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EXPRESSÃO INTERSTICIAL DA ANGIOTENSINA II E DO
RECEPTOR AT1 ESTÃO ELEVADAS EM PACIENTES
COMGLOMERULOPATIAS IDIOPÁTICASS

Marilia B. Bahiense (1); Ana Lucia Mattar (1); Denise Maria
Malheiros (1); Roberto R. Zatz (1);Viktoria V. Woronik (1);
(1) - Disciplina de Nefrologia,Universidade de São Paulo, São
Paulo, Brasil;

Embora a supressão do sistema renina angiotensina (SRA) seja a
terapêutica de escolha para nefropatias proteinúricas, poucos estudos
têm sido realizados para examinar a ativação local do SRA em
pacientes com glomerulonefrites (GN) idiopáticas. Para estimar a
expressão de angiotensina II (ang II) e do receptor AT1 (AT1R) e
sua possível correlação com fibrose intersticial e proteinúria (PTU),
foram estudados 32 pacientes (24 de sexo masculino e 9 do feminino),
com os seguintes diagnósticos: GN Membranosa (n=12),
Glomerulosclerose segmentar e focal (n=9), and GN mem-
branoproliferativa tipo I (n=4), categorizados como grupo GN.
Outros 7 pacientes com doença de lesões mínimas (MCD) e 11
biópsias de controles (doadores de rim) foram avaliados. Exceto 1
paciente, todos declararam estar em uso de diuréticos e nenhum
recebeu prescrição de IECA ou ARA II antes da biópsia. Hipertensão
foi dignosticada em 19 pacientes e em 29 casos a PTU foi >3g/dia.
A marcação da ang II e do AT1R foi realizada por imuno-
histoquímica. A fibrose intersticial foi estimada através do tricromo
Masson. Teste de Mann-Whitney e correlação de Spearman foram
usados para a análise estatística. As médias de idade foram 36±15
anos, 39±20 anos e 35±12 anos nos  pacientes com
GN, MCD e controles, respectivamente. A PTU
foi 8,6g±1,3g/dia e 7,1±1.5g/dia e a creatinina foi 1,4±0,1mg/dl e
1,3±0,3mg/dl em pacientes com GN e MCD, respectivamente. Ang
II intersticial está elevada no grupo GN (92±16 cells/mm2) e nos
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pacientes com MCD (54±32ce1/mm2) em relação aos controles
(18±9, p<0.05). A expressão do AT1R intersticial está mais elevada
no grupo GN (46±5 cel/mm2) em relação aos pacientes com MCD
(18±3 cel/mm2, p<0,05) e controles (9,9±3 cel/mm2, p<0,05).
Nos pacientes com GN houve correlação positiva entre AT1R
intersticial e PTU (r=0,54 p=0,0070). Naqueles pacientes com MCD,
entretanto, houve correlação negativa entre AT1R intersticial e
PTU (r=-0.83, p=0.0204). Embora a percentagem de fibrose
intersticial tenha sido mais elevada em pacientes com GN
(11.0±3.3%) do que naqueles com MCD (6.1±3.2%, p=0.0050)
e controles (5.9±4.0%, p=0.0089), não houve correlação en-
tre as expressões de ang II e AT1R e fibrose. A expressão
intersticial de ang II e AT1R está elevada em pacientes com
glomerulopatias idiopáticas, o que pode significar activação local
do SRA nestas patologias. Os resultados discrepantes entre pacientes
com GN e MCD sugerem que a fisiopatologia distinta entre as lesões
possa interferir na ativação local do SRA.

EXPERIÊNCIA DE 14 ANOS DE BIOPSIAS RENAIS NO
SERVIÇO DE NEFROLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR
DE COIMBRA

Nuno M. Afonso (1);  Fátima Q. Costa (1);  Armando  F. Carreira  (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Coimbra,
Coimbra, Portugal

Introdução: A biopsia renal é importante na abordagem diagnóstica
dos doentes com patologia nefrológica, permitindo uma orientação
terapêutica e a definição do prognóstico.
Objectivos: Estudo retrospectivo das biopsias renais efectuadas
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no Serviço de Nefrologia do CHC de 1990 a 2004. Avaliar as
indicações da técnica, diagnósticos mais comuns e incidência de
biópsias brancas/inconclusivas. Verificar se ocorreram variações na
incidência relativa dos diferentes diagnósticos.
Material e Métodos: Consulta do arquivo das biopsias renais e
colheita de dados demográficos, indicações para biopsia e resultados
obtidos. Os resultados são expressos em percentagens, médias, desvio
padrão e medianas.
Resultados: Avaliaram-se 301 biopsias. Idade 43,0±17,97 (40).
Sexo masculino 51,4% (155). As indicações para biopsia foram:
anomalias urinárias assintomáticas (34,2%), síndroma nefrótica-
SN (28,6%), insuficiência renal (20,2%), insuficiência renal
rapidamente progressiva (8,3%) e insuficiência renal aguda (4,9%).
Os diagnósticos mais comuns corresponderam a doenças glomerulares
primárias, 1º grupo (37,2%), e secundárias, 2º grupo (18,2%).
No 1º grupo, os diagnósticos foram: Nefropatia de IgA (37,5%),
Glomerulonefrite Membranosa-GNM (26,7%), Glomerulonefrite
proliferativa mesangial (13,4%), Glomeruloesclerose segmentar
focal-GESF (11,6%) e Doença de lesões mínimas-DLM (8,9%).
No 2º grupo, os diagnósticos foram: nefrite lúpica (31%),
disproteinémias (25,4%), vasculites (14,5%), diabetes (14,5%) e
nefroangioesclerose hipertensiva (12,7%). Em 18,9% dos casos
obtiveram-se biópsias brancas ou inconclusivas e em 17% o
diagnóstico foi inespecífico. Nos doentes com SN, as entidades mais
frequentes foram: GNM (30,5%), GESF (12,9%) e DLM (10%). A
análise dos resultados não evidenciou variação significativa na
incidência relativa das várias etiologias de SN, sendo a GNM a
entidade mais frequente.
Conclusão: Os diagnósticos obtidos estão de acordo com os
resultados descritos nas séries publicadas na literatura, ficando a
percentagem de biopsias brancas ou inconclusivas acima da média.
Não se verificou variação da incidência relativa das várias etiologias
de SN.

GLOMERULOESCLEROSE FOCAL COLAPSANTE
SECUNDÁRIA A INFECÇÃO POR VIH – CASO CLÍNICO

Ana Amélia Galvão (1);  Sérgio Silva Lemos (1);  Carmen  Carmo 
Ferreira (1);  Alcino A Melo (1);  Jorge Pratas Sousa (1);  Henrique 
Vieira Gomes (1);  Fernanda Xavier Cunha (2);  Mário A Campos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

A doença renal é uma complicação relativamente comum em doentes
infectados pelo vírus da Imunodeficiência Humana (VIH).
Apresentamos um caso clínico de uma doente de 38 anos de idade,
de raça negra, natural da Guiné-bissau e habitante em Portugal há 15
anos. Foi internada no Serviço de Nefrologia com uma síndroma
nefrótica associada a insuficiência renal grave com queixas de edemas
generalizados há 2 semanas. À entrada apresentava-se com edemas
marcados dos membros inferiores, com creatinina sérica de 6.3 mg/
dl, azoto ureico de 101 mg/dl, uma proteinúria nefrótica (19 g/24h)
e ecograficamente rins de dimensões normais mas com aumento da
reflectividade do parênquima. Foram pedidos exames
complementares de diagnóstico, como o proteinograma
electroforético, imunoelectroforese sérica e urinária, doseamento
das fracções do complemento, autoanticorpos, serologias virusais
(VHB, VHC, VIH, CMV, VEB, VDRL) e realizada biopsia renal. A
biopsia revelou uma glomeruloesclerose focal colapsante e do restante

estudo ressalta a positividade para o VIH tipo 1, confirmado por
western blott. Apresentava uma carga viral de 1.200.000 cp/ml, um
total de linfócitos de 1300/mm3 com CD4 de 91/mm3, CD8 de
1001/mm3 e relação CD4/CD8 de 0.09. Foram pedidas culturas
microbianas que se mostraram negativas e foi orientada para consulta
de Infecciologia. Durante o internamento iniciou terapêutica
hemodialítica, por retenção azotada elevada e oligúria persistente,
sem se observar recuperação da função renal. Encontra-se
actualmente com terapêutica anti-retrovírica (tenofovir, ritonavir
e lopinavir) e em programa regular de hemodiálise.
Este é um caso de glomeruloesclerose focal colapsante associada ao
VIH, que tem uma incidência entre 2 a 10 % nos doentes infectados
e tem sido considerada a forma mais grave da nefropatia por VIH,
com rápida evolução para insuficiência renal crónica terminal.

HEPATITE C E GLOMERULONEFRITE FIBRILAR/
IMUNOTACTÓIDE

Ana Isabel Beco (1); Ricardo Pereira Neto (1); Maria Teresa 
Sanchez (2); Augusta Costa Praça (1); Elísio Carvalho Costa (1);
Manuel Falcão Pestana (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital de São João, Porto, Portu-
gal; (2) - Serviço de Medicina, Hospital Distrital de Aveiro, Aveiro,
Portugal

Os autores descrevem o caso de doente do sexo masculino, 48 anos,
fumador, internado a 26/04/04 no S. de Neurologia por parestesias
dos pés e posteriormente das mãos, diminuição da força muscular
dos membros e hipostesia em luva e peúga bilateral. O quadro tinha 2
semanas de evolução. Na semana do internamento teve febre de
predomínio vespertino, sem infecção aparente. Objectivamente
apresentava HTA, febre e as alterações neurológicas descri-
tas.Analiticamente com leucocitose, neutrofilia, alteração da função
hepática e positividade para o virus da Hepatite C. Estudo
imunológico negativo, crioglobulinemia negativa, serologias
negativas. A pesquisa de M. tuberculosis foi negativa no suco gástrico.
Realizou biopsia hepática que confirmou cirrose com etiologia
infecciosa, RNA HCV positivo. A EMG revelou neuropatia
sensitivo-motora, de tipo axonal. Biópsia do nervo e músculo
documentaram neuropatia axonal discreta, secundária a vasculite de
natureza não determinada. A biópsia de MO foi normal, com culturas
negativas. TAC abdominal com ligeira hepatomegalia.
Foi transferido para o S. de Doenças Infecciosas a 30/06, por
persistência de febre sem etiologia determinada e necessidade de
terapêutica de Hep. C pela hipótese de polineuropatia associada a
VHC ( que agravou progressivamente durante o internamento). Com
a estabilização do quadro clínico e apirexia iniciou ribavirina e
interferão peguilado a 19/08 com melhoria da sintomatologia.
Apresentava HTA e função renal normal Pcreat:0,9 mg/dl. Três
semanas após o início da terapêutica houve deterioração da função,
com Pcreat máx: 3,1mg/dl. Suspendeu antivíricos e repetiu estudo
imunológico, que foi negativo; crioglobulinemia-negativa,
imunoelectroforese sérica e urinária-normais, proteinúria de 2g/dia;
e microhematúria. Ecografia renovesical sem alterações relevantes.
Realizou biópsia renal-“Proliferação mesangial moderada, uma ou
outra ansa capilar com desdobramento da parede. Sem lesões tubulo-
intersticiais relevantes. Lesões vasculares arteriais com aumento da
espessura da íntima e redução do lume. A imunofluorescência foi
negativa. O estudo ultra-estrutural mostrou depósitos epiteliais
estruturados sob a forma fibrilar em algumas ansas capilares.”
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Com a suspensão da terapêutica houve gradual melhoria da função
renal, tendo reiniciado interferão peguilado em dose mais baixa e
suspendido ribavirina.
À data de alta apresentava função renal estável com Pcreat 2,3mg/
dl.
Este caso mostra uma associação de infecção por HCV e GN fibri-
lar/imunotactóide. Sendo uma forma de apresentação rara de lesão
renal em que os doentes não apresentam crioglobulinemia e têm
níveis de complemento normal. Para além disso as lesões histológicas
incluem GN mesangiocapilar com deposição fibrilar não amiloide
na ME.

GLOMERULOPATIAS COM INÍCIO NA IDADE
PEDIÁTRICA: EXPERIÊNCIA DE UMA CONSULTA DE
TRANSIÇÃO NEFROLOGIA PEDIÁTRICA – ADULTOS

Sofia Conceição Jorge (1); Teresa S. Campos (2); Sofia I. Sara-
fano (2); Maria A. Alfaro (2); Fernando Coelho Neves (1); Rosá-
rio S. Stone (2); Margarida M. Almeida (2); Mateus Martins  Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Unidade de Nefrologia Pediátrica do S. Pediatria, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal

Apresentamos a experiência de uma CT Nefrologia Pediátrica-
Adultos iniciada em 1998 num hospital central, à qual foram
referenciados 28 doentes (16 do sexo masculino, 12 do sexo
feminino) com glomerulopatias que se apresentaram na idade
pediátrica. Destas, 5 casos eram de Nefrite Lúpica, 2 de doença de
Alport, 6 casos de Nefropatia a IgA/PHS (respectivamente, 4 e 2),
e 15 casos de Síndrome nefrótico primários (SNP).
A idade média dos doentes à data de diagnóstico da glomerulopatia
foi de 8,2 anos (2 - 16 anos), a idade média à data de transição era
de 19,3 anos (17- 29 anos), e a idade média actual é de 22,7 anos (19
– 35 anos).
O tempo médio cumulativo de seguimento é de 14, 7 anos,
correspondendo a um tempo médio de seguimento na Pediatria de
10,7 anos (3 a 18 A), e de 4 anos na Consulta de adultos.
Nestes doentes foram realizadas 18 BR em 13 doentes, 16 das quais
na Pediatria. Os diagnósticos histológicos encontrados foram GESF:
1 caso, lesões mínimas: 1 caso, GN membrano-proliferativas: 2
casos, Nefropatia a IgM: 1 caso, GN proliferativa mesangial: 1
caso, Nefropatia a IgA: 4 casos, Nefrite lúpica classe II: 1 caso e
doença de Alport: 2 casos. Foram submetidos a mais do que uma BR
3 doentes. Ocorreu deterioração da função renal em 6 doentes, 5
(18%) dos quais evoluíram para IRC estadio 5, necessitando de
TSFR (actualmente 2 em HD, 1 em DP e 2 transplantados renais).
As etiologias de IRC nos doentes que evoluíram para IRCT: 2 GN
sem caracterização histológica, 1 GN membrano-proliferativa tipo1,
1 Nefropatia a IgA e 1 doença de Alport.
Dos doentes com SNP (n=15): ocorreram recidivas de síndrome
nefrótico em 6 doentes, 1 dos quais com necessidade de
internamento; todos mantêm corticossensibilidade e três doentes
estão sob terapêutica com ciclosporina. Três doentes evoluíram
para IRCT (20%).
Dos doentes com Nefropatia a IgA (n=4), 1 evoluiu para IRCT; os
restantes mantêm função renal normal.
Dos doentes com Lúpus (n=5), 1 evoluiu para IRCT; os restantes
mantêm função renal normal.
Verificou-se 1 caso de abandono da Consulta e 4 doentes foram
referenciados a outras Consultas de Nefrologia de adultos. Salienta-

se o elevado número de casos em que ocorre evolução para IRC
estadio 5 (18%), nomeadamente no SNP.

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA – PATOLOGIAS
ASSOCIADAS

Carla P Lima (1);  Armando J Carreira (1);  M João Galvão (2);
M Fernanda Carvalho (2)
(1) - S Nefrologia, C H Coimbra, Coimbra, Portugal; (2) - S
Nefrologia, H Curry Cabral, Lisboa, Portugal

Introdução: A glomerulonefrite membranosa (GM) é no adulto a
principal causa de síndrome nefrótico. Pode ocorrer associada a
diversas patologias (doenças auto-imunes, infecções, fármacos e
neoplasias), mas a maioria dos diagnósticos, aproximadamente 2/3,
é “idiopático”.
Métodos: Estudámos retrospectivamente as biópsias de rim (BR),
efectuadas no período de 8/1/1981 a 1/6/2004, observadas no
laboratório de Patologia Renal do Serviço de Nefrologia do Hospi-
tal de Curry Cabral, com o resultado histológico de GM.
Resultados: Das 283 BR analisadas, 122 (43%) doentes eram do
sexo feminino e 161 (57%) do sexo masculino, apresentavam uma
idade média de 48.86 + 18.47 anos, e a maioria (97%) era de raça
caucasiana.
O quadro clínico inicial caracterizou-se em 189 (67%) doentes por
proteinúria nefrótica e em 51 (18%) por hematúria microscópica e
proteinúria não nefrótica (15% BR sem dados relativos à proteinúria);
88 (31%) doentes apresentavam no momento da BR hipertensão
arterial (HTA) e 89 (31%) doentes função renal alterada (2.21 +
1.56 mg/dL). O estádio histológico mais frequente foi GM em estádio
II (66%), seguido dos estádios I (22%), III (10%) e IV (2%). Em
24% das BR foram observadas lesões graves do compartimento
túbulo-intersticial.
Cinquenta e seis BR (20%) apresentavam patologia associada ou
alterações à microscopia óptica e imunofluorescência a indicar uma
causa secundária, 56% sem patologia associada (idiopáticas) e 24%
não tinham dados clínico-laboratoriais suficientes para afirmar uma
eventual doença associada.
No grupo das glomerulonefrites secundárias a principal patologia
apurada foi a auto-imune (n=35) e dentro desta a mais frequente foi
o lúpus eritematoso sistémico (10 doentes). As restantes foram a
Hepatite B (6 dtes), a Artrite Reumatóide (4 dtes), a doença neoplásica
(2 dtes) e a Hepatite C (2 dtes).
A análise entre os grupos (GM idiopática versus secundária), mostrou
que são homogéneos relativamente ás características – idade, raça,
percentagem de doentes com proteinúria nefrótica, hematúria, HTA
e função renal alterada, e estádio histológico, e divergentes no
número de doentes do sexo feminino, que foi significativamente
superior no grupo das GM secundárias (p=0.009).
Conclusões: NA maioria das GM não se consegue individualizar
uma causa na data da BR – “idiopática”. Na nossa série em 20% dos
casos conseguiu-se individualizar uma patologia associada na data da
BR, e a mais frequente foi o grupo das auto-imunes. Esta patologia
foi evidenciada pelos dados clínico-laboratoriais e/ ou sugerida pelos
aspectos particulares da morfologia renal
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ANTICOAGULAÇÃO OU NÃO?

Sandra Melo Sampaio (1);  Isabel S Pinto (1);  Elsa C Morgado (1);
Idalécio S Bernardo (1);  Pedro L Neves (1)
(1) - S. Nefrologia, H. Distrital Faro, Faro, Portugal

Introdução: O síndrome nefrótico (SN) tem como principais
complicações o aumento da susceptibilidade às infecções e as
complicações tromboembólicas (esta últimas ocorrem em cerca de
10% dos SN do adulto). A hipercoaguabilidade associada à perda de
proteínas na urina (antitrombina III, proteínas C e S), à
hiperfibrinogenémia e ao aumento da agregação/activação plaquetária
é muitas vezes agravada pela imobilização imposta pelo
internamento e pela coexistência de infecção e/ou hemocon-
centração.
Descrevemos o caso clínico de um doente do sexo masculino, 28
anos de idade, caucasiano, aparentemente sáudavel até 1 mês antes
do internamento, altura em que lhe é diagnosticado um SN na
sequência de um quadro de pneumonia, referenciado ao nosso serviço
para realização de biópsia renal (BR). À entrada apresentava-se sem
edemas, mas era portador de uma análise com uma proteinúria de
32g/24H. Repetiu análises que revelaram função renal normal,
hipoalbuminémia (alb=1,9g/dl), hipercolesterolémia, proteinúria de
25,7g/24H, estudo bioquímico e imuno-serológico normal, incluindo
a pesquisa de anticorpos anticardiolipina e anticoagulante lúpico e
homocisteína. Apresentava também hiperfibrinogenémia com
antitrombina III, proteínas C e S diminuídas, sendo o restante estudo
da coagulação normal. Realizou BR e 3 a 4 horas depois desenvolve
edema doloroso do membro inferior direito (MID) até à raiz da
coxa. Foi avaliado pela cirurgia geral que concordou com o
diagnóstico de trombose venosa profunda (TVP) do MID, mas face à
proximidade temporal da BR decidiu-se protelar o início de
anticoagulação, iniciando contenção elástica dos MI. Em poucas
horas este quadro complicou-se com quadro compatível com
tromboembolismo pulmonar (TEP). Iniciou então anticoagulação
com enoxiparina e posteriormente varfarina. O quadro de TEP não
teve consequências graves e permitiu a re-transferência do doente,
ao fim de 24 horas, de volta para o serviço. O ecodoppler revelou
TVP extensa, com oclusão subtotal das veias ilíaca direita, femural
direita e popliteia direita. A cintigrafia de ventilação-perfusão
confirmou a existência de TEP múltiplo, bilateralmente, mais
extenso à esquerda. Contactou-se cirurgia vascular que foi da opinião
de manter apenas o tratamento já instituído. O resultado da BR foi
compatível com lesão mínima e iniciou corticoterapia. A resposta
inicial à corticoterapia foi boa e o doente foi transferido para o
hospital da sua área de residência.
Conclusão: Este caso concentra num curto espaço de tempo duas
das mais temíveis complicações do SN. A apresentação do SN
coincidiu com o diagnóstico de uma pneumonia e a imobilização
forçada no período pós-BR imediato associada à contra-indicação
de anticoagulação nessa fase funcionaram como factores
desencadeantes e pontenciadores do quadro tromboembólico.Neste
caso o risco de complicações hemorrágicas da BR limitou o uso de
anticoagulação no período peri-BR mas torna-se indispensável em
todas as outras condições associadas a imobilização.

GRANULOMATOSE DE WEGENER - CASO CLÍNICO

Vítor M Ramalho (1);  Pedro M Pessegueiro (1);  João  P  Aniceto
 (1); Manuel A Amoedo (1);  Sara M Barros (1);  Carlos E Pires (1)
(1) - Unidade de Nefrologia, Hospital Espírito Santo, Évora, Por-
tugal

Introdução: A granulomatose de Wegener (GW) é uma doença
rara, com prevalência estimada de 2 casos/100000 indivíduos. Pode
ocorrer em ambos os sexos, sendo ligeiramente mais frequente nos
homens, com maior incidência na 5ª e 6ª décadas de vida. Antes do
desenvolvimento das actuais terapêuticas, a GW era invariavelmente
fatal. Embora actualmente se obtenham bons resultados, a
recorrência é frequente e não é rara a evolução para IRC terminal.
Caso clínico: Homem, 67 anos, diabético tipo 2 e hipertenso. Seis
meses antes do internamento teve quadro compatível com paralisia
facial periférica. Nos meses seguintes refere adinamia, astenia,
mialgias e artralgias bilaterais. Esteve internado em cardiologia com
o diagnóstico de pericardite idiopática, medicado com AINE’s.
Apresentava IRC estadio 3. Cinco dias depois foi reinternado por
agudização da insuficiência renal por provável desidratação, no
contexto de recusa alimentar. Apresentava odinofagia, hipoacusia e
congestão nasal. Perante retenção azotada grave iniciou tratamento
substitutivo da função renal (FR). Durante o internamento assistiu-
se a um agravamento do estado clínico com insuficiência respiratória
parcial, infiltrado pulmonar intersticial bilateral e anemia com
necessidade de suporte transfusional. Iniciou antibioterapia empírica,
sem melhoria clínica. Foi excluída hemorragia digestiva e o lavado
bronco-alveolar mostrou presença de sangue. Foi pedido estudo de
auto-imunidade. Constatou-se positividade para cANCA e a biopsia
renal revelou glomerulonefrite necrotizante focal, pauci-imune, com
necrose tubular aguda concomitante. Colocou-se a hipótese
diagnóstica de GW tendo o doente iniciado ciclofosfamida,
corticóides e trimetoprim-sulfametoxazol. Observou-se uma
melhoria progressiva do quadro clínico com recuperação parcial da
FR, sem necessidade de suporte dialítico (creatinina plasmática 2,5
mg/dl) e cANCA negativo. No entanto constatou-se agravamento
radiológico, com presença de múltiplas cavitações pulmonares.
Concomitantemente, foi diagnosticada infecção respiratória
oportunista por Aspergilus fumigatus, tendo iniciado terapêutica
antifúngica com boa resposta. No entanto, assistiu-se a agravamento
da FR, iniciando-se programa crónico de hemodiálise.
Discussão: Num doente de 67 anos, um quadro de sintomas
constitucionais, artralgias e mialgias, parésia facial periférica,
anemia, pericardite, IR e alveolite hemorrágica sugere uma
perturbação da auto-imunidade com atingimento dos pequenos vasos.
A biopsia renal mostrando glomerulonefrite necrotizante focal
pauci-imune, a positividade para cANCA, a presença de infiltrados
intersticiais pulmonares evoluindo para cavitação e a sintomatologia
inflamatória do tracto respiratório superior são fortemente sugestivos
de GW. Neste doente, inicialmente diálise-dependente, e apesar de
não ter feito plasmaferese pelo elevado risco infeccioso, a terapêutica
dupla convencional mostrou-se eficaz, permitindo a suspensão do
tratamento dialítico.
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UM CASO CLÍNICO DE VASCULITE CUTÂNEA
LEUCOCITOCLÁSTICA COM IRA

Carmen Carmo Ferreira (1); Alcino Manuel Melo (1); Ana Amélia 
Galvão (1); Henrique Vieira Gomes (1); Fernanda Xavier Cunha (2);
Mário Alberto Campos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução – As vasculites leucocitoclásticas atingem preferen-
cialmente a pele e têm, na sua maioria, uma evolução benigna. No
entanto, em alguns casos há envolvimento vascular sistémico que
torna o seu prognóstico variável em função da localização e da
gravidade das lesões.
Caso clínico – Doente do sexo masculino, 60 anos, com púrpura
cutânea, febre, mioartralgias e hematúria. Antecedentes de HTA,
diabetes mellitus e portador de prótese aórtica mecânica. Sem qualquer
medicação de novo. Com anemia (Hb – 9,1 g/dl; VGM – 97,8 fl;
CHCM – 31 g/dl), insuficiência renal (azoto ureico – 131 mg/dl;
creatinina – 5 mg/dl), VS – 40 mm (1ª hora), PCR – 0,7 mg/dl,
eritrocitúria e proteinúria de 1 g/24 horas. Doseamento das fracções
do complemento normal, ANA’s, ANCA’s e crioglobulinas negativos
e hipergamaglobulinémia IgA policlonal. Hemoculturas, uroculturas,
serologias para vírus B, C, HIV e parvovirus B19 negativas. O
ecocardiograma não mostrava vegetações valvulares e a ecografia
renal era normal. A TAC toraco-abdomino-pélvica era normal e os
marcadores tumorais (CEA, CA19.9, AFP, Cyfra 21.1, PSA)
negativos. O estudo anatomo-patológico do rim e da pele revelou
uma glomerulonefrite proliferativa mesangial, com depósitos de
IgA e uma vasculite leucocitoclástica, respectivamente. Concluiu-
se pelo diagnóstico de púrpura de Henoch-Schonlein (PHS). Foi
medicado com prednisolona 1 mg/kg/dia e fez hemodiálise. Verificou-
se melhoria do quadro cutâneo sem contudo ter havido recuperação
da função renal. Mantém-se em hemodiálise.
Discussão – A PHS é uma entidade pouco frequente no adulto, que
tem um prognóstico muito variável dependendo da gravidade das
lesões glomerulares. O estudo complementar deve excluir causas
imunogénicas que estimulem a produção de IgA. A terapêutica a
instituir depende da gravidade da doença e da morbilidade associada.

UM CASO DE ANEMIA E NEUTROPENIA NUM DOENTE
EM HEMODIÁLISE COM ARTRITE REUMATÓIDE

Maria Fátima Martins Ramos (1);  Ana Maria  Rodrigues Carvalho
(2);  Lucila Aurora Guimarães (3);  José Silva Nunes Azevedo (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Bragança SA,
Bragança, Portugal; (2) - Serviço de Hematologia, Hospital
Distrital de Bragança SA, Bragança, Portugal; (3) - Serviço de
Imunohemoterapia, Hospital Distrital de Bragança SA, Bragança,
Portugal

Doente do sexo feminino, de 76 anos de idade, insuficiente renal
crónica de etiologia indeterminada, em hemodiálise regular desde
Junho de 1992. Foi internada, no início de Julho de 2005, por
quadro, de vários dias de evolução, com deterioração progressiva do
estado geral, astenia, edema do membro inferior esquerdo com úlcera
na perna. Esteve sempre apirética. Dos antecedentes pessoais,
salienta-se: hipertensão arterial moderada e artrite reumatóide
diagnosticada em Março de 1999, seguida regularmente no Serviço

de Reumatologia do Hospital de São João. Apresentava os seguintes
valores analíticos: Hb- 8.4 g/dl; GB- 0.7 G/L; Neutrófilos- 0.07 G/L;
66.7% de linfócitos; Plaq- 149 G/L; reticulócitos- 2.25%. PCR- 8.5
mg/dl; factor reumatóide e Waller Rose positivos; proteínas totais-
64 g/L; albumina- 30 g/L; LDH- 143 U/L; Bilirrubina t/d- 0.5/0.1
mg/dl; FA- 98 U/L; PTH- 127 pg/ml. No esfregaço de sangue
periférico existiam aglutinados eritrocitários e plaquetas gigantes.
O medulograma evidenciou fragmentos hipercelulares, hiperplasia
eritróide, displasia moderada, megacariócitos hipolobulados ,
neutrófilos maduros. O estudo imunológico mostrou Coombs directo
positivo, com anticorpos de tipo Ig G. A ecografia abdominal mostrou
o baço de dimensões moderadamente aumentadas 145 x 69 mm,
com contornos regulares e ecoestrutura homogénea. Fez terapêutica
transfusional com 2U de GR, sem reacções mas pouca eficácia,
apesar de ter feito 200 mg de hidrocortisona pertransfusional.
Colocado o diagnóstico de anemia e neutropenia autoimunes, iniciou-
se tratamento com prednisolona na dose de 1 mg/Kg/dia e aumentou-
se a dose de eritropoietina de 12000 para 30000 U/semana. Não
foram feitos factores de crescimento de neutrófilos devido à neu-
tropenia grave não ter clínica de infecção. Ao 21º dia: Hb- 10.2 g/dl;
GB- 4.1 G/L; Neutrófilos- 3.01 G/L; Paq- 166 G/L. Iniciou-se, desde
então, uma redução de esteróides, de 10 mg em cada semana seguinte.
Em resumo: trata-se de uma doente insuficiente renal em hemodiálise,
com artrite reumatóide, com instalação de um quadro de neutrope-
nia, anemia, esplenomegália, úlcera de perna que preenche os
requisitos de síndrome de Felty.

UM CASO DE ANEMIA E NEUTROPENIA NUM DOENTE
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Doente do sexo feminino, de 76 anos de idade, insuficiente renal
crónica de etiologia indeterminada, em hemodiálise regular desde
Junho de 1992. Foi internada, no início de Julho de 2005, por
quadro, de vários dias de evolução, com deterioração progressiva do
estado geral, astenia, edema do membro inferior esquerdo com úlcera
na perna. Esteve sempre apirética. Dos antecedentes pessoais,
salienta-se: hipertensão arterial moderada e artrite reumatóide
diagnosticada em Março de 1999, seguida regularmente no Serviço
de Reumatologia do Hospital de São João. Apresentava os seguintes
valores analíticos: Hb- 8.4 g/dl; GB- 0.7 G/L; Neutrófilos- 0.07 G/L;
66.7% de linfócitos; Plaq- 149 G/L; reticulócitos- 2.25%. PCR- 8.5
mg/dl; factor reumatóide e Waller Rose positivos; proteínas totais-
64 g/L; albumina- 30 g/L; LDH- 143 U/L; Bilirrubina t/d- 0.5/0.1
mg/dl; FA- 98 U/L; PTH- 127 pg/ml. No esfregaço de sangue
periférico existiam aglutinados eritrocitários e plaquetas gigantes.
O medulograma evidenciou fragmentos hipercelulares, hiperplasia
eritróide, displasia moderada, megacariócitos hipolobulados ,
neutrófilos maduros. O estudo imunológico mostrou Coombs directo
positivo, com anticorpos de tipo Ig G. A ecografia abdominal mostrou
o baço de dimensões moderadamente aumentadas 145 x 69 mm,
com contornos regulares e ecoestrutura homogénea. Fez terapêutica
transfusional com 2U de GR, sem reacções mas pouca eficácia,
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apesar de ter feito 200 mg de hidrocortisona pertransfusional.
Colocado o diagnóstico de anemia e neutropenia autoimunes, iniciou-
se tratamento com prednisolona na dose de 1 mg/Kg/dia e aumentou-
se a dose de eritropoietina de 12000 para 30000 U/semana. Não
foram feitos factores de crescimento de neutrófilos devido à neu-
tropenia grave não ter clínica de infecção. Ao 21º dia: Hb- 10.2 g/dl;
GB- 4.1 G/L; Neutrófilos- 3.01 G/L; Paq- 166 G/L. Iniciou-se, desde
então, uma redução de esteróides, de 10 mg em cada semana seguinte.
Em resumo: trata-se de uma doente insuficiente renal em hemodiálise,
com artrite reumatóide, com instalação de um quadro de neutrope-
nia, anemia, esplenomegália, úlcera de perna que preenche os
requisitos de síndrome de Felty.

GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA ASSOCIADA A
ANCAS - TRATAMENTO DE INDUÇÃO COM
PLASMAFERESE - CASOCLÍNICO

Ana Amélia Gaivão (1); Carmen Carmo Ferreira (1); Sérgio Silva
Lemos (1); Alcino A Melo (1) ;Jorge Pratas Sousa (1); Henrique
Vieira Gomes (1) Fernanda Xavier Cunha (2), Mário A Campos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patológica, Hospitais
da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal;

Apresentamos um caso clínico de uma doente do sexo feminino,
com 39 anos de idade.
O quadro começou com síndroma febril (38,0 -38,5 PC) associado
a mialgias generalizadas. Uma semana depois, recorreu ao médico
assistente que pede análises séricas e urinárias onde não se observam
alterações relevantes, tendo-a medicado com paracetamol 1 g po
em sos. Por persistência da clínica e diminuição do débito urinário
a doente foi enviada ao Serviço de Urgência dos H.U.C. após oito
dias, onde se apresentou com creatininemia de 6.5 mg/dl e azoto
ureico de 66 mg/dl, acompanhada de anemia normocrómica
normocítica, proteinúrianão nefrótica com hematúria microscó-
pica, sem alterações na radiografia do tórax nem na ecografia ab-
dominal. Ficou internada no Serviço de Nefrologia com o diagnóstico
de insuficiência renal aguda.
Foi realizada biopsia renal que demonstrou uma glomerulonefrite
necrotizante com formação de crescentes e do estudo efectuado
ressalta a presença de c-ANCA. Deu-se início à terapêutica com
pulsos ev de metilprednïsolona, seguido de prednisona po 1mg/Kg
e ciclofosfamida po 2mg/Kg. Dado o agravamento da insuficiência
renal acompanhado de oligúria persistente houve necessidade de
iniciar hemodiálise e plasmaferese. A doente fez 7 sessões de
plasmaferese alternadas com sessões de hemodiálise após o que se
verificou aumento da diurese e diminuição progressiva da retenção
azotada.
Encontra-se em seguimento na consulta externa de Nefrologia.
Fez durante 6 meses terapêutica com ciclofosfamida e corticóides,
tendo recuperado totalmente a função renal.
Encontra-se ainda sob imunossupressão de manutenção sem
complicações de registo até à data.
Este caso é um exemplo do sucesso da imunossupressão e da
plasmaferese numa doente com uma vasculite associada a C-ANCAs
e com indicadores de mau prognóstico renal. E exigida contudo, a
manutenção da vigilância clínica.

VASCULITES ASSOCIADAS A ANCAS – ESTUDO
RETROSPECTIVO DE DEZ ANOS

Ana Amélia Galvão (1); Sérgio Silva Lemos (1); Carmen Carmo 
Ferreira (1); Alcino A Melo (1); Jorge Pratas Sousa (1); Henrique 
Vieira Gomes (1);  Mário A Campos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal

Os rins são frequentemente vítimas das vasculites de pequenos vasos.
Dentro destas existem dois subgrupos, as mediadas por
imunocomplexos e as chamadas pauci-imunes, que se caracterizam
por estarem geralmente associadas à presença de ANCAS.
O objectivo foi fazer um estudo retrospectivo dos doentes internados
no Serviço de Nefrologia com o diagnóstico de vasculite associada a
ANCAS.
Num período de 10 anos (1995 – 2004), foi encontrado um total de
28 doentes. Esta população tinha uma distribuição igual em ambos
os sexos, com uma média etária de 61.5 anos. 61% apresentava P-
ANCAs, 32% C-ANCAs e 7% ambos os marcadores. Dos doentes
com P-ANCAS, cerca de metade eram formas limitadas ao rim,
manifestando-se a maioría com glomerulonefrite proliferativa ex-
tra capilar e formação de crescentes. Nos restantes casos observou-
se envolvimento renal e pulmonar (25%), renal e gastrointestinal
(13%), renal e cutâneo (6%) e renal e neurológico (6%). Dos doentes
com C-ANCAs, apenas 25 % eram quadros limitados ao rim, de
igual forma afectado com glomerulonefrite crescêntica. Os restantes
apresentavam envolvimento de pulmão e rim (30%), tracto
respiratório superior e rim (25%) e pele e rim (20%). A terapêutica
baseou-se no uso de corticóides e ciclofosfamida, sendo utilizada em
dois casos a plasmaferese. Dos que fizeram imunossupressão todos
entraram em remissão, mas 35 % não recuperou a função renal. A
mortalidade atingiu os 15% e as causas de morte dividiram-se entre
complicações da própria vasculite e o desenvolvimento de infecções.
Este estudo permitiu avaliar quadros clínicos, meios de diagnóstico
e sobretudo as estratégias terapêuticas e a evolução deste tipo de
doentes.

GAMA-GLOBULINA NA NEFRITE LÚPICA RESISTENTE À
IMUNOSSUPRESSÃO CONVENCIONAL - A PROPÓSITO
DE UM CASO CLÍNICO

Catarina Romãozinho (1);  Fernando Macário (1);  Jorge Pratas (1);
Fernanda Cunha (2);  Luis Freitas (1);  Mário Campos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

As formas de Nefrite Lúpica (NL) refractárias à terapêutica
imunossupressora convencional constituem um desafio importante
na prática clínica.
Os AA apresentam o caso duma doente de 23 anos seguida numa
Consulta de Nefrologia por NL com 3 anos de evolução. No
momento do diagnóstico de LES, apresentava hematoproteinúria,
tendo a biópsia renal demonstrado NL classe III/IV, com crescentes.
Iniciou terapêutica corticóide e pulsos de ciclofosfamida ev durante
18 meses, com obtenção de resposta parcial.
Desenvolveu 1º flare renal 20 meses pós-diagnóstico, com síndrome
nefrótica e IRA, tendo nova biópsia evidenciado NL classe IV, com
sinais de actividade. Instituíram-se corticóides ev e Micofenolato
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de Mofetil (MMF), com remissão parcial. Passados 4 meses, após
episódio de leucopenia febril, converteu-se o MMF para Ciclosporina
A.
O 2º flare renal decorreu 28 meses após o diagnóstico, mantendo,
na 3ª biopsia renal, NL classe IV com sinais de actividade/cronicidade.
Reconverteu-se a terapêutica para MMF.
Perante o 3º flare renal grave no espaço dum ano (com síndrome
nefrótica e agudização de IRC, mantendo NL classe IV, com sinais
dominantes de cronicidade), optou-se pela administração ev de
Gama-globulina (IgG). Realizou, até à data, 3 ciclos mensais de IgG
(400mg/Kg/dia ev durante 4 dias) com melhoria clínica e imunológica
significativas, incluindo redução da proteinúria (1,3 g/24h) e
recuperação parcial da função renal.
Conclusão: A terapêutica mensal com Gama-globulina ev mostrou
resultados promissores num caso de NL resistente ao tratamento
imunossupressor convencional.

GLOMERULONEFRITES CRESCÊNTICAS - CASUÍSTICA
DO SERVIÇO

Sónia Ferreira Sousa (1); Ana Maria Ventura (1); Ana Marta 
Gomes (1); Joaquim Ferreira Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

Os autores fizeram uma avaliação retrospectiva dos casos de vasculite
diagnosticados no serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia de 1997 a 2005.
Foram documentados 20 doentes (d) com uma idade média de 68
anos com uma predominância ligeira do sexo feminino (n=11, 55%).
Todos os doentes se apresentaram clinicamente com sintomas gerais
como astenia e emagrecimento e tinham hemoglobina inferior a
11,5 g/dL; 5 doentes tinham hemoglobina menor que 7g/dL.
Todos os doentes se apresentaram com disfunção renal e
eritrocitúria, 1 tinha também síndrome nefrótico e 1 tinha hematúria
macroscópica. A creatinina plasmática média na apresentação foi
6,4 mg/dL (minimo:2,7, máximo: 24,4). Quinze doentes tinham
proteinúria: 4d < 1g, 7d entre 1g e 3 g, e 4d superior a 3g/24h.
Quatro doentes (20%) tiveram atingimento pulmonar com infiltrado
peri-hilar bilateral na radiografia pulmonar, verificando-se a presença
de hemoptises em 2 doentes.
Noventa e cinco por cento (n=19) fizeram biópsia renal e todos
tinham crescentes glomerulares visíveis à microscopia óptica. Dois
doentes eram ANCA negativo, 3 c-ANCA e 15 p-ANCA positivo.
O título de anticorpos variou entre 1/80 a 1/640 (8 doentes).
Setenta por cento (n=14) fizeram tratamento imunossupressor com
ciclofosfamida e prednisolona.
Onze doentes (55%) precisaram de hemodiálise, destes 7
mantiveram-se em programa de hemodiálise regular.
O tempo de seguimento médio foi de 246 meses, até ao fim do
follow-up 4 doentes faleceram, 6 recuperaram parcialmente a função
renal, 3 recuperaram totalmente e 7 mantiveram-se de hemodiálise
regular.

MICOFENOLATO MOFETIL COMO TERAPÊUTICA DE
INDUÇÃO NA NEFRITE LÚPICA PROLIFERATIVA DIFUSA

Alexandre Pais Baptista (1); Ana Paula Silva (1); Idalécio Silva 
Bernardo (1); Pedro Leão Neves (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital Distrital Faro, Faro, Portugal

Micofenolato Mofetil (MMF) é um fármaco usado na imunos-
supressão a longo prazo no transplante renal e nos episódios de
rejeição refractária de enxerto. Tem sido usado com sucesso em
doenças autoimunes como a artrite reumatóide e psoríase e, apesar
de ainda raros os exemplos, aparenta ser eficaz na nefrite lúpica
(NL) como terapêutica de manutenção, mas ultimamente também
como de indução.
Os autores descrevem um caso de uma mulher, 33 anos, euro-
caucasiana, GIIIPIII, internada a 19/01/2005 num Serviço de
Nefrologia por quadro de artralgias, edemas generalizados e
pancitopénia. Meses antes referia cansaço progressivo para pequenos
esforços, com agravamento progressivo dos edemas e aumento do
seu peso ponderal.
À entrada apresentava-se pálida, com edemas faciais de predomínio
peri-orbitário e dos membros inferiores, artralgias localizadas aos
punhos, joelhos e tíbio-társicas, e hipertensa.
Avaliação laboratorial: Hg 8.7 g/dl, VGM 86.2 fl, Leucócitos 3700/
mm3 com 71% Neutrófilos, Plaquetas 27 000/mm3, Reticulócitos
1.4%, CrP 1.3 mg/dl, BUN 21 mg/dl, Colesterol total 221 mg/dl,
Triglicéridos 227 mg/dl, Proteínas Totais 4.9 g/dl, Albumina 2.0 g/
dl, VS 95 mm/h. Urina II: Sangue + + +, Proteínas >300 mg/dl,
Leucócitos negativos. A Urina 24h com proteinuria de 3,7gr e ClCr
65.8 ml/min.
A Ecografia renal não demonstrava alterações patológicas, no
entanto o ecocardiograma mostrou a presença de derrame pericárdico
de grandes dimensões sem sinais de tamponamento
Imunologicamente salienta-se a presença de Ac anti-ds DNA, Ac
anti-histonas e ANA positivos com padrão homogénio e mitoses
positivas, presença de imunocomplexos circulantes com consumo
do complemento e C1q positivo.
A Biopsia renal revelou glomérulos com proliferação endocapilar
variável e evidências de depósitos sub-endoteliais que diminuíam os
lúmens capilares. Sem evidência de esclerose ou crescentes. A
Imunofluorescência demonstrou “full house”.
Perante os dados clínicos, laboratoriais e histológicos obtidos, fez-
se o diagnóstico de Lúpus Sistémico Eritematoso com NL
proliferativa difusa (Classe IV OMS). Como terapêutica de indução
optou-pela associação de Prednisolona 1mg/Kg/dia e MMF 1g de
12/12h. Por melhoria clínica a doente tem alta aos 28 dias de
internamento, mantendo a posologia do MMF com indicação de
iniciar desmame de prednisolona.
Ao 6 mês de follow-up mantém terapêutica com MMF (1g 12/12h),
Prednisolona 10 mg/dia, normotensa (110/60 mmHg), com função
renal estável CrP 0.9 mg/dl, BUN 27 mg/dl, sem proteinúria (140
mg/24h), sem sedimento urinário activo. O EC apresenta um derrame
pericárdico posterior de pequenas dimensões.
A propósito deste caso clínico, parece-nos relevante salientar a
importância num futuro cada vez mais próximo da utilização de
novos regimes terapêuticos que se revelam eficazes e com menores
efeitos adversos.
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PÚRPURA DE HENOCH-SCHONLEIN – UMA FORMA DE
APRESENTAÇÃO ATÍPICA

Natacha Andrea Mascarenhas (1); Margarida Freitas Silva (1);
Maria Teresa Cardoso (1)
(1) - Serviço de Medicina A, Hospital de São João, Porto, Portu-
gal

A púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) caracteriza-se por vasculite
dos pequenos vasos, com artralgias, púrpura cutânea e sintomas
abdominais, além de glomerulonefrite proliferativa aguda com
aspectos histopatológicos semelhantes aos da nefropatia por IgA.
Os sintomas gastrointestinais mais frequentes são cólicas e diarreia.
Os autores apresentam o caso clínico de um doente do sexo masculino
de 20 anos, saudável até há 3 anos quando inicia episódios recorrentes
de luxação do ombro direito, motivo pelo qual realizou artroscopia
ao ombro direito em 18/05/2005. Dois dias depois inicia dor ab-
dominal em cólica, sem factores de alívio ou agravamento. Sem
outras queixas. Por persistência da sintomatologia recorre ao SU 24
horas depois. Ao exame físico salienta-se PA: 188/112 mmHg,
apirético. Sem alterações cutâneas. ACP: sem alterações. Abdómen:
dor à palpação profunda na fossa ilíaca direita. Sem edemas
periféricos.
O estudo analítico revelou insuficiência renal aguda (creatinina:
2,74 mg/dl, ureia: 50 mg/dl). Eritrocitúria: 80 µL. Proteinúria: >
300 mg/dl. Ecografia renovesical: sem alterações. Proteinúria de 24
horas: 1,62 g/dia. O estudo imunológico apenas revelou consumo de
C1q. A pesquisa de sangue oculto nas fezes foi negativa. Teve
agravamento da função renal ao 3º dia de internamento (creatinina:
6,24 mg/dl, ureia: 47 mg/dl), pelo que realizou biópsia renal. Após
exclusão de patologia infecciosa iniciou corticoterapia, inicialmente
3 pulsos de metilprednisolona (500 mg/dia) e posteriormente
prednisolona (1 mg/Kg/dia). Ocorreu melhoria da função renal
(creatinina: 1,07 mg/dl, ureia: 37 mg/dl). A biopsia renal revelou
proliferação mesangial discreta em 19 glomérulos e 2 glomérulos
com área segmentar com maior aumento da matriz, de células e
oclusão da maior parte das ansas capilares. A imunofluorescência
foi positiva para IgA (++), IgG (+), C3c (+/++) e C1q (+/+++).
Conclusão: glomerulopatia de natureza imune compatível com IgA.
Foi excluída a glomerulonefrite pós-infecciosa pela ausência de
infecção, com título de anti-estreptolisina O normal. Punha-se como
diagnóstico diferencial Nefropatia de IgA e PHS. Por não apresentar
episódios recorrentes de hematúria macroscópica após infecção
respiratória alta, fez-se o diagnóstico de presunção de PHS com
base na clínica e na biópsia renal. Apresentava dor abdominal tipo
cólica, presença de síndrome nefrítico agudo, biópsia compatível,
fracção C3 sérica normal, ANCA normal e anticorpo anti-MBG
negativo. Embora raro, há casos descritos de PHS na ausência de
púrpura cutânea.

