sindrome nefrótica 53% 38% 50%

Infiltração monocítica intracapilar + +++ +

Trombo proteinco intracapilar Não Sim Não

Classe de IgG mais comum IgG3 IgG3 IgG1

Textura dos depósitos na ME Granular
Fibrilar ou focal anular-

tubular
Microtubular, 30 a 50 nm

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA DEPOSIÇÃO MONOCLONAL

DE IgG À IMUNOFLORESCÊNCIA

Nasr SH et al. Jasn, 2009



MICROSCOPIA ELETRÔNICA

Depósitos eletron-densos
subendoteliais

Apagamento dos processos podocitários

Depósitos eletron-densos
subendoteliais



INVESTIGAÇÃO HEMATOLÓGICA

ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS

Ausência de picos monoclonais, porém presença de distorção migrando na região das

gamaglobulinas.

IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Ausências de monoclonalidade. Observada distribuição homogênea de baixa intensidade frente

aos antissoros IgG, IgA, IgM e cadeia leve lambda e kappa, compatível com

hipogamaglobulinemia.

ELETROFORESE E IMUNOFIXAÇÃO DE PTN URINÁRIAS

Albumina 80,7% beta globulina 19,3%; ausência de monoclonalidade

CADEIAS LEVES LIVRES

Cadeia leve kappa 20,95 (VN 3,3 a 19,4)

Cadeia leve lambda 11,81 (5,71 a 26,30)

Relação kappa/lambda 1,77 (normal 0,26 a 1,65).



INVESTIGAÇÃO HEMATOLÓGICA

MIELOGRAMA

Medula óssea celular, pleomórfica, sem alterações evidentes.

Setor vermelho: 36%, normoblástico

Setor Granulocítico: 57%, com maturação sequencial

Linfocitos: 5%, típicos

Palmóscitos: 2%

Setor megacariocítico: presente, plaquetogênico

BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA

Poucas trabéculas ósseas para avaliação, mas celularidade hematopoiética sem

alterações significativas



INVESTIGAÇÃO HEMATOLÓGICA

IMUNUFENOTIPAGEM POR CITOMETRIA DE FLUXO DA MEDULA ÒSSEA

CELULARIDADE GLOBAL:

Linfócitos B totais: 1,61%

Células Plasmáticas totais: 0,14%

FENÓTIPO IMUNOLÓGICO DA CÉLULAS PLASMÁTICAS:

CD38+, CD138+ , CD 19 +/-, CD45 +/-, CD 56 -, CD117-, CD20+ parcial (12%) de expressão

intermediária a forte, FSC/SSC intermediário

CONCLUSÃO: Em 12% das células plasmáticas, notou-se expressão atípica de CD20. A

expressão dos demais marcadores de células plasmáticas é normal



IMPRESSÃO DA HEMATOLOGIA:

Não há critérios para indicar a presença de gamopatia monoclonal pelas técnicas

realizadas. A presença de plasmócitos com expressão atípica de CD20 é de significado

incerto e deverá ser acompanhada de forma regular no seguimento da paciente. Não

estão indicadas terapia anti-mieloma no momento.

NOSSA IMPRESSÃO:

A paciente apresenta uma gamopatia monoclonal de significado renal e embora não

tenhamos conseguido identificar um clone patogênico claro, a presença de plasmócitos

com expressão atípica pode estar no cerne da produção anormal de imunoglobulinas

monoclonais com alto poder “nefritogênico” por suas características físico-químicas

peculiares.

Indicamos terapia específica: duvidas entre Rituximabe x Bortezomibe



REVISÃO DA LITERATURA

GLOMERULONEFRITE PROLIFERATIVA COM

DEPÓSITOS MONOCLONAIS DE

IMUNOGLOBULINAS



J Am Soc Nephrol, 2018



Glomerulonefrite Proliferativa com Depósitos Monoclonais 
de Imunoglobulina



Kidney International, 2004

IgG

Kappa Lambda



Proteinúria 100% Síndrome nefrótica 48%

Hematúria 77%

Cr inicial 2,7 (0,7 a 17 mg/dL)
Jasn, 2009



Jasn, 2009

Disproteinemia 29,7%

Paraproteína sérica 4

Paraproteína sérica e urinária 7

Mieloma Múltiplo 1

Amiloidose AL  1

Medula Óssea em 22 pacientes

20: < 5% de plasmócitos

1: 5% população de células B restritas lambda 

1: Mieloma múltiplo

1: amiliodose concomitante.

