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VITAMIN D (PARICALCITOL) IMMUNOMODULATORY
EFFECTS IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SEPSIS

Rui B Alves (1); A C Almeida (2); P F Santos (2); A S cabrita (3)

(1) Nefrologia / Fac. de Med. da U. Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Bioquímica / C. de Histocomp. / Coimbra / Portugal
(3) Inst. de Patologia Exp. / Fac. de Med. da U. Coimbra / Coim-

bra / Portugal

Potential immunomodulatory effects of vitamin D, conditioning
T cell immune response, is a mechanism calling for further
understanding. The aim of this study was to analyse the effects
of vit.D on the immune response, trough the evaluation of the
inflammatory serum mediators, in a sepsis model. With this
objective the authors selected 20 Wistar male rats, 8 weeks old,
which were dist. in 4 groups: (G I) Infection (iv) with 3mg from
E. coli lysates (Sigma), three days before sacrifice; (G II) Infec-
tion (iv) with 3mg from E. coli lysates three days before sacri-
fice, but previously treated with vit.D-paricalcitol i.p.-500ng(0,1
ml) thrice weekly, three weeks; (G III) with vit.D-paricalcitol admi-
nistration in the same dose, three weeks; (G IV) control group
(sham). Blood samples were collected at day 0 and at the sacri-
fice. Analysis include comparison between groups of: BUN, crea-
tinine, calcium, phosphate, and serum levels of TNFα, INFγ, IL-6,
IL-10, IL12 and MCP-1 measured by flow cytometry using a BD™
Cytometric Bead Array-Mouse Inflammation Kit. Stat. anal. 
was performed by one way ANOVA (P<0,05). In the results 
we observed the increased values of BUN in G I(21+1,8mg/dl)
and II(23+1,5mg/dl)(p<0,03), probably related to the infection.
G II and III revealed increased values of calcium (12,1+1,3mg/dl 
vs 11,7+0,2mg/dl; p=ns) and phosphate (8,5+0,3mg/dl vs
10,2+1,5mg/dl; P=0,04) related to paricalcitol administration. We
have not observed relevant variations for TNFα, INFγ, IL-6 and
IL-12. However, serum from infected animals without vit.D (G
I) presented the highest level of MCP-1 (11.0±9.0 pg/ml), and
the lower value for IL-10 (2.7±4.1 pg/ml). The infected animals
which previously received vit.D-paricalcitol (G II) presented lower
levels of MCP-1 and higher IL-10 (p=ns). Also G III (with vit.D-
paricalcitol) presented low levels of MCP-1 (5.3±7.3 pg/ml) and
incremented IL-10 (8.0±3.0 pg/ml). 
Our results suggests that vit.D-paricalcitol can play an important
role in the modulation of the inflammatory response, namely
during infection, reflected by promoting lower levels of MCP-1,
and stimulating anti-inflammatory action through increased levels
of IL-10.

� CO1002

ANÁLISE CUSTO-UTILIDADE DO PROGRAMA
DE HEMODIÁLISE

Margarida  Domingos (1); Miguel  Gouveia (2)  