NEFRITE LÚPICA: CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO DE
NEFROLOGIA

Catarina Romãozinho (1); Fernando Macário (1); Carmen Carmo (1);
Jorge Pratas (1); Fernanda Cunha (2); Mário Campos (2)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra
, Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: A Nefrite Lúpica (NL) é uma manifestação frequente
de LES e factor determinante da sua morbi-mortalidade.
Objectivos: Avaliar demografia, timing do diagnóstico, formas de
apresentação clínico-laboratorial e histopatológica da NL, e seu
tratamento.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 70 dos 99 casos de
LES seguidos na Consulta de NL dum Serviço de Nefrologia (Janeiro
de 2000-Março de 2005). As biópsias renais foram lidas pelo
mesmo patologista, utilizando classificação da OMS 1995.
Resultados: 88% sexo feminino (idade média à data do diagnóstico:
29,2+12 anos) e 12% do sexo masculino (idade média à data do
diagnóstico: 27,9 +16,2 anos). Manifestações renais precederam o
diagnóstico de LES em 12%, foram simultâneas em 40% e, em 48%
dos casos, posteriores. Formas de apresentação clínico-laboratoriais:
anomalias urinárias assintomáticas (AUA)-40%, síndrome nefrótica
(SN)-43%, insuficiência renal aguda-8% e insuficiência renal
crónica-9%. Formas de apresentação histopatológica: classe I-2%,
classe II-16%, classe III-19%, classe IV-50%, classe V-10% e classe
VI-3%. Relação manifestação clínica-tipo histológico: 19% dos
doentes com classe IV manifestaram-se por AUA. Tratamento:
tabela 1.
Tratamento de Indução Instituído

Conclusões: O LES foi sete vezes mais frequente nas mulheres. A
idade média de diagnóstico da NL situou-se no final da 3ª década de
vida. Apenas num caso em cada dez as manifestações renais
precederam o diagnóstico de LES. A SN constituiu a forma de
apresentação clínica mais comum. Cerca de 2/3 dos casos de NL
pertenceram à classe III e IV, a maioria dos quais submetida a
terapêutica agressiva com corticoides+ciclofosfamida.

GLOMERULONEFRITE AGUDA ASSOCIADA A
VASCULITE LEUCOCITOCLÁSTICA/
CRIOGLOBULINEMIA

Catarina G. Prata (1);  Rui A. Castro (1);  Maria João Carvalho (1);
Maria Purificación Onate (2)  Pedro R. Carvalho (3);  Teresa M. 
Morgado (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar Vila Real/Peso da
Régua, Vila Real, Portugal; (2) - Serviço de Dermatologia, Centro
Hospitalar Vila Real/Peso da Régua, Vila Real, Portugal; (3) -
 Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Vila Real/
Peso da Régua, Vila Real, Portugal

A crioglobulinemia mista essencial tipo II é uma doença sistémica
mediada por imunocomplexos. O seu curso clínico é progressivo

Classe I

(%)

Classe II

(%)

Classe III

(%)

Classe IV

(%)

Classe V

(%)

Classe VI

(%)

Corticóide 100 67 38 6 17 50

Ciclofosfamida (pulsos ev) +Corticóides - - 54 84 33 50

Azatioprina+Corticóides - 33 8 10 17 -

Ciclosporina+corticóides - - - - 33 -
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mas pode apresentar exacerbações. Mais de 90% dos casos surgem
associados a hepatite C.
Os autores apresentam um caso de crioglobulinemia tipo II,
apresentado por insuficiência renal rapidamente progressiva (IRRP)
e vasculite cutânea necrosante com evolução catastrófica.
Caso clínico: Doente de sexo masculino, 77 anos, hipertenso.
Admitido no hospital da área de residência por quadro interpretado
como insuficiência cardíaca congestiva descompensada.
Transferido ao 14º dia de internamento para o CHVR/PR, em ana-
sarca e IRRP com indicação dialítica urgente. Detectada proteinúria
nefrótica (8,7g/dia), microhematúria e cilindros eritrocitários. Rins
ecograficamente normais.
Desenvolveu vasculite cutânea severa, com lesões purpúricas
bolhosas necro-hemorrágicas exuberantes. Crioglobulinemia
fortemente positiva (2150 ¼g/mL, normal <40) com IgM k
monoclonal, IgG e IgA policlonais, factor reumatóide e factores de
complemento. Hipocomplementemia : C3 sérico 45 mg/dL (79-
152) e C4 sérico 10 mg/dL (16-38). ANAS, ANCAS, anti-dsDNA,
anti-membrana basal glomerular e marcadores víricos de hepatite
B, C e HIV negativos. A biópsia das lesões cutâneas mostrou vasculite
leucocitoclástica.
Iniciou metilprednisolona iv (1g/dia, 3 dias) seguida de prednisolona
oral (1 mg/kg/dia). Deterioração clínica progressiva mantendo
necessidade de diálise e expansão da vasculite cutânea. Desfecho
desfavorável associado a sobreinfecção cutânea por Pseudomonas
aeruginosa multirresistente e pneumonia nosocomial a Staphylo-
coccus Aureus meticilinorresistente. Faleceu ao 11º dia de
internamento no nosso serviço.
Neste caso de crioglobulinemia, o envolvimento cutâneo severo
associado a disfunção renal, condicionou rápida deterioração clínica
e um desfecho fatal.

SÍNDROME NEFRÓTICO NA DIABETES MELLITUS –
BRECHT REVISITADO

Vitor M Ramalho (1); Pedro M Pessegueiro (1); Conceição M Bara-
ta (2); Luisa P Rebocho (2); João P Aniceto (1); Manuel A  Amoedo 
(1); Francisco F Azevedo (2); Carlos E Pires (1)
(1) - Unidade de Nefrologia, Hospital Espírito Santo, Évora, Por-
tugal; (2) - Serviço Medicina 1, Hospital Espírito Santo, Évora,
Portugal

Introdução: Síndroma nefrótico em doente com diabetes mellitus
(DM) de longa duração é frequentemente assumida como nefropatia
diabética. No entanto, outras etiologias podem estar subjacentes,
sendo frequentemente subdiagnosticadas.
Caso clínico: Mulher, 46 anos, com antecedentes de HTA e DM
tipo 2 (diagnosticada há 5 anos). Quadro gripal um mês antes das
queixas. Inicia 3 dias antes do internamento, quadro clínico de edema
generalizado, cansaço fácil, disúria, poliquiúria, calafrios, sem febre,
tendo iniciado antibioterapia com quinolona per os. Perante
agravamento clínico recorre ao serviço de urgência constatando-se
anasarca, HTA grau 1, IR ligeira, hematoproteinúria, leucocitúria,
leucocitose com neutrofilia, PCR elevada.
Admitiu-se como diagnósticos presuntivos: pielonefrite aguda em
resolução e síndrome nefrótico por nefropatia diabética.
Durante o internamento houve resolução das queixas urinárias,
melhoria da função renal (FR) e dos parâmetros inflamatórios,
mantendo sedimento activo com proteinúria nefrótica. Fundoscopia
sem alterações. Doseamentos negativos de crioglobulinas, ANCA,

ANA, Anti dsDNA. O nível do factor do complemento C3
apresentava-se baixo com C4 normal.
Procedeu-se a biopsia renal tendo revelado GN proliferativa
endocapilar com depósito de C3 – GN pós infecciosa.
Realizou ecocardiograma que não mostrou alterações. TASO e anti-
hialuronidase com 3x os valores normais.
Mantida em seguimento na consulta de nefrologia, observou-se,
após 3 meses da alta clínica, completa recuperação da FR, resolução
do síndroma nefrótico e sedimento urinário com microalbuminúria.
Discussão: Numa doente diabética sem compromisso microvascu-
lar, HTA crónica, FR prévia desconhecida, apresentando síndroma
nefrótico com sedimento activo justifica a realização de biopsia
renal. A activação apenas da via alterna do complemento permite
estreitar as hipóteses diagnósticas.
Com a confirmação histológica de GN pós infecciosa foi fundamen-
tal identificar a etiologia. Hemoculturas negativas e ausência de
vegetações valvulares no ecocardiograma permitiu excluir
endocardite bacteriana sub aguda. A presença de derivação ventrículo-
peritoneal e abcesso visceral excluem-se pela ausência de história
compatível bem como pela ausência de níveis baixos de C4.
Finalmente, considerando o síndrome respiratório prévio, o facto
de se registarem níveis elevados de TASO e anti-hialuronidase
permitiu o diagnóstico de GN pós estreptocócica.
Serve o presente caso para confirmar a excepção à regra: nem todo
o síndroma nefrótico em doente diabético resulta da nefropatia
diabética nem todas as GN pós estreptocócicas se apresentam com
um quadro de sindroma nefrítico tout court.

CASUÍSTICA DE UMA CONSULTA DE NEFROPATIA
DIABÉTICA

Alexandre Miguel Baptista (1); Ana Paula Silva (1); Carla Alexandra 
Soares (1);  Pedro Leão Neves (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Faro, Faro, Por-
tugal

Introdução: A nefropatia diabética (ND) é a causa mais frequente
de insuficiência renal crónica terminal (IRCT) na maioria dos países
desenvolvidos, sendo responsável por cerca de 40% de todos os
novos doentes necessitando de terapêutica substitutiva da função
renal.
Os estudos publicados nos últimos anos, revelaram que esta incidência
tem aumentado a 10% ao ano. Considerando esta realidade criou-se
uma consulta de nefropatia diabética com o objectivo preventivo e
correctivo dos factores de risco que são determinantes na progressão
da nefropatia para uma fase terminal.
Metodologia: Fez-se um estudo retrospectivo, comparativo, foram
incluídos 90 doentes com ND, sendo 35 diabéticos (DM) tipo I e 55
DM tipo II. A nossa população foi dividida em dois grupos: grupo A
com DM tipo I e grupo B com DM tipo II. Analisou-se tempo de
evolução, tempo de consulta, creatinina inicial, creatinina final,
hemoglobina (Hg), hemoglobina glicosilada (HgA1c), colesterol,
trigliceridos (Tg), albumina, proteinuria, doença cardíaca, cerebrov-
ascular, vascular periférica, hipertensão (HTA), cardiovascular e
tabagismo.
Resultados: Os doentes com DM tipo II foram mais velhos com
idade media de 66,9± 10,1 vs 41,2± 15,0, a frequência da ND estádio
III foi respectivamente de 62,9% no grupo A e 43,6% no grupo B,
o estádio IV foi de 22,9% no grupo A e de 38,2% no grupo B.
Da análise dos resultados obtidos a creatinina inicial: A (1,19±



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão250

19.º CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE NEFROLOGIA

0,33) e B (1,44± 0,46) p=0,006; creatinina final: A (1,4 ± 0,5) e B
(1,8 ± 0,72) p=0,05; Hg: A (13,6 ± 1,6) e B(12,5 ± 1,8) p= 0,004,
HbA1c: A (8,8 ± 1,8) e B (7,8 ± 2,1) p= 0,0033. Relativamente à
doença cardíaca; cerebrovascular e HTA a sua prevalência foi
significativa no grupo B respectivamente com: p=0,004, p=0.018 e
p=0,0001. A doença cardiovascular foi estatisticamente significativa
na nossa população com DM Tipo II (p=0,014). Os hábitos tabagicos
foi maior no grupo A (p=0,07).
Não se verificou diferenças com significado estatístico entre os
grupos no que concerne ao tempo de evolução, tempo de consulta,
alguns parâmetros baloratoriais (albumina, colesterol, Tg, proteinu-
ria) e na doença vascular periférica.
Conclusão: Neste estudo a doença cardiovascular é mais
significativa nos doentes com nefropatia diabética secundária a DM
tipo II.
O mau controlo do metabolismo glicémico e o tabagismo foi
significativamente superior nos doentes com ND secundária a DM
tipo I.

A INFLUÊNCIA DO TABACO NA NEFROPATIA
DIABÉTICA

Alexandre Pais Baptista (1); Ana Paula Silva (1); Carla Alexandra 
Soares (1); Pedro Leão Neves (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Faro, Faro, Por-
tugal

Introdução: A prevenção da diabetes (DM), como de todas as
doenças, é o primium movens, da acção de todos os profissionais de
saúde. O combate aos factores de risco característicos das sociedades
desenvolvidas deve ser integrado quando se fala na prevenção da
DM. Não faz sentido isolar a prevenção da DM das doenças
cardiovasculares ou outras patologias crónicas, quando os factores
de risco são comuns: erros alimentares, sedentarismo, stress
psicossocial, tabaco e o álcool.
Objectivo: Avaliar a influência do tabaco na nefropatia diabética
(ND).
Metodologia: Estudo retrospectivo, comparativo, entre Janeiro
2000 e Dezembro 2004. Foram incluídos indivíduos com ND
secundária a DM tipo I e DM tipo II, divididos em dois grupo: com
hábitos tabágicos e sem hábitos tabágicos. Analisou-se o tempo de
evolução, tempo de consulta, creatinina inicial (Cri), creatinina
final (Crf), diferencial de creatinemia (Cri-Crf), hemoglobina (Hg),
Hemoglobina glicosilada (HbA1c), perfil lipídico, tipo de DM, doença
cardíaca, hipertensão (HTA), cerebral e vascular major.
Resultados: Foram estudados 90 doentes com ND, sendo 35 DM
tipo I e 55 DM tipo II, cuja média de idades é 41,2 e 66,9 anos,
respectivamente. Da análise dos resultados, os doentes com hábitos
tabágicos eram mais jovens (p=0,008), apresentavam Hg mais
elevada (p=0,001), um diferencial de creatinemia superior (p=0,002)
e mais frequentes nos DM Tipo I (p=0,06).
Quando se subdiviviu os dois grupos em DM tipo I e DM tipo II e se
comparou o diferencial de creatinemia verificou-se que, a diferença
era estatisticamente significativa nos doentes com hábitos tabágicos
(p=0,055 e p=0,06).
Os dois grupo não diferiam no que concerne ao tempo de evolução,
tempo de consulta, Cri, Crf, albumina, perfil lipídico, doença cardíaca,
HTA, cerebral e vascular major.
Conclusão: Na nossa população os hábitos tabágicos foram um

factor que influenciou a nefropatia diabética. Nos doentes jovens
com DM tipo I os hábitos tabágicos foram mais significativos.

EFICÁCIA DA DARBEPOETINA ALFA NA NEFROPATIA
DIABÉTICA

Alexandre Pais Baptista (1); Ana Paula Silva (1); Pedro Leão 
Neves (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Faro, Faro, Por-
tugal

Introdução: A nefropatia diabética tem vindo a aumentar nos
países em desenvolvimento. Esta patologia pode apresentar-se ou
evoluir clinicamente com microalbuminúria, proteinúria, síndroma
nefrótico e insuficiência renal crónica (IRC). A darbepoetina alfa
(DA) é uma proteína estimulante da eritropoiese utilizada no
tratamento da anemia associada à IRC. Este estudo, teve como
objectivo avaliar o efeito da terapêutica com DA na nefropatia
diabética (ND), através da correcção da anemia, uma das principais
causa de morbilidade em doentes com IRC.
Metodologia: Estudo prospectivo, observacional, não comparativo,
com 12 meses de seguimento. Foram incluídos doentes com ND, a
receber DA para controlo da anemia, há pelo menos 6 meses antes
da primeira avaliação do estudo, com reservas de ferro adequadas.
Os indivíduos foram classificados em 2 grupos de doentes: controlados
(A) e não controlados (B) de acordo com o valor de HbA1c à data
da primeira administração de DA (HbA1c<7,5% e HbA1c>=7,5%,
respectivamente). Foram registados mensalmente os valores de
hemoglobina (Hb), dose e frequência de administração de DA e
trimestralmente os valores de ferritina e de função renal. Assumiu-
se um nível de significância de 0,05.
Resultados: Foram incluídos 28 doentes, 21% do sexo masculino,
com idade média de 68+/-13 anos, sendo 79% tinham diabetes
mellitus tipo II e 75 % apresentava IRC de grau IV. Dos 28 doentes,
24 (86%) eram hipertensos, 7 (25%) apresentavam hiperlipidémia
e 2 (7%) sofriam de patologia vascular. Na primeira avaliação os
doentes A e B não diferiram no que se refere a parâmetros
hematológicos, perfil lipídico e função renal. Nos 6 meses do estudo
a dose média mensal de DA foi de 193,3+/-58,5 mcg no grupo A e
de 84,0+/-6,8 mcg no grupo B, não sendo a diferença estatisticamente
significativa. Globalmente o valor final de Hb foi estatisticamente
superior ao valor incial, não se verificando diferenças significativas
nos valores de creatinina, Clcr e BUN.
Conclusões: A darbepoetina alfa mostrou-se eficaz no controlo
da anemia em doentes com nefropatia diabética. Não se verificou
difererença nos resultados entre os doentes com diabetes controlada
e não controlada, no que diz respeito aos valores da Hb.
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APOPTOSIS GENES IN EXPERIMENTAL
HYDRONEPHROSIS

A C Almeida (2); R B Alves (1); P J Santos (2); A S Cabrita (3);  F J 
Regateiro (2)
(1) - C Univ Nefrologia, F Med Coimbra, Coimbra, Portugal; (2) -
 C Hist Centro, C Hist Centro, Coimbra, Portugal; (3) - I Pat Exp,
F M Coimbra, Coimbra, Portugal

Experimental hydronephrosis is a well known nephropaty model
to study the complex mechanisms involved in renal failure, includ-
ing apoptosis. The aim of this study was to analyse gene expression
of molecules involved in pro-apoptotic and pro-fibrotic mecha-
nisms during hydronephrosis. With this objective, we selected 3
groups (A, B and C) of Wistar rats, 8 animals each (4m; 4f), submit-
ted to unilateral (left) ureteral ligation, during 4, 8 and 21 days
respectively. The controls were sham-op.. After each period of
obstruction the animals were killed, and at the autopsy both kid-
neys of all groups were isolated. Relative quantification of gene
expression was performed in total kidney lisates by real-time PCR
using TaqMan® probes specific for Fas, Fasl and TGFb cDNA. Stat.
analysis was performed by applying Wilcoxon rank-sum test
(p<0,05).
Relative gene expression analysis, on the obstructed kidneys, showed
upregulation of Fas, FasL and TGFß, at 4th and 8th day, in male and
female. Male and female exhibited differences in their expression
profiles (females: 2 logs, day 4 and 8; males: 1 log, day 8 and 21). At
21th day, a downregulation of all genes was seen only in females.
Additionally, in contralateral kidneys, upregulation of Fas, FasL
and TGFß were also observed in females at 8th day (1 log). Compar-
ing male to female kidneys in each group, we found stat. signific.dif.
(p<0,05), only in the exp. of Fas/FasL genes at 8th day, on contral-
ateral (right) kidney.
According to our observations in experimental hydronephrosis,
pro-apoptotic and pro-fibrotic genes were clearly upregulated on
obstructed kidneys, with differences probably conditioned by gen-
der. This fact suggests a interconnection between TGFb and Fas/
FasL gene expression on extracellular matrix balance, pointing also
to a modulating effect of sexual hormones in progression of fibro-
sis.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO NA CONSULTA DE
NEFROLOGIA

Lúcia Ferreira Parreira (1); aria Augusta Gaspar (1); Ana Rita 
Roque (2); António C. Pina (2); Humberto C. Messias (2); Ana 
Paula Martins (3); Maria João Pais (1)
(1) - Serviço de Medicina Interna e Nefrologia, Hospital de Santa
Cruz, Carnaxide, Portugal; (2) - Serviço de Cirurgia Geral, Hospi-
tal de Santa Cruz, Carnaxide, Portugal; (3) - Serviço de Anatomia
Patológica, Hospital de Santa Cruz, Carnaxide, Portugal

O hiperparatiroidismo primário pode cursar com sintomatologia
renal, óssea, neuromuscular e cardiovascular entre outras ou ser
assintomático e diagnosticado a partir de achados laboratoriais. A
propósito desta patologia apresentam-se os casos clínicos de duas
doentes referenciadas à consulta por hipertensão arterial (HTA)
não controlada. O primeiro caso é o de uma doente de 73 anos com
antecedentes de HTA diagnosticada há vários anos, insuficiência
renal crónica em estadio 1, litíase renal e hiperuricémia. Na avaliação

laboratorial inicial tinha um valor de cálcio de 13,4mg/dl. O estudo
desta hipercalcémia revelou um valor de hormona paratiroideia
(PTHi) de 1369pg/ml, e em cintigrafia paratiroideia observou-
se tecido paratiroideu hiperfuncionante. Efectuou-se excisão
paratiroideia com diagnóstico histológico de adenoma. O segundo
caso é o de uma doente de 55 anos, com antecedentes de HTA desde
há 20 anos e litíase renal, também sem controlo tensional.
Analiticamente verificou-se hipercalcémia (cálcio-11,5mg/dl),
hipofosfatémia (fósforo-2,5mg/dl) e hipercalciúria (600mg/24h). O
valor de PTHi era 229pg/ml, tendo efectuado cintigrafia paratiroideia
na qual se observou um nódulo hiperfuncionante compatível com
adenoma paratiroideu. O nódulo foi excisado, tendo histologia de
hiperplasia difusa de células claras. Histologicamente 80% dos casos
de hiperparatiroidismo primário são adenomas e 15% hiperplasia
glandular. Nos casos de hiperplasia a maioria é de células principais,
a hiperplasia de células claras é uma variante histológica rara. A
prevalência de HTA parece ser mais elevada em doentes
com hiperparatiroidismo primário apesar de não estar estabelecida
uma relação causal. Nestes dois casos a existência desta patologia
poderá ter sido um dos factores agravantes da HTA.

EFICÁCIA DA DARBEPOIETINA ALFA MENSAL EM
DOENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA

António Bailão Sousa (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Doutor José Maria Grande, Portalegre,
Portugal

Introdução: A Darbepoietina alfa (DarbA) é uma proteina de
investigação utilizada no tratamento da anemia que tem o mesmo
mecanismo de acção da eritropoietina humana recombinante, mas
possui uma semi-vida cerca de 3 vezes superior. Os estudos clínicos
em doentes renais crónicos mostraram que a DarbA pode ser
administrada menos frequentemente, mantendo a sua eficácia e o
seu perfil de segurança. Este estudo pretendeu avaliar a eficácia e
tolerabilidade da DarbA quando se ampliou o intervalo das doses de
2 (Q2W) para 4 semanas (QM) em doentes com insuficiência renal
crónica mas não em terapêutica substitutiva.
Metodologia: Foram incluídos doentes com reservas adequadas de
ferro, clearance de creatinina entre 15 e 40 ml/min, valores de
hemoglobina (Hb) entre 9,9 e 14 g/dl, recebendo uma dose estável
de DarbA SC Q2W e que foram mudados para um regime de dose
mensal (QM). A dose mensal de DarbA foi o dobro da dose pré
estudo (Q2W) tendo sido ajustada em função dos valores da Hb.
Resultados: Foram avaliados 36 doentes, 94% dos quais foram
reavaliados aos 3 meses e 86% aos 6 meses. A Hb basal média (±DP)
foi de 12,7 ± 1,1 g/dl. Durante o estudo não se registaram diferenças
significativas, sendo os valores médios de Hb de 12,9 ± 1,2 g/dl e
12,6 ± 1,3 g/dl aos 3 e 6 meses, respectivamente. A percentagem de
doentes com Hb igual ou superior a 11g/dl foi de 94% aos 3 meses e
de 97% aos 6 meses. A dose média da DarbA foi similar durante todo
o estudo, sendo respectivamente de 1,1 ± 0,4 mcg/Kg, 1,1 ± 0,6
mcg/Kg e 1,1 ± 0,5 mcg/Kg no início, aos 3 e aos 6 meses após
o começo do estudo.
Conclusão: A DarbA administrada mensalmente foi tão eficaz
como quando administrada quinzenalmente e em doses similares.
Uma administração menos frequente pode significar um importante
benefício na abordagem da anemia deste grupo de doentes.
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DETERMINAÇÃO TAXA FILTRAÇÃO GLOMERULAR
(TFG): COMPARAÇÃO ENTRE CISTATINA C,
CREATININÉMIA, FÓRMULA COCKCROFT-GAULT (C-G)
E CLEARANCE CREATININA

L. Escada (1);  F. Macário (1);  J. Pratas (1);  M. Campos (1)
(1) - Serviço Nefrologia, H.U.C., Coimbra, Portugal

Introdução: Verifica-se um interesse crescente na utilização de
marcadores simples, sensíveis e específicos na determinação da TFG,
nomeadamente a cistatina C, uma proteína de 13360 kD produzida
em todas as células nucleadas de forma constante e eliminada por
filtração glomerular.
Objectivos: Avaliar o coeficiente de correlação entre os níveis
séricos de cistatina C, creatininémia, valor TFG pela fórmula C-G,
clearance creatinina e a TFG obtida por cintigrama renal com
99mDTPA.
Doentes e métodos: Seleccionamos aleatoriamente 12 doentes (4
M, 8 F; idade 70,2±11 anos) seguidos em Consulta Externa de
Nefrologia dos H.U.C. Procedemos à determinação dos níveis séricos
de creatinina bem como à recolha de urina de 24 horas para
determinação da clearance creatinina. Calculámos a TFG utilizando
a fórmula C-G. Os resultados obtidos foram correlacionados com a
TFG obtida por método isotópico com 99mDTPA, como método
padrão.
Resultados: Cistatina C 2,2±1,1 mg/dl, creatininémia 1,9±1,3 mg/
dl, TFG C-G 39,8±23,7 ml/min, clearance creatinina 73,7±56,3 ml/
min (com n=8), TFG 99mDTPA 48,2±22,6 ml/min. A creatininémia
foi o parâmetro que apresentou o menor coeficiente de correlação
com o método isotópico (R=0,610), seguido pela cistatina C
(R=0,797), a TFG C-G (R=0,861) e a clearance creatinina (R=0,935).
Conclusões: 1- A clearance de creatinina foi a parâmetro que
apresentou a melhor correlação. No entanto, a recolha da urina
revelou-se um procedimento complexo para alguns doentes, tendo
sido efectuada em apenas 2/3 dos casos. Apresentou, além disso,
uma estimativa exagerada da TFG em alguns casos e um desvio-
padrão elevado, levantando dúvidas acerca da fiabilidade da recolha.
2- A cistatina C apresentou uma correlação francamente superior à
encontrada com a creatininémia, revelando-se ainda um marcador
mais sensível da diminuição da TFG. 3- A determinação da TFG C-
G revelou-se o método com melhor correlação entre todos aqueles
que dependem unicamente de determinações séricas.

UTILIZAÇÃO COMBINADA DE PLASMAFERESE E
ANTICORPOS ANTI-DIGOXINA NA INTOXICAÇÃO
DIGITÁLICA GRAVEASSOCIADA A INSUFICIÊNCIA
RENAL

C S Araújo (1); M Campos (2); R Gonçalves (2); M Pestana (1)
(1) - Serviço Nefrologia,Hosp. S. João, Porto, Portugal; (2)-
Serviço de Cardiologia, Hosp. S. João, Porto, Portugal

A intoxicação digitálica (ID) é potencialmente fatal, apresentando
uma mortalidade de 50% quando os níveis plasmáticos de digoxina
(Dg) ultrapassam os 6ng/ml. A utilização de fragmentos de anticorpos
específicos anti-Dg (Fab) no tratamento da ID teve um profundo
impacto no prognóstico dos doentes com manifestações severas de
cardiotoxicidade. A elevada afinidade com que os Fab se ligam à Dg
permite uma inactivação rápida de cerca de 90% do fármaco, que
entretanto é eliminado por via intestinal e renal. Na presença de IR,
os complexos Dg-Fab persistem em circulação, originando um

reaparecimento tardio de níveis tóxicos de Dg e recorrência de
arritmias graves. A plasmaferese (PE) pode ser utilizada para a
remoção de complexos Dg-Fab na ID grave associada a IR. Os
poucos casos descritos na literatura de ID tratados com Fab e PE
apresentaram evoluções clínicas favoráveis mas basearam-se em
esquemas intensivos e de instituição tardia. Neste contexto clínico,
a eficácia, segurança e estratégia de tratamento associada a uma
resposta mais rápida e sustentada permanece ainda por definir.
Caso clínico: Doente de 79 anos, anestesista, submeteu-se a
intoxicação voluntária com 30mg de Dg com intenção suicida.
Recusou avaliação médica, tendo sido encontrado pela família dois
dias depois em estado estuporoso. Da avaliação inicial no SU foi
possível detectar a presença de um ritmo juncional lento que justificou
introdução imediata de pacemaker (PM) temporário. O estudo
analítico realizado revelou IR (Ur=140mg/dl e Cr=3.4mg/dl),
rabdomiólise e níveis tóxicos de Dg (16,7ng/mI). Foram
administrados Fab (760mg) e iniciou fluidoterapia, sem resposta
diurética adequada, pelo que se optou pela realização de PE. Uma
hora após a administração dos Fab foi submetido a remoção de 2,2
L de plasma, substituido por albumina a 5% num volume equivalente.
Durante a realização da PE verificou-se melhoria progressiva do
estado de consciência, tendo terminado a sessão com ritmo cardíaco
próprio. Nas horas subsequentes não se verificou deterioração clínica,
pelo que se procedeu à remoção do PM. Os níveis totais de Dg
avaliados 10 h após a PE foram de 13ng/ml e de 2,4ng/ml ao 20 dia.
Foi transferido para o hospital da área ao 50 dia de internamento,
electricamente estabilizado e com função renal melhorada.
A forma precoce e sustentada como este doente respondeu a uma
única sessão de PE sugere que esta técnica poderá desempenhar um
papel importante no tratamento inicial da ID associada a
manifestações cardíacas graves e IR, mesmo quando é previsível a
melhoria da função renal. A instituição da PE nas primeiras horas
após a dministração dos Fab e uma monitorização clínica cuidada
parecem ser determinantes para uma evolução favorável.

MEDIÇÃO AMBULATÓRIA DA PRESSÃO ARTERIAL E
DA MASSA VENTRICULAR EM JOVENS
NORMOTENSOS COM DOENÇA POLIQUÍSTICA RENAL
AUTOSSÓMICA DOMINANTE (DPRAD)

Edgar Avito de Almeida (1);  Eduardo Infante Oliveira (2);  José 
António Lopes (1);  Ana A Almeida (2);  João Correia da Cunha (2);
Mateus Martins Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) - Serviço de Cardiologia, Hos-
pital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

A DPRAD é responsável por cerca de 5-10% dos indivíduos sob
terapêutica substitutiva da função renal (TSFR). A doença cardio-
vascular é uma das principais causas de morte nesta população,
antes ou após qualquer tipo de TSFR. Sabe-se que a HTA surge muito
precocemente, atingindo cerca de 30% de adultos jovens (20-34
anos, NHANES III) e que muitos jovens evidenciam aumento da
massa ventricular esquerda. A HTA surge assim como um dos únicos
factores modificáveis pela intervenção médica que poderá influenciar
o curso clínico desta doença. O objectivo deste estudo foi avaliar a
pressão arterial e o seu ritmo circadiano em jovens com DPRAD,
clinicamente normotensos e com função renal normal e compará-
los com um grupo controlo do mesmo grupo etário.
População e métodos: Estudàmos 33 jovens (13 M) com DPRAD
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(critérios de Ravine), com idades compreendidas entre os 21-30,
clinicamente normotensos (mais de três medições de pressão arte-
rial no consultório < 140/90, OMS) e comparà-mo-los com 23
jovens (10 M), normotensos, com função renal, sedimento e
ecografia renal normais. Após consentimento informado por escrito,
doentes e controlos fizeram ecocardiografia convencional e medição
ambulatória da pressão arterial. Usàmos o teste t-Student e o qui-
quadrado para comparar os grupos.
Resultados: Excluímos dois indivíduos do grupo controlo por
apresentarem critérios de HTA pelo MAPA. Os dois grupos não se
distiguiram quanto à idade, sexo, peso, índice de massa corporal,
hemoglobina e creatininémia. 11/33 indivíduos com DPRAD
(33,3%) vs 9/14 controlos (64%) (p=ns) apresentaram perfil não-
dipper. Contudo, a pressão arterial sistólica média (124± 7,6 vs
115± 7,4; p<0,0001), a diastólica média (77± 6,2 vs 71± 5,1;
p<0001) e a média da pressão arterial média (92± 8,8 vs 86± 5,5;
p<004) foram significativamente mais elevadas nos DPRAD que
nos controlo. Em 22/33 doentes com DPRAD (66%) foram
preenchidos os critérios de HTA diagnosticados por MAPA da ASH.
O índice da massa ventricular esquerda (LVMI) foi significativamente
mais elevado nos DPRAD (89,3± 18,3 vs 78,8± 16,1; <0,05).
Conclusões: 1. Muitos jovens com DPRAD, mesmo clinicamente
normotensos, já têm elevação da pressão arterial. 2. A elevação dos
níveis de pressão arterial pode ser responsável, entre outros factores,
pela elevação da massa ventricular esquerda nestes indivíduos. 3. É
necessária uma intervenção mas precoce nestes doentes por forma
a reduzir o risco cardio-vascular e, porventura, a deterioração da
função renal.

MICROANGIOPATIA TROMBOTICA (SHU ) ASSOCIADA
À TERAPEUTICA COM INTERFERÃO ALFA EM UM
DOENTE COM LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA

M Alcino (1);  L Escada (1);  C Carapau (1);  H Gomes (1);  J
Pratas (1);  S Almeida (3);  M Cunha (2);  M Campos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patologica,
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; (3) -
 Serviço de Hematologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal

É conhecida a possibilidade de ocorrência de Microangiopatia
Trombotica com envolvimento renal em doentes com Leucemia
Mielóide Crónica (LMC), sob tratamento com interferão alfa.
Descrevemos o caso de um doente de 24 anos de idade com LMC
diagnosticada em 2000, internado no Serviço de Hematológia dos
HUC com quadro de alterações de estado de consciência, agitação,
epistaxis, cefaleias e hipertensão arterial grave (200/140 mmHg).
O doente encontrava-se a fazer tratamento com hidroxiurea 1gr/
dia P.O e interferão á 6 milhões U/dia desde há 48 meses.
O estudo complementar realizado, veio a revelar a presença de
anemia hemolítica não imune, trombocitopenia, insuficiência renal
aguda, compatível com quadro de Síndrome Hemolítico Uremico.
Foi realizada biopsia renal que confirmou esta hipótese diagnostica,
com envolvimento essencialmente das pequenas artérias. Suspendeu
a terapêutica com interferão e hidroxiurea.
O doente foi submetido a 7 sessões de Plasmaferese, corticoterapia,
com remissão do quadro hematológico . Devido ao agravamento da
insuficiência renal teve necessidade de iniciar hemodiálise, não
havendo recuperação da função renal. Manteve-se em programa

regular de hemodiálise encontrando-se em lista de espera para o
transplante renal.
Apesar da Microangiopatia Trombotica ser efeito secundário raro
da terapêutica com interferão á, este caso clínico evidencia essa
relação, já que foram excluídas outros factores etiológicos.

AMILOIDOSE RENAL - CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO DE
NEFROLOGIA

M Alcino (1);  C Carmen (1);  P Jorge (1);  C Mário (1);  M
Cunha (2)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal; (2) - Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

Objectivo: De Janeiro de 1987 a Dezembro de 2004 foram realizadas
neste Serviço 1042 biópsias renais ( BR ) de rim nativo. Em 27 ( 2,6
% ) o diagnóstico foi de Amiloidose Renal. Procuramos caracterizar
as principais alterações clínicas e laboratoriais encontradas e
determinar de que forma estas influenciaram o prognóstico destes
doentes
Materiais e métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo
incluindo 27 doentes biopsados entre 1987 e 2004. Destes, 16 eram
do sexo masculino (59%) e 11 do sexo feminino (41%).Em 21
(78%) a BR mostrou a presença de amiloidose AA e em 6 (22%)
amiloidose AL, com a idade média de 53 A e 65 A respectivamente.
Dos 27 doentes, 26 apresentaram-se com síndrome nefrótico ( SN
) - Prot 24h > 3.5 gr e 6 com insuficiência renal ( IR ) - Cr >1.5mg%.
Das variáveis analisadas encontraram-se as seguintes médias:
Albumina sérica-2,13 mg/dl, Proteinúria-9,39 gr/24 h , Hgb-12.2
gr/l, PCR-2,6 mg/dl .
Resultados: Procedeu-se ao acompanhamento dos 27 doentes du-
rante o período de um ano.
10 doentes (37,04%) evoluíram para insuficiência renal crónica
terminal com necessidade de hemodiálise e destes 5 faleceram; 8
doentes (29,63%) mantiveram o SN e função renal normal; 5 doentes
( 19% ) evoluíram para IR sem necessidade de hemodiálise e 4
(14,81%) faleceram sem necessitar de terapêutica hemodialítica. A
taxa de mortalidade no período de um ano foi de 33% (9 doentes)
com maior incidência nos indivíduos com amiloidose AA. Dos
parâmetros avaliados a IR e a Hipoalbuminémia ( Alb<2.5 gr/dl ) na
altura da BR foram os factores que determinaram pior prognóstico
. No grupo de doentes com estes dois factores concomitantes ( 4
doentes ) a mortalidade foi de 100% ao fim de um ano
Conclusões: A presença de Insuficiência Renal ou Hipoalbu-
minémia grave na altura do diagnóstico foram os factores que mais
determinaram o prognóstico destes doentes, contribuindo de forma
significativa para a taxa de mortalidade encontrada ao fim de um
ano.
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CISTINÚRIA: REVISÃO CASUÍSTICA

Susana Sofia Figueiredo (1); José Sizenando Cunha (1); Teresa  Maria 
Costa (1); Maria Sameiro Faria (1); Maria Conceição  Mota (1);
Joaquim Elói Pereira (1)
(1) - Nefrologia Pediátrica, Hospital de Crianças Maria Pia, Porto,
Portugal

A cistinúria é uma causa rara de litíase renal, causada por um erro
genético autossómico recessivo no transporte de aminoácidos
dibásicos das células tubulares renais e do epitélio intestinal.O
diagnóstico é feito com base na história familiar, no aumento dos
aminoácidos urinários (cistina, ornitina, lisina e arginina) e na
identificação de cristais hexagonais na urina. A classificação
tradicional da cistinúria nos subtipos I, II e III, conforme o perfil de
excreção de cistina nos heterozigotos obrigatórios, foi modificada
após a identificação dos genes envolvidos nesta doença (SLC3A1
no cromossoma 2 e SLC7A9 no cromossoma 19). A designação
actual em Cistinúria tipo A e Cistinúria tipo B (International Cystinu-
ria Consortium) baseia-se na homozitotia nestes genes.
Método: Análise retrospectiva dos doentes com cistinúria da
consulta de Nefrologia Pediátrica.
Resultados: Os autores apresentam 7 casos de cistinúria, 4 do sexo
feminino, com idades na data de apresentação da doença entre 1
mês e 14 anos. Em 5 casos (71%) a história familiar foi positiva. A
forma de apresentação clínica da doença foi variada: eliminação de
cálculos em 3 doentes, cólica renal em 2, pielonefrite aguda em 1 e
rastreio familiar em 1 doente. A dimensão dos cálculos variou entre
5 e 90 mm, com localização renal em 4 casos, na junção vesicoureteral
em 2 e a nível vesical em 1. O tratamento de todos os
doentes incluiu o reforço da ingestão hídrica, restrição de sódio e
alcalinização da urina. Quatro crianças foram tratados com
captopril, e 1 com penicilamina. Uma necessitou de litotrícia e
vesico-litotomia e outra efectuou pielo-litotomia. A evolução clínica
mostrou recorrência de crises de cólica renal em 3 crianças, 1 caso
de pielonefrite aguda e um episódio de insuficiência renal aguda
obstrutiva.
Na cistinúria, a abordagem terapêutica procura manter concentrações
urinárias de cistina menores que 250 mg/l e aumentar a sua
solubilidade. Mesmo com terapêutica médica óptima os
procedimentos cirúrgicos podem ser necessários. A emergência de
uma análise genética e a clarificação patofisiológica da cistinúria
obrigou à reclassificação da doença.
Conclusão: A cistinúria é uma causa de litíase a considerar na
criança. A apresentação é variável e o tratamento médico nem
sempre é eficaz. A caracterização genética veio esclarecer a
patofisiologia da doença.

COMPARAÇÃO ENTRE OS PADRÕES DE PRÁTICA (PP)
DOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL (MCG) COM OS
DOS NEFROLOGISTAS(MN) NO TRATAMENTO DA
DOENÇA RENAL CRÓNICA(DRC)

Carla S Rocha (1);  Ana L Pires (1);  Pedro T Cruz (1);  Patricia 
C Mota (1);  José M Assunção (1); Carlos J Barreto (1);  Álvaro 
G Vaz (1);  José M Vinhas (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital São Bernardo, Setúbal, Portugal

A referenciação precoce à Nefrologia tem sido defendida como um
método para melhorar o seguimento dos doentes(dts) com DRC.
Pretendemos comparar os PP dos MCG com os dos MN. Estudámos
732 dts (358 sexo masculino) com idade média de 69+/-17 anos
com DRC seguidos, pelo menos 6 meses em um único Centro, e
comparámos os dados à data da referenciação com os da última
Consulta. O tempo médio de seguimento foi de 41,6 meses.
Definimos como alvos: Pressão Arterial(PA) <130/80mmHg,
LDL<100mg/dl e PTH (propostos pela NKF). Descrevem-se as
características dos dts seguidos pelos MCG e MN na tabela1.

Tabela 1
MCG MN p

 GFR(MDRD)(ml/min) 42,6+/-18 32,1+/-14 <0,001
 PA sistólica(mmHg) 157+/-29 145+/-25 <0,001
 PA diastólica(mmHg) 87+/-15 79+/-13 <0,001
 PA<130/80(mmHg) 8,7% 17,3% <0,001
 PA<120/80mmHg 5,2% 8,3% <0,05
 PA120-139/80-89mmHg 16,0% 30,8% <0,001
 PA140-159/90-99mmHg 24,2% 28,5% ns
 PA>160/100mmHg 53,5% 33,2% <0,001
 NºAntihipertensores 1,8+/-1,1 2,9+/-1,2 <0,001
 Diuréticos 58,6% 87,3% <0,001
 Sódio Urinário(NaU)(mEq/dia) 163+/-76 153+/-74 <0,05
 Determinação PTH 0% 40,7%
 Hiperparatiroidismo(HPT) sob Vit D NA 62,3%
 Determinação LDL 66,6% 94,5% <0,001
 Dislipidémia sob estatina 32,8% 78,2% <0,001
 Controlo Dislipidémia 18,5% 40,0% <0,001
 Nº Farmacos 5,0+/-2,8 7,4+/-2,7 <0,001

Apesar da baixa prevalência de dts com PA controlada, esta foi
significativamente maior nos dts seguidos pelos MN em comparação
com os MCG, à custa de um nº significativamente superior de
antihipertensores, maior prescrição de diuréticos e menor ingesta
de sal, avaliada pelo NaU. Nos dts em Estadio 2 da JNC VII(PA>160/
100mmHg) com redução da PA houve uma diminuição significativa
do NaU(168+/-68 vs 151+/-64, p<0,02), ao contrário dos dts que se
mantiveram no mesmo estadio (161+/-84 vs 168+/-77).
Na altura da referênciação pelos MCG nenhum doente tinha
determinação da PTH. Quanto à prática dos MN verificou-se uma
insuficiente monitorização e tratamento do HPT.
Em relação à monitorização da dislipidémia e ao seu tratamento
verificou-se que foram significativamente maiores após o
seguimento pelos MN, com maior controlo da dislipidémia.
Em conclusão, neste grupo de dts, houve um melhor controlo dos
parâmetros avaliados pelos MN em comparação com os MCG, o
que torna necessária a implementação de acções para corrigir esta
situação e simultaneamente, existe um largo espaço para melhorar
os PP dos MN.
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DEFICIÊNCIA DE 25-HIDROXIVITAMINA D E NÍVEIS
SÉRICOS DE HORMONA DAS PARATIRÓIDES NA
AMILOIDOSE HEREDITÁRIA POR TRANSTIRRETINA
(ATTR V30M)

Luísa Lobato (1);  Isabel Fonseca (1);  Josefina Santos (1);  Idalina
Beirão (1);  Carla Cunha (3);  Paulo Pinho Costa (4);  José Carlos 
Oliveira (3);  António Cabrita (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Geral de Santo António, Porto,
Portugal; (2) - Unidade Clínica de Paramiloidose, Hospital Geral
de Santo António, Porto, Portugal; (3) - Serviço de Patologia Labo-
ratorial, Hospital Geral de Santo António, Porto, Portugal; (4) -
 Centro de Estudos de Paramiloidose,, INSA, Porto, Portugal

Introdução: Na insuficiência renal crónica (IRC) associada à
amiloidose ATTR V30M os níveis de hormona das paratiróides
(PTH) foram descritos como normais em metade dos casos. Nestes
doentes, não se verificando estímulo da glândula paratiróide, poder-
se-ia esperar que o nível de vitamina D se mantivesse normal. O
melhor indicador dos depósitos da vitamina D é a concentração
sérica de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D].
Objectivo: Avaliação dos níveis de vitamina D e do padrão de
resposta da PTH em doentes e portadores assintomáticos da mutação
TTR V30M.
Doentes e Métodos: Quarenta e sete doentes e 14 portadores
assintomáticos foram incluídos no estudo durante os meses de
Inverno. O início de doença foi considerado o da apresentação
neuropática. A deficiência de 25(OH)D foi definida por valores <20
nmol/L. Valores de PTH(i)>65 pg/ml constituíram critério de
hiperparatiroidismo. A função renal foi estimada pela fórmula
Cockcroft e Gault e cistatina C sérica; IRC foi considerada
se creatinina >1,1 mg/dl.
Resultados: Os doentes apresentavam em média 47,1 anos e 7,6
anos de evolução da neuropatia. Os portadores tinham em média 36,3
anos. Oito doentes apresentavam IRC e em 19 a filtração glomeru-
lar estimada pela cistatina foi <60 ml/min. Os níveis de 25(OH)D
foram <20 nmol/L em 24 doentes (51,1%) e em 2 portadores; em
10 doentes estes valores foram <5 nmol/L. A concentração mediana
de 25(OH)D nos doentes foi significativamente mais baixa que nos
portadores (19,8 vs 49,6 nmol/L; P=0.001), não se verificando
diferenças significativas na PTH (41,0 vs 40,5 nmol/L; P=0.58)
e cálcio ionizado (1,22 vs 1,20 mmol/L; P=0.16). Não houve
diferenças significativas nos níveis de 25(OH)D nos doentes com e
sem IRC. Na presença de 25(OH)D <20 nmol/L verificamos níveis
de PTH<65 pg/ml em 16 doentes (66,7%) e em 2 portadores
assintomáticos.
Conclusões: A deficiência de 25(OH)D é comum nos doentes
com amiloidose por transtirretina. Na presença de valores baixos de
25(OH)D não há hiperparatiroidismo na maioria dos casos. A
nutrição poderá ser determinante nos níveis de 25(OH)D. Tal como
noutras nefropatias a associação entre a deficiência de 25(OH)D e
a elevação de PTH mantém-se.

EXPERIÊNCIA DE UMA CONSULTA DE TRANSIÇÃO (CT)
DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA - NEFROLOGIA DE
ADULTOS

Sofia Conceição Jorge (1); Teresa S. Campos (2); Maria A. Alfaro 
(2); Sofia I. Sarafano (2); Fernando Coelho Neves (1); Erica L. 
Mendonça (2); Margarida M. Almeida (2); Mateus  Martins Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Unidade de Nefrologia Pediátrica do S. Pediatria, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal

Apresentamos a experiência de uma CT Nefrologia Pediátrica -
Adultos num hospital central, de Janeiro de 1998 até Junho de
2005, à qual foram referenciados 69 doentes, 28 do sexo feminino
e 41 do sexo masculino, com as seguintes patologias: 28 doentes
com Glomerulopatias, 19 doentes com Uropatias, 13 doentes com
Tubulopatias e 9 doentes com outras patologias. Destes, 5 doentes
não se apresentaram na CT.
A idade média à data do diagnóstico da doença renal foi de 6,7 anos
(pré-natal a 16A.) e a idade média à data de transferência foi de 18
anos (15 a 31A.); a idade média actual é de 23,3 anos (15 a 40A.).
O tempo médio de seguimento cumulativo é de 17,6 anos (6 a 28
A.), correspondendo a um tempo médio de seguimento de 13,7 anos
(3 a 27 A.) na Pediatria e de 3,9 anos (1 a 7A.) na consulta de
Adultos.
A função renal dos doentes à data de chegada à CT era normal em 51
casos (74%), 18 doentes eram IRC, 9 em estadio 1 (1 dos quais evoluiu
para estadio 2) e 9 em estadio 4 (que evoluíram para estadio 5).
Saíram da CT 14 doentes pelos seguintes motivos: 1 abandono da
Consulta, 4 doentes para C. de Nefrologia de outros Hospitais e 9
doentes atingiram o estadio 5 de IRC (13%), tendo necessitado de
suporte dialítico (actualmente, 4 em HD, 1 em DP e 4 foram
Transplantados).
Permanecem em Consulta 50 doentes. Ocorreram re-internamentos
por complicações em apenas 3 doentes (1 doente com trombose
venosa profunda, 2 doentes por recidiva de Síndrome Nefrótico).
O reduzido número de casos de abandono da consulta reflecte a
eficácia da sua organização e, porventura, a maior sensibilização
destes doentes para a sua patologia.