Nenhum paciente com linfadenopatia, hepaoesplenomegalia, ou linfoma



Parâmetro Valor

Seguimento (meses, mediana) 30,3 (1,0 a 114,0)

Tratamento
         Nenhum 5 (15,6)

          Bloqueio do SRAA 9 (28,1)

          Imunossupressão 18 (56,3)

Esteróires 11

Ciclofosfamida 3

Ciclosporina 2

MMF 5

Rituximabe 4

Clorambucil 1

Talidomida 2

Bortezomibe 1

Desfecho
          Remissão completa 4 (12,5)

          Remissão parcial 8 (25)

          Disfunção renal persistente 12 (35,5)

          Doença renal crônica terminal 7 (21,9)

          Morte 5 (15,6)

          Hematúria persistente 1 (3,1)

Predisona (1)

Bloqueio do SRAA (2)

Pred + Ciclofos (1)

Bloqueio do SRAA (2)

Bloqueio do SRAA+ MMF (1)

Bloqueio do SRAA + Pred (2)

Pred + Ciclofosfamida (1)

Rituximabe (1)

Pred+clorambucil (1)

Jasn, 2009



Gumber R et al, Kidney Int, 2018

Bhutani G. et al, Mayo Clin Proc, 2015

Clin J Am Soc Nephrol, 2011 

N=26

N=60

N=19



• Predomino de mulheres, média de idade: 6ª década (varia dos 25 aos 83 anos)

• Taxa de filtração média entre 35 a 40 mL/min

• Proteinúria média entre 3,o a 5,0 gramas/24hrs

• Padrão mais frequente: GNMP (50%); mesangioproliferativo + proliferação endocapilar

(25%); mesangioproliferativo (15%); membranoso (10%)

• IF: IgG -> 90 a 100%; kappa  60 a 70%; IgG3 60%

• Positividade combinada da SPEP, UPEP, IF, cadeia leve: 20 a 30%

• Positividade da MO na detecção do clone: 25 a 30%

• Predomina clone de  plasmócitos, seguido por células B e linfoplasmocitário

• Malignidade: em torno de 10% (mieloma, linfoma, LLC)

Glomerulopatias com deposição monoclonal de Ig
(Resumo: número total de 105 pacientes )



Kidney Int, 2018

N=26 Taxa de  recorrência de 89%



Sobrevida do enxerto renal
Diagnóstico de GNPDM       Sobrevida do enxerto após o diagnóstico GNPDM      Sobrevida global do enxerto
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7 anos e 6 meses

6 anos e 3 meses
5 meses 

Kidney Int, 2018

Perda do enxerto em 44% dos pacientes 

Média de 5 anos e 2 meses



Glomerulopatias com deposição monoclonal de Ig

Tratamento

Prednisona (n=6) Alquilante (n=11) Rituximabe (n=7)

Remissão completa 2 7 5

Remissão parcial 1 3 2

Sem resposta 3 1 0

Recaída 2 5 1

Clin J Am Soc Nephrol, 2011 



Devido à demora na avaliação hematológica completa, estendemos o

tratamento com prednisona por mais 8 semanas (total 16 semanas de prednisona

1mg/Kg, dose preconizada para GESF em adultos, com resposta inicial

incompleta).

Evoluiu com melhora da proteinúria (12g em dez/2018 ->

1,9 g em maio/2018), normalização da albumina sérica,

regressão do edema, estabilização da creatinina em

1,4 mg/dL, configurando remissão parcial.

EVOLUÇÃO CLINICA



Tempo de acompanhamento atual de 10 meses, mantendo-se estável e em

remissão parcial.

Proposta de acompanhamento semestral pela hematologia e bimestral pela

nefrologia

Discussão em aberto quanto a terapêutica sequencial...

EVOLUÇÃO CLINICA