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais / Universi-

dade Católica Portuguesa / Lisboa / Portugal

Para avaliar a qualidade de vida percebida pelos doentes em
hemodiálise (Hd) e os seus custos, efectuou-se uma análise cus-
to-utilidade, sob a perspectiva da sociedade utilizando como com-
parador “o não tratamento” como perspectiva analítica.
O estudo transversal envolveu 894 doentes em Hd em 6 unida-
des de diálise articuladas com o mesmo hospital. Calcularam-se
os custos directos e indirectos.
Caracterizou-se a população internada em 2005 (n=458) e relacio-
naram-se as patologias que motivaram os internamentos com variá-
veis de utilização hospitalar. Avaliou-se a qualidade de vida em 226
doentes utilizando EuroQol 5-D para calcular os QALYs que resultam
da combinação do score de utilidade com os anos de vida ganhos
com o tratamento dados pela esperança de vida em Hd. Anexaram-
se perguntas de natureza demográfica e da situação clínica.
Com base nos dados do Centro de Histocompatibilidade do Sul, ana-
lisou-se a população em lista de transplante (Tx) (n=943) e trans-
plantada (n=3090), cuja heterogeneidade de características justifi-
cou a não utilização da Tx como comparador da Hd. Por questões
éticas, o não tratamento foi considerado como prática mínima, calcu-
lando-se os custos directos. Para cálculo dos QALYs, utilizou-se o
score de utilidade de 0,34 obtido pela metodologia TTO em doen-
tes Hd com má eficácia dialítica e 9 meses de tempo de sobrevida
média de doentes não dialisados, obtidos da literatura internacional.
Dos 76 respondentes, 58 eram homens e 18 mulheres, com ida-
de média de 59,6 anos (mediana 62,5). A média do score de uti-
lidade foi 0,69 (DP=0,29) e da escala EQ-VAS 58,76 (DP=25,1).
A menor qualidade de vida observou-se nos diabéticos, nos doen-
tes que percebiam um agravamento do estado de saúde duran-
te o último ano e nos que estavam há mais tempo em Hd. As
dimensões mais afectadas foram as não funcionais: dor/mal-estar
64,5% e ansiedade/depressão 50%; relacionaram-se as caracte-
rísticas dos doentes com algumas dimensões.
O custo anual/doente em Hd totalizou 26.328,93€, sendo os prin-
cipais componentes: Hd (62%), medicamentos (15%) e interna-
mentos (13%). Os estimuladores da eritropoiese foram respon-
sáveis por 59,5% dos custos com medicamentos e as doenças
cardiovasculares por 35,3% dos internamentos.
O custo/doente/não tratamento perfez 4.072,38€.
O programa de Hd e o não tratamento geraram respectivamen-
te 3,440 e 0,252 QALYs. Aplicaram-se taxas de actualização de
3% e 5%, sem variações significativas nos resultados. A avalia-
ção do impacto da incerteza por análises de sensibilidade one-
way demonstrou a estabilidade das conclusões iniciais.
O rácio custo-utilidade incremental foi 39.991,31€/QALY. O progra-
ma de Hd custa mais 127.572,27€ mas gera 3,19 QALYs adicio-
nais (3 anos e 2 meses de saúde perfeita). Identificaram-se como
grupos de risco: os diabéticos, pela menor qualidade de vida, maior
custo, tempo e número de internamentos, associação com doen-
ças cardiovasculares e doença vascular periférica; os doentes com
idade > 65 anos, pelo maior tempo de internamento.
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INCIDÊNCIA DE C4D NOS CAPILARES
PERITUBULARES DO ENXERTO RENAL
E CORRELAÇÃO CLINICO-PATOLÓGICA
– 3 ANOS DE BIÓPSIAS

Helena  Viana (1); Fernanda  Carvalho (1); Maria do Céu  Santos
(1); Maria João  Galvão (1); Ana Rita  Santos (1); Fernando  Nolas-
co (1); João Ribeiro Santos (1)  

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Por-
tugal

Introdução: A presença de C4d nos capilares peritubulares (CPT)
é um marcador histológico específico e sensível de rejeição humo-
ral. Actualmente recomenda-se a sua pesquisa em tecido conge-
lado em todas as biópsias do enxerto. A verdadeira incidência de
C4d mantém-se no entanto por esclarecer.
Objectivos: Avaliação da incidência de depósitos de C4d nos CPT
e correlação clinico-patológica nos doentes biopsados por dis-
função do enxerto. 
Material e métodos: Avaliou-se a presença de C4d nos CPT em
todas as biópsias realizadas entre Janeiro de 2004 e Dezembro
de 2006, com tecido congelado disponível. O estudo foi pros-
pectivo a partir de Março de 2005, com colheita simultânea de
soro para pesquisa de aloanticorpos anti-HLA de classe I e II por
citometria de fluxo.
Resultados: Das 109 biópsias realizadas em 86 doentes (61M,
25F) com idade média de 47,9 anos verificou-se positividade
para C4d em 16 biópsias (14,7%). Estas apresentavam como diag-
nóstico histológico: rejeição humoral- 4, nefropatia crónica do
enxerto-7, rejeição celular-1, necrose tubular aguda-1, microan-
giopatia trombótica-1, toxicidade aos inibidores da calcineuri-
na-1, rim sem alterações-1.As biópsias positivas foram efectua-
das em média aos 40,45 meses de transplante, com uma
creatinina de 3,35 mg/dl, sem diferença estatisticamente signi-
ficativa com o grupo das biópsias C4d negativas. Encontrámos
uma relação estatisticamente significativa (t de Fisher) entre a
presença de C4d e a positividade para o anticorpo do vírus da
hepatite C (HCV) (p <0,0001), assim como uma relação com a
existência de transplante prévio (p= 0,0059). A incidência de
C4d positivos antes e após 6 meses de transplante foi respec-
tivamente de 12,9% e 17,02%.Os aloanticorpos anti-HLA foram
pesquisados em 46 casos com uma incidência de 6 casos posi-
tivos (13,04%).Constatámos aloanticorpos negativos em 90,25%
das biópsias C4d negativas.
Conclusões: A pesquisa de C4d nos CPT por imunofluorescên-
cia é fundamental para o diagnóstico de rejeição humoral, sen-
do comprovadamente insuficiente apenas a microscopia óptica.
A avaliação prospectiva de C4d é essencial para o diagnóstico
precoce e terapêutica atempada da rejeição humoral aguda. Por
outro lado permite esclarecer o papel do componente humoral
na nefropatia crónica do enxerto e eventualmente a sua tera-
pêutica. A presença de anticorpo para o HCV parece associar-
se a uma maior percentagem de biópsias com depósitos de C4d.
Fica por esclarecer se este é um factor de risco para a rejeição
humoral.