TUBULOPATIAS: EXPERIÊNCIA DE UMA CONSULTA DE
TRANSIÇÃO NEFROLOGIA PEDIÁTRICA - NEFROLOGIA
DE ADULTOS

Sofia Conceição Jorge (1); Teresa S. Campos (2); Sofia I. Sara-
fano (2); Maria A. Alfaro (2); Fernando Coelho Neves (1); Erica 
L. Mendonça (2); Rosário S. Stone (2); Mateus Martins Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Unidade de Nefrologia Pediátrica do S. Pediatria, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal

Os autores apresentam a experiência de seguimento de doentes com
tubulopatias numa consulta de transição (CT) realizada num hospi-
tal central desde 1998. A esta Consulta foram referenciados 13
doentes (7 sexo masculino, 6 sexo feminino) com tubulopatias, o
que representa 19% da patologia prevalente na consulta.
A idade média à data do diagnóstico foi 3,6 anos (3 meses a 6 anos),
a idade média à data de transição foi 23,7 anos (19 a 33 anos) e a
idade média actual é de 27 anos (21 a 40 anos). A duração média
cumulativa de seguimento é de 21,9 anos, correspondendo a um
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tempo médio de seguimento de 18 anos na Pediatria (13 a 27) e de
3,9 anos na consulta de Adultos (1 a 7 anos).
As tubulopatias seguidas são as seguintes: 3 casos de Acidose Tubular
Renal (2 distais, 1 mista), 3 casos de doença de Bartter, 4 casos de
Raquitismo Hipofosfatémico, 2 casos de Hipercalciúria idiopática e
1 caso de Tubulopatia não especificada.
Todos os doentes permanecem em consulta; a terapêutica foi mantida
em todos os casos, não se verificaram complicações nem re-
internamentos. A função renal é normal em todos os doentes.
A evolução clínica destes doentes traduz uma aparente estabilização
sob terapêutica; no entanto, à data de transferência muitos dos
doentes têm já sequelas da doença subjacente, nomeadamente atraso
do crescimento e deformidades esqueléticas. O diagnóstico atempado
permite minimizar as consequências da doença para o doente e, nos
casos hereditários, para os seus descendentes.

DARBEPOETINA ALFA: UTILIZAÇÃO QUINZENAL E
MENSAL EM DOENTES INSUFICIENTES RENAIS
CRÓNICOS

Cândido Ferreira (1)
(1) - Eurodial, Centro de Nefrologia e Diálise de Leiria, Leiria,
Portugal

Introdução: A darbopoetina alfa é uma molécula análoga da
eritropoetina humana recombinante sendo eficaz no controlo da
anemia em doentes com insuficiência renal crónica. A darbopoetina
alfa apresenta como principal característica face às alternativas
terapêuticas o facto de ter uma semi-vida cerca de 3 vezes superior,
o que permite a sua administração de forma mais espaçada.
Este estudo teve como principal objectivo avaliar a proporção de
doentes, com doença renal crónica, que mantêm níveis de
hemoglobina (Hb) entre 10.0 e 13.0 g/dl, quando recebem
darbepoetina alfa, por via subcutânea, de 2 em 2 semanas e de 4 em
4 semanas.
Metodologia: Estudo observacional, multicêntrico, aberto, não
comparativo, de avaliação do tratamento com darbepoetina alfa
por via subcutânea, durante um período de 28 semanas. A
periodicidade da administração foi alterada de acordo com a prática
clínica. Foram incluídos doentes com clearance de creatinina entre
15-40 ml/min e reservas adequadas de ferro.
Resultados: Foram analisados dados referentes a 42 doentes, idade
média 71 ±15 anos. Na visita inicial o valor médio de Hb era de 11,6
±1,2 g/dl. Vinte e oito por cento apresentavam valores de Hb
inferiores a 11 g/dl. A dose média mensal inicial de darbepoetina
alfa foi de 1,3±0,6 µg/Kg, estando 45% dos doentes a fazer
administrações mensais. Após 28 semanas, o valor médio de Hb era
de 11,6±0,9 g/dl, tendo 19% dos doentes valores de Hb inferior a 11
g/dl. A dose média de darbepoetina alfa registou uma redução para
0,9±0,6 µg/Kg (p=0,28), estando 50% dos doentes a fazer
administrações mensais.
Conclusão: Este estudo mostrou que a darbepoetina alfa administrada
de 2 em 2 semanas ou de 4 em 4 semanas, de acordo com a prática
clínica corrente é eficaz na correcção da anemia em doentes com
insuficiência renal crónica. Parece existir uma tendência para que
em doentes controlados seja possível reduzir a dose administrada
mantendo a eficácia.

CONTROLO DE FACTORES DE RISCO ASSOCIADOS A
DOENÇA CARDIOVASCULAR NUMA POPULAÇÃO DE
DOENTES COM DOENÇA RENAL CRÓNICA(DRC): A
FÁBULA DE LA FONTAINE?

Ana L Pires (1); Carla S Rocha (1); Pedro T Cruz (1); Patricia 
C Mota (1); José M Assunção (1); Carlos J Barreto (1); Álvaro G 
Vaz (1); José M Vinhas (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital de São Bernardo, Setúbal,
Portugal

A prevalência de doença cardiovascular (DCV) nos doentes (d)
com DRC é bastante elevada, sendo fundamental a identificação e a
redução dos factores de risco associados. Estudámos a sua
prevalência em d com DRC com Taxa de Filtrado Glomerular (TFG)
inferior a 60ml/min(MDRD) e avaliamos comorbilidades
relacionadas: HTA, dislipidémia, diabetes, anemia, obesidade,
tabagismo, educação, proteinúria e hiperparatiroidismo (Hpt) e o
seu manejo de acordo com os alvos preconizados por JNC VII e
NKF-DOQI. Foram estudados 646 d (303 homens) com idade média
de 70+/-13 anos (21-91), 23% diabéticos, 33% analfabetos, seguidos
prospectivamente em Consulta Externa de Nefrologia durante 41+/
- 34 meses (6-184), com estadiamento (E) de DRC: E3- 340d, E4 -
 204d e E5-102d.
A prevalência de DCV foi 39% (25% coronária, 14% cerebrovascu-
lar e 12% arterial periférica), estando expostos nas tabelas 1 e 2 a
prevalência dos factores de risco avaliados e seu manejo,
respectivamente.
Numa análise multivariada foram factores predictores positivos de
DCV a idade, o sexo masculino e a diabetes (p<0,001). Nos diabéticos
o odds ratio para DCV foi 3,7 (0,97-0,99, IC 95%). A TFG foi um
predictor negativo de DCV (p<0,02).

Tabela 1
PREVALÊNCIA DE FACTORES
DE RISCO DCV Sem DCV P
HTA(%) 99 98 ns
Dislipidémia(%) 98 95 ns
Diabetes(%) 51 25 0,001
Anemia(%) 49 47 ns
Hpt(%) 43 52 ns

Tabela 2
MANEJO DE FACTORES DE RISCO DCV Sem DCV p
Controlo da HTA(%) 14 14 ns
HTA sem antihipertensores(%) 2 3 ns
Controlo da Dislipidémia(%) 41 33 <0,05
Dispilidémia sem terapêutica(%) 5 9 ns
Diabetes com HbA1C<7%(%) 49 45 ns
Obesidade(%) 24 36 <0,02
Tabagismo(%) 5 10 <0,05
Controlo da Anemia(%) 86 85 ns
Anemia sem terapêutica(%) 5 4 ns
Proteinúria(g/dia) 0,8+/-1,4 0,9+/-1,7 ns
Proteinúria sem IECA/ARA(%) 11 11 ns
Controlo do Hpt(%) 58 48 ns
Hpt sem terapêutica(%) 38 42 ns

Em conclusão, houve uma elevada prevalência dos factores de risco
avaliados, sendo o controlo insatisfatório, apesar da elevada % de
doentes com terapêutica dirigida. O risco de DCV nos diabéticos foi
3,7x superior. Verificou-se um melhor controlo da dislipidémia e
tabagismo e uma menor prevalência de obesidade nos doentes com
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DCV. Estes dados evidenciam dificuldade em atingir os objectivos
propostos, sobretudo nesta população com baixo nível socio-
económico e de educação.

UTILIZAÇÃO DE ERITROPOIETINA NA FASE PRÉ-
DIÁLISE

Engrácia M Barber (1); Felicidade M Manuel (1); João Paulo 
Travassos (1); João Ribeiro Santos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Curry Cabral, Lisboa, Portu-
gal

Os a.a. fazem o levantamento da utilização de EPO na fase pré-
diálise, no Serviço de Nefrologia do Hospital Curry Cabral (HCC).
Dos cerca de 4000 doentes(d.) seguidos na referida consulta,no 1º
trimestre de 2005, 202 d. estavam sob EPO há pelo menos 3 meses,
com parâmetros clínicos e laboratoriais avaliáveis e não estavam
submetidos a nenhuma técnica de substituição da função renal : 158
d.(78%) sob DarboEPO e 44d.(22%) sob BetaEPO, sendo a
distribuição por sexos F/M : 53%/47%.
No início da terapeutica a hemoglobina média era 9,5 gr/dl e, volvidos
1,8 anos ,é agora de 11,9 gr/dl. Tal foi conseguido com dose de
DarboEPO de 31,7 ug(±24) /semana e de 3886 U(±2587)/semana
de BEPO.
Os parâmetros marciais são : Ferro médio 61,8 ug/dl(± 29), Ferritina
média 166,2 ng/ml (±29), Saturação transferrina 26,6%(±12), sendo
de realçar que 39,2% dos d. não tinham nenhum destes parâmetros
avaliados no último ano. 61,1% dos d. estão ou estiveram medicados
com ferro oral.
A ureia média é 123 mg/dl(±48 ), creatinina média é 2,9 gr/dl(±1,3),
sendo de salientar que 23,7% dos d. sob EPO têm actualmente
creatinina < 2 mg/dl.
Em conclusão, a maioria dos d. seguidos no HCC na fase prédiálise
recebem darboEPO, a administração de EPO foi eficaz e ocorreu
com valores muito variáveis de função renal, e numa grande
percentagem não é feita uma avaliação periódica dos parâmetros
marciais.

NEFROCALCINOSE MEDULAR ASSOCIADA A ABUSO
CRÓNICO DE FUROSEMIDA

Catarina G. Prata (1); Rui A. Castro (1); Maria João Carvalho (1);
Maria José Sequeira (2); Teresa M. Morgado (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar Vila Real/Peso da
Régua, Vila Real, Portugal; (2) - Serviço de Radiologia, Centro
Hospitalar Vila Real/Peso da Régua, Vila Real, Portugal

A terapêutica continuada com furosemida constitui um factor
predisponente reconhecido de nefrocalcinose medular em crianças.
Esta associação é raramente descrita em adultos.
Descrevemos o caso de um homem, 37 anos, com utilização
prolongada e abusiva de furosemida e laxantes. Diagnóstico de
distúrbio do comportamento alimentar aos 15 anos. Ex-
toxicodependente, com antecedentes de alcoolismo e portador de
hepatite C crónica. Hipocaliémia crónica, motivando internamentos
recorrentes desde os 35 anos.
Admitido no nosso serviço por insuficiência renal aguda (ureia sérica
121 mg/dL, creatinina sérica 4,1 mg/dL, potássio sérico 5.0 mEql/
L) após intensificação da dose de diurético (furosemida 800 mg/dia)

nas três semanas prévias. Consumo recente de anti-inflamatórios e
analgésicos. Apresentava-se desnutrido (IMC = 14,67), desidratado
e hipotenso (TA 72/50 mm Hg). A ecografia e TAC renais mostraram
nefrocalcinose medular bilateral. O estudo analítico (2º dia de
internamento) revelou hipocaliémia (3,0 mEq/L), hipocalcemia
(cálcio sérico total: 7,9 mg/dL), hipofosfatemia (2,0 mg/dL) e
hipoalbuminemia (2,2 mg/dL).
Recuperação rápida da função renal com fluidoterapia: ao 4º dia,
creatinina sérica 1,0 mg/dL, depuração de creatinina 33,5 ml/m.
Nessa data, calciúria 45.6 mg/dia (normal <300 mg), proteinúria
0.17 mg/dia, pH urinário 6.0, pH arterial 7,39 e bicarbonatemia
21,8 mmol/L. Teve alta hospitalar, orientado para consulta ex-
terna.
Em conclusão, a nefrocalcinose medular, quando detectada no
adulto deve levantar a suspeita de abuso crónico de furosemida.

GLUCOSÚRIA RENAL FAMILIAR: ANÁLISE
MOLECULAR DO GENE SLC5A2 E EVIDÊNCIA DE
NATRIURESE E DEPLEÇÃO DE VOLUME

Joaquim Calado (1); Judith Loeffler-Ragg (2); Faysal Gok (3); Onur
Sakallioglu (3); Karl Lhotta (2); José Barata (4)
(1) - Departmento of Genética, Faculdade de Ciências Médicas,
UNL, Lisboa, Portugal; (2) - Division of Nephrology, Innsbruck
Medical University, Innsbruck, Austria; (3) - Division of Pediatric
Nephrology, GATA Medical Faculty, Ankara, Turkey; (4) - Serviço
de Nefromedicina, Hospital de Santa Cruz, Carnaxide, Portugal

A Glicosúria Renal Familiar (GRF) é uma tubulopatia hereditária
caracterizada por glucosúria isolada e persistente na ausência de
hiperglicémia. Em 2003 descrevemos as segunda e terceira mutações
no gene SLC5A2, que codifica o co-transportador de Na+/glucose
SGLT2, como responsáveis por GRF. Apresentamos agora a avaliação
fenotípica e molecular de 6 famílias GRF.
Após identificação de 6 probandos, procedemos ao despiste de
glucosúria nos restantes elementos familiares. Nos indivíduos com
glucosúria severa, a activação do sistema renina angiotensina-
aldosterona (SRAA) foi avaliada a fim de quantificar a depleção de
volume de líquido extracelular (VLEC). A pesquisa de mutações foi
realizada por sequenciação directa dos produtos de PCR da região
codificante genómica do gene SLC5A2.
Identificámos 6 mutações distintas, incluindo 4 novos alelos. Em 4
indivíduos não aparentados, ambos os alelos se encontravam
mutados, numa outra família apenas um alelo mutado foi identificado
e na família restante, nenhuma mutação foi caracterizada. A mutação
frameshift p.Q167fsX186 foi encontrada em 2 indivíduos não
aparentados, incluindo um heterozigótico composto para o alelo
p.N654S. Os alelos IVS12+1G>A e p.A102V foram encontrados
em homozigotia em 2 famílias. Finalmente, num outro doente,
detectou-se heterozigotia composta para os alelos p.R132H e
p.A219T. O doente homozigótico para a mutação p.A102V apresenta
glucosúria severa de 70 g-24h e evidência de activação do SRAA.
Identificámos um total de 6 mutações, sendo que 4 são novas na
literatura, o que permite excluir heterogeneidade genética
significativa, mas confirmar heterogeneidade alélica importante na
GRF. Adicionalmente, documentámos, pela primeira vez na FGR e
em caso de glucosúria severa, depleção de VLEC tal como aferido
pela activação do SRAA.
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SÍNDROME DO GENE CONTÍGUO TSC2/PKD1 – CASO
CLÍNICO

Iris Susana Maia (1); Maria Sameiro Faria (1); Maria Conceição 
Mota (1); Teresa Maria Costa (1); Susana Fialho Nunes (2); Helena 
Fernandes Silva (2); Almerinda Barroso Pereira (2); Joaquim Elói 
Pereira (1)
(1) - Serviço Nefrologia Pediátrica, Hospital Maria Pia, Porto,
Portugal; (2) - Serviço Pediatria, Hospital S. Marcos, Braga, Por-
tugal

A esclerose tuberosa (TS) é uma doença autossómica dominante
com envolvimento multisistémico, que se caracteriza pelo
desenvolvimento de hamartomas em diferentes partes do corpo e
que resulta de mutações nos genes supressores tumorais TSC1 e
TSC2. A nível renal, o aparecimento de múltiplos angiomiolipomas
é responsável pela principal sintomatologia, apesar de quistos renais
simples também poderem estar presentes em cerca de um terço dos
doentes. O gene TSC2, que codifica a proteína tuberina, localiza-se
no cromossoma 16p13.3 em posição adjacente ao gene PKD1,
principal responsável pela doença renal poliquística autossómica
dominante (DRPAD). Num subgrupo raro de doentes, a presença de
uma deleção que afecta simultaneamente os genes TSC2 e PKD1
resulta no aparecimento do síndrome do gene contíguo TSC2/PKD1,
o qual se caracteriza pelo aparecimento em idade precoce duma
forma particularmente agressiva de DRPAD em
combinação com expressões fenotípicas variadas de TS.
Os autores descrevem o caso de um lactente do sexo masculino,
filho de pais jovens, não consanguíneos, enviado aos 8 meses de
idade para o Serviço de Nefrologia Pediátrica para estudo de quadro
de distensão abdominal e tumefacção nos flancos associado a
hipertensão arterial (HTA) grave. O estudo ecográfico mostrava
“rins volumosos, sem qualquer grau de diferenciação parenquimo-
sinusal, com diâmetro bipolar à direita de 129mm e à esquerda de
133mm, com múltiplas formações quísticas (que variavam entre
5mm a 5cm)”. A função renal era normal. Iniciou tratamento para
a HTA tendo ficado controlada com terapêutica tripla (propanolol,
captopril e nifedipina). Aos 21 meses, no estudo de uma convulsão
não febril, foi efectuada RMN cerebral que mostrou nódulos
subependimários e astrocitomas de células gigantes. A observação
oftalmológica revelou hamartoma retiniano e a nível cutâneo eram
notórias várias manchas hipomelanóticas (mais de três). Estes
aspectos clínicos cumprem os critérios de diagnósticos de TS (Con-
sensus Conference, 1998). A análise citogenética de alta resolução
mostrou um cariótipo normal. Aguarda estudo genético de
hibridização fluorescente “in situ” (FISH).
No síndrome do gene contíguo, um efeito sinergístico ou aditivo
resultante da deleção dos genes envolvidos (TSC2/PKD1) poderá
ser responsável pela severidade das manifestações clínicas
observadas. Trata-se de uma entidade rara, que deve ser equacionada
na avaliação clínica de crianças com TSC associada a doença
poliquística renal de inicio precoce e de forma mais geral na avaliação
de todos os doentes com DRPAD que desenvolvem insuficiência
renal crónica terminal antes da 4ª - 5ª década de vida.

DOENÇA DE FABRY E MIELOMA MÚLTIPLO CASO
CLÍNICO

Silva Oliveira Sandra (1); Paiva Maria Ana (1); Costa Maximino 
José (1); Baldaia Penetra Jorge (1); Henrique Manuel Rui (2);
Loureiro Correia Alfredo (1)
(1) - Serviço Nefrologia, IPO Porto, Porto, Portugal; (2) - Serviço
Anatomia Patológica, IPO Porto, Porto, Portugal

A doença de Anderson-Fabry é um distúrbio de acumulação, ligado
ao cromossoma X, resultante do défice da alfa galactosidase A. Para
além da sua apresentação clássica, com atingimento cutâneo e
neurológico, pode ter diferentes fenótipos, o que dificulta o seu
diagnóstico. A heterozigotia nas mulheres pode condicionar formas
menos agressivas da doença.
Apresenta-se o caso de uma mulher de 67 anos, hipertensa, com
história de astenia, anorexia e hipersudorese nocturna, com dois
meses de evolução.
Constatada insuficiência renal rapidamente progressiva e anemia.
Sedimento urinário sem alterações, urina de 24 horas com 1 g de
proteinúria, estudo imunológico e ecografia renovesical normais.
Para esclarecimento diagnóstico, pediu-se imunoelectroforese de
proteínas e efectuou biópsia renal.
A biópsia mostrou profileração mesangial e da matriz, atrofia tubu-
lar e fibrose intersticial, vasos com espessamento da muscular e da
íntima e reduplicação da membrana elástica interna. A
imunofluorescência foi negativa. Na análise ultraestrutural não
existiam depósitos imunes, mas eram evidentes agrupamentos de
estruturas lisossomais e numerosos corpúsculos myelin-like numa
célula, sugerindo lesão glomerular por doença de Fabry.
Confirmou-se, posteriormente, o défice da alfa galactosidase A nos
leucócitos.
Os familiares da doente foram enviados para rastreio da doença.
No decorrer do estudo identificou-se mieloma múltiplo de cadeias
leves lambda (imunoelectroforese de proteínas urinárias com banda
monoclonal lambda e mielograma com 28% de plasmócitos atípicos).
Iniciou tratamento com dexametasona e idarrubicina e necessitou
de diálise três meses após o diagnóstico. Faleceu sete meses depois,
por progressão da doença hematológica.
Este caso demonstra a relevância da microscopia electrónica no
exame histopatológico do rim e confirma que a doença de Fabry é
subdiagnosticada nos doentes com insuficiência renal terminal.
Não encontramos na revisão bibliográfica qualquer referência à
associação de doença de Fabry e mieloma múltiplo.

ADIPONECTINÉMIA NOS DOENTES COM DOENÇA
POLIQUÍSTICA RENAL AUTOSSÓMICA DOMINANTE:
RESULTADOS DE ESTUDO PRELIMINAR

Edgar Avito de Almeida (1);  José António Lopes (1);  Catarina 
Maria Thiram (2);  Joana Maria Ferreira (2);  Fernanda  Maria 
Marques (3);  Manuel Pires Bicho (2);  Mateus Martins Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Cadeira de Genética, Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa,
Portugal; (3) - LNETI, LNETI, Lisboa, Portugal

A adiponectina é uma adipocitocina cujo nível sérico reduzido tem
sido correlacionado com um aumento do risco cardiovascular em
doentes com Diabetes mellitus e Hipertensão arterial, sendo a
activação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) um
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dos mecanismos fisiopatológicos implicados na presença de
hipoadiponectinémia numa elevada percentagem de doentes com
Diabetes mellitus e Hipertesão arterial.
Sabe-se que nos doentes com Doença Poliquística Renal Autossómica
Dominante (ADPKD) ocorre a activação do SRAA devido à isquémia
intra-renal provocada pela compressão vascular pelos quistos renais.
Deste modo, este estudo avalia, pela primerira vez, o nível sérico de
adiponectina nos doentes com ADPKD. Foram avaliados 61 doentes
com ADPKD (31 homens): 45 doentes com Doença Renal Crónica
(DRC) estadio 1 (idade média 32,2 +/- 9,2 anos) e 16 com DRC
estadio 4 e 5 (idade média: 57 +/- 9,4 anos) e 21 indivíduos
normotensos, sem doença renal e não diabéticos, com idade média
de 26,7 +/- 3,2 anos. Após período de jejum nocturno, colheu-se
sangue para determinação de glicémia, perfil lipídico, Lp(a),
insulinémia e adiponectinémia. A determinação da adiponectinémia
foi efectuada no plasma, por método ELISA, usando-se um “kit”
comercializado (Human adiponectin/acrp3 Oelisa Kit). A idade média
dos doentes com DRC estadio 1 foi significativamente superior à do
grupo controlo (p<0,01); no entanto, o índice de massa corporal e
a distribuição por sexo foi igual (p=ns). Não se verificou diferença
estatisticamente significativa relativamente ao perfil lipídico e índice
de resistência à insulina (HOMA-IR). Os doentes com ADPKD
apresentaram níveis mais baixos de adiponectinémia relativamente
ao grupo controlo e verificou-se uma diminuição da adiponectinémia
com a progressão da DRC nos doentes com ADPKD (DRC estadio
1: 23,45 +/-1,29 g/mL; DRC estadio 4 e 5: 22,93 +/- 2,74g/ml;
grupo controlo: 24,06 +/- 1,48 g/ml), embora em ambos os casos a
diferença não fosse estatisticamente significativa. Os níveis de
adiponectinémia não se correlacionaram com a idade, sexo e índice
de massa corporal. Este estudo parece indicar que há uma diminuição
do nível sérico de adiponectina nos doentes com ADPKD, o que
poderá contribuir para o elevado risco cardiovascular característico
deste grupo de doentes. É provável que o tamanho da amostra possa
ter condicionado a significância estatística.

NÍVEIS SÉRICOS DE ERITROPOIETINA NA DOENÇA
POLIQUÍSTICA AUTOSSÓMICA DOMINANTE –
RESULTADOS PRELIMINARES

Edgar Avito de Almeida (1); Catarina A Thiran (2); Fernanda A 
Marques (2); José António Lopes (1); Manuel Pires Bicho (2); Ma-
teus Martins Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) - Cadeira de Génetica, Faculdade
de Medicina de Lisboa, Lisboa, Portugal

A Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante (DPRAD)
caracteriza-se pela formação de quistos renais bilaterais,
manifestações urológicas, hipertensão arterial e deterioração da
função renal que culmina na necessidade de terapêutica substitutiva
da função renal (TSFR) em cerca de 50% dos doentes aos 70 anos.
Constata-se que, contrariamente ao que acontece nas outras
nefropatias crónicas, os doentes com DPRAD apresentam menos
anemia em todas as fases da doença renal, facto que é atribuído a
aumento da produção de eritropoietina (EPO) pelos rins quísticos.
O objectivo do estudo foi determinar os níveis séricos de EPO em
doentes com DPRAD, em vários estádios da doença renal crónica
(DRC), mas nenhum sob TSFR.
População e métodos: Estudàmos 60 doentes (20 H) com
DPRAD(de acordo com os critérios de Ravine) e 19 indivíduos

controlo. Estes foram seleccionados após consentimento informado
tendo efectuado ecografia renal, sedimento urinário, e análises para
exclusão de doença renal. Não incluímos indivíduos com história
recente de hemorragia, gravidez,transfusões ou terapêutica com
eritropoietina. Doentes e controlos colheram sangue para
determinação de hemoglobina, siderémia, transferrinémia,
ferritinémia, creatininémia e eritropoietinémia (RIA, kit Amerlab).
Resultados: dos 60 doentes, 45 estavam no estádio 1, 12 no
estádio 4 e 5 no estádio 5. Quando comparados, os doentes do
estádio 1 não diferiam dos controlos na distribuição por sexos, no
índice de massa corporal, nos níveis de hemoglobina, siderémia,
transferrinémia e ferritinémia. Os níveis de EPO eram ligeiramente
mais elevados nos doentes com DPRAD (6,45+/-1,3 vs 5,84+/-1,5;
p=0,11). No enteanto, se compararmos apenas os indivíduos do
sexo masculino, constatámos que os DPRAD apresentam níveis
mais elevados (6,42+/-1,1 vs 5,64+/-0,58; p<0,05), o que não
acontece no sexo feminino. Por outro lado, quando comparamos os
DPRAD em estádio 4 e 5 com o grupo controlo, verificámos que
aqueles têm níveis semelhantes de EPO aos dos controlos (5,09+/-
0,9 vs 5,84+/-1,56; p=ns), apesar destes serem significativamente
mais jovens. Estudámos também a variação dos níveis de EPO ao
longo dos vários estádios de DRC e constatámos que estes decresciam
progressivamente e de forma significativa (estádio 1: 6,45+/-1,3;
estádio 4: 5,20+/-0,94; estádio 5: 4,65+/-0,7; ANOVA, p<0,003).
Conclusões: 1. Na DPRAD os níveis de eritropoietinémia são
mais elevados do que na população controlo, em particular nos
jovens do sexo masculino. 2. Nesta população os níveis séricos de
eritropoietina vão decrescendo progressivamente ao longo da DRC
embora com níveis comparáveis com as da população controlo.

RABDOMIÓLISE E INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA (IRA)
NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS

Alexandra Castro (1); Carla Teixeira (1); Gorette Jesus (1); Ana
Cruz (1); Catarina Sampaio (1); António Carneiro (1)
(1) - UCIP, HGSA, Porto, Portugal

Introdução: A Rabdomiólise (RBD) é comum e resulta de lesão
musculo-esquelética (ex:traumatismo). A RBD é conhecida como
factor de risco para o desenvolvimento de IRA . A IRA é comum
nas Unidades de Cuidados Intensivos, onde se reúnem múltiplos
factores de risco para o seu desenvolvimento, dada a gravidade dos
doentes e das patologias apresentadas.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo que incluiu a revisão de
todos os doentes admitidos na UCIP durante o ano de 2004 : total
de 359 doentes. Considerou-se IRA nas situações em que a creatinina
foi superior a 1,2 mg/dl. Aplicaram-se os critérios de RIFLE para
discernir os doentes com Risco (aumento da creatinina 1,5X); com
Lesão (aumento de 2X) e Falência (aumento de 3X). Foi considerada
RBD um aumento de CK de 5 vezes o normal.
Objectivos: determinar a incidência da RBD nos doentes
politraumatizados e não politraumatizados; a incidência de IRA
num e noutro grupo e também estudar a relação entre a RBD e o
surgimento de IRA.
Resultados: Dos 359 doentes: 117 foram admitidos por
politraumatismo e os restantes por motivos médico-cirúrgicos. 36%
do total de doentes apresentaram RBD, com uma maior incidência
no grupo dos politraumatizados (64% dos doentes). Dos doentes
não politraumatizados apenas 22% apresentaram RBD. O
aparecimento de IRA foi mais frequente no grupo dos não
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politraumatizados: 42% (vs 11% do outro grupo). Dos doentes que
apresentaram RBD: no grupo dos politraumatizados temos 12%
com IRA; no grupo médico-cirúrgico 46% . Dos doentes sem RBD:
apenas 4 doentes dos 42 politraumatizados apresentaram IRA; nos
não politraumatizados a incidência de IRA foi de 41%.
A média de idades no grupo dos não politraumatizados foi superior
(57 A vs 44). Este grupo apresentou também uma percentagem
mais elevada de outros factores de risco para o desenvolvimento de
IRA para além da RBD: 95% (vs 85%).
Conclusões: A RBD foi mais frequente no grupo dos
politraumatizados (na sequência de esmagamento e trauma muscu-
lar). Não obstante este dado a incidência da IRA foi superior no
grupo médico-cirúrgico (grupo este que apresentou maior
percentagem de outros factores de risco para desenvolvimento de
IRA e uma média de idades superior).

FACTORES QUE AFECTAM O PROGNÓSTICO DE
DOENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA GRAVE
(IRA) NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Ana A Mateus (1);  Sara B Lança (2);  Rui J Mealha (2);  Antero 
V Fernandes (2);  Lucinda M Oliveira (2); Eduardo J Almeida (2)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Garcia de Orta, Almada, Por-
tugal; (2) - Unidade de Cuidados Intensivos, Hospital Garcia de
Orta, Almada, Portugal

A IRA em doentes admitidos nos cuidados intensivos está associada
a elevada morbilidade e mortalidade. O objectivo deste estudo foi
determinar a incidência de IRA na nossa UCI e identificar os factores
que afectam o prognóstico de doentes com IRA dependentes de
diálise.
Todos os doentes admitidos na UCI para adultos, no anos 2003 e
2004, e que desenvolveram IRA com necessidade de técnica dialítica
intermitente (HI) foram retrospectivamente estudados. Os dados
dos doentes que tiveram alta da UCI (A) foram comparados
estatisticamente com os doentes falecidos (F) (teste ÷2 e o t-stu-
dent). Alguns factores foram comparados na admissão (T1) e à data
de inicio da HI (T2).
73/399 doentes foram afectados por IRA com necessidade de HI
(18.3%), 55 destes (75.3%) faleceram na UCI. Não houve diferenças
nos dias de internamento à data de inicio da HI (A, 12.7± 12.9; F,
12.1± 13.9), nos dias de internamento pré UCI (A 3.9 ± 4.3; F, 5.2
± 7.7), nos valores de creatinémia à entrada (A, 2.9 ± 1.7, F, 2.9 ±
1.9), na presença de falência respiratória T1 (17 A e 55 F foram
ventilados) e no nº de sessões efectuadas (A, 4.5±3.7; F, 5.6± 6.3).
A tabela 1mostra os factores que afectaram o prognóstico.

Factores clínicos que afectam o prognóstico

Factor A (n – 18) F (n-55) p value
Idade 53 ± 14 59 ± 15 0.05
APACHE II T1 23 ± 4.4 27.5± 7.9 0.01
SAPS II T1 12.9± 2.8 15.9± 5.6 0.04
Dias de internamento 24+13.2 19+22.6 <0.001
Drogas vasoactivas T1 (%) 38.9 90.9 0.0001
Causa de IRA (nº casos)
Sepsis/Choque séptico 4 44 <0.001
Isquémica 10 11
Tóxica 4
Diurese < 500ml pré HI (%) 27.7 85.5 0.001
Bilirubina>2.5mg/dl (%) 16.7 52.7 0.01

No inicio de HI (T2)
Sepsis (%) 27.8 83.6 <0.001
Falência respiratória (%) 22.2 98.2 <0.001
Drogas vasoactivas (%) 61.1 90.9 0.01

Em conclusão a IRA grave na UCI tem mortalidade elevada. A
idade, a presença de comorbilidades, a necessidade de farmacos
vasoactivas, a falência respiratória em T2, a presença de sepsis
(causa de IRA ou em T2), a lesão hepato-celular e a oligúria afectam
negativamente o prognóstico destes dos doentes. È importante
prevenir o desenvolvimento de IRA grave nestes doentes.

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA NO TRANSPLANTE
ALOGÉNICO E AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA

Sofia Conceição Jorge (1); Sónia Marina Silva (1); José António 
Lopes (1); Edgar Avito de Almeida (1); Fernando Miguel Abreu (1);
Carlos Varela Martins (2); João Forjaz Lacerda (2); Mateus Martins 
Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Unidade de Transplante de Medula Óssea, Hospital de Santa Maria,
Lisboa, Portugal

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma complicação frequente no
Transplante de Medula Óssea (TMO), estando descrita uma
incidência variável entre 30 e 80%. Os autores avaliaram
retrospectivamente a incidência de IRA, definida como duplicação
de Pcreat do dia 0 (dia do TMO), os factores etiológicos associados,
assim como a necessidade de terapêutica dialítica e evolução clínica
dos doentes submetidos a TMO no seu Hospital, entre Janeiro de
2003 e Dezembro de 2004. Neste período, 140 doentes (86 homens,
idade média: 32,9 +/- 14,69 anos) foram submetidos a TMO: 90
doentes (53 homens, idade média: 33,6 +/- 13,73 anos) a TMO
alogénico e 50 doentes (33 homens, idade média: 31,71 +/- 16,25
anos) a TMO autólogo. Ocorreu IRA em 30 doentes (21,5%): 24
doentes submetidos a TMO alogénico e 6 doentes a TMO autólogo
(p=0.07). As situações clínicas mais frequentemente associadas à
IRA foram: nefrotoxicidade por fármacos (n=20), choque séptico
(n=16), doença do enxerto vs hospedeiro (n=6) e doença veno-
oclusiva hepática (n=3). Em 9 doentes (8 com TMO alogénico) a
IRA foi diálise-dependente: 4 foram submetidos a hemodiálise
intermitente e 5 a técnica dialítica contínua (hemodiafiltração veno-
venosa contínua) e todos faleceram. Dos doentes com IRA
submetidos a terapêutica conservadora (n=21): 11 doentes tiveram
recuperação completa de função renal, 2 tiveram recuperação parcial
e 8 faleceram. Vinte e três doentes (16,4%) faleceram: 21 doentes
com TMO alogénico e 2 com TMO autólogo.
Este estudo demonstra que a IRA ocorre frequentemente nos doentes
submetidos a TMO, particularmente no TMO alogénico. Numa
elevada percentagem de casos a IRA é diálise-dependente. 
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NEFRITE INTERSTICIAL GRANULOMATOSA - UM CASO
CLÍNICO DE SARCOIDOSE

Sofia L Pedroso (1); La Salete S Martins (1); Guilherme A  Rocha (1);
Isabel A Almeida (2); António N Cabrita (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal;
(2) - Medicina, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal

A sarcoidose é uma doença granulomatosa crónica, multissistémica,
de etiologia desconhecida. Pode envolver qualquer órgão; o
envolvimento renal significativo é raro, na maioria dos casos por
nefrocalcinose. Também podem ocorrer nefrite intersticial
granulomatosa (NIG), litíase renal e doenças glomerulares.
Apresentamos o caso de um homem, de 29 anos, caucasiano,
internado por insuficiência renal aguda. Apresentava no último
ano, história de parésia do membro superior direito transitória (com
EMG, TAC e RMN cerebrais normais), uveítes posteriores bilaterais
recidivantes (tratadas com cursos esporádicos de corticoterapia),
dor lombar e sacroílica de características inflamatórias, mal estar
generalizado e emagrecimento de 8 Kg. Na investigação: detectado
síndrome respiratório restritivo com diminuição da difusão de CO
nas provas de função respiratória (PFR), com Rx tórax normal.
Analiticamente: sem anemia, leucopenia ligeira com linfopenia.
Creatinina: 3,1mg/dl e ureia: 95mg/dl. Hipercalcémia, hipercalciúria
(24,3 mmol/L), e PTH baixa (<1 pg/ml). Aumento da enzima
conversora da angiotensina (289U/L). Enzimas hepáticas normais.
Marcadores víricos da hepatite B e C e HIV negativos. Screening
infeccioso, nomeadamente tuberculose, negativo. O sedimento
urinário era normal. Proteinúria de 2,3 g/dia. Estudo imunológico
com complemento, ANA´s, ANCA´s e anti-MBG normais. Ecografia
renal sem alterações. Rx de tórax revelou infiltrado intersticial
difuso de novo. Realizou: biópsia renal observando-se granulomas
epitelioides não necrosantes, com algumas células gigantes
multinucleadas, e TAC torácico que revelou doença difusa do
interstício e múltiplas adenopatias mediastinicas e hilares bilaterais.
O lavado brônquico demonstrou linfocitose (CD4 aumentado, CD8
diminuído e CD4/CD8 = 8,5). Iniciou tratamento com prednisolona
40mg/dia. Verificou-se boa resposta à corticoterapia com
normalização da função renal, da proteinúria, dos valores de cálcio
sérico, calciúria, ECA e PTH em 3 meses, assim como reversão das
alterações radiológicas (Rx e TAC Pulmonar) e normalização das
PFR após 1 ano. Após um seguimento de 3 anos, mantém-se
assintomático com tratamento com baixas doses de corticoides,
sem recidiva da uveíte, insuficiência renal ou alterações respiratórias.
A sarcoidose é um diagnóstico de exclusão, estabelecido por achados
clínico-radiológicos e confirmado por evidência histológica, na
biopsia tecidual, que demonstra a presença de granulomas epitelioides
não-caseosos. A evidência histológica (NIG) de envolvimento re-
nal não é incomum em doentes com sarcoidose, mas o
desenvolvimento de doença clínica manifestada por insuficiência
renal é infrequente. Sarcoidose é uma causa rara mas tratável de
insuficiência renal. O reconhecimento e inicio precoce do tratamento
pode prevenir sequelas futuras.

EXPERIÊNCIA CLÍNICA DE TÉCNICAS DE
SUBSTITUIÇÃO RENAL CONTÍNUA (TSRC) EM
CUIDADOS INTENSIVOS

Nuno M. Afonso (1); José L. Brandão (1); Ofélia M. Afonso (1);
Margarida A. Câmara (1); Manuel L. Serralva (1); Aníbal D.  Mari-
nho (1)
(1) - Serviço de Cuidados Intensivos 1, Hospital Geral de Santo
António, Porto, Portugal

Introdução: A incidência de IRA em UCI é elevada (6-26%). A
necessidade de efectuar TSRC associa-se a alta taxa de mortalidade
(TxM).
Objectivos: Estudo dos doentes internados em UCI que efectuaram
TSRC. Avaliar a técnica, dose de ultrafiltrado (UF) e TxM.
Material e métodos: Estudo retrospectivo de 2 anos. Colheita de
dados demográficos, índices de gravidade (SAPS e SOFA), TxM,
volume de UF/dia, diálise horária, balanço hídrico diário, variação
das disfunções e falência de órgãos com a TSRC, avaliação do ratio
PO2/FiO2 e necessidade de aminas. Tratamento de dados: SPSS-11.
Resultados: Foram estudados 31 doentes, 23 do sexo masculino
(74%); idade média 55±16 anos, demora média 18,8±13,67 dias, TxM
67,8%. Todos efectuaram HDFVVC. Tempo médio até início
de TSRC 13,3±12,9 dias e tempo de duração de TSRC 4,8±4,22
dias. Volume de UF 27,3±9,57 (25,5) ml/kg/h, volume de diálise
horária 1019,4±139,7 ml. Balanço hídrico geral de -3121±6645 ml
(-4200 ). Ratio PO2/FiO2 inicial 151,3±128,9 e final 175,7±83,5
(p 0,0767). SAPSII inicial 58.3±15.9 (55) e final 52.7±19.5 (51),
p=0.146. SOFA inicial 14.3±2.8 (14) e final 14.1±3.8 (14),
p=0.146. A análise do SOFA por sistemas revelou melhoria
significativa cardiovascular (p=0.048) e agravamento
significativo hematológico (p=0.032) com a TSRC.
Conclusões: Os doentes da UCI que fizeram TSRC têm TxM
elevada (67,8%). Apresentam valores elevados de SAPS e SOFA
iniciais, sem melhoria significativa com a TSRC. Por sistemas,
verificou-se melhoria significativa do SOFA cardiovascular e
agravamento do SOFA hematológico. A taxa de UF efectuada foi
significativamente inferior ao preconizado pelas últimas guidelines
(27,3/35 ml/Kg/dia).

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E MIELOMA MÚLTIPLO
- CASUÍSTICA DE 15 ANOS

Sónia Ferreira Sousa (1); Ana Maria Ventura (1); Ana Marta  Gomes 
(1); Joaquim Ferreira Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

Os autores fizeram uma avaliação retrospectiva da incidência, causa
e prognóstico da insuficiência renal aguda (IRA) em doentes com
mieloma múltiplo (MM). Foram revistos os doentes com MM
diagnosticado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia de 1990 a
2005.
Avaliaram-se 70 doentes, 35 do sexo feminino e 35 do sexo masculino
com idade média à data de diagnóstico de 66 ± 18 anos.
Verificaram-se 41 episódios de IRA em 34 doentes. Quatro doentes
(12%) já apresentavam insuficiência renal prévia, 10 (21%) tinham
HTA e 10 (29%) eram diabéticos. 
Em 18 doentes a IRA foi a manifestação inicial do MM. Os outros
doentes tiveram IRA após 67,5 5 ± 62 meses do diagnóstico. 
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As causas mais frequentes da IRA foram: hipercalcemia em 15
doentes, rim de mieloma em 12 doentes, IR pré-renal em 8 doentes.
Em 4 doentes não foi possível estabelecer a etiologia. 
Dezassete doentes apresentaram uma creatinina plasmática supe-
rior a 5 mg/dL e 13 necessitaram de hemodiálise. 
Vinte e três doentes tiveram recuperação parcial e 5 doentes
recuperação total da função renal. Oito doentes ficaram
cronicamente em programa regular de hemodiálise e 5 faleceram na
sequência do episódio de IRA. 
Vinte e seis doentes (76%) tinham falecido até 31 Junho 2005. A
sobrevida média desde a data do diagnóstico foi de 73 ± 56 meses e
a sobrevida média após o episódio de IRA foi de 22 ± 35 meses. A
causa principal de morte foi a infecciosa.

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E ABDÓMEN AGUDO:
ETIOLOGIA RARA PARA UMA ASSOCIAÇÃO
FREQUENTE

Nuno Guimarães Rosa (1); José António Lopes (1); Sónia Marina 
Silva (1); Sofia Conceição Jorge (1); José Manuel Barbas (1);  Antó-
nio Gomes Costa (1); Carlos Correia França (2); Mateus  Martins 
Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Medicina Intensiva, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma situação clínica que ocorre
frequentemente nos doentes com abdómen agudo. Os autores
descrevem o caso de uma doente de 84 anos com antecedentes de
hipertensão arterial e que foi internada em Unidade de Cuidados
Intensivos por quadro clínico caracterizado por dor abdominal difusa,
vómitos, diarreia e IRA anúrica. À entrada, a doente apresentava-se
apirética, hemodinamicamente estável, desidratada, com distensão
abdominal, ausência de ruídos hidro-aéreos, com reacção peritoneal
e anúria. Laboratorialmente, salientava-se hemoglobina: 15,9g/dL,
leucocitose (44700/mm3) com neutrofília (88,8%), elevação de
proteína C reactiva (22,8mg/dL), desidrogenase láctica: 1753 UI/L,
Pcreat: 3,5mg/dL, Pureia: 96mg/dL e lactacidémia: 31mmoL/L. A
radiografia simples do abdómen, assim como a ecografia e TC ab-
dominal sem contraste evidenciaram distensão das ansas intestinais.
A ecogenicidade e diferenciação parenquimatosa renal estavam
mantidas e não havia evidência de dilatação pielo-calicial. A doente
foi submetida a laporotomia exploradora que revelou múltiplas áreas
de isquémia do intestino delgado mas sem necrose transmural.
Posteriormente, foi realizada TC abdominal com contraste que
revelou trombo não oclusivo da artéria aorta a nível da emergência
das artérias renais, assim como áreas de hipodensidade esplénica e
hepática de natureza isquémica. Verificou-se ausência de perfusão
renal. Foi efectuada terapêutica com heparina não fraccionada
(inicialmente bólus de 5000U seguida de administração contínua de
1000U/H). A doente iniciou hemodiálise intermitente ao 2º dia de
internamento, a qual manteve por ausência de recuperação de função
renal.
Os autores concluem que apesar de ser uma etiologia pouco frequente
de IRA, num doente com IRA anúrica e abdómen agudo a trombose
das artérias renais deverá ser equacionada e devidamente excluída.

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E AUMENTO DA
MORTALIDADE NO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Sónia Marina Silva (1); Sofia Conceição Jorge (1); José António 
Lopes (1); Edgar Avito de Almeida (1); Fernando Miguel Abreu (1);
Carlos Varela Martins (2); João Forjaz Lacerda (2); Mateus Mar-
tins Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; (2) -
 Unidade de Transplante de Medula Óssea, Hospital de Santa Maria,
Lisboa, Portugal

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) ocorre frequentemente nos
doentes submetidos a Transplante de Medula Óssea (TMO), estando
associada a um aumento da mortalidade. Os autores avaliaram
retrospectivamente a incidência de IRA, definida como duplicação
de Pcreat do dia 0 (dia do TMO), a necessidade de terapêutica
dialítica e a evolução clínica dos doentes submetidos a TMO no seu
Hospital, entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2004. Neste período,
140 doentes (86 homens, idade média: 32,9 +/- 14,69 anos) foram
submetidos a TMO: 90 doentes a TMO alogénico e 50 a TMO
autólogo. Ocorreu IRA em 30 doentes (16 homens, idade média:
31,53 +/- 13,21 anos) e em 9 casos (30%) a IRA foi diálise-
dependente: 4 foram submetidos a hemodiálise intermitente e 5 a
técnica dialítica contínua (hemodiafiltração veno-venosa contínua).
A taxa de mortalidade dos doentes com IRA foi 57% (17/30) e de
5% (6/110) nos doentes sem IRA (p=0.0001). Relativamente aos
doentes com IRA, a taxa de mortalidade foi de 100% (9/9) nos
doentes submetidos a terapêutica dialítica e de 38% (8/21) nos que
efectuaram terapêutica conservadora (p=0.006).
Os autores concluem que a ocorrência de IRA no TMO está associada
a um aumento da mortalidade particularmente se houver necessidade
de terapêutica dialítica.

INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO RENAL NA
ADMISSÃO A UM SERVIÇO DE CUIDADOS INTENSIVOS

Nuno M Afonso (1); José L Brandão (1); Ofélia M Afonso (1);
Margarida C Câmara (1);  Manuel F Serralva (1); Aníbal D Mari-
nho (1)
(1) - Serviço de Cuidados Intensivos 1, Hospital Geral de Santo
António, Porto, Portugal

Introdução: A disfunção/falência renal em cuidados intensivos é
uma entidade muito frequente. Em mais de 90% dos casos está
associada a disfunção multiorgânica.
Objectivos: Avaliação da incidência de disfunção/falência renal na
admissão no serviço de cuidados intensivos (SCI), sua correlação
com scores de gravidade (SAPS II e SOFA) e mortalidade.
Material e Métodos: estudo prospectivo e observacional durante
9 meses num SCI. Colhidos dados demográficos, scores de gravidade
(SAPS II e SOFA); determinação da disfunção/falência renal pelo
SOFA renal (SOFA 0 - normal / SOFA 1 e 2 - disfunção / SOFA 3 e
4 - falência) e taxa de mortalidade.
Resultados: Estudados 278 doentes idade 57.17±18.37 anos; 53%
sexo masculino; demora média 10.93±23.2; SAPS II - 33,09 ±13,18
e SOFA 6,69±3,47; mortalidade 29,9%.
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Alterações da função renal na admissão/implicações

SOFA renal
admissão creatinina sérica (mg/dl) N (%) SOFA SAPS II
Mortalidade (%)
 SOFA 0 < 1.2 221 (70.5) 5.89±2.62 (6)
30.19±11.12 (21) 26
 SOFA 1 e 2 1.2/3.4 41 (14.8) 7.68±4 (8) 43,40±11,31 (42)
43
 SOFA 3 e 4 >3.5 16 (5.7) 8.19±4.23 (8)
46,75±18,96 (46,8) 50

Conclusões: 21,6% dos doentes apresentam alterações da função
renal na admissão ao SCI (disfunção - 14,8% e falência - 5,7%). A
gravidade das alterações da função renal estão relacionados com
aumento dos scores de gravidade e com aumento da taxa de
mortalidade.

