
 

 

 

 

 

 

 

 

    ESTAÇÃO NEFROLOGIA 

Postura com a paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens= 1,0 ponto). 

Cumprimentou.    Se apresentou. 

 

Explicou os resultados dos exames (anti-DNA – confirmando o diagnóstico de LES): (Pontuação: não = 

0,0 ponto; induzido pela atriz = 0,5 ponto; sim, espontaneamente = 1,0 ponto). 

 Sim, espontaneamente. Induzido pela atriz.    Não. 

    

Explicou os resultados dos exames (creatinina sérica – houve piora da função renal): (Pontuação: não = 

0,0 ponto; induzido pela atriz = 0,5 ponto; sim, espontaneamente = 1,0 ponto). 

 Sim, espontaneamente. Induzido pela atriz.    Não. 

 

Explicou os resultados dos exames (proteinúria 24 horas – houve piora da proteinúria): (Pontuação: não 

= 0,0 ponto; induzido pela atriz = 0,5 ponto; sim, espontaneamente = 1,0 ponto). 

 Sim, espontaneamente. Induzido pela atriz.    Não. 

   

Diagnóstico de nefrite lúpica proliferativa difusa: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; nefrite lúpica = 0,5 

ponto; nefrite lúpica proliferativa difusa = 1,0 ponto). 

 Nefrite lúpica. Nefrite lúpica proliferativa difusa. 

 

Classificou corretamente (Classe IV): (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.__________________________ Sim. 

  

Explicou sobre o uso do corticoesteroide e a necessidade do aumento da dose: (Pontuação: não = 0,0 

ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.__________________________ Sim. 

 

Explicou a necessidade da associação com outro imunossupressor (ciclofosfamida ou micofenolato de 

mofetil ou de sódio): (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.__________________________ Sim ____________________________________. 

 

Prescrição correta do corticoesteroide (metilprednisolona 1 g EV por três dias OU prednisona 60 mg 

VO por 30 dias: (Pontuação: nenhum ou outra = 0,0 ponto; acertou o medicamento mas não especificou a dose 

e/ou tempo) = 0,5 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Metilprednisolona.     1 g ou 1000 mg.   3 dias. 

 Prednisona.      60 mg.     30 dias. 

 Outra ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Prescrição correta do micofenolato (mofetil (a) 500 mg 3 comprimidos VO de 12/12 horas ou 2 

comprimidos 8/8 horas – total 3 g ou dose equivalente de micofenolato de sódio 360 mg – por 6 meses 

OU ciclofosfamida 1 g diluído em SF 0,9% ou SG 0,5% - 250 mL de uma a duas horas mensalmente 

por 6 meses:  (Pontuação: nenhum ou outra medicação = 0,0 ponto; acertou o medicamento mas não 

especificou a dose e/ou tempo) = 0,5 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Micofenolato (mofetil) 500 mg.   3 g ou 6 comprimidos.  6 meses. 

 Micofenolato de sódio 360 mg.   2,160 g ou 6 comprimidos.   

 Ciclofosfamida 1 g.    Diluído em SF ou SG.  Horário __________ 

 Outra medicação _______________________________________________________________________ 