INFLUÊNCIA DA FONTE DE ENXERTO NA INCIDÊNCIA E
GRAVIDADE DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA NO
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

José António Lopes (1); Sofia Conceição Jorge (1); Sónia  Marina 
Silva (1); Edgar Avito de Almeida (1); Fernando Miguel Abreu (1);
Carlos Varela Martins (2); João Forjaz Lacerda (2); Mateus Martins 
Prata (1)
(1) - Nefrologia e Transplantação Renal, Hospital de Santa Maria,
Lisboa, Portugal; (2) - Unidade de Transplante de Medula Óssea,
Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma complicação frequente no
Transplante de Medula Óssea (TMO), estando associada a um
aumento da mortalidade, particularmente se for diálise-dependente.
Os autores avaliaram retrospectivamente a incidência de IRA,
definida como duplicação de Pcreat do dia 0 (dia do TMO), a
necessidade de terapêutica dialítica e evolução clínica dos doentes
submetidos a TMO no seu Hospital, entre Janeiro de 2003 e
Dezembro de 2004. Neste período, 140 doentes (86 homens, idade
média: 32,9+/-14,69 anos) foram submetidos a TMO. Oitenta e
dois doentes (51 homens, idade média: 33,17+/-14,1 anos) foram
transplantados com células estaminais do sangue periférico (CESP)
e 58 (35 homens, idade média: 32,51+/-15,61 anos) com medula
óssea (MO). A IRA ocorreu em 27,5% (16/58) dos doentes cuja
fonte de enxerto foi MO e 17% (14/82) dos doentes submetidos a
TMO com CESP (p=ns). A IRA foi diálise-dependente em 50% (8/
16) dos casos de TMO com MO e em apenas 7% (1/14) dos doentes
que foram transplantados com CESP (p<0.03). Quatro destes doentes
foram submetidos a hemodiálise intermitente e 5 a hemodiafiltração
veno-venosa contínua. Relativamente aos doentes com IRA,
verificou-se: recuperação completa de função renal em 43% (6/14)
dos doentes transplantados com CESP e 37,5% (6/16) dos doentes
transplantados com MO (p=ns), recuperação parcial de função re-
nal em 2 doentes em que a fonte de enxerto foi MO e 16 doentes (8
com MO, 8 com CESP; p=ns)faleceram.
Este estudo demonstra que nos doentes submetidos a TMO com
CESP a IRA diálise-dependente é menos frequente relativamente
aos transplantados com MO. 

SLED – EXPERIÊNCIA DE UM ANO DE UMA UNIDADE DE
CUIDADOS INTENSIVOS

Helena Viana (1); Rita L Birne (1); Carlos Cabrita (1); Paulo
Marcelino (1); Susan Marum (1); Ana Paula Fernandes (1); Lurdes
Venâncio (1); Luís Mourão (1)
(1) - Unidade de Cuidados Intensivos, Hospital Curry Cabral,
Lisboa, Portugal

A SLED (slow extended dialysis), modalidade dialítica híbrida que
combinaria as vantagens das abordagens contínuas e intermitentes,
tem emergido como técnica de substituição da função renal (TSFR)
a utilizar no doente hemodinamicamente instável.
O propósito do nosso trabalho foi caracterizar e avaliar a utilização
de SLED numa Unidade de Cuidados Intensivos, nas vertentes técnica,
laboratorial e clínica.
Durante o ano de 2004, 38 de 73 doentes com necessidade de TSFR
foram submetidos a 112 sessões de SLED (média de 3 sessões/doente;
mín 1 e máx 10). Todos apresentavam pressão arterial média <
80mmHg e/ou suporte aminérgico. Utilizaram-se monitores AK200,
com filtro polyflux 14L, Qd=300ml/min e Qb=100-200ml/min, e o
tempo sob técnica dialítica foi de 6 a 12 horas por sessão (média de
7,5h/sessão).
A taxa de extracção de ureia (URR) média por sessão foi de 43%.
Em 85% das sessões foram atingidos os objectivos iniciais de remoção
de fluidos (UF real média de 266ml(h). Em 27% das sessões surgiram
episódios de instabilidade tensional com necessidade de intervenção
terapêutica (soros, alteração da UF, aumento ou introdução de aminas
vasoactivas); apenas pouco mais de ¼ desses episódios (8 de 30
sessões com instabilidade) determinaram a interrupção precoce da
técnica dialítica. Trombose do filtro/sistema ocorreu apenas em 9
das 112 sessões (8%). A mortalidade deste grupo de doentes foi de
57,8%, sendo a mortalidade prevista de acordo com os índices de
gravidade para estes doentes de 60,5% para APACHE II de 27 e de
79,9% para SAPS II de 67.
Em conclusão, a utilização de SLED neste grupo de doentes críticos
foi tecnicamente simples e permitiu uma depuração dialítica eficaz
com razoável tolerância hemodinâmica.

MIELOMA MÚLTIPLO E INSUFICIÊNCIA RENAL -
EXPERIÊNCIA DE 14 ANOS NUM SERVIÇO DE
NEFROLOGIA

Nuno M. Afonso (1);  Fátima Q. Costa (1);  Armando F. Carreira (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Coimbra,
Coimbra, Portugal

Introdução: A insuficiência renal (IR) ocorre em cerca de metade
dos doentes com Mieloma Múltiplo (MM), constituindo em muitos
a forma de apresentação.
Objectivos: Caracterizar retrospectivamente a população com MM
admitida no Serviço de Nefrologia do C.H.C. entre 1990 e 2004.
Avaliar características demográficas, tipo de mieloma, formas de
apresentação, factores precipitantes de IR e complicações associadas.
Avaliar o grau de IR na apresentação, necessidade de realização de
hemodiálise (HD) e sobrevivência média.
Material e Métodos: Consulta dos registos arquivados de todos os
doentes com MM no período seleccionado. Os resultados são ex-
pressos em percentagens, médias, desvio padrão e medianas.
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Resultados: Avaliaram-se 45 doentes com MM; 28 do sexo
feminino (62,2%) e 17 do sexo masculino (37,8%); relação F/M-
1,6; idade média 73,5±10,1 (76). O diagnóstico de MM foi feito
após admissão em 37 dos 45 doentes (82,2%). As formas de
apresentação clínica foram: IRA em 35 doentes (77,7%) e IRC em
10 doentes (22,2%). O valor médio de creatinina sérica era de
807±369,5 (754) mmol/l. Todos os doentes apresentavam anemia
e sintomas constitucionais (astenia e/ou emagrecimento); 24 (53%)
tinham dor óssea e 20 (44%) oligúria. Identificaram-se factores
precipitantes da IR em 75,5% dos casos: infecção (20%),
desidratação (15,5%), AINE (13,3%) e em 22,2% verificou-se a
associação de 2 destes factores. Detectou-se hipercalcemia em 14
doentes (31%), lesões osteolíticas em 13 (29%) e fracturas
patológicas em 9 (20%). Os tipos de MM encontrados foram: cadeias
leves - 15 (33%), IgG - 13 (28%), IgA - 11 (24%) e IgM - 2 (4,4%).
Necessitaram de HD 41 doentes (91%), dos quais 9 (22%)
recuperaram parcialmente função renal - FR (duração média de HD
de 15±13,5 dias). A sobrevida média nos doentes que permaneceram
em HD regular foi de 5,4±9,6 (2,6) meses e nos que recuperaram
parcialmente FR foi de 5,6±6,0 (3) meses. As principais causas de
mortalidade foram a infecção (35%) e a caquexia/desnutrição (15%).
Conclusões: Neste estudo verificámos uma predominância do sexo
feminino. O tipo de mieloma mais frequente foi o de cadeias leves.
Os factores precipitantes de IR identificados foram a infecção,
desidratação, AINE e hipercalcemia. Os doentes apresentaram-se
com IR grave, 91% deles necessitando de recurso a HD. Apenas
22% destes recuperou FR. A sobrevida média dos doentes em HD foi
de 5,4meses, valor que é concordante com o descrito na literatura.
Não houve diferença significativa na sobrevida entre os doentes em
HD e os que recuperaram parcialmente FR.

SUBSTITUIÇÃO RENAL EM DOENTES CRÍTICOS

Sofia R. Ferreira (2); Carla M. Teixeira (1); Alda S. Costa (3); Antó-
nio H. Carneiro (1)
(1) - Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital Geral
de Santo António, Porto, Portugal; (2) - Serviço de Medicina 2,
Hospital Geral de Santo António, Porto, Portugal; (3) - Serviço de
Anestesia, Hospital Geral de Santo António, Porto, Portugal

Introdução: A substituição da função renal em doentes críticos,
habitualmente hipercatabólicos e com instabilidade hemodinâmica,
é complexa. As técnicas contínuas apresentam vantagens teóricas
relativamente à hemodiálise intermitente.
Objectivos: Apresentamos a nossa experiência com SLED (Sus-
tained Low Efficiency Dialysis), que permite a remoção lenta de
fluídos e solutos.
Material e Métodos: Realizou-se um estudo prospectivo sobre os
doentes admitidos na UCIP entre Janeiro de 2005 e Junho de 2005
que necessitaram de SLED.
Resultados: Foram incluídos 10 doentes no estudo, que realizaram
um total de 73 sessões de SLED. A idade média foi de 54,9 anos. O
SAPS II médio na admissão foi de 57 e o SOFA médio foi de 11. Dos
10 doentes, 9 apresentavam como motivo de admissão uma doença
médica. Nove doentes tinham oligoanúria, tendo a hipervolemia
sido o motivo de início de diálise em 3 deles.
A duração média de cada sessão foi de 10,2 horas; ultrafiltrado médio
de 2383ml por sessão. Foi necessário interromper apenas 3 sessões.
Em 41% das sessões os doentes estavam a fazer aminas vasoactivas,
tendo sido necessário aumentar a sua dose em 36% destas.

Nenhum doente recuperou completamente a função renal; 6 doentes
faleceram durante o internamento na UCIP.
Conclusões: Esta técnica foi bem tolerada e com baixo índice de
complicações, podendo ser considerada uma alternativa válida para
a substituição da função renal em doentes críticos.

EXPERIÊNCIA DE TCSR NO DOENTE CRÍTICO - VALOR
PROGNÓSTICO DOS CRITÉRIOS RIFLE

Catarina G. Prata (1); Rui A. Castro (1); Maria João Carvalho (1);
Ana Paula Dias (2); M. Lurdes Gonçalves (2); Francisco J. Este-
ves (2);  Teresa M. Morgado (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar Vila Real/Peso da
Régua, Vila Real, Portugal; (2) - Serviço de Cuidados Intensivos,
Centro Hospitalar Vila Real/Peso da Régua, Vila Real, Portugal

A insuficiência renal aguda (IRA) no doente crítico surge
frequentemente como componente do síndrome de disfunção
multiorgânica (MODS). A mortalidade é elevada, sobretudo em
doentes com MODS submetidos a técnicas contínuas de substituição
renal (TCSR).
Efectuamos a análise retrospectiva de TCSR utilizadas no nosso
hospital, entre 2000 e 2005. Os casos de IRA foram classificados
quanto ao grau de disfunção segundo os critérios RIFLE. Comparámos
índices de gravidade e disfunção nos sobreviventes e falecidos.
Trinta e três doentes (13 M; 20 H) com idade média de 60±17 anos
foram submetidos a TCSR (32 - hemofiltração venovenosa
contínua, 1 - hemodiafiltração venovenosa contínua). Até 2001
foi utilizado o módulo de sangue da Gambro AK10 e posteriormente
o monitor Prisma.
À admissão os índices de gravidade APACHE II (30±7), SAPS II
(59±18) e SOFA (12±5) eram elevados. Vinte e cinco doentes
apresentavam IRA na admissão ao SCI (2 - RIFLE R , 4 - RIFLE I ,
19 - RIFLE F).
À data de início da TCSR 20 doentes estavam em choque (15 em
choque séptico) e apenas 2 não apresentavam insuficiência renal
(25 doentes em RIFLE F).
A TCSR foi instituída precocemente (mediana 2º dia, [1- 23]), com
ultrafiltração média diária de 15,1±6,4 mL/kg/hora e balanço total
diário negativo de 1700 mL. A duração média da técnica foi de
82±72h, com substituição de hemofiltros em média após 29±20h.
As complicações mais frequentes foram os erros no balanço da
hemofiltração (4 doentes), hipofosfatemia (1 doente), disfunção de
acesso vascular (1 doente) e hemorragia pelo orifício de cateter de
TCSR (1 doente).
A mortalidade global foi elevada (67%). Os doentes falecidos
apresentavam APACHE II e SOFA mais elevados na admissão. O
número de órgãos em falência e a prevalência de choque eram
significativamente mais baixos no grupo dos sobreviventes. A
presença de IRA na admissão, não condicionou um acréscimo de
mortalidade nos doentes estudados. 

Sobreviventes (n=11) Falecidos (n=22) P
APACHE II 26±4 32±7 0.005
IRA : admissão 8 17 NS
RIFLE F: admissão 6 13 NS
SOFA : admissão 10±4 13±4 0.023
OSF : início HF 4,0±1,4 5,0±0,9 0.012
SOFA : início HF 13,2±4,2 15,7±3,7 NS
RIFLE F: início HF 6 19 0.001
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Choque: início HF 3 17 0.01
Sepsis : início HF 4 14 NS
Creatinina (início HF;
mg/dL) 4,77±3,14 3,37±1,52 0.048
Ureia (início HF;mg/dL) 120±36 153±61 NS
Ultrafiltrado diário
(mL/Kg/h) 16,1±4,9 14,5±3,1 NS
Ureia às 24h/ureia inicial 0,90±0,38 0,88±0,19 NS
Creatinina às 24h/
creatinina inicial 0,93±0,63 0,92±0,30 NS

RASBURICASE: TERAPÊUTICA RÁPIDA E EFICAZ NO
TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA NUM
DOENTE COM TUMOR SÓLIDO E HIPERURICÉMIA

Sofia Conceição Jorge (1); José Nuno Rosa (1); Fernando Miguel 
Abreu (1); José Vieira Barbas (1); António Gomes da Costa (1);
Mateus Martins Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa maria, Lisboa, Portugal

A Insuficiência renal aguda (IRA) é uma complicação frequente na
doença oncológica, nomeadamente associada ao síndrome de lise
tumoral (SLT) ou à nefropatia aguda do ácido úrico, particularmente
nas neoplasias hematológicas. Nos tumores sólidos esta associação
não é tão frequente.
Os autores apresentam o caso de um doente de 67 anos com
antecedentes de neoplasia do cólon metastizada, submetido a ciclo
de quimioterapia duas semanas antes (FOLFOX-4: oxaliplatinum,
5-FU e ácido folínico), que recorreu ao serviço de urgência por
quadro de diarreia e prostração com uma semana de evolução.
Objectivamente estava desidratado e oligoanúrico. Constatou-se
insuficiência renal aguda grave (creatinina: 9,3 mg/dl, ureia: 299
mg/dl), hiperuricemia de 17,7 mg/dl, hiperfosfatemia de 6,1 mg/dl e
hipocalcémia de 7,5 mg/dl com normocaliémia 4,2 mEq/L. Após
exclusão de obstrução iniciou-se hidratação com resposta diurética
sem recuperação da função renal (RFR) nem diminuição da uricémia.
Ao fim de 48 horas instituiu-se também rasburicase (0.2 mg/kg) em
administração única IV. A uricemia ficou indetectável em 6 horas e
verificou-se total RFR ao fim de 6 dias desta terapêutica.
A IRA associada a hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia
pode enquadrar-se num síndrome de lise tumoral (SLT). Neste
contexto a hiperuricémia constitui um dos factores de agravamento
da função renal potencialmente tratável. No caso descrito
salientamos a rápida recuperação da função renal associada à
rasburicase. Este fármaco, uma forma recombinante da urato-oxi-
dase que oxida o ácido úrico a alantoína (cinco a dez vezes mais
solúvel que o ácido úrico), é actualmente considerado a terapêutica
mais eficaz na correcção da uricemia com reduzida incidência de
efeitos acessórios.

FALÊNCIA DE ULTRAFILTRAÇÃO PERITONEAL

Patrícia Q Branco (1); Edgar de Almeida (1); Anabela S Rodri-
gues (2); Manuel de Amoedo (3); Patrícia de Matias (4); Margarida 
O Bruges (4); M Martins Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santa Maria, Lisboa, Portu-
gal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santo António, Porto,
Portugal; (3) - Serviço de Nefrologia, Hospital Espirito Santo,
Évora, Portugal; (4) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal

Introdução: A falência de ultrafiltração peritoneal (fUF) é uma
causa importante de abandono da técnica. O tempo em diálise peri-
toneal (DP) pode associar-se a diminuição de ultrafiltração.
Objectivo: Avaliar a prevalência de fUF e possíveis causas associadas.
Metodos: Estudo multicentrico, prospectivo em doentes em DP
entre 2003 e 2005. Os doentes foram estudados com a utilização de
um PET com 3,86% glucose. fUF foi definida como ultrafiltração
<400 ml/4h. Avaliamos dados demográficos, pressão arterial,
evidência de sobrecarga hídrica, problemas mecânicos de drenagem.
Resultados: Avaliamos 61 doentes (idade média: 51,2 +/- 15,7
anos, 37 homens) 59% em diálise peritoneal automática. O tempo
médio em DP foi de 42 +/- 22 meses (6 a 159 meses). A pressão
arterial media foi de 104 mmHg, tendo-se detectado sobrecarga
hídrica em 19% dos doentes. A prevalência da fUF foi de 8,6% em
2005. O volume de ultrafiltração peritoneal diminuíu entre 2003 e
2005 (1300 +/- 732 para 840 +/- 339 ml, p= 0,04). Existiu uma
correlação inversa entre o volume de ultrafiltração peritoneal e a
idade (p=0,029) e o transporte peritoneal de solutos (p=0,04).
Doentes com idade e” 65 anos e UF < 500 ml tem um risco 5,4 de
fUF.
Conclusão: Este estudo cooperativo multicêntrico em doentes
em DP em Portugal revelou uma prevalência de fUF de 8,6% em
2005. Doentes idosos tiveram um risco 5,4 vezes superior de fUF. O
Volume de Uf tem valor prognóstico.

PERITONITE EM DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL:
INCIDÊNCIA E FACTORES DE RISCO

Sónia Marina Silva (1); Nuno Guimarães Rosa (1); Patrícia  Qua-
dros Branco (1); Edgar de Almeida (1); Mateus Martins  Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrologia e Transplantação renal, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal

A peritonite é uma das das principais complicações da diálise peri-
toneal (DP) sendo a principal causa de falência da técnica. Este é
um estudo retrospectivo que avaliou, nos doentes com doença renal
crónica em programa de Diálise peritoneal no nosso Hospital entre
Janeiro de 2003 e Dezembro de 2004, a incidência de peritonites, de
infecções do orifício de saída (IOS) e os principais agentes
microbianos implicados. Procedeu-se, igualmente, à análise
comparativa entre doentes com e sem episódios de peritonite,
relativamente aos seguintes factores: idade, tempo e modalidade de
DP, existência de Diabetes mellitus e número de IOS. Foram avaliados
74 doentes (43 homens, idade média: 48,1±16 , 18 diabéticos). A
taxa de peritonites foi 0,42 episódios/doente.ano: 37 episódios de
peritonite ocorreram em 25 doentes (17 homens, idade média:
48,9±12,9 anos, 9 diabéticos, tempo médio de DP: 26,52±16,3
meses). Em 17 casos (49%) o agente isolado foi Gram+, em 3
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Gram-, em 5 foi isolado um fungo e em 10 casos (27%) o exame
microbiológico foi negativo. A peritonite motivou a falência de DP
em 10 (13,51 %) dos doentes (5 peritonites fúngicas). A idade, a
autonomia de técnica, o tempo e a modalidade de DP, a existência
de Diabetes mellitus e o número de IOS não influenciaram, neste
estudo, o número de peritonites.
Este estudo demonstra que a peritonite condiciona frequentemente
o abandono da DP. A ausência de correlação destes factores de risco
com o número de episódios de peritonite, apesar de poder relacionar-
se com o tamanho da amostra, poderá indiciar a presença de outros
factores etiopatogénicos ainda não completamente conhecidos.

SEVELAMER EM DIÁLISE PERITONEAL: EXPERIÊNCIA
DE UMA UNIDADE

Sónia Marina Silva (1); Nuno Guimarães Rosa (1); Patrícia Qua-
dros Branco (1); Edgar de Almeida (1); Mateus Martins Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal

Introdução: O sevelamer (renagel) é um quelante, não absorvível,
do fósforo, que não contém alumínio ou cálcio. A experiência clínica
no tratamento da hiperfosfatémia com o sevelamer em diálise peri-
toneal ainda é reduzida.
Objectivos e Métodos: Avaliar o efeito da terapêutica com o
sevelamer na evolução do fósforo sérico, no perfil lipídico, na dose
de quelantes necessária para controlo da hiperfosfatémia . O
Sevelamer foi prescrito em 21 doentes estáveis em diálise perito-
neal com hiperfosfatémia.
Resultados: O tempo médio de tratamento foi de 13.28 ± 6.05
meses. A dose de sevelamer no final do estudo foi superior à do
início, 1360 ± 641 a 3060 ± 1355 mg/dia. No final do estudo
nenhum doente estava medicado com hidróxido de alumínio. Os
sais de cálcio foram significativamente reduzidos. A fosfatémia
(7.44 ± 1.08 to 5.34 ± 0.82 mg/dl, p=0.000) e o produto fosfocálcio
(70.86 ± 12.51 to 49.57 ± 8.3 mg2/dl2, p=0.000) diminuíram.
Não houveram alterações significativas nos valores de: PTHi (692
± 549 to 768 ± 661 pg/ml), fosfatase alcalina ou triglicéridos. O
colesterol total e LDL diminuíram (220 ± 57 to 188 ± 27 mg/dl, p=
0.003 e 124 ± 33 to 104 ± 28 mg/dl, p=0.034). Sete doentes iniciaram
terapêutica com vitamina D e 2 necessitaram de paratiroidectomia.
A terapêutica com sevelamer foi bem tolerada, não havendo
evidência de efeitos adversos graves, mas 34% dos doentes referiram
sintomas dispépticos.
Conclusão: Nesta população em diálise peritoneal o sevelamer foi
bem tolerado, havendo diminuição da fosfatémia, do produto
fosfocálcio, do colesterol e da dose de carbonato de cálcio.

ALTERAÇÕES DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPOFISÁRIO EM
DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

Nuno Guimarães Rosa (1); Sónia M Silva (1); José A Lopes (1);
Patrícia Q Branco (1); Edgar de Almeida (1); M Martins Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, Hospital de
santa Maria, Lisboa, Portugal

Procurámos avaliar e caracterizar a prevalência de alterações do
eixo hipotálamo-hipofisário numa população de doentes em diálise
peritoneal (DP). Estudámos 41 doentes (22 homens), média de
idades 51+/-17 anos, em DP há 20+/-19 meses.Sessenta e um por
cento estavam em DP automatizada, 22% dos doentes eram
diabéticos.
 A fT4 estava aumentada em 24% dos doentes,. mas só com aumento
concomitante da TSH num doente. Documentámos hiperprolac-
tinémia em 44% do dontes e aumento da hormona do crescimento
em 17% dos doentes. A FSH era normal em todos os homens,
estando a LH reduzida em 27% dos casos. Só 9% dos homens tinham
níveis de testosterona reduzidos. A FSH estava aumentada em 16%
e a LH em 21% das mulheres. Destas só 16% tinham níveis de
estradiol reduzidos. Os níveis de cortisol estavam normais em todos
os doentes com a ACTH aumentada em 7%.
Não confirmámos a elevada prevalência de hipotiroidismo primário
e de síndrome de fT3 reduzido documentado em outras séries.
Confirmámos a elevada prevalência de hiperprolactinémia.
Sugere-se a realização de um estudo prospectivo com um maior
número de doentes em DP para avaliar de forma mai precisa estas
alterações hormonas.

DARBEPOETINA ALFA EM ADMINISTRAÇÃO
QUINZENAL EM DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

 
Manuel Gonçalves Amoedo (1); Idalécio Silva Bernardo (2); Pedro 
Gonçalves Pessegueiro (1); Alexandre Pais Baptista (2); Carlos 
Rodrigues Pires (1); Pedro Leão Neves (2)
(1) - Unidade de Nefrologia, Hospital do Espírito Santo - Évora,
Évora, Portugal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de
Faro, Faro, Portugal

A introdução dos estimuladores da eritropoiese (EE) na terapêutica
da anemia associada à DRC melhorou a qualidade de vida do IRC.
A Darbepoetina (DA) é um EE de semi-vida longa devido aos radicais
siálicos que lhe conferem maior estabilidade molecular.
Objectivo principal - Avaliar a eficácia da DA em adminis-
tração quinzenal sc em doentes em diálise peritoneal (DP). 
Estudoobservacional de 6 meses com 22 doentes (50%
Homens), idade média de 43,6 ± 12,4 anos, tempo em DP 18,5 ± 12
meses. Etiologia IRC: Diabetes 11, GNC 6, Desconhecida 5. Quatro
doentes abandonaram o estudo (2 iniciaram HD, 1 transplantado e
1 recuperou função renal).
Critérios para entrar no estudo: doente estável em DP há 6
meses a fazer DA 1/S, Hgb entre 11-13 g/dl. A dose inicial de DA foi
o dobro da semanal. Durante os 6 meses a DA foi ajustada de modo
a manter os valores de Hgb entre 11-13 g/dl. Administrou-se ferro
ev ou po para manter os valores de ferritina > 100 ìg/L ou TSAT e”
20%.
Os valores de Hgb e a dose de DA em U/Kg/S (factor de conversão
1 para 200) no mês 0 e 6 não teve uma variação com significado
estatístico.
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Conclusão - A administração quinzenal de DA é eficaz (não obriga
a > consumo) e segura o que é muito importante nos diabéticos ao
diminuir as punções sc.

EXPERIÊNCIA COM OS CATÉTERES SWAN NECK,
COILED, DUPLO CUFF COLOCADOS POR VIA
PERCUTÂNEA NUMA UNIDADE DE DIÁLISE PERITONEAL

Joana de Sousa Soares Felgueiras (1); Aura Laginha Ramos (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Garcia de Orta, Almada,
Portugal

Apesar do aumento da sobrevida do catéter de DP, a taxa de
complicações relacionadas com o catéter continua a representar
uma importante causa de morbilidade, por vezes com necessidade de
descontinuação da técnica.
O objectivo deste estudo foi analisar a experiência de uma unidade
de DP com os catéteres de Swan neck, coiled, duplo cuff colocados
por via percutânea, com inserção para-mediana, pela técnica de
Seldinger, por um nefrologista, entre Janeiro de 2003 e Abril de
2005.
Foram colocados 17 catéteres de DP em 17 doentes. A idade média
foi de 54.11 anos, 12 do sexo feminino e 5 do masculino. O índice
de massa corporal médio foi de 23 kg/m2. Sete doentes tinham
diabetes mellitus, e 1 doente estava sob terapêutica imunossupressora
(ciclosporina) na altura da colocação do catéter de DP, que suspendeu
nessa altura. Os doentes estiveram hospitalizados na altura da
colocação do catéter numa média de 12 dias.
Dos 17 doentes, 16 iniciaram Diálise Peritoneal Automática numa
média de 26 dias após a colocação do catéter (mínimo de 0 dias,
máximo de 50 dias), com uma duração média de tratamento em
diálise peritoneal crónica de 12.2 meses. Durante este período
verificaram 32 complicações: 9 relacionadas com a inserção do
catéter, 9 no primeiro mês após a colocação do catéter (precoces)
e 14 a partir do 1º mês após colocação do catéter até Junho 2005
(tardias).
Verificaram-se complicações relacionadas com a inserção do catéter
em 9 doentes: líquido de DP ligeiramente hemático em 5 doentes
(29%), hemorragia do orifício de saída em 3 doentes (17%),
dificuldade na drenagem do líquido de DP por mau posicionamento
do catéter num doente (5%).
Complicações precoces (< 1 mês) surgiram em 9 doentes: infecção
do orifício de saída em 3 doentes (17%), infecção do túnel num
doente (5%), fuga de líquido peri-catéter em 2 doentes (11%) e
peritonite não relacionada com infecção do catéter em 3 doentes
(17%).
Em 14 doentes surgiram complicações tardias (> 1 mês): infecção
do orifício de saída em 2 doentes (11%), migração do catéter para
os quadrantes superiores com dificuldade na drenagem do líquido de
DP em 2 doentes (11%), exteriorização do cuff superficial num
doente (5%) e 8 episódios de peritonite não relacionada com infecção
do catéter em 5 doentes.
Um doente abandonou a técnica por sua opção, na sequência de
depressão grave, um mês após o início da DP. Dois doentes faleceram
durante este período, um por morte súbita, aparentemente não
relacionada com o catéter de diálise peritoneal, o outro por sépsis

com ponto de partida em peritonite não relacionada com infecção
do catéter de diálise peritoneal.
Apesar de ser um estudo retrospectivo e com uma amostra pequena,
pode-se concluir que o catéter swan neck, duplo cuff, coiled, colocado
por via percutânea, com inserção paramediana, apresenta uma
sobrevida elevada, com uma baixa taxa de complicações graves.

HIDROTÓRAX COMO COMPLICAÇÃO EM DIÁLISE
PERITONEAL - CASO CLÍNICO

Ricardo Pereira Neto (1); Odete Borges Pereira (1); João Paulo 
Oliveira (1); António Caldeira Gomes (1); Pedro Teixeira Bastos (2)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital de São João, Porto, Portu-
gal; (2) - Centro de Cirurgia Torácica, Hospital de São João, Porto,
Portugal

Introdução: O hidrotórax secundário a comunicação pleurope-
ritoneal (CPP) é uma complicação pouco frequente em diálise peri-
toneal (DP). São dados que apontam para a presença de uma CPP
(1) derrame pleural transudativo, geralmente à direita e sintomático,
de início logo após a instituição da DP; (2) concentração elevada de
glicose no líquido pleural; (3) volumes de efluente inexplicavelmente
baixos.
O hidrotórax decorre da presença de defeitos anatómicos diafrag-
máticos, congénitos ou adquiridos, permitindo a passagem de
dialisante da cavidade peritoneal para a pleural. A eficácia da
pleurodese por videotoracoscopia no tratamento da CPP é superior
a 90%.
Caso Clínico: Mulher de 66 anos, insuficiente renal crónica ter-
minal por provável nefroangiosclerose hipertensiva. Proposta para
DP após múltiplas tentativas infrutíferas de construção de acesso
vascular para hemodiálise (HD). Cateter de Tenckhoff colocado em
Julho de 2004. Iniciou DP a 19 de Agosto. Cerca de 3 semanas
depois, queixava-se de dispneia para pequenos esforços, tinha
aumentado de peso e os volumes de drenagem peritoneal eram
baixos. Não havia evidência de infecção, de hipervolémia, de
insuficiência cardíaca ou hepática. Radiograficamente, observou se
derrame pleural de grande volume à direita. A toracocentese revelou
um transudado, com concentração de glicose de 145 mg/dL (glicemia
era de 102 mg/dL); os exames microbiológicos foram negativos e o
exame citológico não revelou células neoplásicas.
Por migração da extremidade do cateter peritoneal, a doente foi
transferida para HD, verificando se resolução completa do derrame.
Após substituição do cateter, retomou DP a 14 de Dezembro. Oito
dias depois verificou-se recorrência do derrame, sem evidência de
hipervolémia. As tentativas de demonstração de CPP mediante
instilação de contraste radiológico na cavidade peritoneal e de azul
de metileno na cavidade pleural não tiveram sucesso. A doente foi
retransferida para HD. A 19 de Janeiro de 2005 foi submetida a
pleurodese direita, por talcagem diafragmática videotoracoscópica.
Reiniciou DP a 18 de Fevereiro. A 11 de Março foi-lhe removido o
cateter peritoneal por peritonite a Pseudomonas aeruginosa
refractária à antibioterapia. Durante os 23 dias em que se manteve
em DP não houve recorrência de derrame.
Discussão: Um derrame pleural transudativo em DP, sem
hipervolémia, doença hepática ou cardíaca, levanta a suspeita de
CPP.
Muito sugestivos do diagnóstico são (1) nível de glicose no líquido
pleural intermédio entre o do efluente peritoneal e o do plasma e

Hgb média e consumo mensal de DA
  Mês 0 1 2 3 4 5 6
  Hgb (g/dl) 12,2 ± 0,9 12,3 ± 1,3 12,4 ± 1 11,9 ± 1,7 12,4 ± 1,6 12,3 ± 1,4 11,9 ± 1,4
  DA (µg/mês) 125,7 ± 89 105 ± 64,5 114 ± 80 112,8 ± 73,5 120,7± 105,8 148,2 ± 154 144,7 ± 156
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(2) resolução do derrame com a suspensão da DP e recorrência com
a reintrodução. O insucesso das tentativas de demonstração visual e
radiológica da CPP leva a concluir que esses métodos de diagnóstico
devam ser preferencialmente realizados mediante instilação do
marcador na cavidade peritoneal após toracentese evacuadora.
A pleurodese por videotoracoscopia é eficaz no tratamento das
CPP, permitindo a manutenção em DP.

UNIDADE DE DIÁLISE PERITONEAL DO CHVNG - 7 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

Sónia Ferreira Sousa (1); Ana Marta Gomes (1); João Carlos 
Fernandes (1); Joaquim Ferreira Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

Por se adequar melhor a estilos de vida particulares, por condicionar
melhor preservação da função renal e por apresentar morbi-
mortalidade comparável à da hemodiálise, a diálise peritoneal (DP)
tem tido um papel importante na terapêutica dialítica dos doentes
com insuficiência renal crónica terminal.
O Serviço de Nefrologia do CHVNG iniciou o programa de DP em
1998. Descreve-se a experiência do serviço durante estes 7 anos.
Quarenta e três doentes iniciaram DP. Encontram-se em tratamento
actualmente 18 doentes. Predomina o sexo masculino (58%, 25
doentes) e a idade média era de 50 ± 32 anos (18 a 82).
Iniciaram a DP por opção 88% (38 doentes). A DP foi a primeira
terapêutica de substituição renal em 17 doentes. Trinta e um doentes
fizeram diálise peritoneal contínua ambulatória e 11 diálise perito-
neal automatizada.
A causa mais frequente da IRC foi a glomerulonefrite crónica (40%).
O abandono da DP teve como motivo principal o transplante renal
(TR) (10 doentes) seguido da passagem para HD (6 doentes) e a
morte (5 doentes). A causa de morte principal foi o enfarte agudo
de miocárdio (EAM). Três doentes recuperaram função renal
suficiente para suspender a diálise.
Foram colocados 51 cateteres peritoneais. A técnica utilizada foi a
mini-laparotomia em 50 casos e em nenhuma destas houve
complicações imediatas.
Ocorreram 27 peritonites com uma incidência de 1 peritonite por
27 meses de tratamento. Os agentes mais frequentes foram o Sta-
phylococcus epidermidis (7 casos), Staphylococcus aureus
meticilino-sensível (4 casos) e várias espécies de Streptococcus (7
casos).
Fez-se uma revisão clinico-analítica dos doentes actualmente em
tratamento.
Dezasseis dos 18 doentes que se encontram actualmente em DP
tomam anti-hipertensores.
Onze doentes (61%) têm hemoglobina superior a 11 g/dL e o
hematócrito superior a 33%. O consumo médio de eritropoietina é
de 138 U/Kg/sem.
Oitenta e três porcento dos doentes em DP manual (n=10) e 50%
dos doentes em DPA (n=3) estão optimizados quanto à dose de
diálise.
Cinquenta porcento têm níveis de cálcio entre 8,3 e 9,2 mg/dL,
44% têm níveis plasmáticos de fósforo entre 3,5 e 5,5 mg/dL, 67%
têm o produto P*Ca <55 e 55% dos doentes têm a PTH entre 150
e 300 pg/mL.
Dez doentes estão a fazer tratamento anti-dislipidémico. Treze

doentes (72%) têm LDL inferiores a 100 mg/dL e 10 doentes (55,5%)
os TG inferiores a 150 mg/dL.

PERITONITES FUNGICAS – A EXPERIÊNCIA DE UM
CENTRO

Sofia L Pedroso (1); Anabela S Rodrigues (1); Carla M Lima (2);
M Fernanda Silva (1); Carlos B Matos (1); António N Cabrita (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal;
(2) - Nefrologia, Centro Hospitalar de Coimbra, Coimbra, Portu-
gal

Introdução: Na diálise peritoneal (DP) a peritonite fungica (PF),
apesar de relativamente rara, é uma complicação grave associada a
importante morbilidade e alta incidência de saída do programa de
DP.
Material e métodos: Desde 1985, um total de 305 doentes foram
tratados na nossa unidade de DP. Revimos retrospectivamente os
casos de PF e analisamos os agentes implicados, factores de risco,
evolução e mortalidade dos doentes.
Resultados: PF foi detectada em 17 doentes (4% do total de
episódios de peritonite): 14 mulheres e 3 homens. À data do
diagnóstico da PF, apresentavam uma idade média de 54,8+/-17,8
anos (min: 22,1; máx: 81,8), com uma duração média de DP de 27+/
-21 meses (min: 0,5; máx: 85,3). Foram encontradas espécies de
Candida em 94,1% (16) dos casos e Aspergillus em 1 caso.
Os factores de risco identificados foram: uso recente de antibióticos
em 58,8% dos doentes (8 por episódios recentes de peritonite
bacteriana (<2 meses), e 2 por infecção do orifício de saída), um
episódio de PF ocorreu no contexto de leucopenia induzida por
imunossupressão; quatro doentes apresentavam diabetes, 1 lúpus e 1
vasculite. Apesar de tratamento antifungico, houve necessidade de
remoção do catéter de DP em todos os doentes, por ausência de
resposta ao tratamento.
Morreram dois doentes (11,8%) 1 mês após admissão para
tratamento de PF. A reinserção do catéter de DP foi tentada em 4
doentes e em 3 (17,6%) foi possível reiniciar com sucesso DP –
num doente verificou-se recorrência da PF imediatamente após a
recolocação do catéter, com necessidade de transferência para
hemodiálise. Os restantes doentes tiveram de ser transferidos
definitivamente para hemodiálise.
Conclusões: A PF é uma complicação grave da DP, levando
frequentemente à necessidade de descontinuação da técnica. As
espécies de Candida constituíram o fungo mais frequentemente
isolado. Uso prévio de antibióticos foi encontrado numa grande
proporção de doentes, levantando a questão se profilaxia antifungica
durante cursos de antibioterapia poderá prevenir casos subsequentes
de PF. Houve necessidade de remoção do catéter de DP em todos os
doentes. A reinserção do catéter de DP e reinício de DP é possível
em doentes seleccionados.



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão 269

19.º CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE NEFROLOGIA

MONITORIZAÇÃO LONGITUDINAL DO TRANSPORTE E
ESTADO DA MEMBRANA EM DIÁLISE PERITONEAL -
PARADIGMA DOS ALTOS TRANSPORTADORES

Silva Oliveira Sandra (1); Rodrigues Soares Anabela (1); Matos 
Bartilotti Carlos (1); Silva Fernanda Maria (1); Pedroso  Lima  So-
fia (1); Cabrita Nunes António (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Geral de Santo António, SA,
Porto, Portugal

INTRODUÇÃO: O tratamento em diálise peritoneal (DP) induz
alterações funcionais da membrana e perda de integridade das células
mesoteliais.
OBJECTIVOS: Investigar a evolução de parâmetros funcionais
da membrana peritoneal (transporte de solutos e capacidade de
ultrafiltração - UF) e a massa mesotelial (taxa de aparecimento do
CA125 no dialisado – CA 125 U/min), num cohort de doentes
incidentes em DP.
DOENTES e MÉTODOS: 81 doentes (30H, 51M; idade média de
51,7±15,6; 22 com diabetes mellitus) foram investigados com teste
de equilíbrio peritoneal (TEP 3.86%) nos primeiros 6 meses após
inicio da DP (TEP basal) e depois, anualmente (TEP1,2,3,4 –
respectivamente ao 1º, 2º 3º e 4º anos de tratamento). Os parâmetros
funcionais avaliados foram: D/P Creatinina, UF, CA125 U/ml. Foram
registados dados epidemiológicos e marcadores bioquímicos de
inflamação (proteína C reactiva – PCR e albumina sérica).
Analisaram-se 166 TEPs: 81-basais, 48-TEP1, 22-TEP2, 13-TEP3
e 2- TEP4.
Os doentes foram agrupados de acordo com o valor da média do D/
P Creatinina basal: alto/médio alto - A/MA transportador (e”0,77;
44 doentes) e baixo/médio baixo – B/MB (<0,77; 37 doentes).
RESULTADOS: Os grupos não diferiram significativamente quanto
às variáveis sexo, idade, prevalência de diabetes, níveis séricos de
PCR e albumina. Nos A/MA verificou-se uma diminuição significativa
(P=0,002) do D/P Creatinina e um aumento da UF (P = 0,01)
durante o primeiro ano de tratamento. Na população total verificou-
se uma evolução centrípeta do D/P Creatinina. Constatámos a
correlação esperada entre D/P Creatinina e UF basais ( r = - 0,33, P
<0,01), embora a associação se revele fraca. A capacidade de UF e
o CA125 mantiveram-se estáveis durante o seguimento a curto
prazo e não se correlacionaram significativamente. O D/P Creatinina
basal correlacionou-se com a taxa de aparecimento de CA125
(r=0,305, P = 0,007). Os A/MA transportadores apresentaram
valores mais elevados de CA 125 U/ml comparativamente com os
B/MB (P=0,03).
CONCLUSÕES: 1) Na nossa população os altos transportadores
incidentes não são mais idosos nem têm maior prevalência de
comorbilidade ou de marcadores de inflamação sistémica do que os
baixos transportadores; 2) no 1º ano de tratamento ocorrem
variações significativas no transporte de pequenos solutos com
redução significativa do D/P creatinina nos A/MA transportadores;
3) a UF basal não se correlaciona fortemente com o D/P creatinina;
4) a capacidade de ultrafiltração e a massa mesotelial mantêm-se
estáveis nos primeiros anos de tratamento; 5) o estado de transporte
rápido basal associa-se a valores mais elevados do marcador de
massa mesotelial, relação possivelmente mediada por agentes
vasoactivos produzidos pelo mesotélio.

TRANSPORTE PERITONEAL, MASSA MESOTELIAL E
INFLAMAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO DE DOENTES
DIABÉTICOS EM DIÁLISE PERITONEAL

Silva Oliveira Sandra (1);  Rodrigues Soares Anabela (1);  Silva 
Fernanda Maria (1);  Cabrita Nunes António (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital Geral de Santo António, Porto,
Portugal

INTRODUÇÃO: O efeito da diabetes mellitus (DM) na estrutura e
função da membrana peritoneal é controverso. Alguns autores
relataram menor capacidade de ultrafiltração e mais rápido
transporte de solutos nos diabéticos, enquanto outros não verificaram
diferenças.
OBJECTIVO: Avaliar a influência da DM em doentes incidentes
em diálise peritoneal (DP), no que respeita a transporte de solutos,
transporte de água livre, massa mesotelial e marcadores de
inflamação.
MÉTODOS: 81 doentes (H:30), 22 (27,2%) diabéticos foram
estudados com teste de equilíbrio peritoneal (TEP 3,86%) basal
efectuado nos primeiros 6 meses após inicio de DP, com avaliação
de: transporte de solutos (D/P Cr, MTAC Cr pelo método simplificado
de Garred), absorção de glicose (D/D0), capacidade de ultrafiltração
(UF), transporte selectivo de água (sieving de sódio corrigido para a
difusão), massa mesotelial (taxa de aparecimento de CA125) e
marcadores sistémicos de inflamação (proteína C reactiva – PCR e
albumina). Efectuada comparação desses parâmetros nos diabéticos
(DM) e nos restantes (não DM).
RESULTADOS: As variáveis estudadas não mostraram diferenças
significativas nos grupos comparados.

 DM(22) não DM(59) p
sexo masculino[n,%] 10(45%) 20(34%) ns
idade[anos] 53+/-16 51+/-16 ns
altos transportadores[N,%] 12+/-55 32(54%) ns
PCR[mg/dL] 1,34+/-1,91 1,10+/-1,80 ns
albumina[d/dL] 3,69+/-0,42 3,85+/-0,50 ns
D/P Cr 0,77+/-0,11 0,77+/-0,09 ns
MTAC Cr 12,3+/-6,5 10,6+/-5,5 ns
D/D0 Glicose 0,30+/-0,05 0,27+/-0,07 ns
UF [ml] 2759+/-228 2771+/-231 ns
D/P Na60 corrigido 0,77+/-0,04 0,77+/-0,05 ns
Dip Na corrigido 0,17+/-0,05 0,16+/-0,06 ns
CA125 [U/min] 132+/-50 168+/-116 ns

CONCLUSÃO: Nesta população de diabéticos não se verificaram
valores mais elevados de marcadores de inflamação sistémica. O
transporte peritoneal basal de solutos e de água foi similar ao da
restante população incidente em DP.

PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL RESIDUAL EM
DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

Sónia Ferreira Sousa (1); Ana Marta Gomes (1); João Carlos Fer-
nandes (1); Joaquim Ferreira Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

Introdução: a função renal residual (FRR) contribui significati-
vamente para melhorar a sobrevida a longo prazo dos doentes em
diálise peritoneal (DP), para além de simplificar o tratamento e
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permitir melhor qualidade de vida. O declínio da função renal re-
sidual é menor que nos doentes em hemodiálise e até que no período
pré-diálise.
Material e métodos: Estudo retrospectivo para avaliação do
comportamento da FRR em 38 doentes em DP.
Resultados: Foram estudados 38 doentes em diálise peritoneal.
Cinco não tinham função renal quando iniciaram DP nem nunca
tiveram qualquer recuperação.
Os outros 33 iniciaram DP com TFG (calculada como a média da
TDC e TDU) média de 4.1 ml/min (0 a 7.35 ml/min). Treze destes
33 doentes tiveram melhoria transitória da FRR (de 0.14 a 3.3, em
média 1.46 ml/min). Dos 33 que tinham FRR no início, 20 tinham
mais de 1 ano de diálise peritoneal. Destes 20, 16 mantinham função
renal (TDC>0.5 ml/min ou diurese superior a 100 ml/min) ao fim de
1 ano. Doze doentes tinham mais de 2 anos de diálise peritoneal.
Destes, 7 mantinham função renal residual ao fim de 2 anos.Quatro
doentes tinham mais de 3 anos de diálise. Os 4 mantinham função
renal residual ao fim de 3 anos.
Dois doentes fizeram mais de 4 anos de diálise peritoneal e os 2
mantinham FRR aos 4 anos.
Comparou-se alguns dados demográficos, clínicos e analíticos entre
os doentes que não tinham função renal residual à entrada e os que
a perderam ao fim de 1 ano de DP (7 doentes), com os que
mantiveram FRR para além de 1 ano (16 doentes). Nos que
mantinham FRR após 1 ano há um predomínio de sexo masculino
(81% versus 57%), estiveram em média menos tempo em hemodiálise
préviamente ao início da DP (6 meses versus 30 meses) e havia
predominância da glomerulonefrite crónica (50% versus 28,5%) e
da diabetes mellitus (12,5% versus 0%) quanto à etiologia da
insuficiência renal crónica. Havia proporcionalmente mais doentes
medicados com IECA no grupo que manteve FRR após 1 ano (62,5%
versus 42,8%). Este grupo também apresentava uma prevalência
maior de hipercolesterolemia (50% versus 0%). Nestes 2 grupos
não havia diferença quanto ao tempo médio em DP e ao número de
anti-hipertensores. Compararam-se também outros dados analíticos
nomeadamente referentes ao metabolismo fosfo-cálcico e ao
controlo da anemia.
Conclusão: Ao fim de 1 ano de diálise peritoneal, 80% de doentes
mantinham FRR significativa. Ao fim de 2 anos esta percentagem
baixou para 35%. Em 39% dos doentes verificou-se uma melhoria
transitória da função renal. A DP condicionou uma preservação de
FRR significativa numa percentagem elevada de doentes em DP,
contribuindo para a depuração, o controle da volemia e a melhoria
da qualidade de vida dos doentes. Verificou-se diferenças entre os
doentes sem FRR à entrada ou apenas durante 1 ano, com os doentes
que mantiveram FRR após 1 ano desde o início da DP.

DOSE DE DARBEPOETIN ALFA:ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE DIÁLISE PERITONEAL E HEMODIÁLISE

Isabel Santos Pinto (1);  Sandra Faísca Sampaio (1);  Idalécio Silva 
Bernardo (1);  Pedro Leão Neves (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Faro, Faro, Por-
tugal

A anemia na Insuficiência Renal Crónica é multifactorial, associando-
se ao aumento da mortalidade e morbilidade cardiovascular. A sua
correcção é fundamental e segundo a maioria dos autores a gravidade
da anemia é menor nos doentes em Diálise Peritoneal, com

necessidade de doses menores de estimulantes eritropoiéticos.
Com este estudo pretendemos comparar os níveis de Hemoglobina
e a dose semanal de Darbepoetin alfa em dois grupos de doentes em
diálise: Hemodiálise (HD) e Diálise Peritoneal (PD).
Foram incluídos no estudo 59 doentes clinicamente estáveis (HD:30,
DP:29) e para cada doente procedemos ao registo de parâmetros
clínicos e laboratoriais: Idade, tempo de diálise, comorbilidade,
terapêutica com Ferro e Inibidores do Enzima de Conversão da
Angiotensina (ACEI), função renal residual (RRF), dose semanal de
Darbepoetin alfa, Kt/V, Hemoglobina (Hb), Ferritina, Saturação da
Transferrina (TSAT), Albumina, Hormona Paratiróide (PTHi) e
Proteína C Reactiva (PCR).
Não encontramos diferenças significativas na idade dos doentes,
percentagem de doentes com Hipertensão Arterial e tratados com
ACEI.
O tempo de diálise foi maior nos doentes em HD (p=0,001) e os
doentes em PD apresentaram maior comorbilidade (p<0,025),
sobretudo associada à Diabetes que foi o diagnóstico etiológico mais
frequente (40%).
Os níveis de Hb foram semelhantes em ambos os grupos e a dose de
Darbepoetin foi superior em PD, embora sem significado estatístico
(p=0,3).
A Ferritina e TSAT foram superiores nos doentes em HD (p=0,2;
p=0,004), em que a maioria estava medicada com Ferro endovenoso
(ev) (70%).
Não verificamos diferenças nos níveis de PTHi e PCR. Ambos os
grupos apresentaram valores adequados de Kt/V.
A Albumina foi inferior nos doentes em PD (p=0,04), mas não
encontramos relação entre a dose de Darbepoetin e os níveis de
Albumina.
Conclusões:
A dose de Darbepoetin alfa foi superior nos doentes em PD, o que
contraria o descrito pela   maioria dos autores.
O grande número de doentes diabéticos, a comorbilidade associada e
a escassa utilização de Ferro ev, com níveis mais baixos de TSAT, no
grupo de doentes em PD, poderá explicar os resultados obtidos.

DIÁLISE PERITONEAL: INFLAMAÇÃO, TRANSPORTE
PERITONEAL E RESPOSTA À EPO

Isabel Santos Pinto (1); Sandra Faísca Sampaio (1); Idalécio Silva 
Bernardo (1); Pedro Leão Neves (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Faro, Faro, Por-
tugal

A Inflamação é frequente na Insuficiência Renal Crónica Terminal,
estando a Proteína C Reactiva (PCR) aumentada em 30-50% dos
doentes em Diálise. Nos doentes em Diálise Peritoneal (DP) este
aumento tem sido associado ás características de transporte da mem-
brana peritoneal e resistência ao tratamento com Eritropoietina
(EPO).
Com este estudo pretendemos avaliar as relações existentes entre
Inflamação, Transporte Peritoneal e resposta à EPO nos doentes
em programa de DP no nosso Serviço.
Foram incluídos 29 doentes, 11 dos quais diabéticos (37,9%), 16 do
sexo masculino e 13 do sexo feminino, com idade média de 53,6 ±
16,8 anos; 11 doentes em Diálise Peritoneal Contínua Ambulatória
(CAPD) e 18 doentes em Diálise Peritoneal Automática (APD).
 KT/V semanal : 2,65 ± 1,3.
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Quanto ás características de transporte da membrana 15 doentes
foram classificados como médio baixo e 11 doentes médio alto;
apenas 1 doente revelou ser transportador alto.
Os valores médios da PCR e Hemoglobina (Hb) foram de 9 ± 8,7g/
ml ( 0,6-41,3) e 12,9 ± 1,6 g/dL respectivamente, estando a PCR
aumentada em 51,7% dos doentes.
Não encontramos correlação entre a PCR e a Hb assim como não
existiu correlação entre a PCR e o tipo de transporte da membrana
peritoneal; também a Hb não se correlacionou com este parâmetro.
Comparando os doentes com PCR normal e aumentada, assim como
os doentes de acordo com o tipo de transporte, não encontramos
diferenças estatisticamente significativas quanto à idade, tempo de
diálise, Hb, dose de EPO e parâmetros nutricionais.
O nosso estudo não confirmou a associação existente entre
inflamação e transporte da membrana peritoneal já descrita por
muitos autores. Também os níveis de Hb e resposta ao tratamento
com agentes estimulantes da eritropoiese não foram influenciados
pela inflamação e transporte da membrana peritoneal.

O ÍNDICE DE COMORBILIDADE DE CHARLSON É UM
BOMPREDICTOR DE MORTALIDADE NOS DOENTES EM
DIÁLISEPERITONEAL

P. Matias (1); M. Gonçalves (1); M. Bruges (1); M. J. Pais (1);
(1) - Unidade de Diálise Peritoneal, Hospital Santa Cruz, Carnaxide,
Portugal

O índice de comorbilidade de Charlson (ICC) tem sido utilizado de
forma crescente para avaliar o prognóstico e melhor estratificar o
risco dos doentes (dts) em diálise. Existem ainda poucos estudos
com o ICC em dts em diálise peritoneal (DP).
O objectivo deste estudo é validar este índice na nossa população
em DP, correlacionando-o com factores de risco já conhecidos e
com a mortalidade. Para este efeito avaliámos, nos dts em DP na
nossa Unidade entre 2000 e 2005, o ICC à data do início da DP e
correlacionámo lo com valores médios de hemoglobina (Hb),
albumina (alb) e proteína C reactiva (PCR), Kt/v, nPCR, função
renal residual (FRR) e mortalidade.
Estudámos 91 dts, com idade média de 55.5 ± 15.4 anos, 43% eram
do sexo feminino e o tempo médio em DP era de 26.2 ± 24.6 meses.
Efectuámos análise univariada e multivariada e considerámos
estatisticamente significativo um p <0.05.
A presença de um ICC mais elevado correlacionou-se positivamente
com a PCR (r = 0.64, p < 0.001) e com a mortalidade (r = 0.31, p
= 0.003) e negativamente com a Hb (r = -0.39, p < 0.001), alb (r =
-0.48, p < 0.001), nPCR (r = -0.39, p = 0.002) e FRR (r = -0.34, p
= 0.003).
Na análise multivariada, a PCR foi um predictor positivo (p <
0.001) e a alb foi um predictor negativo (p = 0.04) da presença de
um elevado ICC. Por outro lado, o ICC foi um predictor positivo da
mortalidade nestes dts (p = 0.002).
O ICC foi um bom indicador de prognóstico na população estudada,
associando-se com factores de risco já conhecidos e com a
mortalidade.

ENCEFALOPATIA POSTERIOR REVERSÍVEL: A
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Sofia Conceição Jorge (1); Sónia Marina Silva (1); José Nuno 
Rosa (1); Patrícia Quadros Branco (1); Edgar Avito Almeida (1);
Fernando Coelho Neves (1); José Vieira Barbas (1); Mateus  Mar-
tins Prata (1)
(1) - Nefrologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

A Encefalopatia Posterior Reversível (EPR) é uma entidade definida
por manifestações clínicas e imagiológicas características, descrita
pela primeira vez em doentes com insuficiência renal crónica e
encefalopatia hipertensiva em 1996.
Os autores apresentam o caso de um doente de raça negra, 26 anos,
com antecedentes de Hipertensão Arterial (HTA) grave sob
terapêutica tripla (nifedipina, losartan e atenolol), Insuficiente Renal
Crónico por doença de Alport em Diálise Peritoneal, admitido no
Serviço de Urgência por convulsões tónico-clónicas generalizadas.
Objectivamente encontrava-se em coma (Glasgow 5), com niveis
tensionais elevados (240/130 mmHg), retinopatia hipertensiva de
grau III e sinais de sobrecarga hídrica. A TAC CE apresentava
hipodensidade subcortical mais pronunciada na região parieto-oc-
cipital sugestiva de edema. A RM CE confirmou a presença de
edema e excluiu outras lesões. Foi instituída hemodiálise urgente
com ultrafiltração e optimizada a terapêutica anti-hipertensiva
(labetalol ev seguido de minoxidil oral). Às 48 horas conseguiu-se
controlo tensional com regressão do quadro neurológico. Teve alta
clinicamente bem em diálise peritoneal.
A EPR caracteriza-se por cefaleias, vómitos, alterações do estado
de consciência e convulsões, associados a alterações
neuroradiológicas traduzindo edema cerebral subcortical, e por vezes
cortical, de distribuição predominantemente occipito-parietal. Está
descrita em situações de encefalopatia hipertensiva, encefalopatia
urémica, neurotoxicidade da ciclosporina A, eclâmpsia e Púrpura
Trombocitopénica Trombótica.
Esta entidade, apesar de sugerida clinicamente, é diagnosticada com
base em achados imagiológicos típicos. Por este motivo a RMN CE,
que evidencia o edema cerebral, é fundamental para o seu diagnóstico
e atempada orientação terapêutica, minimizando o risco de lesões
irreversíveis e morte.

SHAVING DO CATÉTER DE DIÁLISE PERITONEAL NAS
INFECÇÕES DO ORIFICIO DE SAÍDA REFRACTÁRIAS À
TERAPÊUTICA

Carla P Lima (1); Anabela S Rodrigues (2); Sofia L Pedroso (2);
M Fernanda Silva (2); Sandra O Silva (3); António N Cabrita (2)
(1) - S Nefrologia, C H Coimbra, Coimbra, Portugal; (2) - S
Nefrologia, H G S António, Porto, Portugal; (3) - S Nefrologia,
IPO, Porto, Portugal

Introdução: Em Diálise Peritoneal (DP), as infecções do túnel e
do orifício de saída do catéter de DP são um factor de morbilidade
relevante. A ausência de resposta à antibioterapia obriga a substituição
do catéter e à transferência temporária para hemodiálise.
Objectivos: Avaliar a eficácia da exerése da bucha externa (shav-
ing) do catéter nas infecções do túnel (IT) e do orifício de saída
(IOS) refractárias à terapêutica médica com antibioterapia.
Métodos: Estudamos retrospectivamente os processos clínicos dos
doentes submetidos a shaving da bucha externa no período
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compreendido entre 1 de Janeiro de 1985 e 31 de Dezembro de
2005.
Resultados: No período considerado, foram implantados na Unidade
376 catéteres de Tenckhoff, num total de 312 doentes tratados; em
40 (34.5%) dos doentes transferidos para hemodiálise, a causa foi
infecção relacionada com o acesso. A sobrevivência cumulativa do
catéter ao ano 1, 3, e 5 foi de 91%, 82% e 73% respectivamente.
Por IOS, com ou sem IT associada, foram efectuados electivamente
35 shavings do cateter, em 33 doentes (1 doente foi submetido a
shaving em 3 catéteres diferentes).
Os agentes microbiológicos identificados foram o Staphylococcus
aureus em 22 (66%) doentes, a Pseudomonas aeruginosa em 4 (11%),
a Serratia em 3 (8%), o Corynebacterium em 2 (6%), o Staphyloco-
ccus epidermidis em 1 (3%), o Proteus mirabilis em 1 (3%) e a
Escherichia coli em 1 (3%) doente. Cinco doentes (14%)
apresentavam IT associada. O intervalo de tempo entre a
implantação do catéter e a IOS que determinou o shaving foi de 46
+ 39 meses.
O procedimento induziu cura em 29 (83%) doentes. A taxa de
complicações foi de 6% (2 roturas de cateter).
Conclusão: O shaving da bucha externa do cateter deve ser efectuado
nas IOS/ITU refractárias à antibioterapia, dado mostrar ser eficaz
na maioria dos doentes. Permite aumentar a sobrevivência do cateter
e a manutenção do doente na técnica.

DISTENSIBILIDADE ARTERIAL E CALCIFICAÇÃO
VASCULAR NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES EM
DIÁLISE PERITONEAL

Patricia Quadros Branco (1); Nuno Guimarães Rosa (1); Sónia 
de Silva (1); Teresa S Adragão (2); Edgar de Almeida (1); Mateus 
Martins Prata (1)
(1) - Serviço de Nefrolgia, Hospital Santa Maria, Lisboa, Portu-
gal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santa Cruz, Carnaxide,
Portugal

Introdução: A prevalência de calcificações vasculares em doentes
em diálise está associada a elevada morbilidade e mortalidade car-
diovascular. A velocidade da onda de pulso (VOP) aórtica é um
importante marcador independente da mortalidade global e cardio-
vascular nos doentes com insuficiência renal crónica terminal, sendo
um método simples e não invasivo para avaliar a distensibilidade e
rigidez da parede arterial.
Objectivo: Analisámos a relação do VOP com a idade, tempo em
DP, adequação dialítica (ClCr semanal, KT/V), metabolismo fosfo-
cálcico (CA, P, CaxP), presença de calcificações vasculares e das
partes moles, perfil lipídico, albumina sérica e doença cardiovascu-
lar (pressão arterial média (PAM), pressão de pulso (PP), fracção de
ejecção (FE%), parede posterior do ventriculo esquerdo (PPVE),
calcificação valvular, doença coronária (DC), doença vascular cer-
ebral e doença isquémica dos membros inferiores).
Métodos: Avaliámos a VOP carotídeo-femural numa população de
doentes em diálise peritoneal (DP), utilizando um dispositivo
computorizado automático, designado Complior. Utilizamos um
score (sc) baseado nas calcificações vasculares e de partes moles
avaliadas em radiografias de ombros, mãos e bacia (Adragão T,
NDT 2004).
Resultados: 42 doentes (22 homens; 21% diabéticos), média de
idades 49 +/- 15 anos, com tempo médio em DP de 20 +/- 15 meses.

45% dos doentes apresentavam doença vascular, 40% doença
coronária, 30% doença isquémica dos membros inferiores e 21%
doença vascular cerebral. A VOP média foi de 7,9 +/-1,7 m/s. A
VOP correlacionou-se com a idade (p<0,001), PP (p=0,008),
proteína C reactiva (p=0,003), score calcificação vascular (p<0.001),
calcificação valvular mitral (p=0,01), doença coronária, cerebral e
cardiovascular. Numa análise de regressão múltipla por método de
stepwise, a idade, o score vascular superior a 4 e a PCR foram os
factores predictivos positivos da VOP (p=0,03). Nos doentes com
VOP superior a 9,5 m/s o odds ratio para DC foi 4,0 (1,2 a 12,0 IC
95%, p=0,001), para doença cerebral foi 3,0 (1,1 a 10,0 IC 95%,
p=0,002) e para doença vascular foi de 11,6 (2,1 a 64, IC 95%,
p<0,002).
Conclusões: Neste grupo de doentes em DP, o aumento da rigidez
aórtica avaliada pela medição da VOP associou-se à idade, proteína
C reactiva e presença de calcificações vasculares, não tendo relação
com a eficácia dialítica ou com o perfil lipídico. O risco de doença
vascular foi 11,6 vezes superior nos doentes com VOP > 9,5 m/s.

TERAPÊUTICA DA ANEMIA EM DOENTES EM DIÁLISE
PERITONEAL CRÓNICA EM PORTUGAL

Patrícia Quadros Branco (1); Cristina Pinto de Abreu (1); Pedro 
P Pessegueiro (2); Manuel A Amoedo (2); Margarida O Bruges (4);
Antonio C Cabrita (3); Idalécio de Bernardo (5); Mateus  Martins 
Prata (1
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santa Maria, Lisboa, Portu-
gal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital Espirito Santo, Évora,
Portugal; (3) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santo António,
Porto, Portugal; (4) - Serviço de Nefrologia, Hospital Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal; (5) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital
de Faro, Faro, Portugal

A European Best Practice Guidelines for the Anaemia Management
(EBPG) são uma referência na terapêutica dos doentes com doença
renal crónica (DRC). Fez-se um estudo epidemiológico, multicêntrico
e transversal em doentes em diálise peritoneal (DP) crónica em
2004. Avaliamos a etiologia da DRC, presença de co-morbilidade,
prevalência da anemia, efeitos secundários da terapêutica da anemia.
O estudo foi efectuado em 220 doentes em DP de 5 centros nacionais.
A hemoglobina média foi de 12,34 g/dL, e apenas 13,2% dos doentes
tinham hemoglobina < 11 g/dL. 91% dos doentes estavam medicados
com eritropoetina, 65% com eritropoetina beta (beta) e 35% com
darbepoetina alfa (darbe). A via utilizada era a subcutânea, 5,4%
com uma administração mensal (darbe), 19,6% bi-mensal (darbe e
beta), 59% semanal (darbe e beta), 11,6% bi-semanal (beta) e 4,5%
trissemanal (beta). As doses (UI/Kg/s) foram diferentes de acordo
com a frequência de administração. Não encontrámos diferenças
entre os níveis de hemoglobina nos doentes tratados com beta e
darbe, sendo a hemoglobina > 11 g/dl em mais de 85% dos doentes
de cada grupo. A dose de eritropoetina foi superior no grupo tratado
com darbe, mas nesse grupo existiu um maior número de diabéticos
e o valor médio da proteína C reactiva foi significativamente mais
elevado.
Estes resultados confirmam um correcto tratamento da anemia, de
acordo com as EBPG, nos doentes em DP em Portugal.
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RELEVÂNCIA CLÍNICA DE NEOPLASIA NUMA
POPULAÇÃO EM HEMODIÁLISE

Célia O Nascimento (1); Dulce R Carvalho (1); Mário G Silva (1);
Ester M Lopes (1); Carlos L Lousada (1); Ludomila L Cobileac (1);
Carlos O Oliveira (1)
(1) - Fresenius Medical Care-Entroncamento, Fresenius Medical
Care-Entroncamento, Entroncamento, Portugal

A esperança de vida tem aumentado nos últimos anos, com
consequente aumento da idade média da população em diálise. A
idade e a insuficiência renal crónica avançada associam-se a diferentes
alterações da imunidade. O objectivo deste estudo foi avaliar
retrospectivamente o grupo de doentes com neoplasia (NEO) na
nossa unidade de diálise no período de 1991 a 2004. Foram observados
38 NEO, 25 com o Dx pré diálise (TSFR) e restantes pós TSFR
num total de 370 doentes tratados na unidade. 27 dos NEO iniciaram
diálise após 1999 (71%). A idade média dos NEO na data de ínicio
de diálise (TSFR) foi de 67.9±14.8 anos, encontrando-se 24 mortos
e 14 vivos. A etiologia da IRC: HTA-15, uropatia obstrutiva-9,
Diabetes (DM)-5, AINE-4, mieloma múltiplo (MM)-2, nefrectomia
bilateral- 1. 26 doentes apresentam neoplasias sólidas na prostata-
5 (5 Dx pré TSFR), rim-6 (4 Dx pré TSFR), útero-4 (4 pré TSFR),
mama-5 (3 pré TSFR); 6 neoplasias hematológicas (4 pré TSFR); 6
pele/tecidos moles (2 pré TSFR). 2 doentes foram previamente
submetidos a transplante renal (1 teve MM, 1 carcinoma pavimento-
celular lábio). O tratamento consistiu em cirurgia em 22 doentes,
radioterapia em 7, quimioterapia em 12, e terapêutica hormonal
em 5. A doença foi considerada controlada em 16 casos (42.1%),
verificando-se progressão nos restantes 22. As causas de
morte foram neoplasia disseminada- 11, sepsis-8, infecção
respiratória-2, doença cardiovascular-2, caquexia 1. Os doentes NEO
com Dx pré TSFR tem idade menos avançada que os doentes com
Dx de NEO pós TSFR (tabela 1), mas de idade superior ao doentes
sem NEO (64.7±14.8 anos), notando-se que apresentam uma menor
sobrevida em diálise que estes (21.8±37.8 vs 46±47.3 meses,
respectivamente). Neste grupo, a causa major de IRC foi de uropatia
obstrutiva (9 casos), 21 doentes tinham tumores sólidos, em 15
casos a doença teve progressão (60%) e 16 faleceram. Os doentes
falecidos com NEO apresentam uma idade mais avançada que os
restantes na data de inicio de TSFR e na data do Dx NEO, tem uma
menor sobrevida em diálise, 16 tinham tumores sólidos e 5
hematológicos, em 16 doentes o Dx NEO foi pré TSFR, em 17
doentes a doença estava em progressão (70.3%) . Os doentes NEO
necessitam de doses mais elevadas de estimuladores de eritropoiese
que os doentes sem NEO, notando-se nos últimos 3 meses antes da
morte, valores significativamente diferentes (tabela 2), em par-
ticular com aumento das doses de estimuladores da
eritropoiese, aumento da ferritinémia, elevação da PCR e redução
da albuminémia, podendo constituir factores de prognóstico
importante. Em conclusão a doença neoplásica é relativamente
frequente neste grupo de doentes e tem repercussões acrescidas na
sua elevada mortalidade.

ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTO-EFICÁCIA DE
DARBEPOIETINA ALFA IV E EPOIETINA BETA SC NO
TRATAMENTO DA ANEMIA DE DOENTES EM
HEMODIÁLISE (HD)

Carlos Barreto (3); Patricia Carrilho (2); José Assunção (1); Luis
Gusmão (2); Rita Birne (3); Álvaro Vaz (1); Ilídio Rodrigues (2);
José Vinhas (1)
(1) - FMC, Clínica de hemodiálise, Setúbal, Portugal; (2) -
 Tagusdial, Clínica de hemodiálise, Barreiro, Portugal; (3) - CCV,
Clínica de hemodiálise, Grândola, Portugal

Introdução: O controle da anemia constitui uma prioridade no
tratamento de doentes com insuficiência renal em HD. Dado os
custos elevados do tratamento e a existência de recursos financeiros
limitados, a procura do medicamento mais eficiente e com menores
custos deve ser uma preocupação. Este estudo visa comparar os
custos relativos do tratamento da anemia com epoietina beta (EPO)
administrada por via s.c. uma vez por semana versus DA administrada
por via i.v. uma vez por semana, partindo do princípio que em
Portugal os custos são equivalentes na dose de conversão de 1:200.
Metodologia: Estudo clínico multicentrico randomizado aberto
comparativo de avaliação do tratamento com EPO versus DA no
controlo da anemia. Os doentes previamente medicados com EPO
ou DA foram randomizados (R) para manterem a mesma terapêutica
ou mudarem para a terapêutica alternativa (relação de conversão
1:200). Foram incluídos dts clinicamente estáveis nas 8 semanas
anteriores à visita de screening (doente estabilizado foi definido
como tendo um valor de Hb entre 11,0 e 13,0 gr/dl, não tendo
sofrido qualquer alteração na dose semanal nas últimas 8 semanas e
com variações de Hb <1g/dl). Foram colhidos mensalmente dados
relativos aos valores de Hb, ferritina e dose de fármaco, desde 8
semanas antes, até 6 meses após a randomização. Foi utilizada uma
fórmula automática para ajuste da dose terapêutica.
Resultados: Análise interina de 77 dts, 34% do sexo feminino,
idade média 62 anos, tempo médio em diálise 5,2 anos. 39 dts foram
aleatorizados para EPO e 38 para DA, sendo 16 epo-darbe, 22
darbe-darbe, 14 darbe-epo, e 25 epo-epo. Não se observaram
diferenças na Hb média entre os grupos na visita de R, não tendo o
seu valor variado entre o início e o fim do estudo. No inicio do

Dx NEO pré vs pós TSFR e doentes vivos vs mortos

 
Vivos /

Mortos

Idade inicio

TSFR (anos)

Idade Dx NEO

(anos)

Tempo TSFR

(meses)

Tempo pós Dx

NEO (meses)

T. Sólidos /

Hematop/Pele (nº)

Internamentos

/ doente

Pré TSFR

N=25
9 / 16 68.7±15.1 62.6±19.4 21.8±37.8 65.2±74.8 21 / 3 / 1 1.28

Pós TSFR

N=13
5 / 8 71.4±9.4 75.1±8.1* 72.0±57.9* 15.8±11.3* 5 / 3/ 5 1.4

Vivos N=14 62.2±17.2 57.2±24.4 56.6±57.7 117.4±125.1 10 / 0 / 4 0.3

Mortos

N=24
73.6±8.9* 71.7±9.5* 26.1±42.8* 50.2±66.3 16 / 6 / 2 1.5

* p< 0.05

Dados Lab: NEO vivos e mortos vs Doentes sem NEO

 Hb (mg/dl)
EPO (U)

semanal/Kg
Darbepo
(ug)/Kg

eKt/V PCR
Albumina
(mg/dl)

Ferritina (mg/dl)

Vivos 1º ano TSFR 11.7±1.3 126.4±49.1 0.7±0.2 1.6±0.3 1.1±1.1 3.2±0.8 559.1±402.5
Vivos últimos 3
meses TSFR

12.0±1.7 0.9±0.5 1.6±0.3 1.6±2.1 3.8±0.5 414.6±183.6

Mortos 1º ano
TSFR

11.0±1.8 151.4±90.3 1.5±0.3 1.2±0.6 3.5±0.3 512.5±451.0

Mortos últimos 3
meses TSFR

10.0±1.6 243.0±96.8 3.0±3.0* 1.5±1.3 5.9±8.1* 3.1±0.4 992.3±635.1*

Doentes sem NEO 12.9±1.5 0.4±0.5 1.6±0.6 1.36±1.8 4.0±0.4 583.0±312

*p< 0.05
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estudo todos os doentes tinham valores de Hbe”11g/dl. Na visita
final 19% dos doentes tratados com EPO tinham Hb< 11g/dl versus
14% dos tratados com DA. Não se verificaram diferenças
significativas entre grupos, e entre o início e o final do estudo, nos
valores de ferritina.
Nos dts inicialmente medicados com EPO e que foram convertidos
em DA, observou-se uma redução significativa na dose de DA, que
foi da ordem dos 38%. Este dado é sugestivo de que a relação de
conversão EPO:DA é mais favorável à DA do que a inicialmente
utilizada (1:200). Contudo, este dado não é consistente com os
dados observados no ramo DA – EPO, uma vez que nos doentes
inicialmente medicados com DA que foram convertidos em EPO,
não se observou qualquer aumento na dose de EPO ao longo do
estudo.

Grupo dose inicial (mcg/kg/sem) dose final (mcg/kg/sem) P
Epo - Darbe 0,64+/-0,35 0,40+/-0,21 0,003
Darbe - Darbe 0,57+/-0,36 0,49+/-0,27 0,088
Darbe - Epo 112,4+/-85,2 113,4+/-83,3 0,214
Epo - Epo 130,3+/-76,8 97,1+/-59,4 0,394

Conclusão: A eficácia do tratamento com DA foi similar à do
tratamento com EPO. Nesta análise interina não foi possível
demonstrar qualquer vantagem em termos de custos entre a utilização
de epoietina beta sc 1x/semana e a darbepoietina alfa iv 1x/semana.

EXPERIêNCIA CLÍNICA COM DARBEPOETINA ALFA EM
DUAS ADOLESCENTES EM HEMODIÁLISE

Isabel Castro (1); Ana Paula Serrão (1)
(1) - Unidade de Nefrologia Pediátrica - Serviço 2, Hospital de
Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

Introdução: A darbepoetina alfa (DA) é uma molécula análoga da
eritropoetina humana recombinante (rHuEPO) que apresentanda
uma semi-vida cerca de 3 vezes superior. Diversos estudos
demonstraram a eficácia clínica da DA em doentes adultos com
insuficiência renal crónica. No entanto, existem poucos estudos na
população pediátrica. Apresentam-se dois casos clínicos de duas
jovens avaliadas 6 meses antes e 6 meses após a conversão (1 para
200) de doses elevadas de rHuEPO endovenosa (ev) (3 vezes por
semana) para DA ev (1 vez por semana).
Casos Clínicos:
1) Doente do sexo feminino de raça negra, 14 anos, com nefropatia
de refluxo secundária a bexiga neurogénica (por mielomeningocelo),
com refluxo vésico-ureteral de grau IV, não obstante reimplantação
ureteral, em hemodiálise (HD) há 6 anos. Durante os 6 meses
anteriores à conversão a jovem recebeu rHuEPO ev em doses que
aumentaram progressivamente de 3000 para 6000 UI semanais, em
associação com ferro ev (100 mg/semana), verificando-se uma
redução de hemoglobina (Hb) de 12,5 para 9,9 g/dl, valor com o qual
foi efectuada a conversão para DA. Iniciou-se a DA numa dose de
30 µg/semana tendo-se suspendido o ferro. Verificou-se uma elevação
rápida e progressiva da Hb, sendo de 12,7 g/dl ao terceiro mês, altura
em que se reduziu a dose para 20 µg/semana. No quarto mês a Hb
atingiu um valor de de 14 g/dl pelo que se suspendeu a terapêutica. A
Hb manteve em valores de 12,3 g/dl nos 2 meses subsequentes.
2) Doente de raça caucasiana de 15 anos com passado de pielonefrites
de repetição, no contexto de bexiga neurogénica por
mielomeningocelo, actualmente sem refluxo vésico-ureteral e desde

há 3 anos e 9 meses em HD. Medicada com terapêutica anti-
hipertensiva e com valores de tensão arterial não estabilizados. Nos
primeiros 6 meses de avaliação e apesar da elevação de dose de
rHuEPO de 9000 para 15000 UI semanais e administração de ferro
ev, os valores de Hb desceram de 10,5 para 9 g/dl. A dose de rHuEPO
foi convertida para DA numa dose de 60 µg/semana. Nos 4 meses
seguintes verificou-se uma elevação progressiva de Hb de 9 para 12
g/dl. No decurso dos 3 primeiros meses de DA verificou-se uma
elevação na % de saturação da transferrina e ferritina sérica, com
valores de siderémia normais levando à suspensão da terapêutica
com ferro ev. A dose de DA manteve-se estabilizada. No período
subsequente ocorreu um episódio de sobrecarga hídrica com
necessidade de tratamento intensivo e suspensão da DA durante 4
semanas. Ao ser reintroduzida, na dose de 30 µg ev verificou-se um
aumento da Hb de 10,2 g/dl (valor mínimo no período sem
terapêutica) para 12,2 g/dl.
Em ambos os casos não se verificou nenhum acontecimento ad-
verso associado à terapêutica.
Conclusão: A DA mostrou ser eficaz e segura no controlo da Hb
em duas jovens em HD, nas quais se tinha verificado um decréscimo
progressivo da Hb apesar de aumentos progressivos das doses de
rHuEPO.

COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA
COMPOSIÇÃO CORPORAL CONFORME O ESTADO DE
HIDRATAÇÃO DOS DOENTES APÓS A HD

Rosária M.A. Rodrigues (1); Francisco Travassos (1); Mário Oli-
veira (1); Rui Castro (1); José Nunes Azevedo (1)
(1) - Clínica de Hemodiálise, Nordial - Mirandela, Mirandela,
Portugal

Introdução: A avaliação da composição corporal de doentes em
HD é muito importante para propiciar uma conduta clínica e
nutricional adequada, de forma a contribuir para a redução da taxa
de mortalidade e morbilidade desta população. No entanto, factores
relacionados à doença tais como alterações do estado de hidratação
e a presença de osteodistrifia renal podem afectar a validade das
técnicas de avaliação de composição corporal nos doentes em HD.
Amostra e métodos: Foram estudados 29 doentes (9 F; 19 H),
com idade de 62,07±14,1 anos, estavam em HD há 5,0±4,9 anos,
com uma duração média de HD de 11,9±0,9 horas por semana.
Foram avaliados através da Bioimpedância (BIA) e determinação
das pregas cutâneas (PC) no final da HD. O tratamento estatístico
do estudo foi feito no programa SPSS v.12,0.
Resultados e Discussão: Comparamos a composição corporal da
nossa amostra avaliada pelas duas técnicas e encontramos as seguintes
correlações: massa gorda kg (r=0,28;n.s); massa gorda
%(r=0,37;p<0,05); massa não gorda kg (r=0,8;p<0,0001); massa
não gorda % (r=-0,37;p<0,05). Dividimos a nossa amostra conforme
o estado de hidratação dos doentes (Gr1: Desidratados (n=6);
Gr2:Normohidratados (n=4);Gr 3: Hiperhidratados (n=18).

Total Gr.1 Gr.2 Gr.3 p
 Idade 62,0±14 53,6±14 58±14 65,7±10 *
 Alb. (g/dl) 3,9±0,2 3,9±0,3 3,9±0,2 3,9±0,2 n.s.
 BCMI BIA 8,8±2,1 10,3±3,6 8,4±1,2 8,4±1,4 n.s.
 MG BIA 16,6±6,5 14,9±4,4 14,3±4,9 16,5±7,4 n.s.
 MG PC 15,6±5,3 14,6±4,9 14,7±7,6 16,1±5,1 n.s.
 FFM BIA 44,9±9,3 43,8±5,2 45,5±8,6 44,6±10 n.s.



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão 275

19.º CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE NEFROLOGIA

 FFM PC 46,1±7,2 43,6±6,0 47,6±6,4 46,6±7,9 n.s.
 Na/k 1,0±0,1 0,9±0,1 0,9±0,1 1,1±0,1 *
 ACL (L) BIA 34,0±6,1 32,9±1,4 34,7±5,3 34,2±7,1 n.s.

Comparação por estado de hidratação

Conclusão: A BIA e PC mostraram resultados similares na avaliação
da composição corporal em doentes em HD. As técnicas apresentam
valores mais próximos nos doentes mais ”secos” após a sessão de
HD.

TROMBO AURICULAR ASSOCIADO A CATÉTER DE
LONGA DURAÇÃO DE HEMODIÁLISE - CASO CLÍNICO

Lúcia Ferreira Parreira (1); André L. Weigert (1); Célia Colaço 
Gil (1); Rita Lorena Birne (1); Jorge Dickson Leal (1); Maria 
Augusta Gaspar (1); José Diogo Barata (1); Maria João Pais (1)
(1) - Serviço de Medicina Interna e Nefrologia, Hospital de Santa
Cruz, Carnaxide, Portugal

A formação de trombos intra auriculares associada a catéteres
venosos centrais de hemodiálise é uma das complicações tardias
descritas para este tipo de acesso vascular, podendo causar disfunção
do cateter e embolização. Existem várias alternativas terapêuticas
para este tipo de complicação: anticoagulação oral clássica seguida
por remoção do catéter, trombólise ou trombectomia cirúrgica,
nenhuma das quais consensual.
Apresentamos o caso de uma doente de 40 anos, raça caucasiana,
com uma insuficiência renal crónica em estadio 5 de etiologia
desconhecida, em programa de hemodiálise desde Fevereiro de 2005.
Efectuava desde então hemodiálise por catéter de longa duração
(CLD) jugular direito, por ter FAV construída em Março de 2005
insuficientemente desenvolvida para utilização.
Em electrocardiograma de rotina efectuado em Maio de 2005
verifica-se a existência de extra-sistolia ventricular frequente, sem
sintomatologia associada. Na investigação da arritmia, verificou-se
em ecocardiograma transtorácico, a existência de uma volumosa
massa intra-auricular adjacente à valvula tricúspide. O
ecocardiograma transesofágico confirmou a presença de um trombo,
notando-se que estava aderente ao CLD. A doente foi internada,
tendo efectuado terapêutica com alteplase em perfusão pelo CLD,
iniciando depois anticoagulação oral com varfarina. Foi utilizada a
dose de 20 mg em perfusão endovenosa em cada ramo do CLD
durante 8 horas. A doente repetiu o ecocardiograma após a
terapêutica trombolítica que já não evidenciou qualquer massa in-
tra-auricular. O CLD foi então removido, e a doente teve alta
mantendo terapêutica anticoagulante oral.
Embora seja necessário individualizar os riscos e benefícios das
diferentes alternativas terapêuticas, neste caso a trombólise por
infusão de alteplase foi uma opção que, na ausência de
contraindicações claras, nos pareceu superar o risco de embolização
pulmonar de um volumoso trombo ou da remoção do catéter.

PRÓTESES VASCULARES PARA HEMODIÁLISE:
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DACRON E PTFE

José A Queirós (2); A Norton Matos (1); Rui M Machado (1);
Carlos B Matos (2); Sofia L Pedroso (2); M Fernanda Silva (2);
J Mergulhão Mendonça (1); António N Cabrita (2)
(1) - Angiologia e Cirurgia Vascular, Hospital Geral Santo António,
Porto, Portugal; (2) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António,
Porto, Portugal

As próteses vasculares são uma alternativa de acesso vascular para
hemodiálise nos doentes sem capital venoso. Não está claramente
definido o melhor material sintético a usar neste tipo de acesso.
Efectuamos um estudo prospectivo e randomizado com o objectivo
de comparar as complicações e a sobrevivência das próteses em
politetrafluoretileno (PTFE) e Dacron. Entre 19/9/03 e 7/05/05,
construíram-se 42 próteses (PTFE:22; Dacron:20), em 40 doentes
(18H, 22M), com 55±15 anos em terapêutica de substituição renal
há 13,4±30,2 meses. Foram construídas preferencialmente próteses
rectas húmero-axilares (n=39). As restantes foram ansas femuro-
femurais (n=2) e axilo-axilar (n=1).
Resultados: Tabela 1.
A sobrevivência global das próteses aos 30, 180, 360 e 540 dias foi
de 73,8%, 54,8%, 36,6% e 21,7%, respectivamente. As
sobrevivências das próteses em PTFE (69,6%, 56,5%, 56,5%, 49,9%
e 37,4% aos 30, 90, 180, 360 e 540 dias) e Dacron (78,9%, 63,2%,
52,6%, 23,4% e 7,8% aos 30, 90, 180, 360 e 540 dias) não foram
significativamente diferentes (p=0.586). Excluindo as falências
primárias, a sobrevivências das prótese em PTFE foi
significativamente melhor que em Dacron (p=0.009): 100%, 92,9%,
81,9% e 61,4% vs 100%, 71.4%, 31,8% e 10,6% aos 30, 180, 360
e 540 dias, respectivamente.

Tabela 1

(1)-Qui-quadrado de Pearson; (2)-Teste t-student

Conclusões:  1- As taxas de falência primária e de infecção e o
número de procedimentos cirúrgicos/endovasculares não foram
significativamente diferentes. 2- As próteses em Dacron têm uma
taxa de trombose significativamente superior. 3- A sobrevivência
das próteses em Dacron é menor mas só tem significado estatístico
se excluirmos a falência primária.

CASUÍSTICA DE ACESSOS VASCULARES NUM
SERVIÇO NEFROLOGIA

Alexandre Pais Baptista (1);  Ana Paula Silva (1);  Idalécio Silva 
Bernardo (1);  Pedro Leão Neves (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital Distrital Faro, Faro, Portugal

Introdução: Os acessos vasculares (AV) constituem actualmente
grande parte dos internamentos num serviço de Nefrologia. Para a
resolução dos problemas associados aos AV participam a Nefrologia,

Falência
primária (%)

Infecção
(%)

Nº intervenções
endovasculares

(média)

Nº intervenções
cirúrgicas (média)

Trombose (%)

PTFE 39.1% 33.3% 0.48 0.38 21,4%
Dacron 26.3% 44.4% 0.58 0.67 64,3%
p-value 0.584 (1) 0.703 (1) 0.728 (2) 0.245 (2) 0.022 (1)
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a Cirurgia Geral e a Cirurgia Vascular.
Os autores apresentam um estudo retrospectivo de FAVs construídas
e cateteres colocados por nefrologistas de um hospital distrital, bem
como AV efectuados no exterior num período compreendido entre
2001 e 2004.
Metodologia: Recorreu-se à base de dados de AV do serviço e aos
processos nas clínicas de diálise. A avaliação estatística foi efectuada
através de testes T-independente.
Resultados: Entre o período de 2001-2004, foram construídas
329 FAVs, numa população com idade média de 66,8± 15,93 anos,
tempo médio de hemodiálise de 840± 709,67 dias, prevalecendo o
sexo masculino (60,5%).
Das 329 FAVs efectuadas, em média 34% correspondiam a um
primeiro acesso vascular (FAVp), correspondendo as restantes 66%
acessos não primários (FAVnp).
As FAVp eram efectuadas em média 127± 117,9 dias antes do início
da hemodiálise. Mais de 80% dos doentes usa a FAVp como acesso
actual, com duração média de 816 dias.
Nos doentes com FAVnp, 73% ainda realiza HD com a mesma FAV,
com duração média de 621 dias.
A diferença da durabilidade entre FAVp e FAVnp apresenta uma
significância estatística (p=0,012), sendo independentemente do
tempo de hemodiálise ou idade do doente.
Ainda se constata que os doentes com FAVp, tendem a ter menos
acessos vasculares (n=1,31) comparativamente aos FAVnp (n=2,53)
(p<0,001).
Avaliando a população revista, também se constata que os doentes
mais idosos apresentam mais frequentemente fístulas proximais,
contrariamente aos doentes mais novos (p<0,001).
Durante o período em revisão, 73 (22%) das 329 FAVs deixaram de
ser usadas. As principais causas encontram-se descritos na tabela 1.
Foram ainda colocados 1018 cateteres de hemodiálise dos quais
11% de longa duração. Na Jugular Interna Direita foram colocados
38,9%, 24,8% na Femoral Direita, 21,4% na Jugular Interna
Esquerda, 13,1% na Femoral Esquerda e 1,8% na Subclávia Direita.
Dos acessos não realizados no serviço, 283 doentes foram enviados
a serviços centrais, para construção ou revisão de acessos bem como
resolução de problemas relacionados com AV.

Óbito  47.9%
Trombose  23.3%
Transplantado  17.8%
Perdido por Transferência  5.5%
Passagem para DP  4.1%
Síndrome Roubo  1.3%

Conclusão: Dos resultados apresentados, verifica-se que as FAVp,
apresentam maior durabilidade e associam-se a menor número de
acessos.
No entanto, apesar do esforço, apenas uma minoria é diagnosticada
em tempo útil que permita construção de FAVp.

TROMBO INTRA-AURICULAR PERI-CATETER COM
EPISÓDIOS DE BACTERÉMIA COMO COMPLICAÇÃO A
LONGO PRAZO DE CATETER HEMODIÁLISE

Alexandre Pais Baptista (1); Ana Paula Silva (1); Pedro Leão 
Neves (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital Distrital Faro, Faro, Portugal

Com o envelhecimento da população de Insuficientes Renais
Crónicos em terapia de substituição renal (TSR), a problemática dos
acessos vasculares para realização de hemodiálise (HD) ganha uma
preponderância cada vez maior. Nela integram-se todos os doentes
que possuem um cateter de hemodiálise que já há muito deixou de ser
temporário, e que apresenta uma taxa de complicações bastante
superior à descrita para os acessos “mais definitivos”
Os autores apresentam um caso clínico de um doente do sexo
masculino, com 74 anos de idade, trabalhador rural, com início HD
em Fevereiro 2000 por etiologia indeterminada. Durante os anos
em que se mantém em programa de HD, o doente teve múltiplas
falências de acesso, encontrando-se actualmente a realizar TSR por
cateter não permanente de HD colocado em Outubro de 2003 na
subclávia direita, sem outra viabilidade para construção de acesso
definitivo, devido a múltiplas estenoses centrais identificadas
angiograficamente.
Em Março de 2005, o doente inicia episódios de calafrio, cianose
intensa e pirexia. Apesar de o cateter colocado na subclávia direita
não demonstrar evidências de infecção, o doente é medicado com
1gr EV de Vancomicina na clínica hemodiálise.
Por manutenção e repetição do quadro, o doente é enviado ao
Serviço Nefrologia do Hospital da sua área de residência, onde fica
internado.
Nos exames laboratoriais, salienta-se a presença de uma leucocitose
com neutrofilia (82%). Nas hemoculturas foi isolado um
Stafilococcus Epidermis, sensível à Teicoplamina .
O ecocardiograma (EC) transtorácico mostrou a presença de
volumosa imagem adjacente ao cateter, ocupando grande parte da
câmara auricular, em contacto com a válvula tricúspide, causando
frequentes obstruções parciais do tracto saída auricular. achado
confirmado pelo EC transesofágico.
Perante os dados clínicos e ecograficos, colocou-se a hipótese de
um provável trombo intra-auricular peri-cateter com episódios de
bacterémia, apesar de não se poder excluir a hipótese de uma
vegetação peri-cateter com êmbolos sépticos. Solicitou-se a
colaboração da Cardiologia e da Cirurgia Cardiotorácica que baseados
na escassez de casos previamente descritos e na elevada taxa de
mortalidade intra-operatória, foram consensuais na não remoção
do cateter.
Ao 22º dia de internamento foi colocado cateter diálise peritoneal,
permanecendo subcutâneo, tendo alta ao 29º dia internamento.
O EC de controlo realizado ao 6º mês após internamento, mantinha
as mesmas características.
O interesse do caso apresentado deve-se à raridade desta complicação
como consequência das múltiplas falência dos acessos definitivos e
a não viabilidade da construção de novo acesso e pretendemos com
o mesmo, alertar para a possibilidade desta complicação surgir com
catéteres permanentes ou temporários.
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FAV PRÉ-HEMODIÁLISE: IMPACTO NA SOBREVIDA DOS
DOENTES

Catarina Romãozinho (1); Luís Escada (1); Fernando Macário (1)
(1) - Centro de Diálise, Dialave Gambro Healthcare, Aveiro, Por-
tugal

Introdução: A referênciação precoce do doente com insuficiência
renal crónica (IRC) ao nefrologista tem um impacto positivo na
morbi-mortalidade após início de programa regular de hemodiálise
(HD). A construção atempada de acesso vascular definitivo consiste
num factor de bom prognóstico.
Objectivo: Avaliar o impacto do início de programa regular de HD
por fístula arterio-venosa (FAV) vs catéter venoso central (CVC).
Material e Métodos: Estudo retrospectivo sobre 93 doentes com
IRCT integrados num centro de diálise extra-hospitalar (2003-2004).
Análise comparativa dos grupos de doentes a iniciar HD por FAV vs
CVC, abordando: tipo de seguimento pré-HD, início urgente/
programado, TFG e comorbilidade. Avaliou-se o controlo tensional,
estado nutricional, presença de anemia e metabolismo fosfo-cálcico
à entrada e após 6 meses.
Resultados: 24,7% (n=23) apresentavam FAV e 75,3% (n=70)
iniciaram HD por CVC. Idade média 60,0+15,3 vs 62,1+16,8, com
variação segundo o sexo e etiologia da IRC não significativas. 86%
dos doentes com FAV foram seguidos por nefrologista com início
programado de HD vs 50% dos com CVC. Observou-se diferença
estatisticamente significativa: TFG 9,5+2,6 vs 7,3+3,9 (p=0,048),
comorbilidade 4,5+1,8 vs 5,9+2,5 (p=0,012), albumina 3,9+0,4 vs
3,5+0,5 (p<0,001), hemoglobina inicial 11,5+1,8 vs 9,1+2,4
(p=0,001) e aos 6 meses 13,2+1,1 vs 12+1,7 (p=0,003) e fósforo
inicial 3,3+1,6 vs 5,5+1,2 (p=0,023) e aos 6 meses 5,3+1,3 vs
4,2+1,4 (p=0,003). Faleceram 5,8% dos doentes com FAV vs 24,5%
dos com CVC (p<0,05) com repercussão significativa na taxa de
sobrevida.
Conclusão: A construção atempada de acesso vascular definitivo
para início HD tem importante impacto positivo na sobrevida dos
doentes.

UTILIZAÇÃO PROLONGADA DE CATETER
INTRACARDÍACO TRANSTORÁCICO PARA
HEMODIÁLISE EM DOENTE COM FALÊNCIA MÚLTIPLA
DE ACESSOS VASCULARES

C S Araújo (1); B Carvalho (1); J Casanova (2); P Bastos (2); M
Pestana (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital S João, Porto, Portugal; (2) -
 Serviço Cirurgia Torácica, Hospital S João, Porto, Portugal

O acesso vascular (AV) para hemodiálise (HD) tem assumido uma
importância crescente, justificada em parte pelo envelhecimento
da população com insuficiência renal crónica e pelo aumento da
prevalência de doentes em HD com comorbilidades limitantes. O
esgotamento do patromónio venoso, a limitação técnica na
implantação de próteses vasculares e as complicações associadas
aos cateteres venosos centrais (CVC) obrigam, nos casos
complicados, à utilização de abordagens menos usuais. A colocação
de cateteres intracardíacos transtorácicos (CIC) está descrita em
crianças submetidas a cirurgia de correcção de cardiopatia congénita
e é considerado um procedimento seguro. Este tipo de CVC só
muito raramente é utilizado em adultos e, em circunstâncias normais,

nunca é colocado para uso prolongado.
Caso clínico: Doente de 30 anos, com espinha bífida,
mielomeningocelo sagrado e bexiga neurogénica. Iniciou HD aos
20 anos, por insuficiência renal crónica terminal por provável
pielonefrite crónica. Por trombose repetida das fistulas arterio-
venosas necessitou de colocar múltiplos CVC. Esgotadas as hipóteses
de colocação de CVC jugulares (J) e subclávios (S), optou-se pela sua
transferência para diálise peritoneal (DP) em Fevereiro de 1999,
que abandonou em Abril de 2000 por falência de ultrafiltração.
Angiografia dessa altura confirmou trombose J e S bilateral, tendo
sido necessário colocar CVC femoral (CVCf). Foi submetida a
tentativa de transplante renal (Tx) em Setembro de 2000, tendo-se
constatado a presença de hipoplasia marcada dos vasos ilíacos, com
impossibilidade de realização da anastomose vascular. Em Julho de
2001, por disfunção do CVCf, foi colocado cirurgicamente CVC na
veia cava inferior (VCI), com disfunção persistente. Em Março de
2002 optou-se pela inserção de novo CVCf à esquerda, que claudicou
definitivamente em Janeiro de 2003. Foi realizada nova colocação
cirúrgica CVC na VCI, disfuncionante por trombose parcial da VCI
constatada perioperatoriamente. Não foi possível colocação de
cateter de DP, devido a esclerose peritoneal difusa. Na impossibilidade
de obtenção de outro AV, foi submetida a colocação de CVC (Ash-
Split) na aurícula direita por esternotomia, procedimento que decorreu
sem complicações. Neste momento mantém-se em HD através do
CIC, sendo de registar como intercorrência apenas um episódio de
infecção do ostio, entretanto resolvido.
Tanto quanto é do nosso conhecimento, trata-se do único caso
descrito na literatura de utilização prolongada e com carácter
definitivo de um CIC transtorácico num doente adulto em HD.
Depois de constatada a impossibilidade absoluta de colocação de
outro AV ou de recorrer à DP e ao Tx , este cateter tem permitido,
contra todas as expectativas iniciais, a manutenção desta doente
num programa regular de HD há mais de 30 meses.

UTILIDADE DA MEDICINA NUCLEAR NO DIAGNÓSTICO
DA INFECÇÃO DE ACESSOS VASCULARES DE
HEMODIÁLISE

Lúcia Ferreira Parreira (1); Célia O. Nascimento (1); Rita Lorena 
Birne (1); André L. Weigert (1); Maria Augusta Gaspar (1); José 
Diogo Barata (1); Luis N. Oliveira (2); Meria João Pais (1)
(1) - Serviço de Medicina Interna e Nefrologia, Hospital de Santa
Cruz, Carnaxide, Portugal; (2) -Serviço de Medicina Nuclear, Hos-
pital de Santa Cruz, Carnaxide, Portugal

A imunocintigrafia anti-granulocitária é um método imagiológico
utilizado na pesquisa de patologia infecciosa oculta, sendo útil em
várias situações, nomeadamente em casos de sindrome febril
indeterminado.
Neste contexto apresentam-se os casos de dois doentes em
hemodiálise nos quais este método foi útil para o diagnóstico de
infecção associada ao acesso vascular.
O primeiro caso é o de um doente de 38 anos, de raça negra,
insuficiente renal crónico em estadio 5 por nefroangiosclerose ,em
programa de hemodiálise desde há vários anos, com múltiplos
problemas de acesso vascular, tendo como último acesso uma prótese
de PTFE no antebraço esquerdo. Quatro semanas antes do
internamento tem quadro infecção da prótese com isolamento em
hemoculturas de S. aureus meticilina sensível. Efectuou antibioterapia
com vancomicina e gentamicina tendo ficado assintomático. Uma
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semana após o fim da antibioterapia inicia novamente quadro de
febre sem outra sintomatologia. Neste contexto efectuou, entre
outros exames complementares de diagnóstico, ecodoppler da prótese
vascular sem evidência de infecção, ecocardiograma não sugestivo
de endocardite e imunocintigrafia anti-granulocitária na qual houve
localização de infecção no bordo interno da prótese. Iniciou
antibioterapia empírica com vancomicina, gentamicina e
ciprofloxacina, com apirexia e diminuição dos valores de proteína
C reactiva de 13,5 mg/l para 0,4 mg/l. Nas hemoculturas houve
novo isolamento de S. aureus metacilina sensível.
O segundo caso é o de uma doente de 34 anos, raça branca com
antecedentes de Lupus Eritematoso Disseminado, em programa de
hemodiálise por nefropatia lúpica, internada por febre de predomínio
vespertino com 2 semanas de evolução, sem outros sintomas ou
alterações ao exame objectivo. A doente efectuou vários exames
complementares de diagnóstico para estudo, dos quais se destacam
ecografia do acesso vascular (prótese de PTFE) sem evidência de
infecção e imunocintigrafia anti-granulocitária com provável de
infecção da prótese. A doente iniciou então terapêutica antibiótica
empírica com resolução da febre. A PCR manteve-se sempre infe-
rior a 2 mg/l e as hemoculturas foram negativas.

COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO DE DILUIÇÃO
TÉRMICA E ÓPTICO NA DETERMINAÇÃO DO DÉBITO DE
SANGUE EM PRÓTESES ARTÉRIO-VENOSAS E
REFERÊNCIA PARA ANGIOPLASTIA

Carlos B. Matos (1); A. N. Matos (2); S. L. Pedroso (1); R. F. 
Almeida (2); M. F. Silva (1); J. G. Queirós (1); J. M. Mendonça (2);
A. N. Cabrita (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal;
(2) - Cirurgia Vascular, Hospital Geral Santo António, Porto, Por-
tugal

Introdução: A construção de fístulas artério-venosas autologas em
todos os doentes não é possível, assim, tem havido um aumento
relativo e absoluto do número de próteses artério-venosas (PTav)
como acesso vascular crónico para hemodiálise (HD). A detecção
de estenose no acesso vascular permite, através de cirurgia ou
angioplastia transluminal percutânea (Atl), prevenir trombose e
melhorar a eficácia da diálise. Vários métodos foram desenvolvidos
para este fim. A monitorização do débito de sangue intra acesso
(Qa) é um dos recomendados. Existem diferentes técnicas para a sua
determinação, como a diluição ultrassónica, condutividade,
temperatura, hematócrito ou outras. Um problema comum a todas
estas técnicas, reside na variação na determinação do débito em
medições consecutivas, mesmo dentro da mesma sessão de HD.
Esta variação torna difícil a decisão diagnostica e terapêutica. Dois
dos métodos mais divulgados são a diluição térmica (através do
dispositivo Blood Temperature Monitor (BTM) –Fresinius®), e o
método óptico (baseado na variação do hematócrito de acordo com
a ultrafiltração).
Material e métodos: Com o objectivo de comparar a fiabilidade
destes dois métodos na medição do fluxo em PTav e na indicação
para Atl, foram realizados registos simultâneos do Qa em 67 sessões
de HD, representando 14 doentes oriundos de diferentes centros
de HD. Os registos foram realizados em simultâneo na primeira
hora de cada sessão. Para o método óptico foi usado a tecnologia
Crit-line III®. Os doentes eram orientados para Atl se Qa<600ml/
min ou diminuição Qa superior a 25%. A média do débito dos 67

registos BTM – Fresenius® foi de 1205 ±396 ml/min sendo infe-
rior à média obtida com método óptico – 1330±438 ml/min (P
=0,01). A diferença média entre estes dois métodos (Óptico-diluição
térmica, Critline – BTM) foi de 124±326 ml/min. Durante o
período de observação 11 doentes foram submetidos a Atl, no
total de 19 intervenções. Nem todos os doentes tinham indicação
para Atl pelos dois métodos.
Conclusão: Os nossos resultados mostram diferença significativa
na avaliação do débito intra acesso por estes dois métodos. Todos
os doentes referenciados para Atl apresentavam estenose
hemodinamicamente significativa. Não foram encontrados falsos
positivos. A utilização de duas formas diferentes de medir o débito
de sangue intra-acesso foi benéfica no nosso grupo de doentes.

RESULTADOS DE UM PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
DO DÉBITO EM PRÓTESES ARTÉRIO-VENOSAS PARA
HEMODIÁLISE.

Carlos B. Matos (1); A. N. Matos (2); S. L. Pedroso (1); R. F. 
Almeida (2); M. F. Silva (1); J. G. Queirós (1); J. M. Mendonça (2);
A. N. Cabrita (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal;
(2) - Cirurgia Vascular, Hospital Geral Santo António, Porto, Por-
tugal

Introdução: O número de doentes servidos pela nossa unidade,
com prótese artério venosa (PTav) como acesso vascular (AV)
crónico para hemodiálise (HD), tem vindo a aumentar. É aceite que
a monitorização seriada do débito de sangue intra-acesso (Qa),
associada a intervenção diagnostica e terapêutica quando são
detectados débitos inferiores a 600ml/min, ou queda do fluxo supe-
rior 25%, permite, através de radiologia de intervenção ou cirurgia,
prolongar o tempo de vida das PTav. Tem sido proposto como
objectivo a alcançar, uma redução dos episódios de trombose para
uma taxa inferior a 0,5 episódios/ano por doente em risco.
Material e métodos: Foram avaliados o destino e resultado de 45
próteses vasculares (PTFE:Dacron, 25:20) em 45 doentes (H:M,
20:25; idade média-57 anos, max-81 anos e min-19 anos)
provenientes de vários centros de HD extra-hospitalar e em
programa de diálise crónica na nossa unidade. O débito do AV foi
medido pelo método diluição térmico (dispositivo Blood Tempera-
ture Monitor (BTM) -Fresenius®), e pelo método óptico (variação
do hematócrito de acordo com a ultrafiltração (UF) com tecnologia
Crit-line III®). O seguimento foi mensal ou inferior, na suspeita de
disfunção pela variação do débito.
Resultado: A taxa de falência primária (falência até 30 dias após
construção do AV) foi de 24,5%. O tempo de sobrevivência global
de PTav foi de 78 e 53% aos 3 meses e 6 meses respectivamente. O
tempo de médio de patência não assistida foi de 61 e 50% aos 3 e 6
meses respectivamente (média 199±130 dias, 188±67 dias até
intervenção e 210±166 dias até trombose). O tempo de patência
assistida foi de 100 e 62 % aos 3 e 6 meses respectivamente (média
304±136 dias). Das PTav sem falência primária, 11 foram
submetidas a angioplastia transluminal percutânea (Atl), perfazendo
um total de 19 intervenções. O débito médio pré-intervenção era de
608±205 ml/min, e pós intervenção de 1336±377 ml/min,
correspondendo a um incremento médio de 656±346ml/min,
representando uma variação em relação ao débito pré Atl de
107±69%. Não foram encontrados falsos positivos.
Conclusão: A implementação de um programa de monitorização
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seriada do Qa permite aumentar a sobrevivência das PTav e prevenir
trombose. A Atl é eficaz na resolução de disfunção de PTav.

EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL DE S. JOÃO EM
RADIOLOGIA DE INTERVENÇÃO DE ACESSOS
VASCULARES PARA HEMODIÁLISE

P Bizarro (1); C S Araújo (1); B Carvalho (1); M Pestana (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hosp. S. João, Porto, Portugal

Os Nefrologistas são responsáveis pelo tratamento dos doentes
renais em programa regular de hemodiálise (HD). É da sua
responsabilidade a optimização da eficácia dialítica visando minorar
os riscos relacionados com a uremia, assim como a resolução de
complicações que decorrem da evolução natural da doença. Os
problemas com o acesso vascular (AV) para HD estão implicados,
nos Estados Unidos, em cerca de 25% dos internamentos em doentes
insuficientes renais crónicos terminais. A área de referência do HSJ
compreende 18 centros de HD onde fazem tratamento dialítico
cerca de 1600 doentes. A falência do AV representa uma percentagem
importante dos actos médicos realizados pelo nefrologista de apoio
ao serviço de urgência, obrigando-o a uma resolução imediata do
problema que passa quase invariavelmente pela colocação de cateter
venoso central (CVC), com todas as complicações que daí advêm.
A actividade relacionada com a intervenção de acessos vasculares
sob controlo angiográfico foi iniciada no nosso hospital em
Fevereiro de 2002, utilizando-se para o efeito uma sala no Serviço
de Angiografia digital equipada com aparelho móvel tipo C-Arm e
apoiada por uma equipa constituída por um enfermeiro e por um
técnico de radiologia. Até ao momento foram realizadas 232
intervenções em acessos vasculares: 90,5% em fístulas arteriovenosas
(FAV), na sua maioria distais; 8,2% em próteses vasculares e 1,3%
em CVC. Em quatro doentes (1,4%) o acto técnico resultou em
complicação considerada grave: dois doentes perderam
funcionalidade do AV e necessitaram de colocação de CVC; um
doente apresentou ruptura da veia pós-anastomótica com
desenvolvimento de volumoso hematoma tendo, no entanto,
mantido FAV funcionante e com boa eficácia dialítica decorridos
três anos da intervenção; um doente desenvolveu posteriormente
síndrome de roubo na mão com necessidade de encerramento do AV.
Treze dos doentes avaliados por angiografia (5,6%) não foram
intervencionados, por decisão médica após avaliação da situação
clínica ou por impossibilidade de progressão de fio guia. Nos restantes
doentes intervencionados (93%) o resultado final foi considerado
satisfatório.
A percentagem de complicações e insucessos que obtivemos foi
sobreponível à descrita na literatura. Desde o início da actividade
foi possível constatar uma diminuição progressiva do número de
doentes enviados ao SU do HSJ por falência do AV o que também se
reflectiu, naturalmente, no número de doentes com necessidade de
colocação de CVC.
A avaliação e manipulação angiográfica do AV para HD permite
aumentar o tempo de patência total do acesso, com redução da
morbilidade e da taxa de complicações. O impacto final da nossa
intervenção depende, no entanto, de uma referenciação atempada,
baseada na monitorização adequada do AV.

MONITORIZAÇÃO DA DOSE DE DIÁLISE - DIALISÂNCIA
IÓNICA VERSUS MÉTODOS STANDARD

Silva Oliveira Sandra (1); Branco Cristina Ana (1); Cabrita Nunes 
António (1); Costa Maximino José (1)
(1) - Unidade Diálise Misericórdia Matosinhos, Uninefro, Matosi-
nhos, Portugal

INTRODUÇÃO: A monitorização da dose de diálise é geralmente
retrospectiva, realizada apenas mensalmente e exige colheitas
adequadas pré e pós diálise. O On-line Clearance Monitoring (OCM,
Fresenius) calcula o Kt/V através da condutividade iónica e baseia-se
em incrementos repetidos da concentração de sódio no dialisante.
O resultado corresponde ao clearance da água plasmática corrigido
para a recirculação.
OBJECTIVO: Comparar o Kt/V medido por OCM (Kt/VOCM),
com os seguintes métodos: URR, Daugirdas93 (Kt/VD93),
Daugirdas95 (Kt/VD95) e com um modelo cinético da ureia
disponível no site www.hdcn.com (spKt/Vhdcn e dpKt/Vhdcn).
MÉTODOS: 89 doentes (49 H; idade média 64,3 ± 12,9; 12 com
CVC e 77 com FAV) foram estudados no dia de controlo analítico
mensal. Efectuadas colheitas de sangue no início e fim do tratamento
(método 2 min em slow flow). O Kt/VOCM foi directamente
registado do monitor, usando como V o volume de distribuição
antropométrico (fórmula Watson).
De modo a verificar a variação intraindividual do método, foi
analisado o Kt/VOCM em 6 sessões consecutivas de diálise, em 20
doentes estáveis.
RESULTADOS: O Kt/VOCM (1,35±0,23) foi estatisticamente
inferior ao determinado por outros métodos single pool (Kt/VD93
1,54±0,26 p<0,001; spKt/Vhdcn 1,56±0,28 p<0,001). Não houve
diferença quando comparado com os modelos double pool (Kt/VD95
1,32±0,22; dpKt/Vhdcn 1,34±0,23).
O coeficiente de correlação entre o Kt/VOCM e os outros métodos
foi (p<0,001 para todos): 0,657 com o URR; 0,697 com o Kt/
VD93; 0,694 com o Kt/VD95; 0,675 com o spKt/Vhdcn e 0,635
com o dpKt/Vhdcn.
Nos 12 doentes com CVC a correlação Kt/VOCM e Kt/VD93 foi de
0,919 vs 0,653 nos doentes com FAV (comparação dos coeficientes
de correlação p=0,02).
Esta correlação aumenta nos doentes com menor volume de
distribuição de ureia (r=0,724 se V<35L vs r=0,528 se e”35L) e
menor IMC (r=0,785 se IMC<25 vs r=0,556 se e”25).
A variação intraindividual do Kt/VOCM foi de 3,91±1,8%.
CONCLUSÃO: O OCM é um método reprodutível de cálculo da
dose de diálise.
Apesar de ser um modelo single-pool, aproxima-se tendencialmente
do valor de um double pool.
Três factores contribuem para os resultados encontrados: 1) o Kt/
VOCM corresponder ao clearance da água plasmática; 2) o Kt/
VOCM entrar em linha de conta com toda a recirculação; 3) a
sobrevalorização do V antropométrico.
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MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA DOSE DE
DIÁLISE: KT/ QUAL V?

Branco Cristina Ana (1); Saraiva Cabrita Inês (1); Silva Oliveira 
Sandra (1); Cabrita Nunes Antonio (1); Costa Maximino José (1);
(1) - Unidade Diálise Misericórdia Matosinhos, Uninefro, Mato-
sinhos, Portugal

Introdução: Os métodos clássicos de determinação do Kt/V usam
fórmulas relativamente insensíveis ao volume de distribuição de
Ureia (V). A introdução recente do método de dialisância iónica
(OCM®) para determinar o Kt/V em cada sessão de diálise, ao
contrário dos métodos clássicos, coloca o problema da necessidade
de um valor preciso de V para o cálculo correcto do Kt/V.
O objectivo do trabalho foi comparar diferentes métodos de calcular
o V: o antropométrico (Vant), a impedância bioeléctrica (Vbia), um
modelo cinético de V utilizando a dialisância iónica (Vcin) e um
modelo cinético disponível no site www.hdcn.com (single pool –
Vhdcnsp e double pool – Vhdcndp).
Método: 62 doentes foram estudados no dia do controlo analítico.
As colheitas de sangue foram efectuadas pré e pós diálise (método 2
min. “slow flow). Registou-se o Kt directamente do OCM®. Vinte
minutos após diálise todos os doentes foram avaliados por impedância
bioeléctrica. O volume de distribuição de ureia foi calculado pelas
seguintes fórmulas: antropometria (fórmula de Watson),
bioimpedância (V=1.2+0.45 X estatura2/resistência+0.18xpeso- nos
homens e V=3.75+0.45 estatura2/resistência+0.11x peso-na mulher).
O Vcin é um modelo cinético do programa DCTool® que inclui no
cálculo o clearance médio da ureia da água plasmática medido pelo
OCM®, já corrigido para a recirculação do acesso e cardiopulmonar.
O modelo do Vhdcn utiliza o clearance teórico da ureia do dializador
(KkoA).
Resultados: O Vant (34.1±5,9) foi superior ao V calculado pelos
outros métodos: Vcin (28.9±6.9, p< 0.001); Vbia (31.9±6.3, p<
0.001), Vhdcndp (31.9±7.7, p < 0.05); Vhdcnsp (32.9±7.0, ns).
Havia boa correlação entre o Vant e o Vbia (r=0.93; p<0.001). A
correlação entre o Vbia, o Vcin (r=0.63), o Vhdcnsp (r=0.63) e o
Vhdcndp (r=0.6), embora significativa, foi muito inferior. A variação
percentual média do Vcin relativamente ao Vbia foi de 8.8%, sendo
em 14 doentes superior a 20%. Os doentes com índice de massa
corporal superior ao p50 da população estudada têm maior
discrepância entre o Vbia e o V determinado por modelos cináticos.
Conclusões: Embora seja provável que o Vant sobrestime o V,
encontramos boa correlação entre o Vant e o Vbia. Os modelos
cinéticos apresentam correlação inferior e distribuição mais variável.
Se introduzirmos no OCM o Vcin, como aconselha o fabricante, o
Kt/V on-line será superior e a equipa de tratamento sugerirá a redução
do tempo de tratamento e/ou do débito sanguíneo. Até prova
em contrário, optamos por uma abordagem conservadora e
mantemos o Vant e/ou Vbia na determinação on-line do Kt/V. 

INFLUÊNCIA DO DÉBITO DE DIALISANTE NA DOSE DE
DIÁLISE - AUTO-FLOW VERSUS PRESCRIÇÃO STAND-
ARD

Cardoso Amandio Nuno (1); Silva Oliveira Sandra (1); Costa Maxi-
mino José (1); Oliveira Santos Maria (1)
(1) - Unidade hemoidálise Misericórdia Matosinhos, Uninefro,
Matosinhos, Portugal

INTRODUÇÃO: O débito de dialisante exerce um efeito apenas
modesto na dose de diálise. O ajuste automático (auto-flow) do
débito de dialisante permite optimizar o seu fluxo em função do
débito de sangue efectivo, para determinado tipo de filtro.
OBJECTIVO: Comparar a dose de diálise e a quantidade gasta de
dialisante com diferentes débitos de dialisante: prescrição standard
(Qd de 500 ou 800 ml/min) versus prescrição automática do débito
(auto-flow = 1,2xQb).
MÉTODOS: Estudo prospectivo de 50 doentes, estáveis, em PRHD,
monitores Fresenius 5008. Avaliação da dose de diálise (por
condutividade iónica - OCM), com os seguintes débitos de dialisante:
sessão midweek da semana 1: Qd de 500 (em 24 doentes) ou de 800
ml/min (em 10 doentes) e sessão midweek da semana 2: Qd auto-
flow nos 34 doentes; mantendo constantes os restantes parâmetros
da prescrição (tempo de tratamento, Qb, volume de UF, dialisador).
RESULTADOS: 16 doentes foram excluídos por erro de leitura do
OCM ou por necessidade de alteração da prescrição.Houve redução
de 7,5% no kt/V e de 34% na quantidade de dialisante usado, da
sessão 1 para a 2. Os restantes resultados apresentam-se nas seguintes
tabelas

População total (34 doentes)
Sessão1 Sessão2 p

Qd 588 388 0,001
Kt/V 1,36 1,25 0,001
Tempo efectivo dialise 223,35 222,15 ns

Doentes com Qd =500 na sessão 1 (24 doentes)
Sessão1 Sessão2 p

Qd 500 360 0,001
Kt/V 1,32 1,22 <0.05
Tempo efectivo dialise 219,38 218,63 ns

Doentes com Qd =800 na sessão 1 (10 doentes)
 Sessão1 Sessão2 p
Qd 800 455.3 <0,001
Kt/V 1,44 1,32 <0,01
Tempo efectivo dialise 232,9 230,6 0,005

CONCLUSÃO: Os dados sugerem que, em doentes seleccionados,
a prescrição automática de dialisante (auto-flow) permite uma
diminuição significativa dos custos de tratamento, sem reduzir a
dose de diálise para valores inferiores aos preconizados.
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ESTUDO PROSPECTIVO DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO
BACTERIANA (IB) NA UNIDADE DE HEMODIÁLISE

Pedro M Ponce (1); João M Cruz (1); Anibal M Ferreira (1); Carlos
M Oliveira (1); José M Vinhas (1); Goreti M Silva (2); Elaine 
M Pina (2)
(1) - Fresenius Medical Care, Fresenius Medical Care, Lisboa, Por-
tugal; (2) - Programa Nacional de Contrôlo da Infecção, Instituto
Ricardo Jorge, Lisboa, Portugal

FUNDAMENTO: A infecção viral tem sido a principal preocupação
epidemiológica na unidade de HD, no entanto, a IB é entre nós a
causa de mais de 30% de toda a morbilidade e mortalidade do
hemodialisado, sendo a infecção do acesso vascular (AV) a causa de
73% das bacteriémias.
MÉTODOS: Conduzimos um estudo prospectivo de incidência de
IB na totalidade dos doentes de 5 unidades de HD, num período de 6
meses, em colaboração com o Programa Nacional de Controlo de
Infecção do Instituto Ricardo Jorge, usando a base de dados validada
do Dialysis Surveillance Network Program do CDC, que monitoriza
a presença de critérios de IB, indexadas ao tipo de AV, focado em 3
tipos de eventos: 1) Hospitalizações, 2) Administração de antibióticos
E.V. na unidade, 3) Hemocultura positiva (HC).
RESULTADOS: Observámos em permanência uma média de 750.1
doentes.mês, 60.8% com FAV nativa, 31.3% com prótese de PTFE,
7.7% com cateter de longa duração (CLD) e 0.5% com cateter
provisório (Cp).
Registámos 166 hospitalizações, 3.1/100 doentes.mês (2.2 nos
doentes com FAV, 4 nos com PTFE, 9.9 nos com CLD e 19 nos
com Cp) e 182 primeiras administrações de antibiótico E.V. Destes
182 episódios, 47.8% receberam Vancomicina, só 30% fizeram HC
e destas 25% foram positivas (só 7% dos tratamentos baseados em
resultado de HC).
Registámos 92 infecções relacionadas com o acesso vascular, 2.04/
100 doentes.mês (0.7 em FAV, 1.4 em PTFE, 11.6 em CLD e 40.8
em Cp).
Os agentes encontrados foram o Staph.Epiderm. em 40.1%, o Staph
Aur. em 30.1%, Pseudomonas em 13.3% e E.Coli em 3.3%.
Houve grande homogeneidade de resultados entre as 5 unidades com
variações < 7%
CONCLUSÕES: 1) Elevada incidência de IB com grande
morbilidade, 2) Risco de IB muito correlacionado com o tipo de
catéter, é elevadíssimo nos doente com cateter, 3) Subutilização da
HC pré-terapêutica, 4) Sobreutilização empirica de vancomicina.

 
ESTUDO DA PREVALÊNCIA DO ANTIGÉNIO DO CORE DO
VHC EM DOENTES HEMODIALISADOS

Rui Alves Filipe (1); Magda Pereira Atilano (2); Paulo A Tavares (2);
Ernesto Fernandes Rocha (1)
(1) - Serviço Nefrologia, Hospital Amato Lusitano, Castelo Branco,
Portugal; (2) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade
Beira Interior, Covilhã, Portugal

A hepatite crónica causada pelo vírus da hepatite C (VHC), é uma
importante causa de morbilidade e mortalidade em doentes renais
crónicos em hemodiálise.
As condicionantes que a infecção pelo HVC provoca, levou ao
desenvolvimento de testes laboratoriais rápidos, baratos e capazes
de diagnosticarem precocemente a infecção por VHC, para o controlo

epidemiológico da doença e monitorização clínica.
Recentemente, foi desenvolvido um ensaio para detectar e quantificar
o antigénio total do core do VHC.
Obectivos: estabelecer a utilidade da quantificação do Ag do core
do HVC como um método de monitorização de doentes
hemodialisados.
Doentes e métodos: foram estudados duzentos e vinte doentes a
realizarem hemodiálise do distrito de Castelo Branco e da Guarda.
Analisou-se a actividade enzimática das transaminases, a detecção
de anticorpos tipo IgG anti-HVC pelo método de
quimioluminescência, a quantificação do RNA por PCR e
genotipagem do VHC por hibridação reversa da região 5’ amplificada
e quantificação do AG total do core por ELISA.
Resultados: O método de quantificação do antigénio total do core
identificou a infecção em todos os doentes com RNA positivos,
com excepção de dois casos.
Conclusão: o método de quantificação do core do VHC é um
método sensível, reprodutível, eficaz e mais económico para a
monitorização de doentes hemodialisados.

COMPLICAÇÃO INFECCIOSA RARA EM DOENTE EM
HEMODIÁLISE

Sónia Ferreira Sousa (1); Ana Maria Ventura (1); Ana Marta  Go-
mes (1); Clara A Almeida (1); Joaquim Ferreira Seabra (1); Joa-
quim Ferreira Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

A manipulação venosa recorrente nos doentes em programa de
hemodiálise regular submete-os a um risco acrescido de bacteriemia.
A presença de um corpo estranho intravascular potencia esse risco.
Os autores apresentam um caso de um doente do sexo masculino de 69
anos. Tratava-se de um insuficiente renal crónico por nefropatia
diabética, em programa regular de hemodiálise por fístula artério-venosa.
Portador de pace-maker DDDR por bloqueio aurículo-ventricular
desde 2003.
Três meses após o início de hemodiálise foi referenciado ao SU por
apresentar episódios de febre e arrepios durante a sessão de
hemodiálise desde há 2 semanas, que resolviam espontâneamente.
Constatou-se leucocitose e neutrofilia e no ecocardiograma
apresentou “massa com cerca de 20 x 15 mm que se insinua através
da válvula tricúspide, sugestiva de vegetação na dependência do
electrocateter”.
Internado no nosso serviço por suspeita de endocardite infecciosa
de ponto de partida o electrocateter. Iniciou nessa altura vancomicina
e gentamicina nas doses ajustadas à sua função renal. Manteve picos
febris. Isolou-se nas hemoculturas um Staphylococcus coagulase
negativo pelo que se associou rifampicina. Apirexia desde então.
Confirmação posterior de infecção por Staphylococcus Warneri.
Após 3 semanas de apirexia retira cirurgicamente o pace-maker
definitivo e coloca pace-maker provisório até 22 de Dezembro
altura em que coloca sistema pace-maker VVI sem complicações.
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TRANSPLANTE RENAL DOS DOENTES INFECTADOS
COM VIH. ANÁLISE DE POTENCIAIS CANDIDATOS NA
UNIDADE DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL FERNANDO
FONSECA

Luis B. Incháustegui (1); Joaquim T. Calado (1); Karina M.  Soto 
(1); Rubino F. Xavier (2); Pedro A. Correia (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Fernando Fonseca, Amadora,
Portugal; (2) - Unidade de Infecciologia, Hospital Fernando
Fonseca, Amadora, Portugal

INTRODUÇÃO: O prognóstico da infecção VIH1 melhorou com
terapêutica HAART. O objectivo deste estudo foi o de analisar o
perfil clínico dos doentes infectados com VIH1 em programa de
hemodiálise (HD) neste centro e avaliar potencial entrada em lista
activa para transplantação renal (TR).
MATERIAIS E MÉTODOS: Consideramos a população VIH em
programa iterativo de HD nesta Unidade no 2 trimestre de 2005.
Usamos os critérios de inclusão na base de “ Documento de Consenso
GESIDA/GESITRA-SEIMC; SPNS y ONT sobre transplante de órgão
sólido dos doentes com infecção VIH na Espanha – 2004” : não ter
eventos C em relação a VIH, excepto Tuberculose, Linfócitos CD4
> 200 cel/mm3, carga viral indetectável (CVI) com terapia HAART,
não consumir cocaína/heroína nos 2 anos prévios ao estudo.
RESULTADOS: Estudámos 10 doentes, idade média de 41,6
anos, sexo masculino 6(60%), raça negra 6(60%). Factores de risco
para a infecção VIH foram: tóxico-dependência 3 (30%),
heterossexual 7 (70%). Tempo médio de diagnóstico VIH: 52,7
meses. Causa IRCT: 3 (30%) HIVAN, 3 (30%) não determinado,
2(20%) N.Diabética, 2(20%) outras causas. T.médio em HD 26,8
meses. Co-infecção VHC 4 (40%), hepatopatia crónica 1 (10%),
hepatite B passada 5(50%). Tuberculose prévia 3 (30%), outros
eventos C: 2 (20%). Terapia HAART 10 (100%). Compliance
a terapia HAART 5(50%). Média de CD4: 180 cel/mm3. Doentes
com CD4 > 200 cel/mm3: 3(30%). CVI 4 (40%). Consomem
cocaína/heroína: 0 (0%). Cumprem todos os critérios para ser
potenciais candidatos a TR: 2 (20%) doentes.
CONCLUSÕES: Poucos doentes VIH em programa iterativo de
HD são possíveis candidatos a transplante renal. Pobre compliance
a terapêutica HAART pode ser uma das razões.

PADRÕES HISTOLÓGICOS EM AMPUTAÇÕES DOS
MEMBROS INFERIORES NA DOENÇA ARTERIAL DISTAL

Teresa P Adragao (1); Rosa H Gouveia (2); Rita L Birne (1); J Pe-
reira Albino (3); Antonio C Pina (4); Maria Joao Pais (1);  Hum-
berto C Messias (4);  Ana Paula Martins (2)
(1) - Nefrologia, Hospital Santa Cruz, Carnaxide, Portugal; (2) -
 Anatomia Patológica, Hospital Santa Cruz, Carnaxide, Portugal;
(3) - Cirurgia Vascular, Hospital Pulido Valente, Lisboa, Portugal;
(4) -Cirurgia Geral, Hospital Santa Cruz, Carnaxide, Portugal

A amputação dos membros inferiores é mais frequente na diabetes e
nos doentes em hemodiálise que na população geral. Pretendíamos
comparar o padrão histológico da doença arterial distal em diferentes
entidades clínicas. Cinquenta e seis doentes consecutivos (39 H e 17
M) com uma idade de 62±14 anos e com lesões de gangrena foram
submetidos a amputação dos membros inferiores abaixo do joelho.
A prevalência de diabetes (d+) e de tratamento com hemodiálise
(hd+) foi: 40 dts (d+), 39 dts (hd+), 10 dts (d+hd-), 9 dts (d-hd+) e

7 dts (d-hd-). Obtiveram-se 64 amostras constituídas por 35 amostras
com artérias de pequeno calibre e 29 amostras com artérias de
médio calibre. As lesões arteriais oclusivas totais ou parciais eram
constituídas por trombos recentes em 36, trombos organizados em
10 e êmbolos de colesterol em 6 amostras. Outras lesões vasculares
encontradas foram placas atroscleróticas tipo II/II (classificação da
American Heart Association) em 24 amostras (38%), hiperplasia
fibrosa da íntima em 12 e reduplicação da lâmina elástica interna
(LEI) em 5 amostras. Observámos a presença de calcificações em
31 amostras (48%) na camada média em 30 e na LEI em 13 amostras.
A calcificação da LEI associou-se à calcificação da média (p<0.001),
à diabetes (p=0.01) e à ocurrência simultânea de diabetes e hemodiálise
(p=0.03). Não verificámos a presença de calcificação da íntima em
nenhuma amostra. A calcificação da média associou-se à presença
de placas ateroscleróticas em 50% dos casos. A calcificação da
média, a presença de placas ateroscleróticas e a ocorrência simultânea
de ambas apresentaram uma distribuição semelhante nas diferentes
entidades clínicas e nas artérias de pequeno e médio calibre. Nos dts
(hd+) os níveis séricos de cálcio associaram-se à hiperplasia fibrosa
da íntima (p=0.02) e à presença de trombos organizados (p=0.02).
Em resumo, encontrámos diferentes padrões histológicos associados
com a doença arterial periférica. A calcificação da média foi o
principal tipo de calcificação vascular. Não encontrámos evidência
de calcificação da íntima nestes doentes. Estes dados confirmam a
associação da calcificação da média com a doença arterial distal.
 

TERAPÊUTICA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL
PÓS-CIRURGIA CARDIO-TORÁCICA NOS DOENTES EM
PROGRAMA REGULAR DE HEMODIÁLISE

Manuel Ricardo Oliveira (1); Ana Marta Gomes (1); Sandra  Fer-
reira Lima (1); Ana Maria Ventura (1); Joaquim Fernando  Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

A principal causa de morbilidade e mortalidade dos doentes em
programa regular de hemodiálise (PHDR) é a doença cardio-vascu-
lar. A maior sobrevida destes doentes permite que cada vez mais
frequentemente sejam candidatos a cirurgia cardíaca. As
complicações hemodinâmicas associadas a este tipo de cirurgia
poderia de alguma forma alterar a escolha do método de substituição
renal no periodo pós-cirurgico imediato, nomeadamente o uso de
técnicas contínuas.
Avaliamos o tipo de técnica de substituição renal utilizada após
cirurgia cardíaca em 13 doentes em PHDR (23% sexo feminino,
77% sexo masculino) que foram submetidos a cirurgia cardíaca nos
últimos 5 anos (2000-2004). Os doentes tinham uma idade média
de 62 anos (44-78) e com um tempo médio de diálise regular de 4
anos (1-13). Todos os doentes fizeram uma sessão de hemodiálise
no dia anterior à cirurgia. O tipo de cirurgia cardíaca foi substituição
valvular em 6 doentes, revascularização coronária em 5 doentes e 2
doentes fizeram revascularização coronária e substituição valvular.
A média de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos da
Cirurgia Cardiotorácica foi de 7 dias (3-44). No pós-cirúrgico imediato
todos os doentes apresentaram estabilidade hemodinâmica
possibilitando a manutenção da terapêutica habitual com hemodiálise
intermitente; apenas 1 doente apresentou instabilidade hemodi-
nâmica por hemorragia do mediastino, necessitando de hemofiltração
veno-venosa contínua durante 3 dias. Não houve complicações
relacionadas com o método de substituição realizado. Um doente
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faleceu por sépsis por E. Coli + Staphilococcus aureus meticilino
resistente que correspondeu ao internamento mais longo.
A substituição da função renal não constituiu um problema nem
condicionou um acréscimo na morbilidade ou mortalidade destes
doentes.

HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDÁRIA A
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EM DOENTE COM
SÍNDROME DE ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDO

Lúcia Ferreira Parreira (1); Rita Lorena Birne (1); Célia O. Nasci-
mento (1); Jorge Dickson Leal (1); André L. Weigert (1);  Maria 
Augusta Gaspar (1);  José Diogo Barata (1);  Maria João  Pais (1)
(1) - Serviço de Medicina Interna e Nefrologia, Hospital de Santa
Cruz, Carnaxide, Portugal

O síndrome de anticorpo antifosfolípido é uma patologia em que
existe um aumento de risco de tromboses venosas e arteriais. Pode
ser secundário a várias patologias autoimunes, infecções e fármacos,
ou ser primário quando nenhuma patologia subjacente é detectada.
Apresenta-se o caso de um doente de 44 anos, insuficiente renal
crónico em estádio 5 em programa de hemodiálise desde o ano 2000
por nefropatia hereditária de etiologia não especificada, cardiopatia
isquémica submetido a cirurgia de by-pass coronário também em
2000 e com antecedentes de tromboembolismo pulmonar (TEP). É
internado em Fevereiro de 2005 por síncope no contexto de quadro
de tosse crónica associada a episódios sincopais e dispneia para
pequenos esforços com semanas de evolução. No estudo diagnóstico
efectuou cintigrafia de ventilação-perfusão pulmonar que foi
sugestiva de TEP extenso, diagnóstico este que foi confirmado em
AngioTAC pulmonar. O ecocardiograma evidenciava hipertensão
pulmonar com pressão sistólica artéria pulmonar (PSAP) de
70mmHg, o que foi confirmado por estudo invasivo, e hipertrofia
do ventrículo direito. Laboratorialmente verificou-se a existência
de actividade anticoagulante lúpica e anticorpo anticardiolipina
positivo com restante estudo imunológico negativo. O doente iniciou
anticoagulação oral com varfarina com diminuição significativa da
PSAP para 40mmHg. Em Maio de 2005 ocorre novo internamento
por TEP tendo na cintigrafia de ventilação perfusão múltiplas
embolias pulmonares bilaterais de novo. O ecocardiograma mostrou
hipertensão pulmonar com PSAP-90mmHg e falência do ventrículo
direito. Este novo episódio de TEP ocorreu com valor de INR
terapêutico (4,8). Na altura existia contra-indicação para trombólise
(internamento 3 semanas antes por hemorragia digestiva/isquémia
intestinal) e não existia indicação para trombectomia cirúrgica. Foi
então colocado um filtro na veia cava inferior e o doente manteve
a terapêutica anticoagulante oral. Sob esta terapêutica o doente fez
nova flebotrombose femoro-popliteia direita. Houve uma melhoria
clínica lenta com manutenção de hipertensão pulmonar grave,
hipotensão sistémica, incapacidade para esforços mínimos e
necessidade de terapêutica permanente com O2. Os autores discutem
o caso clínico deste doente e as alternativas terapêuticas.

CALCIFICAÇÃO CARDÍACA VALVULAR E
INFLAMAÇÃO EM DOENTES HEMODIALISADOS

Isabel Santos Pinto (3); Carla Alexandra Soares (1); Sandra Faísca 
Sampaio (2); Viriato José Santos (1); Idalécio Silva Bernardo (3)
(1) - Nefrologia, Centro de Hemodiálise de Tavira, Tavira, Portu-
gal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital Distrital de Faro, Faro,
Portugal; (3) - Nefrologia, Centro de Hemodiálise de Portimão,
Portimão, Portugal

A calcificação das estruturas cardíacas é frequente nos doentes em
diálise, sendo um dos factores responsáveis pela morbilidade e
mortalidade cardiovascular. A inflamação foi recentemente implicada
na patogénese da calcificação valvular cardíaca (CVC).
Com este estudo pretendemos avaliar a prevalência da CVC numa
população em Hemodiálise (HD) com identificação de eventuais
factores de risco, nomeadamente a inflamação. Procedemos à
avaliação Ecocardiográfica de todos os doentes, com registo de
parâmetros clínicos e laboratoriais como hemoglobina
(Hb),cálcio(Ca), fósforo(P), produto Ca-P(CaxP), hormona parati-
róide(PTHi), albumina, colesterol, triglicéridos, fibrinogénio e
proteína C reactiva(PCR).
Foram incluídos 81 doentes, 45 do sexo masculino e 36 do sexo
feminino, com idade média de 65,6 anos e tempo médio de HD de
54,6 meses.
A CVC ocorreu em 29 doentes(35,8%), sendo aórtica em 37,9% e
mitral em 34,4% dos doentes. A calcificação de ambas as válvulas
foi detectada em 27,5% dos casos.
A idade foi superior nos doentes com CVC(p=0,05). Não
encontramos diferenças significativas no tempo de HD, valores
tensionais e tratamento com Ca e vitamina D.Os doentes com CVC
apresentaram maior valor de Ca(p=0,007) e PCR(p=0,03).Os valores
de P, CaxP, PTHi, albumina e fibrinogénio não diferiram entre os
dois grupos.
O nosso estudo confirmou que a CVC é frequente em doentes
hemodialisados. Dos factores de risco tradicionalmente descritos
apenas a idade e a calcémia foram significativos. O aumento da PCR
nos doentes com CVC pode traduzir uma associação entre CVC e
inflamação.

O QUE ACONTECE AOS DOENTES QUE INICIAM
HEMODIÁLISE REGULAR COM MAIS DE 75 ANOS?

Ana Marta Gomes (1); Ana Maria Ventura (1); Clara Mota Al-
meida (1); Sónia Ferreira Sousa (1); Manuel Ricardo Oliveira (1);
Sandra Ferreira Lima (1); Joaquim Ferreira Seabra (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal

A incidência e prevalência de doentes com mais de 75 anos com
insuficiência renal terminal (IRT) têm aumentado ano após ano.
Objectivos: estudo retrospectivo que avaliou a morbilidade,
mortalidade, o grau de autonomia e condição social dos doentes
com mais de 75 anos de idade que iniciaram programa de hemodiálise
regular (PHDR) entre 2000 e 2004.
Métodos: foram consultados os processos clínicos hospitalares e
dos centros de hemodiálise para onde os doentes foram orientados.
Resultados: foram incluídos 71 doentes. Sessenta e quatro por
cento dos doentes eram seguidos na consulta de Nefrologia há mais
de 6 meses; a idade média era de 78.7 anos (máximo de 88 anos);
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34% dos doentes eram diabéticos; 49% foram enviados para os
centros de hemodiálise através do internamento; em 51% dos casos
a fístula arteriovenosa foi o primeiro acesso vascular a ser utilizado;
o follow-up médio foi de 22 meses. No final do estudo 51% dos
doentes tinham falecido. 65% dos doentes vivos são autónomos
para as actividades de vida diária e 83% dos doentes vivem com a
família.
Conclusões: A mortalidade dos doentes que iniciam PHDR após
os 75 anos é elevada (51%), sendo de salientar que um grande
número de doentes tem uma elevada mortalidade no primeiro ano
do início do PHDR (20%), esta mortalidade é particularmente
elevada nos doentes diabéticos (30%).
A maioria dos doentes vivos são autónomos para as actividades da
vida diária.

Abstract Nº PO138
INFLUÊNCIA DO GANHO PONDERAL INTERDIALÍTICO
NA SOBREVIVÊNCIA DO DOENTE EM HEMODIÁLISE

Helena S Viana (1); Francisco D Remédio (1); Ana V Lobos (1);
João M Lopes (1); Cristina P Resina (1); Francisco C Ribeiro (1)
(1) - Hemodiálise, Clínica de Doenças Renais, Lisboa, Portugal

OBJECTIVOS: Avaliar o efeito do ganho ponderal interdialítico
na sobrevida numa população de doentes em hemodiálise e sua
relação com o estado nutricional e a tensão arterial.
MATERIAL E MÉTODOS: Avaliou-se a média do ganho ponderal
interdialítico (GPI) dos 171 doentes em tratamento hemodialítico
na nossa instituição durante 6 meses. Estes foram divididos em
quartis quanto a idade. Por se verificar diferença estatisticamente
significativa na %GPI entre os doentes dos quartis 1 e 4, decidiu-se
pela selecção dos doentes com idade compreendida entre os 25 e 75
% da curva da distribuição etária, ou seja entre os 46 e os 72 anos,
com idade média de 60,0 +/- 8,3 anos, num total de 85 doentes
(f=39;m=46).
Estes foram classificados em 3 grupos de acordo com os quartis da
curva de distribuição de % GPI: grupo 1: <3,66% (n=21); grupo 2:
3,66 a 5,10% (n=43); grupo 3: >5,10% (n=21).
Foi avaliada a evolução nos 4 anos seguintes em relação à sobrevida,
duração dos internamentos, nutrição, eficácia dialítica, valores de
tensão arterial média no início da sessão dialítica e número de
hipotensores. A análise estatística incluiu curvas de sobrevida
Kaplan-Meier e ANOVA.
RESULTADOS: Constatou-se diferença estatisticamente significativa
(p=0,0323) de sobrevida, apresentando os doentes do grupo 2 maior
sobrevida que os dos grupos 1 e 3.
Para os diferentes grupos foram encontrados valores de tensão
arterial média inicial (TAMi) sobreponíveis, sem diferença estatística
no número de hipotensores.
Observou-se diferença significativa (p=0,012) entre o grupo 1 e os
outros em relação aos valores de nPCR (menor GPI associado a
nPCR mais baixa), no entanto com valores de albumina sérica
semelhantes.
Os grupos mostraram-se estatisticamente semelhantes quanto a
média de idade, tempo em hemodiálise, proporção de diabéticos,
percentagem de dias de internamento, valores de Kt/V e taxa de
extracção de ureia.
CONCLUSÕES: Os ganhos ponderais são dependentes da idade,
sendo significativamente maiores nos mais jovens.

A percentagem de ganho ponderal influencia a sobrevida, com
desvantagem para os doentes pertencentes aos grupos extremos.
O grupo com ganho ponderal mais baixa apresenta ingesta proteica
mais baixa.
Neste estudo não encontramos relação entre o ganho ponderal
interdialítico e o regime tensional.

MORTALIDADE EM DOENTES IRC TERMINAIS A INICIAR
HEMODIÁLISE (HD) APÓS OS 80 ANOS IDADE

L. Escada (1); J. Pratas (1); M. Campos (1)
(1) - Serviço Nefrologia, H.U.C., Coimbra, Portugal

Introdução: A incidência IRC terminal em doentes com idade
superior a 80 anos triplicou na última década tornando este grupo de
doentes aquele que apresenta maior crescimento na população de
doentes IRC. A morbi-mortalidade aumentada descrita nesta
população de doentes coloca importantes questões éticas, legais e
económicas ao iniciar HD.
Objectivos: Avaliar as características demográficas da população
de doentes IRC com idade superior a 80 anos a iniciar programa
regular HD. Realizar uma análise comparativa entre a sobrevivência
desta população de doentes e a população de idade superior a 80
anos residente em Portugal (de acordo com os dados fornecidos
pelo Instituto Nacional Estatística – I.N.E.).
Doentes e métodos: Estudo retrospectivo. Avaliámos os registos
de 125 doentes (M 69, F 56), 14% diabéticos, 7% FAV, 6% neoplasias
diagnosicadas, de idade superior a 80 anos que iniciaram programa
regular de HD nos H.U.C. entre Janeiro 1997 e Dezembro 2002.
Efectuámos seguimento até Junho 2003 nas diferentes clínicas de
diálise extra-hospitalar onde foram integrados. Analisámos os dados
fornecidos pelo último Recenseamento Geral da População realizado
pelo I.N.E.
Resultados: 30 doentes perdidos durante o seguimento. Dos
restantes doentes (n=95) verificámos uma mortalidade de 72%,
sendo a causa mais comum as infecções (45%), seguida pela patologia
cérebro-vascular (12,5%), a patologia cardíaca e as neoplasias (7,5%
cada). Outras causas, conhecidas e desconhecidas, foram responsáveis
por 27,5% das mortes. A sobrevivência cumulativa destes doentes
foi de 46% no 1º ano, 33% no 2º ano, 25% no 3º ano, 17% no 4º ano
e 12 % no 5º ano.
Conclusões: Esta população de doentes representou 10% do total
de doentes a iniciar programa regular de HD entre 1997 e 2002. A
percentagem de diabéticos foi baixa assim com a percentagem de
doentes que iniciou HD através de FAV. O número de doentes perdidos
para o seguimento foi elevado. A mortalidade revelou-se elevada,
sendo as principais causas de morte as causas infecciosas. A
mortalidade neste grupo de doentes foi superior à dos indivíduos da
população geral com idade superior a 80 anos.
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SEGUIMENTO PRÉ-HEMODIÁLISE (HD): IMPACTO NA
SOBREVIDA DOS DOENTES A INICIAR PROGRAMA
REGULAR DE HD

L. Escada (1); C. Romãozinho (1); F. Macário (1)
(1) - Dialave - Diálise Aveiro Lda., Gambro Healthcare, Aveiro,
Portugal

Introdução: Os doentes com insuficiência renal crónica (IRC)
devem ser referenciados oportunamente para observação e
orientação por nefrologista com o objectivo de, através da
optimização do controlo da anemia, do estado nutricional,
metabolismo fosfo-cálcico e TA, atrasar a progressão da doença e
diminuir a morbi-mortalidade associada à insuficiência renal.
Objectivos: Avaliar o impacto do seguimento por nefrologista
prévio ao início HD em uma população de doentes com IRC termi-
nal incluídos em programa regular de HD.
Doentes e métodos: Estudo retrospectivo. Avaliámos os registos
clínicos e informáticos de 92 doentes (M 57, F 35), idade 61,4±16,4
anos, 100% raça branca, 24% diabéticos e com um índice de
comorbilidades 5,6±2,4 (Score comorbilidades Gambro) que iniciaram
HD entre Janeiro 2003 e Dezembro 2004 e foram integrados em
clínica de diálise extra-hospitalar. Realizámos uma análise
comparativa entre o grupo de doentes com seguimento por
nefrologista no pré-HD (n=54) e o grupo de doentes sem seguimento
ou com seguimento por outro médico não nefrologista (n=38),
incidindo sobre o início do programa HD (programado vs urgente),
tipo de acesso vascular utilizado, TFG, comorbilidades e controlo da
TA, anemia, estado nutricional e metabolismo fosfo-cálcico.
Comparámos também a evolução analítica aos 6 e 12 meses e a
morbi-mortalidade em seguimento até 2,5 anos após o início do
programa de HD.
Resultados: Verificámos diferenças significativas em relação à
prescrição pré-HD de anti-HTA (90% vs 44%, p<0,001), epoetina
(32% vs 0%, p=0,002), ferro (45% vs 8%, p=0,002) e cálcio/vitD3
(37% vs 0%, p<0,001). Os doentes seguidos por nefrologista
iniciaram HD com valores mais elevados de TFG (8,8 vs 6,1 ml/
min, p=0,04), hemoglobina (10,4 vs 8,6 gr/dl, p=0,01) e albumina
(3,7 vs 3,4 gr/dl, p=0,01) O início foi programado em uma maior
percentagem de casos (59% vs 18%, p<0,001) e através FAV (35%
vs 8%, p=0,003). Apresentaram, além disso, melhoria dos
parâmetros nutricionais aos 6 meses em HD, uma menor mortalidade
(15% vs 26%, ns) e uma maior sobrevida cumulativa aos 2,5 anos de
seguimento (83% vs 58%).
Conclusões: Os doentes com seguimento por nefrologista prévio
ao início HD 1- apresentaram um melhor controlo da anemia,
metabolismo fosfo-cálcico, TA e estado nutricional; 2-iniciaram
HD mais precocemente, de forma programada e através de FAV em
uma maior percentagem de casos; 3- apresentam uma menor taxa
de mortalidade e uma maior sobrevivência cumulativa aos 2,5 anos
de seguimento.

CALCIFICAÇÃO CUTÂNEA: A PROPÓSITO DE DOIS
CASOS CLÍNICOS

Rui Alves Filipe (1); Jose Maria Montalban (1); Antonio Matos 
Ramalheiro (1); Joao A Freixo (1); Ernesto Fernandes Rocha (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital Amato Lusitano, Castelo
Branco, Portugal

As perturbações do metabolismo fósforo-cálcio são um dos mais
importantes factores de morbilidade no doente insuficiente renal
crónico. A calcifilaxia, é uma das consequências das alterações do
cálcio e do fósforo, rara mas preocupante, que surge habitualmente
em doentes a realizar tratamento dialítico ou recentemente
transplantados. Menos frequentemente, pode surgir associado ao
hiperparatiroidismo primário ou a intoxicações com vitamina D.
A patogénese da calcifilaxia não está totalmente esclarecida, estando
associado a produtos cálcio-fósforo, níveis de paratormona e
vitamina D elevados.
O diagnóstico é feito através das lesões cutâneas isquémicas
características e pelos achados histológicos: calcificação da média
arterial e calcificação metastática.
Os autores propõem-se a presentar um poster relativo a dois doentes
insuficientes renais crónicos (um em tratamento em hemodiálise há
3 anos, outro com transplante renal recente após vários anos em
diálise peritoneal) com lesões cutâneas compatíveis com calcifilaxia,
confirmada por diagnóstico histológico.

CINACALCET: UMA NOVA OPÇÃO TERAPÊUTICA NO
TRATAMENTO DO HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDÁRIO

Luís M Escada (1); Fernando Macário (1); Nuno C Afonso (2); Carla
Lima (2); Jorge Pratas e Sousa (3); António M Patrício (4); Mário
Campos (6);
(1) - Dialave, Diálise de Aveiro, Serviço de Nefrologia dos HUC,
Aveiro, Portugal; (2) - Clínica de Diálise da Figueira da Foz, Serviço
de Nefrologia dos CHC, Figueira da Foz, Portugal; (3) - Abrandial,
Clínica de Doenças Renais, Serviço de Nefrologia dos HUC,
Abrantes, Portugal; (4) - FMC Cancho, Serviço de Nefrologia dos
HUC, Coimbra, Portugal; (5) - Visodial, Centro de Diálise de Viseu,
Serviço de Nefrologia dos HUC, Viseu, Portugal; (6) - Serviço de
Nefrologia, Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Por-
tugal;

Introdução: O hiperparatiroidismo secundário é uma patologia
que se associa com frequência a situações de insuficiência renal
crónica terminal. O cinacalcet é um fármaco calcimimético que
reduz a hormona paratiroide (PTH), por aumento da sensibilidade
do receptor do cálcio ao cálcio extracelular. Este estudo visou avaliar
a eficácia do tratamento com cinacalcet na redução da PTH em
doentes em hemodiálise.

Tabela 1: Resultados
 Baseline Mês 6 p % doentes (n)
  PTHi média (pg/ml) 1009±778 526±430 <0,001 100 (n=49)
  PTHi: 300-499 pg/ml (Grupo I) 424±54 210±125 0.03 22 (n=11)
  PTHi: 500-799 pg/ml (Grupo II) 613±96 200±136 0.04 21 (n=10)
  PTHi > 800 pg/ml (Grupo III) 1380±856 694±439 <0,001 57 (n=28)
  Cálcio sérico (mg/dl) 9,6±0,8 9,0±0,8 <0.01 -
  Fósforo sérico (mg/dl) 5,8±1,8 4,6±1,2 <0,01 -
  Dose de cinacalcet mediana (mg/dia) 30 60 - -

PTHi=PTH intacta
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Metodologia: Estudo não intervencional, retrospectivo e
multicêntrico (5 centros da região centro). Foram recolhidos dados
referentes a valores de PTH, cálcio, fósforo, albumina,
hemoglobina, medicação concomitante (captadores de fósforo,
esteróis da vitamina D, concentração do cálcio do dialisante e
estimuladores da eritropoiese) e acontecimentos adversos, ocorridos
durante os 9 meses anteriores e os 6 meses posterio-
res correspondentes ao início do cinacalcet. Foi considerado um
nível de significância de 0,05.
Resultados: Foram avaliados dados referentes a 49 doentes, 51%
do sexo masculino, idade média de 53 anos (25-81 anos). Os
resultados referentes ao estudo estão representados na tabela 1. Du-
rante os 6 meses de observação, não se verificaram diferenças
significativas na medicação concomitante. Os restantes parâmetros
laboratoriais avaliados mantiveram-se estáveis. Registou-se um
excelente perfil de tolerabilidade.
Conclusão: Em doentes em hemodiálise com hiperparatiroidismo
secundário, o cinacalcet foi eficaz na redução de PTH,
independentemente dos valores iniciais de PTH.

CINACALCET PARA TRATAMENTO DO
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO EM DOENTES EM
HEMODIÁLISE. RELATO DA EXPERIÊNCIA DO SEU USO
NA PRÁTICA CLÍNICA

Maria Perez Moyano (1); Begoña Feijoo Valle (1); Pablo Pablo
 Mendaña (1); João Carlos Fernandes (1)
(1) - Unidade de Hemodiálise de Viana do Castelo, Nefroserve,
Lda., Viana do Castelo, Portugal

1. O cinacalcet tem dado bons resultados no tratamento do HPTS
em dts em HD. O seu uso começa a fazer parte da prática clínica.
Apresentam-se os resultados de 5 meses de tratamento em 7 dts em
HD com HPTS em que o tratamento convencional tinha sido
impossível ou tinha falhado. 
Usaram-se as guidelines habituais, adaptadas às rotinas de uma
Unidade de HD, com controlos analíticos apenas mensais.
2. Trataram-se 7 dts (6 f e 1 m), com idades entre 38 e 71 anos
(média 55). O tempo de TSFR era de 2 a 19 anos (média 13).
Tinham HPTS (PTH> 300 pg/mL) com duração entre 1.6 e 11.1
anos (média 5.0). Um já tinha feito 2 paratiroidectomias.Os valores
da PTH variavam de 346 a 1151 pg/ml (média 681).
Apenas 2 dts faziam vitamina D (vitD), com má resposta e
complicada de hiperfosfatemia. Nos outros, a hipercalcemia ou
hiperfosfatemia não permitiam o uso de vitD. A dose de vitD e o
cálcio no dialisante foram sendo ajustados conforme as necessidades,
segundo o protocolo da Unidade, e com especial atenção à correcção
da hipocalcemia. Um dt usava dialisante com cálcio 1.25, os outros
seis 1.5 mmol/L.
Controles analíticos (Ca, Pi, PTH) às 2 semanas, ao 1 mês e depois
mensalmente. Registaram-se os resultados analíticos, a dose de CCa,
sevelamer e de vitD e a concentração de cálcio no dialisante (DCa).
A dose inicial de cinacalcet foi de 30 mg, e ajustada mensalmente.
3. Ao fim de 5 meses, a PTH baixou em todos os dts. A redução média
foi de 56%. Quatro tinham PTH inferior a 300. Um doente teve
resposta aos 3 meses (redução 50%, PTH 242), com subida posterior.
A dose média de cinacalcet aos 5 meses era de 51 mg (30 a 120). A
dose de CCa foi aumentada em 5 dts, de um valor médio de 1.5 para
3.3 gr/dia. A dose de sevelamer e a DCa não foram alteradas. Foi

possível ministrar vitD a 6 dts. A calcemia baixou em 6 doentes (de
um valor médio de 8.9 para 8.5 mg/dl). A fosforemia baixou em 4 dts
(redução média de 6.7 para 5.7 mg/dl). O n.º de dts com fosforemia
inferior a 5.5 passou de 1 para 3. O produto fosfocálcico baixou em 5
dts (de um valor médio de 60 para 48). O número de dts com Ca*Pi
<55 passou de 1 para 6. Registaram-se 4 episódios de hipocalcemia
(cálcio <8 mg/dl), em 2 dts (valor mínimo 7.6).
4.O cinacalcet foi eficaz e seguro no tratamento do HPTS severo ou
resistente à terapêutica convencional. Ao fim de 5 meses, a maioria
dos dts tinha PTH < 300. Foi necessário aumentar a dose de CCa e
foi possível prescrever vitD à maioria dos dts. Apesar disso, os
valores do Ca e Pi diminuíram na maioria dos dts. A ocorrência de
hipocalcemia foi rara e de pouca magnitude.

INFLUÊNCIA DO HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO
NA HOSPITALIZAÇÃO DE DOENTES EM HEMODIÁLISE:
ESTUDO FARMACO-ECONÓMICO

L. Freitas (1); A. I. Anunciada (2); J. Silva (3); C. Ferreira (4);
J. N. Azevedo (5); B. Carvalho (6); J. M. Frazão (7)
(1) - Clínica de Diálise da Figueira da Foz, Clínica de Diálise da
Figueira da Foz, Figueira da Foz, Portugal; (2) - Eurodial
(Gaeiras)-Centro de Nefrologia e Diálise, Eurodial (Gaeiras)-Centro
de Nefrologia e Diálise, Óbidos, Portugal; (3) - Departamento de
Nefrologia, Hospital SAMS, Lisboa, Portugal; (4) - Centrodial,
Centro de Hemodiálise de S. João da Madeira, S. João da Ma-
deira, Portugal; (5) - Nordial, Centro de Hemodiálise de Mirandela,
Mirandela, Portugal; (6) - Centro de Diálise de Santo Tirso, Centro
de Diálise de Santo Tirso, Santo Tirso, Portugal; (7) - Serviço de
Nefrologia, Hospital de São João, Porto, Portugal

Introdução: Os doentes com insuficiência renal crónica (IRC) em
hemodiálise (HD) apresentam na fase final da sua doença diversas
complicações graves e de difícil controlo. O tratamento destes doentes
representa custos muito elevados, sobretudo na fase terminal da
doença. A prevenção de situações de hiperfosfatémia, hipercalcémia
e hiperparatiroidismo secundário não só evita a progressão de
osteodistrofia, como reduz a mortalidade e morbilidade cardiovas-
cular. Este estudo visou avaliar a necessidade de hospitalização nos
dois anos que precederam a morte em doentes em HD, assim como
o consumo de recursos de saúde em função dos valores de hormona
paratiróide (PTH).
Metodologia: Estudo retrospectivo, multicêntrico (7 centros) e
não intervencional. Recolheram-se: dados demográficos, causa de
morte, comorbilidade e hospitalizações (2 anos que precederam a
morte). Foram utilizados métodos de estatística descritiva. Utilizou-
se o teste não paramétrico de Mann Whitney para comparação
entre grupos de PTH. Considerou-se um nível de significância de
0,05.
Resultados: Foram analisados 96 doentes, 61 (64%) do sexo
masculino. À data de morte a idade média dos doentes era de 72.6 ±
12.9 anos e o tempo médio em diálise era de 64 meses. A principal
causa de morte foi doenças cardio e cerebrovasculares representando
28% do total. Seis meses antes da data de morte, 17% dos doentes
tinham sido hospitalizados, aumentando este número para 37%, se
considerarmos as hospitalizações nos 3 meses que antecederam a
morte. As principais comorbilidades foram infecções respiratórias
(10%), AVC (8%) e sepsis (6%). A análise segundo os valores de
PTH mostrou que no grupo de doentes com PTHi superior a 300 pg/
ml (n=33) tinham ocorrido significativamente mais AVCs (p=0,05)
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e internamentos por insuficiência cardíaca (p=0,008), do que no
grupo com PTHi entre 150 e 300 pg/ml (n=39). Não se verificaram
diferenças significativas no total de internamentos ou no tempo de
internamento.
Conclusão: As principais comorbilidades e causas de morte são
doenças associadas ao aparelho cardiovascular. Os doentes com HPTS
mostraram uma maior probabilidade de ocorrência deste tipo de
comorbilidade. O número de hospitalizações e consequentemente o
custo associado a estas parece aumentar exponencialmente nos
últimos meses de vida de doentes com IRC em HD. Estes resultados
apontam no sentido de que provavelmente tratar atempadamente
situações de HPTS contribuiria para um melhor estado de saúde,
implicando menores custos.

CINACALCET: EFICÁCIA NO HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDÁRIO - 3 CASOS CLINICOS

J Nunes Azevedo (1); J Clemente (1); I Stepu (1); F Travassos (1)
(1) - Nordial-Centro de Hemodiálise de Mirandela, Nordial-Centro
de Hemodiálise de Mirandela, Mirandela, Portugal

Introdução: O cinacalcet é um agente calcimimético que diminui
directamente os níveis de hormona paratiroideia (PTH), por
aumento da sensibilidade ao cálcio extracelular, estando indicado no
tratamento do hiperparatiroidismo secundário (HPTS) em doentes
com insuficiência renal crónica (IRC) em diálise. Este
trabalho pretende transmitir a experiência clínica no tratamento
do HPTS com cinacalcet apresentando, para tal, 3 casos
representativos dos 3 graus da doença.
Metodologia: Foram analisados 3 doentes IRC em hemodiálise
(doentes A, B e C), incluídos num estudo observacional, não-
interventivo, retrospectivo e multicêntrico, aos quais foi prescrito
cinacalcet para controlo do HPTS. Os dados recolhidos foram
referentes a um período de 12 meses (24 semanas anteriores e 24
semanas posteriores ao início do cinacalcet).
Resultados: Os doentes A e C pertencem ao sexo masculino e o
doente B ao sexo feminino, tendo, respectivamente, 44, 44 e 60
anos.
As concentrações de PTH intacta (PTHi) no início da terapêutica
com cinacalcet foram de 483 pg/ml, 700 pg/ml e 1470 pg/m para os
doentes A, B e C, respectivamente.
Os doentes iniciaram a terapêutica com cinacalcet na dose diária de
30 mg. Foram efectuados ajustes posteriores: A - 60 mg (semana 8
-16), tendo suspendido o medicamento à 16ª semana [diminuição
assintomática nos níveis de cálcio (8,4 mg/dl]; B - não alterou a dose
inicial e C – 60 mg (semana 8 - 16), 90 mg (semana 16 - 24). Os
níveis do cálcio e do fósforo correspondentes aos 6 meses anteriores
ao estudo está representada na tabela 1. Todos os doentes estavam a
receber terapêutica concomitante com esteróis de vitamina D,
captadores de fósforo e um estimulador da eritropoiese. Foram
monitorizados os seguintes parâmetros laboratoriais: hemoglobina,
albumina e bicarbonatos que se mantiveram clinicamente constantes,
em cada um dos doentes, após o início do cinacalcet. Nos 3 casos
analisados, foram atingidos os valores recomendados de PTHi (150 e
300 pg/ml) ao fim de 16 semanas (doentes A e B) e 24 semanas
(doente C). A redução da PTHi, relativamente à PTHi inicial, foi de
49.5%, 67.6% e 79.9% para A, B, e C, respectivamente (doente A:
considerada a 12ª semana). Durante o período analisado, não se registou
qualquer acontecimento adverso.

Tabela 1: Resultados de 6 meses anteriores.

Doentes Cálcio médio (mg/dl) Fósforo médio (mg/dl)
A 8,75±0.49 5,45±1,03
B 10,6±0,37 5,08±0,87
C 10,5±0,46 5,92±1,24

Conclusão: O cinacalcet foi efectivo no tratamento do HPTS nos
3 doentes analisados que apresentavam diferentes graus da doença,
permitindo alcançar os valores de PTH recomendados em todos
estes.

EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE SEVELAMER NA
CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE BICARBONATO DE
DOENTES EM HEMODIÁLISE

Lúcia F. Parreira (1); Filipa T. Mussungo (1); Ana I. Anunciada (1);
Ana C. Nogueira (1); João G. Silva (1)
(1) - Nefrologia, Hospital SAMS, Lisboa, Portugal

A existência de acidose metabólica nos doentes em hemodiálise é
um dos factores preditivos de mortalidade. A utilização de quelantes
de fósforo não fornecedores de bases, para a terapêutica da
hiperfosfatémia, poderá estar associada a um agravamento da acidose
metabólica. O sevelamer é um quelante de fósforo isento de cálcio
e alumínio o que o pode tornar um fármaco atractivo. Contudo a
substitiução do carbonato cálcio (CaCO3) e hidróxido de alumínio
por sevelamer leva a uma redução substancial do aporte de valências
básicas. Este trabalho teve como objectivo avaliar a repercussão da
utilização de sevelamer no metabolismo ácido-base de doentes em
hemodiálise. Em 16 doentes insuficientes renais crónicos em
programa regular de hemodiálise determinámos o valor sérico de
bicarbonato (HCO3) pré diálise, a dose de CaCO3 e a dose de
sevelamer 6 meses antes e 6 meses depois da introdução deste
fármaco. Ao longo do período em análise a composição da solução
de diálise não foi alterada (HCO3-35mEq/l). Os resultados
encontram-se na Tabela 1 (Valores médios de HCO3 sérico, dose de
CaCO3 e dose de Sevelamer ao longo do estudo). A análise estatística
foi efectuada utilizando o teste de Wilcoxon para amostras
relacionadas. A diferença da concentração de HCO3 sérico não foi
estatisticamente significativa. A redução da dose de CaCO3 foi
estatisticamente significativa (p<0,01).

 Meses  -6  -3  0  1  3  6
 HCO3 (mEq/l)  22,6  22,1  21,8  21,2  20,6  21,2
 CaCO3 (g/dia)  3,5  2,8  1,6  1,3  1,2  1,3
 Sevelamer (cp/dia)  0  0  5  5,7  5,8  5,2
Média do HCO3 sérico, dose de CaCO3 e Sevelamer

Conclusões: 1- A utilização de sevelamer permitiu uma redução
significativa da dose de CaCO3 como terapêutica quelante.2- Apesar
da diminuição do aporte de bases não se verificou no período em
análise uma redução da concentração sérica de HCO3.



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão288

19.º CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE NEFROLOGIA

UTILIZAÇÃO DE CINACALCET NO TRATAMENTO DE
DOENTES COM HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO
GRAVE

F. Macário (4); J. Nunes Azevedo (1); P. Maia (2); J. Pratas e
Sousa (3); P. Branco (5); L. Freitas (5)
(1) - Nordial - Centro de Hemodiálise de Mirandela, Nordial -
Centro de Hemodiálise de Mirandela, Mirandela, Portugal; (2) -
 Fresenius Medical Care - Cancho, Fresenius Medical Care -
Cancho, Coimbra, Portugal; (3) - Abrandial - Clínica de Doenças
Renais, Abrandial - Clínica de Doenças Renais, Abrantes, Portu-
gal; (4) - Dialave - Diálise de Aveiro, Dialave - Diálise de Aveiro,
Aveiro, Portugal; (5) - Sociedade Portuguesa de Diálise (Amadora),
Sociedade Portuguesa de Diálise (Amadora), Amadora, Portu-
gal; (6) - Clínica de Diálise da Figueira da Foz, Clínica de Diálise
da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Portugal

Introdução: O hiperparatiroidismo secundário (HPTS) é um fac-
tor associado a um aumento da mortalidade e morbilidade, em
doentes com insuficiência renal crónica (IRC). Diversos estudos
demonstraram que valores de hormona paratiróide (intacta) (PTHi)
acima de 800 pg/ml constituem sem dúvida um factor de risco não
desprezível. O cinacalcet é um calcimimético, indicado para o
tratamento do HPTS em doentes com IRC em diálise, que aumenta
a sensibilidade do receptor do cálcio para o cálcio existente a nível
extracelular. Este estudo teve como objectivo avaliar a eficácia do
tratamento do HPTS com cinacalcet em doentes com valores de
PTHi superiores a 800 pg/ml, na prática clínica corrente.
Metodologia: Estudo multicêntrico (6 centros), observacional,
retrospectivo, não comparativo. Foram avaliados dados referentes
a doentes com HPTS em hemodiálise, com valores de PTHi
superiores a 800 pg/ml, medicados com cinacalcet durante um
período de 6 meses. Foram recolhidos dados relativos a valores de
PTHi, cálcio, fósforo, albumina, bicarbonatos, hemoglobina e
medicação associada (captadores do fósforo, esteróis da vitamina D
e estimuladores da eritropoiese). Considerou-se um nível de
significância de 0,05.
Resultados: Foram avaliados dados referentes a 37 doentes, 37%
do sexo masculino, idade média 61 anos, com valores iniciais de
PTHi superiores a 800 pg/ml. O valor médio inicial de PTHi era de
1410±766 pg/ml (mediana 1242 pg/ml), tendo passado para
744±522 pg/ml (mediana 568 pg/ml) (p<0,001), após 6 meses de
terapêutica. Durante este período os valores de cálcio passaram de
9,9±0,7 mg/dl para 8,9±0,7 mg/dl (p<0,001) e os valores de fósforo
desceram de 6,0±1,5 mg/dl para 4,9±1,3 mg/dl (p=0,001). A dose
média de cinacalcet inicial foi de 29,3±3,4 mg (mediana 30 mg),
sendo de 70±39 mg (mediana 60 mg), após 6 meses (p<0,001).
Dezasseis por cento destes doentes reduziram a PTHi para valores
inferiores a 300 pg/ml e 72% dos doentes registaram uma redução
dos valores de PTHi superior a 30%. Não se verificaram alterações
significativas nos restantes parâmetros laboratoriais avaliados nem
na medicação associada.
Conclusão: A terapêutica com cinacalcet, numa dose mediana de
60 mg, utilizada durante 6 meses, demonstrou ser muito eficaz na
redução da PTHi em doentes com valores iniciais de PTHi superiores
a 800 pg/ml.

UTILIZAÇÃO DE CINACALCET NO CONTROLO DO
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO DE DOENTES EM
HEMODIÁLISE

Lúcia F. Parreira (1); Filipa T. Mussungo (1); Ana I. Anunciada (1);
Ana C. Nogueira (1); João G. Silva (1)
(1) - Nefrologia, Hospital SAMS, Lisboa, Portugal

O hiperparatiroidismo secundário é uma das complicações mais
frequentes da insuficiência renal crónica, sendo causa de grande
morbilidade pelo que o seu controlo é de vital importância na
terapêutica dos doentes insuficientes renais. Recentemente foram
introduzidos novos fármacos para o controlo desta patologia. O
cinacalcet é um fármaco calcimimético, actuando por ligação aos
receptores do cálcio nas glândulas paratiroideias. Este trabalho tem
como objectivo apresentar a experiência de utilização deste fármaco
na nossa unidade. O cinacalcet foi utilizado inicialmente em 6 doentes,
insuficientes renais crónicos em programa regular de hemodiálise
com hiperparatiroidismo secundário, já alvo de várias tentativas
terapêuticas. Um deles foi submetido a transplante renal ao segundo
mês de terapêutica pelo que abandonou o follow-up. Foram avaliados
nestes doentes os valores de hormona paratiroideia (PTHi) dos 6
meses anteriores até aos 9 meses após o inicio do fármaco, bem
como dos valores de cálcio e fósforo séricos, dose de cinacalcet e
dose de carbonato de cálcio (CaCO3) utilizadas. Os valores obtidos
encontram-se resumidos na Tabela 1 (Média dos valores de PTHi,
cálcio sérico, fósforo sérico, dose de Cinacalcet e dose de CaCO3 ao
longo do estudo).Gostariamos de salientar que dois dos doentes já
tinham sido submetidos a paratiroidectomia e não tinham
aparentemente nova solução cirúrgica (ecografia e cintigrafia não
detectavam paratiroideias).

Tabela 1
 Meses  -6  0  1  3  6  9
 PTHi (pg/ml)  1348  981  861  607  308  362
 Cálcio (mg/dl)  9,0  9,5  8,7  8,4  7,9  8,6
 Fósforo (g/dl)  5,4  4,6  4,1  3,7  4,2  4,3
 Cinacalcet (mg/dia)  0  30  40  40  70  70
 CaCO3 (g/dia)  4,8  3  3,7  4,3  4,1  3,3
 Número de doentes  6  6  6  5  5  5

Media da PTHi, cálcio, fósforo, Cinacalcet e CaCO3

Conclusões: 1- A utilização de cinacalcet parece ser eficaz no
controlo do hiperparatiroidismo mesmo quando falhou a solução
cirúrgica. 2- A introdução deste fármaco não se complicou com
hipocalcémia sintomática ainda que tenha sido necessário aumentar
a dose de CaCO3.

UTILIZAÇÃO DE PARICALCITOL NO CONTROLO DO
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO DE DOENTES EM
HEMODIÁLISE

Lúcia F. Parreira (1); Filipa T. Mussungo (1); Ana I. Anunciada (1);
Ana C. Nogueira (1); João G. Silva (1)
(1) - Nefrologia, Hospital SAMS, Lisboa, Portugal

O hiperparatiroidismo secundário é uma complicação frequente no
doente insuficiente renal crónico. É necessário um bom controlo
desta patologia nestes doentes, dada a sua grande morbilidade.
Recentemente foram introduzidos novos fármacos para a terapêutica
desta complicação. O paricalcitol é um análogo da vitamina D que
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poderá permitir um melhor controlo do hiperparatiroidismo
secundário. Neste contexto apresentamos a experiência desta
Unidade na utilização deste fármaco.O paricalcitol foi utilizado
inicialmente em 15 doentes insuficientes renais crónicos em
programa regular de hemodiálise com hiperparatiroidismo resistente
ao calcitriol, nas doses recomendadas. Em 6 destes doentes suspendeu-
se o fármaco no fim do primeiro mês devido a hipercalcémia ou
hiperfosfatémia. Nos 9 doentes restantes foram avaliados os valores
de hormona paratiroideia (PTHi) dos 6 meses anteriores até aos 4
meses após o inicio deste fármaco, bem como os valores de cálcio e
fósforo séricos, e dose de paricalcitol utilizada. Os resultados obtidos
encontram-se na Tabela 1 (Média dos valores de PTHi, cálcio sérico,
fósforo sérico e dose de Paricalcitol ao longo do estudo).

Tabela 1

 Meses -6 -3 0 1 2 4
 PTHi (pg/ml) 801 651 833 627 468 491
 Cálcio (mg/dl) 8,8 8,8 8,8 8,9 9,3 9,2
 Fósforo (mg/dl) 4,4 4,0 4,8 5,1 5,2 5,2
 Paricalcitol (ug/semana) 0 0 19 20 22 20
 Número de doentes 9 9 9 9 9 9

Média da PTHi, cálcio, fósforo e Paricalcitol

Conclusões: 1- Em 40% dos doentes não foi possível continuar a
terapêutica com o paricalcitol nas doses recomendadas. 2- Nos
doentes restantes verificou-se uma diminuição da média do valor da
PTHi sem alteração dos valores de cálcio e fósforo.

EDUCAÇÃO EM GRUPO NO CONTROLO DO
METABOLISMO DO FÓSFORO E DO CÁLCIO

Rosária M. A. Rodrigues (1); Conceição Santos (1); Mª do Rosário
Azevedo (1); Augusta Praça (1); Clara Almeida (1); Ana Branco (1);
João Paulo Oliveira (1)
(1) - Clínica de Hemodiálise, Fresenius Medical Care, Santa Maria
da Feira, Portugal

Introdução:O controle do metabolismo do fósforo(P) e do
cálcio(Ca) nos doentes em HD é extremamente difícil, sendo um
dos factores mais importantes para o aparecimento do
hiperparatiroidismo secundário, da doença óssea renal e da
calcificação dos tecidos. As abordagens terâpeuticas consistem na
restrição alimentar da ingestão de P, diálise e utilização de quelantes
de P.
Objectivo: Avaliar os conhecimentos dos doentes em HD acerca
do metabolismo do P e do Ca. Avaliar o impacto do ensino em
grupo (doentes e familiares), nas alterações dos conhecimentos e
no controlo do metabolismo do P e do Ca.
Material e métodos:Foi realizado um estudo multidisciplinar.
Foram avaliados os conhecimentos de 43 doentes através da aplicação
de um questionário, constituído por 12 questões e cotado numa
escala de 100 pontos. Foram seleccionados de 21 doentes para o
ensino de grupo. Todos os doentes tinham prescrito um plano
alimentar individualizado e recebem educação alimentar frequente.
Compareceram ao ensino 15 doentes com os seus familiares. O
questionário foi novamente aplicado a estes doentes. Os dados foram
tratados no Excel e SPSS v.12,0.
Resultados e Discussão:O resultado da avaliação de
conhecimentos da amostra inicial (n=43) foi de 56,65±25,49 pontos
(100;15). A amostra inicial foi dividida em 3 grupos:Gr1: P <3,5; Gr
2: P de 3,5 a 5,5; Gr 3: P > 5,6; mg/dl. Verificámos que não existem

diferenças significativas entre os grupos no que respeita a idade,
tempo e duração da HD, alb., creat., %PRU e Kt/V. Quanto aos
conhecimentos, verificámos existirem diferenças entre os grupos
nos conhecimentos acerca dos seus níveis analíticos e recomendados
e também dos quelantes de P.Verificamos existir correlação(-) entre
o resultado total do questionário e a idade (r=-0,46;p<0,0001); e
uma correlação(+) com o P (r=0,41;p<0,0001) e P*Ca
(r=0,42;p<0,0001). O valor de P correlaciona-se com os melhores
conhecimentos acerca dos quelantes de P (r=0,40;p<0,0001) e ainda
com os conhecimentos acerca dos alimentos com alto teor de P
(r=0,41;p<0,0001). Os conhecimentos acerca do metabolismo do
P e do Ca melhoraram após o ensino (65,8±11,81; 82,08±10,4;
p<0,001). Além disso, este grupo de doentes melhorou a fosfatémia
(6,6±1,3; 5,4±1,3; p<0,01).
Conclusão:Os doentes com níveis de P e P*Ca altos são os mais
esclarecidos acerca do metabolismo do P e do Ca. A aderência à
terapêutica requer mudanças de comportamento. As mudanças de
comportamento não se verificam se o indivíduo não estiver motivado
à mudança. O envolvimento da família pode ser determinante neste
processo.

SIROLIMUS: NÍVEIS, FUNÇÃO DO ENXERTO RENAL E
EFEITOS ADVERSOS

Célia O Nascimento (1); Rita L Birne (1); Teresa P Adragão (1);
Jorge L Dickson (1); André S Weigert (1); Cristina O Jorge (1);
Acácio Pita Negrão (1);  Domingos S Machado (1)
(1) - Unidade de Transplantação Renal, Hospital de Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal

Sirolimus (SRL) é um imunosupressor que tem reduzido a incidência
de rejeição aguda e que se espera ter efeitos benéficos na disfunção
crónica do enxerto renal. Revimos 109 transplantados renais sob
terapêutica com SRL, de Abril 2000 a Setembro 2003. As razões
para iniciar SRL foram: conversão de inibidores da ciclosporina
(CNI) em 78 doentes (disfunção crónica do enxerto em 39 doentes,
efeitos adversos da ciclosporina em 22 doentes e neoplasia em 17
doentes) e como terapêutica inicial em 31 doentes (função do enxerto
retardada em 22 doentes; incluído num estudo multicêntrico em 9
doentes). Foram analisados parâmetros hematológicos, perfil
lipídico, episódios infecciosos e função renal.
Verificou-se um aumento na prevalência de anemia (39% para 60%,
p<0,001), leucopénia (9% para 27%, p=0,001) e trombocitopénia
(14% para 39%, p<0,001). O risco de anemia foi 6,5 vezes superior
nos doentes com creatinina>1,8 mg/dl (p<0,001) e o risco de
leucopénia foi 5,6 e 5,2 vezes superior nos doentes com dose de
MMF>15 mg/kg/dia (p<0,02) e nos tratados com ganciclovir
(p=0,008), respectivamente. A trombocitopénia associou-se
directamente com os níveis de SRL (p=0,04). Verificou-se um
aumento na prevalência de hipercolesterolemia (80% para 97%,
p=0,03). A ApoB, presente nas fracções lipídicas mais aterogénicas,
mostrou-se directamente associada com os níveis de SRL (p=0,005)
e com a idade (p=0,005). Observaram-se episódios infecciosos com
necessidade de hospitalização em 20 doentes e aqueles revelaram
associação directa com os níveis de SRL (p=0,04). Após 1 ano de
tratamento, nos 61 doentes que suspenderam CNI devido a disfunção
crónica ou a efeitos adversos não se observaram episódios de rejeição
aguda e 29 doentes tiveram uma diminuição da creatinina que se
relacionou directamente com os níveis de SRL (p=0,01). Em
conclusão, os níveis de SRL constituiram um preditor independente
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da redução da creatinina; os efeitos adversos do SRL associaram-se
de forma independente com a disfunção do enxerto, outras
terapêuticas em curso e níveis de SRL.

PNEUMONITE POR SIROLIMUS NO TRANSPLANTE
RENAL

Ana Nascimento Oliveira (1); Isabel Salomé Tavares (1); Beatriz
 Matos Lima (2); Hélder F. Castro (3); Manuela Burstorff Guerra
(1); José Silva Fernandes (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital São João, Porto, Portugal;
(2) - Serviço de Pneumologia, Hospital São João, Porto, Portu-
gal; (3) - Serviço de Urologia, Hospital São João, Porto, Portugal

O uso de sirolimus (srl) no transplante (tx) renal tem aumentado de
frequência. A toxicidade pulmonar, embora rara, é uma complicação
importante. Na nossa unidade 89 doentes (dts)fizeram srl.
Apresentamos três casos de pneumonite associada ao srl em dts
com tx.
Todos faziam imunossupressão com srl e prednisolona; dois faziam
também micofenolato mofetil. Em dois dts o srl substituiu os
inibidores da calcineurina cinco anos após o tx e a pneumonite surgiu
2 e 7 meses após a sua introdução respectivamente. Num doente
(dt) com 2,5 anos de tx, o srl foi iniciado na data do tx.
Os sintomas, de início insidioso (1/3) ou agudo (2/3), incluíram
febre (3/3), tosse e dispneia de esforço (2/3) e expectoração
hemoptoica com insuficiência respiratória tipo 1 (1/3).
Em todos os dts o Rx e/ ou TAC pulmonar apresentaram infiltrados
pulmonares bilaterais alveolares (2/3) ou alveolointersticiais (1/3).
O lavado broncoalveolar revelou a presença de alveolite linfocítica
num dt e hemorragia alveolar nos outros dois. Um dt fez biópsia
pulmonar, que evidenciou um padrão morfológico raro: pneumonia
aguda fibrinosa e organizativa (AFOP), nunca antes associado ao
srl. Após exclusão de causas infecciosas e outras doenças pulmonares,
incluindo imunológicas, o srl foi suspenso com rápida melhoria
clínica.
Conclusão: Dos 89 dts que fizeram srl na nossa unidade, 3 apresentaram
pneumonite induzida pelo srl. Nos nossos dts, tal como previamente
descrito, o quadro clínico foi variável. Apenas um dt apresentou
alveolite linfocítica, apesar de esta ser a entidade mais
frequentemente encontrada. A AFOP deve ser incluída nos síndromes
pulmonares induzidos pelo srl. Em dts medicados com srl e que
apresentem quadros pulmonares, a pneumonite por srl deve ser
considerada, e o diagnóstico deve ser de exclusão.

TRANSPLANTE RENAL COM DADORES SUB-ÓPTIMOS

I. C. Aires (2); F. E. Nolasco (2); F. S. Carvalho (2);  C. M. Possante
(2);  J. Sousa (2);  J. R. Pinto (2); J. R. Santos (2);  E. Barroso (1)
(1) - Unidade de Transplante, Hospital Curry Cabral, Lisboa, Por-
tugal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital Curry Cabral, Lisboa,
Portugal

Em 2002 iniciámos um protocolo terapêutico para receptores de
enxerto de dadores sub-óptimos que inclui a administração de
basiliximab (ATG nos 2ºs transplantes ou hiper-sensibilizados);
metilprednisolona; micofenolato de mofetil e sirolimus.
Avaliámos a evolução da função renal, necessidade de hemodiálise
(HD), episódios de rejeição aguda e complicações médicas e

cirúrgicas nos 19 doentes (dts.) (idade média de 52,9 +/- 6,25 anos;
9 mulheres) que até 30/06/05 tinham sido incluídos neste protocolo.
A idade média dos dadores era de 62,5 +/- 6,59 anos; 9 do sexo
feminino; a creatininemia (Pcr) média de 1,3 +/- 0,7 mg/dl; três
diabéticos. O AVC hemorrágico foi causa de morte em 68% dos
casos. A isquémia fria média foi de 19 horas.
Três dts. não tiveram diurese imediata, mas seis necessitaram de HD
na 1ª semana pós-transplante. Aos 30 dias apenas um dt. se mantinha
em HD e a Pcr média era de 2,3 +/-1,75 mg/dl.
Observaram-se seis episódios de rejeição aguda, duas vasculares (no
1º mês) e quatro rejeições celulares ( três casos entre os 3 e os 18
meses).
Quatro dts. faleceram e um nunca recuperou a função renal. Ocorreu
um caso de infecção por polioma vírus, três linfocelos e uma
deiscência da anastomose ureteral com fístula urinária. Nos dez dts.
que atingiram um ano de evolução com enxertos funcionantes a Pcr
média era de 1,4 +/- 0,4 mg/dl.
Comparativamente a 56 receptores históricos de enxerto de dadores
acima de 60 anos, sob protocolo convencional com agentes inibidores
da calcineurina, verificámos que a Pcr aos 6 e 12 meses é inferior
nos dts. do protocolo de dador sub-óptimo (p<0,03). Não observámos
diferenças significativas nas curvas de sobrevivência de dt. e enxerto.
Os resultados sugerem que os protocolos sem inibidores da
calcineurina, nos receptores de enxerto de dadores sub-óptimos,
representam uma opção aceitável. Será necessário ter em conta as
exigências acrescidas de imunossupressão inicial e a possibilidade de
aparecimento de rejeições tardias e complicações cicatriciais.

INFLUÊNCIA DA MODALIDADE DIALÍTICA PRÉ-
TRANSPLANTAÇÃO NOS RESULTADOS DO
TRANSPLANTE RENAL: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE
NEFROLOGIA DO HOSPITAL SÃO JOÃO.

Odete Borges Pereira (1); José Silva Fernandes (1); Patrícia Pei-
xoto Martins (1); Manuela Bustorff Guerra (1); João Paulo Oliveira (1);
António Caldeira Gomes (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital de São João, Porto, Portugal

Apesar de alguma evidência de que os doentes em diálise peritoneal
(DP) têm recuperação mais rápida da função do aloenxerto renal do
que os em hemodiálise (HD), o impacto da modalidade dialítica
utilizada à data do transplante renal (Tx) na sobrevida do enxerto e
do doente transplantado é ainda controverso.
Analisamos retrospectivamente a população de doentes
transplantados na Unidade de Transplante Renal do Hospital São
João, quanto à sua evolução. Até 30 de Setembro de 2004 foram
transplantados 568 doentes, dos quais 532 doentes (93,7%) se
encontravam em hemodiálise (grupo HD: 343 M / 189 F; 26 segundos
transplantes; idade media 41,52 +/_ 12,5 anos), 24 (4,2%) em diálise
peritoneal (grupo DP: 9 M/15 F; 1 segundo transplante; idade media
38,7 +/- 12,9 anos) e 12 (2,1%) foram transplantados sem tratamento
dialítico prévio (grupo SD: 4 M / 8 F; idade media 27,3 +/- 12,1
anos). Todos os transplantes, excepto um, foram de rins de cadáver.
Compararam-se “função inicial do enxerto”, “diagnóstico de rejeição
precoce” (nos primeiros 6 meses após transplante) e “sobrevida
actuarial” nos grupos HD, PD e SD. A função inicial do enxerto foi
classificada em “função excelente” (I: creatinina <= 3 mg/dl ao 5º
dia pós-Tx), “disfunção moderada” (S: creatinina > 3 mg/dl ao 5º dia
pós Tx, sem necessidade de diálise), “função tardia” (D: necessidade
de diálise no pós-Tx), “falência primária”(DP), “morte”(F: até ao
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5º dia pós-Tx), “nefrectomia do enxerto” (X: até ao 5º dia pós-Tx)
e “informação ignorada”(?). Quanto ao diagnóstico de rejeição
precoce, classificaram se os doentes em: “ausência de rejeição”(N);
“presença de rejeição” (S: confirmada em biópsia); “com rejeição”
(S?: sem confirmação em biópsia, diagnóstico clínico); “sem
informação disponível ou transplante há menos de 6 meses”(NA).
Os resultados das comparações “função inicial do enxerto” e
“diagnóstico de rejeição precoce” sumariam-se nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Função inicial do enxerto
I S D DP F X ?

 DP 15 4 2 2 0 1 0
 HD 220 137 136 20 7 6 6
 SD 8 3 1 0 0 0 0
chi2 =13.341, p = 0.3448

Tabela 2 - Diagnóstico de rejeição precoce
N S S? NA

 DP 19 4 0 1
 HD 433 65 11 23
 SD 12 0 0 0
chi2 =3.644, p = 0.7247

A comparação das curvas de sobrevida do enxerto e dos doentes não
mostrou diferenças estatisticamente significativas (p=0,35 e p=0,56
respectivamente).
Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre
os grupos PD, HD e SD quanto a função inicial do enxerto, frequência
de rejeição precoce e sobrevida actuarial do aloenxerto. A modalidade
de diálise em uso, à data do transplante, não influenciou os resultados
na amostra estudada.

CHOQUE HIPOVOLÉMICO SEM HEMORRAGIA
APARENTE, EM PÓS-OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE
RENAL, NUM DOENTE EM DIALISE PERITONEAL

Odete Borges Pereira (1); João Paulo Oliveira (1); Carla Alexandra 
Santos (1); Manuela Bustorff Guerra (1); Jose Silva Fernandes (1)
(1) - Serviço de Nefrologia, Hospital de São João, Porto, Portugal

Doente de sexo masculino, nascido em 1950, com insuficiência
renal crónica terminal possivelmente secundária a nefropatia de
IgA. Iniciou programa regular de hemodiálise aos 49 anos e foi
transferido para diálise peritoneal três anos depois. Manteve
hipertensão arterial de difícil controlo apesar de medicado com
associação quádrupla de anti-hipertensores (BCC, IECA, BB,
minoxidil). Foi submetido a transplante de rim de cadáver, nove
meses mais tarde, colocado na fossa ilíaca direita. Durante o mesmo
acto cirúrgico foi removido o cateter de Tenckoff.
O pós-operatório imediato caracterizou-se por hipotensão grave,
bradicardia, bradipneia e anúria, com evolução para o choque, apesar
de fluidoterapia intensa e transfusão de concentrado de eritrócitos.
No exame físico não se observavam hemorragias pelo dreno da loca
cirúrgica, pelo cateter endoureteral, nem pela algália. A incisão
cirúrgica apresentava aspecto normal, sem infiltração hemática
nem hemorragia externa. O ósteo cutâneo do cateter de Tenckoff
estava encerrado com sutura cirúrgica e não apresentava sinais de
hemorragia. Havia discreta tumefacção para-mediana direita, infra-
umbilical, grosseiramente crepitante à palpação e que desapareceu
com a pressão manual.
Na suspeita de lesão arterial da parede abdominal, o doente foi re-

operado. Verificou-se hemorragia activa por laceração da artéria
epigástrica direita, com hematoma local de pequeno volume, e livre
comunicação da bainha do músculo recto direito com a cavidade
peritoneal, através do trajecto do cateter de Tenckhoff removido.
A laparotomia exploradora subsequente revelou extenso
hemoperitoneu, sem evidência de qualquer outra lesão hemorrágica
intra-abdominal.
A estabilização hemodinâmica per-operatória foi conseguida após
transfusão de um total de dez unidades de eritrócitos e quatro de
plasma. O doente necessitou de ventilação assistida durante três dias
e de hemodiálise durante duas semanas por necrose tubular aguda.
Teve alta hospitalar trinta e sete dias depois do transplante com
creatinina plasmática de 2,9 mg/dl.
Comentários:
1. A lesão da artéria epigástrica é uma complicação possível da
cirurgia abdominal;
2. O trajecto do cateter de Tenchkoff tem relação próxima com a
artéria epigástrica;
3. A artéria epigástrica pode ser lesada sem evidência clínica de
hematoma da bainha dos rectos, se a celiostomia do cateter não for
encerrada;
4. Apesar de simples, a remoção cirúrgica do cateter de Tenckhoff
deve ser efectuada com a máxima atenção e visualização do campo
cirúrgico;
5. A lesão da artéria epigástrica deve ser considerada no diagnóstico
diferencial de choque hipovolémico sem hemorragia aparente, em
pós-operatório de transplante renal, num doente em diálise perito-
neal.

EXPERIÊNCIA COM MICOFENOLATO MOFETIL NO
TRANSPLANTE RENAL

Sofia L Pedroso (1); La Salete S Martins (1); Leonídio J Dias (1);
António C Henriques (1); António M Sarmento (1); António N
Cabrita (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal

A introdução do micofenolato mofetil (MMF) como imunos-
supressor na transplantação de órgãos sólidos acrescentou
reconhecida eficácia na prevenção da rejeição aguda. Os autores
analisam a sua experiência com MMF nos últimos 2 anos, em
transplantados renais (TR).
Nos anos de 2003 e 2004 efectuaram-se na nossa Unidade 164 TR.
Destes, excluímos da análise 10 sem MMF; 25 transplantes duplos
(3 transplantes de fígado+rim e 22 transplantes de pâncreas+rim), 8
TR pediátricos e 5 sem enxerto funcionante. Foram alvo de estudo
116 TR isolado e funcionante, com receptores adultos, todos sob
MMF. Eram 71 homens: 45 mulheres, com idade média de 41+/-13
anos (min: 16; máx: 69). A terapêutica imunossupressora foi sem
indução em 64 doentes, 42 com anticorpo anti-CD25, 10 fizeram
ATG. Todos tinham terapêutica tripla de manutenção: 69 com
tacrolimus (FK), MMF e prednisolona (PRED); 47 com ciclosporina
(CsA), MMF e PRED. Dois doentes sob FK foram convertidos a
CsA (por diabetes mellitus pós-TR) e 6 foram convertidos de CsA a
FK por toxicidade ou rejeição. A incidência de necrose tubular aguda
foi de 24,1% e de rejeição aguda (RA) foi de 7,8%. Houve necessidade
de suspender o MMF em 16 doentes e de reduzir a dose (<1000mg/
dia) em 12 doentes. Os motivos de suspensão/redução foram na
maioria dos casos por mielotoxicidade (n=12) ou intolerância
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gastrointestinal (IGI; n=5).
Dos 16 doentes que pararam MMF, 9 alteraram a terapêutica para
sirolimus e 7 não associaram 3º fármaco. Dos 100 doentes que
actualmente mantém MMF, a dose média diária é de 1476+/-460mg/
dia no grupo CsA, 949+/-274mg/dia no grupo FK e globalmente de
1165+/-444mg/dia. Dos 116 doentes, 5 suspenderam PRED os
restantes 111 mantém dose média diária de 7,5+/-2,8mg.
Persiste anemia e/ou leucopenia em 24 dos 116 doentes; em todos,
excepto 1 caso, de grau ligeiro (Htc>33%, leucócitos>3000/mcL).
A creatinina média actual é de 1,3+/-0,7 mg/dl (min: 0,5; máx: 4,8)
e a ureia é de 66+/-26mg/dl (min: 21; máx: 194). Em 6 doentes há
disfunção crónica do enxerto.
Não houve episódios de RA nos casos de suspensão/redução do
MMF. Em 2 doentes com disfunção crónica avançada, biopsia precoce
do enxerto (<2meses) sustenta a génese da disfunção no dador. A
mielotoxicidade (anemia/leucopenia) e IGI foram efeitos adversos
com incidência relevante mas de acordo com o descrito na literatura.
Estes efeitos adversos, particularmente os digestivos, reverteram
com a redução/suspensão do MMF. A baixa incidência de RA (7,8%)
atesta a eficácia de esquemas imunossupressores com MMF na sua
prevenção.

CARACTERÍSTICAS DOS RECEPTORES DE
TRANSPLANTE RENAL COM BOA FUNÇÃO RENAL A
LONGO PRAZO

António Morais Sarmento (1); Alfredo Fanzeres Mota (2); Maria 
José Sampaio (3); Teresa Pulido Adragão (4); Domingos  Silveira 
Machado (4)
(1) - S.Nefrologia, HGSA, Porto, Portugal; (2) - S.Urologia e Trx,
HUC, Coimbra, Portugal; (3) - S.Nefrologia, HCVP, Lisboa, Por-
tugal; (4) - S.Nefrologia, HSC, Carnaxide, Portugal

Analisaram-se as características dos receptores de transplante renal
(TR) com excelente FE aos 5 ou 10 anos (10a) após o TR.
MÉTODOS: Estudo observacional, receptores de TR, terapêutica
IS com CsA-ME (N=14.499). 951 destes apresentavam SCr
e”130umol/l 5 anos após o TR, e 324 aos 10 anos. Compararam-se
as caract. demográficas dos doentes com SCr aos 5a e”170umol/l
(grupo SCr alta, N=552) com doentes TR entre 2000 e 2003
(N=1362). A IS e as doses de CsA-ME avaliaram-se no grupo 5a e
SCr alta.
RESULTADOS: Ao comparar os grupos 5a e 10a com os de SCr
alta e TR recente, observou-se que nos 1os, os dadores eram mais
jovens (31 e 36 vs 50 e 46 anos), havia mais doentes do sexo
feminino (43% e 46% vs 23% e 35%), apresentavam SCr mais
baixa e maior TFG. A IS a 1 ano após o TR dos grupos 5a e SCr alta
foi tripla em 67% vs.69% (37% e 38% MMF), dupla (CsA-ME,
esteróides) em 23% vs.23% e CsA-ME em 10% vs.7%. 5a após o
TR, 46% e 52% ainda recebiam IS tripla, 25% e 25% continuavam
com IS dupla, e 27% e 19% com CsA-ME. As doses de CsA-ME
foram idênticas para ambos no 1º ano (3,3mg/kg/d) e também aos 5
anos (2,6mg/kg/d).
CONCLUSÕES: Excelente FE a longo prazo com regimes de IS
com CsA-ME. Ao comparar com SCr alta ou TR recente
observaram-se diferenças na idade do dador e sexo do receptor.
Factores como dador vivo, TIF ou doses de CsA-ME, não afectaram
a FE a longo prazo.

MIOCARDIOPATIA DILATADA EM DOENTES COM
DRC-V: MELHORIA CLÍNICA E ECOCARDIOGRÁFICA
ACENTUADA E MANTIDA APÓS TRANSPLANTAÇÃO
RENAL

André L. Weigert (1); Maria J. Andrade (2); Eduarda M. Horta (2);
Marisa L. Trabulo (2); Raquel M. Gouveia (2); Antonio J. Pina (3);
Jorge L. Dickson (1); Domingos S. Machado (1)
(1) - Medicina Interna e Nefrologia, Hospital de Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal; (2) - Cardiologia, Hospital de Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal; (3) - Cirurgia Geral, Hospital de Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal

Os doentes com doença renal crónica estadio V (DRC-V) com quadro
de insuficiência cardíaca congestiva por miocardiopatia dilatada
não isquémica (“urémica”), têm um prognóstico reservado.Estes
doentes são frequentemente recusados como candidatos à
transplantação renal (TR).
Objectivo: Avaliar o seguimento clínico e ecocardiográfico de 10
doentes com miocardiopatia “urémica” transplantados no nosso
hospital.
Métodos: Após exclusão de doença coronária por ecocardiografia
de sobrecarga com dobutamina, cintigrafia de perfusão miocárdica
e/ou coronariografia, os doentes foram aceites em lista activa para
TR. Esses 10 doentes (7 de sexo masculino; idades entre 33 e 63
anos) foram submetidos a TR entre 1991 e 2004, sendo, depois,
seguidos clinica e ecocardiograficamente.
Resultados: Antes do TR, todos os doentes apresentavam queixas
de insuficiência cardíaca, 8 dos quais estavam em classes III e IV da
NYHA. A fracção de ejecção (LVEF) pré-TR foi de 25+/- 4.8%.
Após TR, verificou-se uma acentuada melhoria clínica, passando
todos os doentes a classe I da NYHA. A evolução ecocardiográfica
foi igualmente notável: a LVEF aumentou para 49.9+/- 5.1% em
ecocardiogramas obtidos 3 a 6 meses pós-TR. Durante um
seguimento de 66+/-42 meses, 2 doentes faleceram: um, 12 anos
após TR, após episódio de miocardite a CMV e reinício de diálise
durante 1 ano; outro, de 63 anos, por morte súbita 3 meses após TR,
apesar de acentuada melhoria clínica e ecocardiografia. No último
seguimento dos 8 doentes transplantados durante mais de um ano
(55+/- 38 meses pós-TR), revelou um LVEF de 51+/-5% (P<0.001).
Conclusões: Todos os 10 doentes com DRC-V e insuficiência
cardíaca congestiva grave submetidos a TR no nosso hospital
demonstraram melhoria clínica e ecocardiográficas acentuadas e
mantidos num seguimento prolongado. Sugerimos que em vez de
constituir uma contraindicação para TR, a presença de miocardiopatia
dilatada não isquémica deve ser considerada uma indicação de
prioridade na lista de transplante.

A TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 1 ANO APÓS O
TRANSPLANTE: MELHOR FACTOR PROGNÓSTICO DA
FUNÇÃO RENAL A LONGO PRAZO: ESTUDO MOST

Maria Jose Sampaio (1); Alfredo Fanzeres Mota (2); António Mo-
rais Sarmento (3); Teresa Pulido Adragão (4); Domingos Silveira 
Macahado (4)
(1) - S.Nefrologia, HCVP, Lisboa, Portugal; (2) - S.Urologia e
Transplante, HUC, Coimbra, Portugal; (3) - S. Nefrologia, HGSA,
Porto, Portugal; (4) - SNefrologia, HSC, Carnaxide, Porugal

OBJECTIVOS: Avaliar a influência de vários parâmetros sobre a
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função do enxerto (FE) 1 ano e aos 5 anos após o transplante renal
(TR), assim como a influência da TFG a 1 ano sobre a verificada aos
5 anos.
MÉTODOS: Estudo observ., receptores de TR, tratados com CsA-
ME (N=19.499). Resultados de 9.031 doentes a 1 ano após o TR e
de 2.193 a 5 anos. A FE avaliada pela CrS e TFG (Cockcroft-Gault).
Utilizou-se a prova ÷2 para avaliar o risco de CrS >130mol/l a 1 ano
(Odd’s ratios [OR]), e ANOVA e ANCOVA para medir a relevância
de vários parâmetros na TFG a 1 e aos 5 anos.
RESULTADOS: Factores que influenciam a FE a 1 ano: idade do
receptor >60a (OR:1,06) e do dador >60a (OR:3,48); f. retardada
do enxerto (FRE) (OR:1,99); r. aguda (RA) (OR:1,97); d. cadáver
(OR:1,19) (todos p<0,001); compatib.HLA (p=0,004). A TFG aos
5 anos foi afectada pela idade do dador >60 ou receptor >60, a FRE,
dador cadáver, RA a 1 ano (todos p<0,001) e enxerto prévio,
p<0,005. Ao analisar-se a TFG a 1 ano, verificou-se que foi o factor
mais importante sobre a TFG aos 5 anos (p<0,0001). A
compatib.HLA, as doses de CsA (Neoral®) a 1 ano >3mg/kg e enxerto
prévio foram também factores significativos (p<0,001); a idade do
dador, a FRE ou RA a 1 ano não o foram. CONCLUSÕES: O
factor mais relevante para a TFG aos 5 anos é a TFG a 1 ano. Os
efeitos da idade do dador, RA e FRE sobre a TFG aos 5 anos estão
mediados pela sua influência sobre a TFG a 1 ano. Os factores de
risco imunológico e as doses de CsA (Neoral®) afectam a FE para
além do 1º ano após o TR.

ESTUDO MULTICÊNTRICO, PROSPECTIVO,
RANDOMIZADO DE EC-MPS (MYFORTIC®):
PREVENÇÃO DE EPISODIOS DE REJEIÇÃO AGUDA EM
TRANSPLANTE RENAL DE NOVO

Domingos Silveira Machado (1); Leonídeo Coelho Dias (2); Alfre-
do Fanzeres Mota (3)
(1) - S.Nefrologia, HSC, Carnaxide, Portugal; (2) - S. Nefrologia,
HGSA, Porto, Portugal; (3) - S. Urologia e Transplante, HUC,
Coimbra, Portugal

INTRODUÇÃO: A nova formulação de micofenolato de sódio
com revestimento entérico (EC-MPS) permite ampliar o benefício
terapêutico dos micofenolatos devido a uma melhor
farmacocinética, à maior protecção do tracto gastrointestinal su-
perior e libertação directa do ácido micofenólico (MPA)
farmacologicamente activo. EC-MPS pode permitir a retirada dos
esteróides com êxito no transplante renal de novo.
OBJECTIVOS: Avaliar a viabilidade da retirada dos esteróides,
num regime de imunossupressão combinada de EC-MPS
(Myfortic®), Sandimmun® Neoral® (ciclosporina) e esteróides,
em doentes receptores de transplante renal de novo.
MÉTODOS: Ensaio clínico, multicêntrico, randomizado, aberto,
com 2 grupos paralelos (retirada de esteróides aos 6 meses vs regime
standard de esteróides) e 1 ano de seguimento.
RESULTADOS: Apresenta-se uma análise preliminar com os
resultados de 3 meses de seguimento para todos os doentes incluídos
(n=115). A tabela 1 descreve as principais variáveis de eficácia. A
falência do tratamento, definida como rejeição aguda confirmada
por biopsia, perda do enxerto ou morte verificou-se em 24,3% dos
doentes. A incidência de rejeição aguda confirmada por biopsia
(19,1%) foi similar à descrita na bibliografia. Somente 5 doentes
apresentaram perda do enxerto e 1 faleceu. A função renal evoluiu
favoravelmente, com um decréscimo contínuo da creatinina sérica

(media[+-]DE) de 6[+-]2,6mg/dL a 1,9[+-]0,8mg/dL. 7 doentes
abandonaram prematuramente a medicação em estudo devido a
acontecimentos adversos, principalmente infecções por CMV (4
casos) ou toxicidade à ciclosporina (2 casos). Nenhum doente
abandonou o estudo por toxicidade gastrointestinal descrita
previamente para o MPA.

Doentes (3 meses) com:
n % IC 95%

Falencia do tratamento 28 24,3 (16,5-32,2)
Rejeição aguda confirmada biopsia 22 19,1 (11,9-26,3)
Perda enxerto 5 4,3 (0,6-8,1)
Morte 1 0,9 (0-2,6)
Perda seguimento 4 3,5 (0,1-6,8)

CONCLUSÕES: A análise preliminar revela uma incidência de
rejeição aguda similar à descrita na bibliografia, uma boa evolução
da função renal e um perfil de segurança excelente para o EC-MPS
(Myfortic®), em que nenhum doente abandonou o tratamento
devido a toxicidade gastrointestinal.

INFECÇÃO SISTÉMICA A ALTERNARIA INFECTIORA EM
DOENTE TRANSPLANTADO RENAL

Helena S Viana (1); Sandra M Sampaio (1); Raquel Vieira (2); Pedro
Pessegueiro (1); Engrácia Barber (1); João L Sousa (1); Fernando 
E Nolasco (1); Eduardo Barroso (1)
(1) - Unidade de Transplante, Hospital de Curry Cabral, Lisboa,
Portugal; (2) - Serviço de Dermatologia, Hospital de Curry Cabral,
Lisboa, Portugal

A Alternaria é um fungo saprófita comum no solo e plantas que nas
últimas duas décadas tem sido reconhecido como agente patogénico
no doente imunodeprimido. Pode ser isolado nos seios perinasais de
doentes com patologia alérgica e tem sido implicado em infecções
cutâneas, sendo rara a doença invasiva e disseminada.
Os autores descrevem o caso de um doente de 40 anos, caucasiano,
agricultor com insuficiência renal terminal por microangiopatia
trombótica, submetido em Maio de 2004 a 2º transplante renal com
rim de cadáver. No pós-transplante imediato por rejeição humoral
grave necessitou de imunossupressão marcada (plasmaferese,
rituximab e Imunoglobulina policlonal). Teve alta com creatinina
sérica de 1,2 mg/dl, sob tacrolimus, micofenolato de mofetil e
prednisolona.
Ao 4º mês pós-transplante, foi internado por febre elevada associada
a cefaleias frontais intensas, sem sinais meníngeos ou outras
alterações ao exame objectivo. Analiticamente apresentava
leucopénia grave, proteína C reactiva elevada, função do enxerto
estável, sem alterações do líquido cefalorraquidiano (LCR). Reduziu-
se dose de imunossupressores e iniciou-se terapêutica antibiótica
empírica com ceftriaxone, gentamicina e ganciclovir. Dos exames
complementares realizados, apenas se positivou sinusopatia
esfenoidal esquerda em radiografia e tomografia axilar computorizada
dos seios perinasais.
Ao 7º dia de internamento, ainda com febre elevada, observaram-se
lesões nodulares do joelho, coxa e perna esquerdas, de diâmetro infe-
rior a 1cm, eritematosas, indolores e não pruriginosas que se biopsiam.
Por se suspeitar de lesões secundárias a infecção fúngica sistémica
(candidose ou aspergilose) iniciou caspofungina, verificando-se rápida
melhoria do estado clínico e apirexia às 72 horas.
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O exame histopatológico da lesão do joelho mostrou dermatite
granulomatosa supurativa com numerosas hifas e esporos de fungos.
A cultura de material de biopsia cutânea permitiu o isolamento de
fungo do género Alternaria. A identificação da espécie, confirmada
por técnica de biologia molecular revelou tratar-se de uma Alter-
naria infectoria E. Simmons. As restantes serologias e culturas de
sangue, urina e LCR revelaram-se negativas. Iniciou itraconazol
e foi submetido a excisão total da lesão cutânea do joelho assim
como das outras 2 lesões que também se revelaram positivas para
Alternaria.
Manteve terapêutica com itraconazol durante 6 meses, clinicamente
bem e sem reaparecimento de novas lesões cutâneas.
Em conclusão trata-se de um caso de infecção por fungo raramente
descrito como causa de doença sistémica, que surgiu num contexto
de imunossupressão marcada.

ANEMIA EM TRANSPLANTADOS RENAIS: UM
PROBLEMA POR RESOLVER

L. Escada (1); F. Macário (1); J. Pratas (1); A. Mota (2); M.
Campos (1)
(1) - Serviço Nefrologia, H.U.C., Coimbra, Portugal; (2) - Unidade
Transplantação Renal, H.U.C., Coimbra, Portugal

Introdução: A prevalência de anemia nos doentes transplantados
renais é elevada e condiciona significativa morbilidade. Apesar da
disponibilidade de tratamento várias séries internacionais mostram
que a anemia nestes doentes é deficientemente corrigida num elevado
número de doentes.
Objectivos: Avaliar a prevalência da anemia, caracterizar a
população de doentes anémicos e os padrões do seu tratamento na
população de transplantados renais dos H.U.C.
Métodos: A nossa unidade de transplantes renais realizou 1323
transplantes renais entre 30/6/84 e 30/12/2004 dos quais estão
vivos e com enxerto funcionante 890 doentes (32% do sexo
feminino e 58% do sexo masculino), transplantados com uma idade
média de 40,5±13,4 anos, mediana de 41 anos. Reviram-se 561
doentes com mais de 6 meses de transplante, consultados nos meses
de Outubro a Dezembro de 2004.
Resultados: A prevalência de anemia foi de 15,2% (hemoglobina
inferior a 11 g/dl ou sob terapêutica com agentes estimulantes da
eritropoiese - AEE). Este grupo de 85 doentes foi comparado com
476 doentes sem anemia. A anemia é mais prevalente no sexo
feminino (25% das mulheres contra 10,2% dos homens, p<0,05).
Os doentes com anemia eram mais jovens no transplante do que os
doentes sem anemia (média de 36,8±14,4 anos vs 40,5±13,4 anos,
p<0,05). O tempo de transplante é semelhante em ambos os grupos.
A função do enxerto é significativamente pior nos doentes com
anemia (creatininemia de 2,1±1,0 mg/dl vs 1,4±0,6 mg/dl, p<0,005),
verifica-se correlação significativa entre a hemoglobina e a
creatininemia. No tratamento imunossupressor apenas se observou
correlação entre a presença de anemia e a utilização de rapamicina.
Trinta e cinco doentes estão sob tratamento com AEE, 33 dos quais
com darbepoetina alfa e 2 com epoetina beta. Um número elevado
de doentes (39) têm hemoglobina inferior a 11 g/dl e não estão sob
tratamento com este tipo de agentes, 10 destes doentes têm mesmo
hemoglobina inferior a 10 g/dl. Nos doentes tratados com AEE a
hemoglobina média é de 10,6±1,7 g/dl, mediana de 10,9 g/dl, 19
destes doentes (54%) têm hemoglobina inferior a 11 g/dl e doze

(28,6%) têm mesmo hemoglobina inferior a 10 g/dl.
Conclusões: Neste estudo foi possível caracterizar a prevalência
de anemia nos nossos transplantados renais, estudaram-se factores
demográficos e de tratamento nos doentes com anemia e analisaram-
se os padrões de correcção da anemia. A terapêutica com rapamicina
foi associada a maior prevalência de anemia. Apesar da conhecida
morbilidade que a anemia acarreta na população de transplantados
renais e da disponibilidade universal de tratamento para a nossa
população de doentes concluimos que um número significativo de
doentes não recebem tratamento adequado para a anemia e nos
doentes tratados as recomendações existentes não são atingidas
numa proporção demasiado elevada de doentes.

RELAÇÃO ENTRE SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS,
TERAPÊUTICA IMUNOSSUPRESSORA, FUNÇÃO TARDIA
ENXERTO (FTE), REJEIÇÃO AGUDA (RA) E INFECÇÃO

L. Escada (1); R. Alves (1); M. Ferrer Antunes (3); F. Macário (1);
A. Palmeiro (3); M. Campos (1); A. Mota (2)
(1) - Serviço Nefrologia, H.U.C., Coimbra, Portugal; (2) - Unidade
Transplantação Renal, H.U.C., Coimbra, Portugal; (3) -Labora-
tório Hematologia, H.U.C., Coimbra, Portugal

Introdução: Apesar do desenvolvimento de um número crescente
de fármacos imunossupressores continua por resolver o delicado
equilíbrio entre capacidade imunossupressora e manutenção da
indispensável vigilância imunitária do organismo.
Objectivos: Estudar o perfil imunológico do ponto de vista celular
num grupo de doentes transplantados renais e avaliar a sua relação
com o tipo de terapêutica imunossupressora, FTE, RA comprovada
por biopsia renal e episódios infecciosos graves que coloquem em
risco a vida dos doentes.
Doentes e Métodos: Análise de 30 doentes, 23 sexo masculino e
7 sexo feminino, idade 43,2±14,9 anos, 2 transplantes dador vivo e
1 segundo transplante. Quantificação, por citometria de fluxo, dos
linfócitos totais e subpopulações linfocitérias (CD19, CD16+56,
CD3, CD4, CD8) numa amostra de sangue periférico colhida 3 a 7
dias após terapêutica de indução imunossupressora. Análise estatística
em SPSS10.
Resultados: Inibidor calcineurina (InC) utilizado em 57% e
anticorpo antiCD25 em 47% dos casos. FTE em 33% (n=10) e RA
em 27% (7 RA celulares; 1 RA vascular) dos casos. Pneumopatia
infecciosa grave em 2 doentes. Verificámos correlação entre a
contagem de linfócitos totais e os episódios de RA (p=0,037) bem
como os 2 episódios infecciosos graves (p=0,036). Verificámos
uma tendência à diminuição da relação CD4/CD8 entre os doentes
medicados com InC (p=0,052)
Conclusões: A incidência de FTE e RA neste grupo de doentes foi
elevada. A quantificação das subpopulações linfocitárias entre o 3 e
7º dias após o transplante não se correlacionou estatisticamente
com nenhum dos parâmetros avaliados. Verificámos correlação entre
os episódios de RA, os episódios de infecção grave e a contagem
total de linfócitos.
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PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE ANEMIA COM
DARBEPOETINA ALFA EM DOENTES PÓS
TRANSPLANTE RENAL

F. Buinho (1); P. Alcântara (1); A. Macedo (1); F. Nolasco (1); T.
Mendes (1); F. Rego (1); M. J. Sampaio (1)
(1) - Unidade de Transplantação Renal, Hospital da Cruz Vermelha
Portuguesa, Lisboa, Portugal

Introdução: A terapêutica com estimuladores da eritropoiese
representa uma importante mais valia no tratamento de doentes
com insuficiência renal crónica. Este estudo visou avaliar a eficácia
do tratamento com darbepoetina alfa, no tratamento da anemia,
em doentes pós transplante renal com disfunção do enxerto.
Metodologia: Estudo observacional, prospectivo, não comparativo
com seguimento de 10 meses. O estudo incluiu doentes com reservas
de ferro adequadas, tratados com darbepoetina alfa para controlo da
anemia, há pelo menos 8 semanas, antes da primeira avaliação do
estudo. Foram registados mensalmente os seguintes parâmetros:
valores de hemoglobina (Hb) e dose e frequência de darbepoetina
alfa. Foram determinados trimestralmente valores de ferritina e
função renal.
Resultados: Foram avaliados 15 doentes, 7 (46,7%) do sexo
masculino, com idade média de 46±13 anos, que tinham realizado
transplante em média há 9,5 ±6 anos. Nos esquemas de
imunossupressão 73% tinham recebido ciclosporina e prednisolona.
Apenas 1 doente fazia terapêutica com rapamicina. Durante o
seguimento 7 doentes abandonaram o estudo: 5 entraram em diálise,
1 recuperou função renal e 1 foi internado noutro hospital. Na
primeira avaliação o valor médio de Hb foi de 11,2 g/dl, tendo 53%
dos doentes valores maiores ou iguais a 11 g/dl e não se verificando
valores inferiores a 10 g/dl. Durante os 10 meses de seguimento não
se verificaram alterações significativas dos valores médios de Hb
(valor médio final de 11,7 g/dl). Relativamente às doses de
darbepoetina alfa verificou-se uma dose mediana de 120 mcg/mês
durante os 3 primeiros meses, 160 mcg no quarto mês e 200 mcg
nos restantes, variando entre um mínimo de 50 mcg e um máximo
de 300 mcg por mês. Todos os doentes iniciaram o estudo com
administrações de 2 em 2 semanas sendo que na última avaliação 2
doentes estavam a realizar administrações de 4 em 4 semanas.
Registou-se uma correlação negativa, entre os valores médios de Hb
e a dose de darbepoetina alfa administrada, traduzindo um aumento
de dose nos doentes com valores de Hb não controlados. A
percentagem de doentes com anemia era de 47% na avaliação inicial,
38,5% aos 5 meses e 25% aos 10 meses. Não se verificou diferença
nos valores médios de Hb entre o grupo de doentes medicados e não
medicados com ciclosporina. Nenhum doente se encontrava sob
imunossupressão com rapamicina.
Conclusão: Este estudo mostra que a darbepoetina alfa, administrada
por via subcutânea, é eficaz no controlo da anemia em doentes pós
transplante renal com disfunção do enxerto. Pequenas variações de
dose traduziram-se em amplas oscilações dos valores médios de
hemoglobina. Verificou-se a necessidade de um aumento progressivo
da dose para controlo nos doentes em que existiu concomitante
agravamento da função renal, o que poderá por ventura ser explicado
pelo contexto de terapêutica imunossupressora a que estes doentes
estão sujeitos.

REJEIÇÃO HIPERAGUDA NUM TRANSPLANTE RENAL
COM DADOR VIVO

P. Matias (1); R. Roque (2); E. Vitorino (3); . Jorge (1); T.
Adragão (1); A. P. Negrão (1); M. R. Sancho (4); D. Machado (1)
(1) - Unidade de Transplantação Renal, Hospital Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal; (2) - Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Santa
Cruz, Carnaxide, Portugal; (3) - Serviço de Anatomia Patológica,
Hospital Santa Cruz, Carnaxide, Portugal; (4) - Centro de
Histocompatibilidade do Sul, Lusotransplante, Lisboa, Portugal

A rejeição hiperaguda mediada por anticorpos (Ac) é causada por
Ac específicos pré-formados contra antigénios do dador, tais como:
isoaglutininas ABO, Ac anti-HLA e Ac anti-endoteliais.
Descreve-se o caso clínico de um doente de 38 anos, insuficiente
renal crónico terminal por nefropatia IgA, em DPA desde 08/02,
submetido a transplante de dador vivo (pai) na nossa Unidade.
Ambos tinham o mesmo grupo sanguíneo, 4 compatibilidades HLA
(2 em DR), o crossmatch (linfócitos T e B) foi negativo em 2
ocasiões pré-transplante e o receptor não tinha Ac citotóxicos.
Foi iniciada imunossupressão com tacrolimus e micofenolato mofetil
2 semanas antes do transplante, à qual se associou basiliximab e
metilprednisolona na altura do transplante.
Nas primeiras 24 horas, o doente apresentou diurese elevada, embora
sem descida significativa da creatinina, tendo efectuado ecodoppler
do enxerto que mostrou fluxo renal de elevada resistência e pouca
amplitude nas artérias interlobulares e de difícil detecção nas arcuatas.
Ao 2º dia pós-transplante realizou renograma em que não se
visualizou o enxerto, pelo que foi de imediato para o bloco operatório.
O rim tinha um aspecto congestionado e a arteriografia per-
operatória não mostrou lesões dos vasos de grande calibre.
O exame microscópico evidenciou arterite transmural neutrofílica
com necrose fibrinóide da parede dos vasos, trombos fibrino-
plaquetários oclusivos e enfarte do parênquima, sobretudo cortical,
compatível com rejeição hiperaguda.
Foi repetido o crossmatch com produtos colhidos no pré e no pós
transplante que foi negativo e pedidos Ac anti-endoteliais que foram
também negativos.

ANEMIA EM DOENTES TRANSPLANTADOS RENAIS

Nuno Guimarães Rosa (1); Patrícia Quadros Branco (1); José 
António Lopes (1); Alice Gião Santana (1); José Oliveira  Guerra (1);
Mateus Martins Prata (1)
(1) - Nefrologia e Transplantação Renal, Hospital de Santa Maria,
Lisboa, Portugal

A anemia é um factor de risco cardiovascular nos doentes com
Doença Renal Crónica (DRC). Embora a doença cardiovascular seja
a principal causa de morbilidade e mortalidade nos doentes
transplantados renais, poucos estudos avaliaram a epidemiologia da
Anemia Pós-Transplante Renal (APT).
Avaliámos retrospectivamente a prevalência, os factores de risco e
a terapêutica da anemia, definida como uma hemoglobina (Hb) d”
11 g/dL, em doentes transplantados renais da nossa Unidade com
enxerto renal funcionante entre Abril e Outubro de 2004. Os doentes
com um tempo de transplante inferior a 3 meses foram excluídos.
Foram estudados 228 doentes (145 homens, idade média: 49+/-13
anos, 214 caucasianos, tempo médio de transplante: 5,5+/-3,8 anos).
A glomerulonefrite crónica foi a etiologia mais frequente de DRC
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(24% dos casos). Quinze doentes tinham seropositividade para o
Vírus da Hepatite C. Em 219 (96%) casos o dador foi cadáver.
Cento e oitenta e nove (82,9%) doentes efectuavam um esquema
imunossupressor baseado em ciclosporina A e corticosteroides.
Sessenta e um (27%) doentes efectuavam terapêutica com inibidores
do enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou antagonistas
dos receptores da angiotensina II (ARA-II). O filtrado glomerular
médio estimado de acordo com a fórmula MDRD foi 54,71+/-19,06
mL/min/1,73 m².
 A prevalência de anemia foi 16%. A média de Hb foi 12,88+/-1,8 g/
dL e 37 (16%) doentes tinham uma Hb d” 11 g/dL. Apenas 6 (16%)
dos doentes com anemia estavam sob terapêutica com Agentes
Estimulantes da Eritropoiese (AEE). Dos 12 doentes sob AEE só 6
tinham uma Hb > 11 g/dL. A anemia foi mais prevalente no sexo
feminino (p=0,002) e verificou-se uma correlação positiva entre os
níveis de Hb e o filtrado glomerular. A idade, o tempo de transplante,
a imunossupressão com micofenolato de mofetil ou azatioprina e a
terapêutica com IECA ou ARA-II não influenciaram os níveis de
Hb.
Este estudo demonstra que a anemia é prevalente nos doentes
transplantados renais.e que o número de doentes com anemia sob
terapêutica com AEE é reduzido.

CONVERSÃO TERAPÊUTICA DE INIBIDOR DA
CALCINEURINA PARA SIROLIMUS EM DOENTES
TRANSPLANTADOS RENAIS: RESULTADOS DE UMA
UNIDADE DE TRANSPLANTAÇÃO

Carla P Lima (1); Fernando J Macário (2); Rui B Alves (2); Jorge 
M Pratas (2); Carlos A Bastos (2); Alfredo F Mota (2)
(1) - Serviço Nefrologia, Centro Hospitalar Coimbra, Coimbra,
Portugal; (2) - Unidade Transplantação Renal, Hospitais Universi-
dade Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: A conversão terapêutica nos doentes transplantados
renais, do inibidor da calcineurina para o sirolimus, tem sido
preconizada nos doentes com disfunção crónica do enxerto, como
estratégia de melhoria da função renal.
Objectivos: Avaliar a eficácia a curto prazo da conversão, nos
doentes sob terapêutica imunossupressora com ciclosporina,
esteróides e micofenolato mofetil.
Métodos: Avaliados retrospectivamente os doentes submetidos a
conversão terapêutica da ciclosporina para o sirolimus, durante o
período de 1 de Junho de 2004 a 1 de Junho de 2005. A conversão
foi efectuada de forma faseada durante 1 semana; mantida a restante
imunossupressão com esteróides e micofenolato mofetil; as
concentrações de sirolimus foram mantidas entre os 8 e 12 ng/mL.
A avaliação foi feita no momento da conversão e aos 3 e 6 meses.
Resultados: Submetidos a conversão terapêutica 10 doentes
transplantados renais; apresentavam um tempo médio de transplante
de 17.3 + 29.25 meses; os motivos da conversão foram em 8 doentes
disfunção crónica do enxerto, em 1 a toxicidade ao inibidor da
calcineurina, e em 1 doente o surgimento de neoplasia cutânea.
Os valores da creatinina sérica aos 0, 3 e 6 meses foram 1.78 + 0.31;
1.62 + 0.39; e 1.36 + 0.32 mg/dL respectivamente; verificou-se
ainda agravamento da dislipidemia (colesterol total e triglicerídeos
antes da conversão: 189.35 e 155.6 mg/dL; colesterol total e
triglicerídeos depois da conversão: 288 e 328 mg/dL)
Conclusão: A conversão terapêutica da ciclosporina em sirolimus

esteve associada a curto prazo a melhoria da função do enxerto.
Será necessário um maior tempo de follow-up para avaliar o benefício
da conversão a médio e longo prazo.

PROTEINÚRIA APÓS A CONVERSÃO DE
CICLOSPORINA PARA SIROLIMUS NA
TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Rita L Birne (1); Teresa P Adragão (1); Célia O Nascimento (1);
Jorge L Dickson (1); André S Weigert (1); Cristina O Jorge (1);
Acácio Pita Negrão (1); Domingos S Machado (1)
(1) - Unidade de Transplantação Renal, Hospital de Santa Cruz,
Carnaxide, Portugal

Sirolimus (SRL) é um imunosupressor sem nefrotoxicidade aparente.
No entanto, tem sido descrito aumento de proteinúria (protU) após
o início de SRL. O objectivo do nosso estudo foi analisar a prevalência
e factores associados com o aparecimento de protU após a
terapêutica com SRL, e o efeito da protU na função do enxerto ao
fim de 1 ano. Revimos 86 transplantados renais (TR) submetidos a
conversão de ciclosporina (CYA) para SRL. A protU média
aumentou nos 3 meses após a conversão (297±581 mg/24h para
778±1600 mg/24h, p=0,002). Verificou-se aparecimento de protU
e aumento de protU em 34 doentes; antes da conversão para SRL 4
doentes tinham protU > 1500 mg/24h; esse número passou para 16
doentes 3 meses após a introdução de SRL. O risco de protU > 1500
mg/24h, 3 meses após a conversão foi treze vezes superior nos
doentes que já tinham protU > 300 mg/24h antes da terapêutica
com SRL (p=0,001); o aparecimento de protU > 1500 mg/24h
também se associou com o início tardio de SRL (medido em meses
após TR; p=0,02). Observou-se menor risco de desenvolver protU
nos doentes submetidos a conversão para SRL devido a efeitos
adversos da CYA (81% de redução do risco, p=0,02). Nos 77 doentes
que completaram 1 ano de tratamento com SRL, 38 doentes (49%)
apresentaram uma diminuição da creatinina (Cr) sérica, 28 doentes
tiveram um aumento da Cr, e 11 doentes perderam o enxerto renal.
O aumento de Cr ou a perda do enxerto foram oito vezes superiores
nos doentes com protU > 300 mg/24h antes da conversão (p=0,004),
seis vezes superiores em doentes com protU > 1500 mg/24h ao fim
de 3 meses após o início de SRL (p=0,03), e associaram-se com um
início tardio de SRL após o TR (p=0,001). Em conclusão, após a
conversão para SRL neste grupo de doentes, verificámos
aparecimento ou aumento da protU em 40% dos doentes. O risco de
surgir protU > 1500 mg/24h foi maior nos doentes já tinham
proteinúria detectada antes da conversão para SRL, sugerindo que
um dos mecanismos para o desenvolvimento de proteinúria poderá
ser a interrupção de CYA, permitindo a plena manifestação de uma
lesão prévia do enxerto. Um início tardio de SRL e a presença de
protU > 300 mg antes da conversão ou de protU > 1500 mg após a
conversão associaram-se com um risco aumentado de disfunção do
enxerto 1 ano após a conversão.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO E
TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Sofia L Pedroso (1); La Salete S Martins (1); Leonidio J Dias (1);
Guilherme A Rocha (1); A Castro Henriques (1); A Morais Sarmen-
to (1); António N Cabrita (1)
(1) - Nefrologia, Hospital Geral Santo António, Porto, Portugal

INTRODUÇÃO: O envolvimento renal no lúpus eritematoso
sistémico (LES) contribui significativamente para a morbilidade e
mortalidade destes doentes. Muitos estudos, mas não todos,
mostraram resultados similares de sobrevivência do doente e enxerto
renal em doentes com LES e doentes sem LES.
OBJECTIVOS E MÉTODOS: Entre Jan/87 a Jun/2005, 20 doentes
com insuficiência renal crónica terminal secundária a LES receberam
23 TR. Revimos as principais características relativas ao enxerto e
receptor, flares do LES pós-TR e os resultados de sobrevivência,
comparando-os com os 1208 TR não-LES no mesmo período de
tempo, na nossa unidade.
RESULTADOS: Realizamos 23 TR em 20 doentes com LES (18M;
2H). A duração média do LES pré-diálise era de 70,1±75,1 meses.
Todos receberam protocolos de imunossupressão com inibidor da
calcineurina. A tabela 1 sumaria a comparação entre os dois grupos.
Quando comparados com o grupo não-LES, os doentes com LES
não apresentaram diferenças estatisticamente significativas na
sobrevivência do doente (p=0,062), do enxerto (p=0,139), nem na
sobrevivência do enxerto, censurada para morte com enxerto
funcionante (p=0,167) – tabela 2

Tabela 1
LES (n=23) Não-LES (n=1208) p-value

Idade (anos) 33,3±9,9 38,2±13,4 0,026
Sexo (M/F), % 8,7/91,3 60,5/39,5 <0,001
Nº TR 1/>1 20/3 1087/121 0,898
Idade dador (anos) 36,0±16,4 30,0±16,8 0,256
Isquemia fria (horas) 22,7±5,0 23,7±4,7 0,543
Dador cadáver/vivo 21/2 1169/36 0,338
HLA mismatch total 2,48±0,95 2,89±1,31 0,051
Rejeição aguda, % 39,1 24,3 0,162
Tempo diálise (meses) 51,6±37,1 48,1±47,1 0,661

Tabela 2
LES Não-LES

Sobrevivência 1ºA 5ºA 10ºA 1ºA 5ºA 10ºA
Enxerto 81,8% 69,4% 52,5% 88,3% 80,9% 69,4%
Doente 95,5% 89,3% 81,5% 96,8% 93,0% 86,6%
Enxerto censurada 81,8% 76,0% 65,1% 90,3% 85,4% 77,9%

Não se verificaram alterações significativas na actividade serológica
do LES pós-TR. Nos 6 doentes nos quais a doença se manteve
activa, verificou-se apenas sintomas ligeiros a moderados, com
melhoria com aumento da dose de corticoides (3: manifestações
articulares; 1: manifestações cutâneas ligeiras; 1: manifestações
articulares+cutânea+anemia; 1: manifestação renal, sem perda de
enxerto - nefropatia membranosa). Após um follow-up médio de
4,5 anos, perderam-se 8 rins. As causas mais frequentes foram:
rejeição (62,5%) e morte do doente com enxerto funcionante (25%).
Os 15 doentes com TR funcionante apresentam uma creatinina de
1,7±1mg/dl.
CONCLUSÃO: A nossa população de doentes com LES não
apresentou diferença no prognóstico do doente e do enxerto renal
quando comparados com doentes não-LES contemporâneos. A

incidência de rejeição aguda foi similar nos dois grupos. A recorrência
do LES no TR foi infrequente, predominando as manifestações
extra-renais ligeiras a moderadas com resposta a aumento da
corticoterapia. A rejeição crónica foi a causa mais frequente de
perda do TR.

RECANALIZAÇÃO ESPONTÂNEA DE TROMBOSE
VENOSA DO ENXERTO RENAL

Sandra Melo Sampaio (1); Helena S Viana (2); Cristina M Pos-
sante (1); João F Sousa (1); Margarida Domingos (2); José 
R Pinto (1); Fernando E Nolasco (1); Eduardo Barroso (1)
(1) - Unidade de Transplante, Hospital de Curry Cabral, Lisboa,
Portugal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital de Curry Cabral,
Lisboa, Portugal

Introdução: A trombose da veia renal é uma complicação do pós-
transplante imediato relativamente rara, mas com consequências
devastadoras para o enxerto, quase sempre requerendo nefrectomia.
Descrevemos o caso de um homem com 53 anos de idade, com
IRCT de etiologia desconhecida, submetido a 1º transplante renal
(TR) em 2003, com nefrectomia do mesmo ao 4º dia pós-
transplante (pós-tx) por trombose venosa, admitido a 8/10/2004
para 2º TR. O estudo previamente efectuado não revelou alterações
da coagulação. Protocolo de IS: ATG, FK, MMF e PDN. Necessitou
de colocação de cisto-cateter intra-bloco por estenose severa da
uretra bulbar. Diurese imediata. O pós-operatório complicado por
choque hipovolémico por perdas hemáticas intra-operatórias
(desinserição de artéria polar superior). Devido ao choque
hipovolémico hemorrágico e a hematúria protelou-se o início de
heparina de baixo peso molecular (HBPM) até às 48 horas de pós-
tx. Houve necessidade de interrupção de HBPM ao 5º dia pós-tx por
hematúria importante pelo cisto-cateter, após a recolocação do
mesmo. Apresentou atraso da função do enxerto com necessidade
de 1 sessão de HD na 1ª semana e depois disso a função
renal foi lentamente melhorando, atingindo um nadir de 3,1 mg/dl,
mas com oscilações até aos 3,7 mg/dl. A biópsia do enxerto renal
revelou NTA com hialinose segmentar dos pequenos vasos. Foi
submetido a uretrotomia óptica ao 18 º dia de pós-tx e foi
posteriomente desalgaliado. Mantendo-se a partir daí sempre
assintomático do ponto de vista eventual trombose da veia renal do
enxerto. No final do 1º mês, o ecodoppler revelou pela 1ª vez veia
renal estenosada (4mm) com aumento marcado da velocidade do
fluxo (350cm/s). A Angio-TAC confirmou veia renal permeável
mas com calibre muito reduzido (1-2cm) em quase toda a sua
extensão, com um diâmetro pós-estenótico de 8mm e sinais de
necrose do parênquima interno do 1/3 superior do enxerto. A
angiografia demonstrou regular permeabilidade da artéria renal,
nefrograma normal mas sem fase urográfica. Não se visualizou a
veia renal, quer na fase venosa da injecção arterial, quer após
cateterização da veia ilíaca externa. A cirurgia vascular
desanconselhou correcção cirúrgica pelos riscos associados, pelo
que fez apenas terapêutica médica com HBPM em dose terapêuticas
e depois varfarina. Nos meses seguintes assistiu-se a progressiva
melhoria da função renal (creatinina actual de 1,5 mg/dl) e dos
paramêtros ecográficos.
Conclusão: A recanalização espontânea de uma trombose da veia
de um enxerto renal é uma raridade. O caso descrito atesta a sua
possibilidade, tendo-se conseguido uma progressiva recuperação
funcional com a precoce introdução de anticoagulação.
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AMPULOMA EM RECÉM-TRANSPLANTADO RENAL

Sandra Melo Sampaio (1); Helena S Viana (2); João R Andrade (1);
João F Sousa (2); Cristina M Possante (2); Margarida Domingos (2);
Fernando E Nolasco (2); Eduardo Barroso (1)
(1) - Unidade de Transplante, Hospital de Curry Cabral, Lisboa,
Portugal; (2) - Serviço de Nefrologia, Hospital de Curry Cabral,
Lisboa, Portugal

Introdução: Um doente imunossuprimido com uma neoplasia do
pâncreas têm um prognóstico reservado, requerendo ponderação
sobre qual a melhor abordagem terapêutica. Neste contexto a
utilização do sirolimus poderá ser benéfica.
Descrevemos o caso de um doente do sexo masculino, 56 anos de
idade, IRCT (ADPKD) com 6 anos de hemodiálise, admitido a 18/
11/2004 para transplante renal, sem intercorrências prévias. Sem
intercorrências intra-operatórias, com diurese imediata, sob
protocolo de IS: CsA, MMF e PDN. Às 24 horas pós-transplante
apresenta icterícia ligeira, dor abdominal superior, distensão e
timpanismo abdominal com RHA escassos. Verifica-se elevação das
bilirrubinas e da gama-GT. A ecografia abdominal revela dilatação
da via biliar intra e extra-hepática, com provável cálculo no colédoco.
Ao 8º dia de pós-transplante (pós-tx) por farmacocinética errática
fez-se switch de CsA para FK, mantendo as alterações laboratoriais
atrás descritas. Realizou CPRE que revelou VBP muito dilatada com
interrupção abrupta e irregular da sua porção terminal por provável
lesão neoplásica da VBP justa-ampular. A citologia e biópsia foram
contudo negativas. A AngioTAC revelou dilatação das vias biliares
e lesão neoplásica justa-ampular. A ecoendoscopia confirmou a
dilatação da via biliar e zona peri-papilar com área anecogénica com
conteúdo ecogénico, Wirsung dilatado e restante pâncreas normal.
Foi submetido a duodeno-pancreatectomia cefálica. Ao 5º dia deste
pós-operatório teve que ser re-operado (pancreatectomia do
pâncreas restante e esplenectomia) por colecção sub-frénica esquerda
secundária a deiscência da Wirsung-Jejunostomia, com pancreatite/
necrose do pâncreas restante. O exame anatomo-patológico foi
compatível com ampuloma (foco de carcinoma intramucoso).
Estadiamento: T1N0M0. Ao 2 mês de pós-tx e após estabilização
do doente procedeu-se ao switch para sirolimus, mantendo o MMF.
Apesar de todas estas complicações, o doente ao 9º mês de pós-tx
encontra-se reabilitado, com boa função renal (creatinina=1,2 mg/
dl e ureia=47mg/dl) e com os exames de controlo sem revelarem
recidiva ou metástase.
Conclusão: As neoplasias do pâncreas apresentam um prognóstico
limitado. A detecção precoce deste caso pode ter melhorado o
prognóstico, assombrado contudo pela necessidade de se manter a
imunossupressão. No entanto e até à data, a cirurgia radical efectuada,
eventualmente associada à introdução de sirolimus, permitiu o
controlo da doença com manutenção da função renal.

TRANSPLANTE RENAL EM DOENTES DIABÉTICOS
TIPO 2: ESTUDO COMPARATIVO DE 12 ANOS COM
NÃO DIABÉTICOS

Carla P Lima (1); Ana A Galvão (2); Rui B Alves (2); Fernando 
J Macário (2); Jorge M Pratas (2); M Margarida Bastos (2); Carlos 
A Bastos (2); Alfredo F Mota (2)
(1) - S Nefrologia, C H Coimbra, Coimbra, Portugal; (2) - Unidade
de Transplantação Renal, H U Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: A nefropatia diabética é actualmente a principal causa
de doença renal terminal. Nestes doentes, e entre as terapêuticas
substitutivas da função renal, o transplante renal isolado ou em
associação com o transplante de pâncreas (na DM tipo 1) constitui,
o tratamento de eleição. Os doentes diabéticos tipo 2, habitualmente
mais idosos, com algumas ou a maioria das complicações vasculares
associadas à doença, e outras comorbilidades relacionadas, são
transplantados com menor frequência em comparação com os
doentes não diabéticos.
Objectivo: Analisar a evolução dos doentes diabéticos tipo 2,
nomeadamente em relação à incidência de rejeição aguda (RA),
sobrevivência do enxerto e do doente.
Métodos: Procedeu-se a um estudo retrospectivo e comparativo
dos doentes transplantados renais diabéticos tipo 2 (DM2) e não
diabéticos (NDM) no período compreendido entre 1 de Janeiro de
1993 a 31 de Dezembro de 2004.
Resultados: Efectuados 962 transplantes renais em 883 doentes
NDM, em 27 doentes DM2 e em 52 doentes diabéticos tipo 1. O
tempo médio de follow-up foi nos NDM de 61.08 + 40.60 meses e
nos DM2 de 54.30 + 38.41 meses (p=0.385).
Em relação ás características demográficas os grupos DM2 e NDM,
diferiram na idade do dador (p = 0.006), na idade e peso do receptor
(p <0.001 em ambos) e ainda no tempo de isquémia fria (p=0,029),
sendo que os DM2 foram mais velhos e apresentaram idade, peso e
tempo de isquémia fria significativamente superior aos doentes NDM.
Em relação à imunossupressão, vários protocolos foram usados,
mas não houve diferença estatisticamente significativa.
O número de RA foi superior no NDM, mas estatisticamente não
significativo (p=0.169). A sobrevivência do enxerto e do doente ao
1, 5 e 10 anos foi idêntica entre os grupos.
Conclusões: Apesar de se verificar que os DM2 foram
transplantados com idade e tempo de isquémia fria significativamente
superiores aos doentes NDM, a sobrevivência global e do enxerto
foi semelhante aos transplantados não diabéticos. Estes resultados,
concordantes com alguns estudos recentes na área, reforçam que a
presença de DM2 não deve ser considerada ab initio um obstáculo
no acesso ao transplante renal e que este, é uma boa opção terapêutica
no diabético tipo 2.

PAMIDRONATO NA CALCIFILAXIA EM
TRANSPLANTADO RENAL

Sandra Melo Sampaio (1); Helena S Viana (2); Fernando E Nolas-
co (1); Rui Maximino Gomez (1); João F Sousa (1); Hugo Pinto 
Marques (1); Ernesto Rocha (3); Eduardo Barroso (1)
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 S. Nefrologia, H. Curry Cabral, Lisboa, Potugal; (3) - S. Nefrologia,
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Introdução: A calcifilaxia é uma doença de alta mortalidade, com
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aumento recente da incidência nos doentes em diálise e transplan-
tados renais. A etiopatogenia é mal compreendida e o tratamento
controverso. O prognóstico é pior nas formas ulceradas, com morte
secundária a sépsis. O pamidronato é um potente inibidor da
actividade osteoclástica e foi recentemente utilizado nesta situação.
Descreve-se o caso clínico de um homem de 46 anos, IRCT
(nefroangiosclerose) com início de HD em 1995 e DPCA em 2001,
transplantado renal em 2003 (sob CsA, MMFe PDN), creatinina
basal = 2,1mg/dl. Ao 3º mês (M) de pós-transplante (pós-tx) é
internado por agravamento da função renal (FR), infecção a CMV
e candidíase esofágica. Foi tratado com valganciclovir, fluconazol e
suspensão de MMF. A biópsia do enxerto (BE) revelou NTA e
rejeição “borderline” pelo que fez pulsos de metilprednisolona.
Repetiu BE passados 13 dias: agravamento da NTA e glomerulopatia
a CMV. Iniciou tratamento com ganciclovir e Megalotec iv
e alterou-se a IS para Sirolimus com PDN. Houve agravamento da
função renal com necessidade de HD durante 3 meses. Ao 5º M pós-
tx iniciou Tacrolimus com redução do sirolimus, com melhoria
lenta da FR e paragem da HD ao 8º M. Sofre então traumastimo na
perna esquerda, do qual resultaram pequenas lesões cutâneas que
evoluiram rapidamente para úlceras infectadas. A biópsia das lesões
revelou tratar-se de calcifilaxia. Laboratorialmente: Creat= 3,5mg/

dl, P=6mg/dl com CaxP<55 e PTH=60. O Rx do esqueleto: extensa
calcificação vascular com visualização de todo o território vascular.
Foi submetido a limpeza cirúrgica e antibioterapia dirigida. Verificou-
se agravamento das lesões da perna esquerda e aparecimento de
lesões semelhantes na perna direita, com dor local intensa e
incapacitante. Apesar da função renal estável reiniciou HD com
dialisante com baixo teor em cálcio e administração de pamidronato
(30mg (iv) em 3 dias consecutivos), com melhoria das queixas
álgicas em 24 horas após a 1ª administração. Manteve-se em Hd
(2x/semana durante 1 M) com administração de pamidronato de
15/15 dias. Foi submetido a limpeza cirúrgica com enxerto cutâneo
bilateral e oxigenoterapia hiperbárica (total de 60 sessões), com
progressiva cicatrização (em cerca de 3 M), mantendo terapêutica
com pamidronato consoante os valores da calcémia.
Conclusão: A elevada mortalidade da calcifilaxia determinaram uma
abordagem têrapêutica intensiva e multidisciplinar, com optimização
do controlo do produto CaxP, antibioterapia dirigida, abordagem
cirúrgica incisiva, oxigenoterapia hiperbárica e utilização do
pamidronato. A resposta à utilização deste fármaco foi imediata,
com rápida melhoria da dor intensa, provavelmente secundária ao
seu efeito anti-inflamatório associado a um potente efeito inibidor
da actividade osteclástica e da reabsorção óssea.