� CO1004

VITAMIN D IMMUNMODULATORY EFFECTS 
IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SEPSIS: 
TLRS AND CYTOKINES GENE EXPRESSION PROFILE

Anabela C. Almeida (1); Paulo  Santos (1); António F. Cabrita (2);
Rui B. Alves (3) 

(1) Laboratório de Genómica Funcional / Centro de Histocompa-
tibilidade do Centro / Coimbra / Portugal

(2) Instituto de Patologia Experimental / Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

(3) Nefrologia / Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra / Coimbra / Portugal

The role of vitamin D in the immune system, particularly on T-
cell mediated immunity is under debate. Understanding patho-
gen recognition, immune activation and potential therapeutic
effects of vitamin D in infection seems of great interest. This stu-
dy aimed at defining vitamin D effect on modulation of immune
molecular pathways, evaluating Toll-like Receptors (TLRs) and Cyto-
kines renal gene expression, in an experimental model of sepsis.
Fifteen Wistar male rats (182±12,1g), 8 weeks old, were distri-
buted in three groups: (Group I) Infection (iv) with 3 mg from
E. coli lysates, three days before sacrifice; (Group II) Infection
(iv) with 3mg from E. coli lysates three days before sacrifice,
but previously treated with vit.D-paricalcitol intraperitoneal admi-
nistration-500ng(0,1 ml) thrice weekly, three weeks and (Group
III) control group with vit.D-paricalcitol administration in the same
dose, three weeks. Kidneys from those individuals were isola-
ted, during autopsy, and relative quantification of gene expres-
sion was performed in total kidney lysates, using qPCR, for two
gene groups:IL1b, IL2, IL4, IL6, IL10, IFNγ, TNF and TLR2, TLR3,
TLR4, TLR7, TLR9.
TLRs and Cytokine gene expression analysis demonstrated an
increment on Groups I and II, when compared to control, howe-
ver with differences between them. Individuals from infected
group with vitaminD treatment showed Tlr2 and Tlr4 expres-
sion levels lower than those of infected group without treat-
ment. These TLR2 and TLR4 pattern in group I (4,0 and 3,8 hig-
her than control group, respectively), could be explained by their
specificity to bacterial lipopolysaccharides, and group II lower
levels (2,5 and 2,4, respectively) suggesting an attenuation on
pathogen signalling through TLRs as vitamin D effect on infec-
tion process. Furthermore, cytokine gene expression pointed out
considerable increase of Il10, an anti-inflammatory cytokine, on
group II (7,5 vs 5,7 from group I, relatively to control group).
The evidence of an anti-inflammatory reaction corroborates the
pointed potential attenuation as vitamin D effect on immune
response, at the renal level.
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RECORRÊNCIA DE NEFROPATIA IG A E NEFRITE
HENOCH-SCHÖNLEIN APÓS TRANSPLANTE RENAL
– CASUÍSTICA DO LABORATÓRIO DE MORFOLOGIA
RENAL DO HOSPITAL DE CURRY

Ana  Ferreira (2); Ana Tomás Mateus (1); Fernanda  Carvalho (2);
Maria  Galvão (2); Ana  Brinca (2); Fernando  Nolasco (2); João
Ribeiro Santos (2) 

(1) Nefrologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal
(2) Morfologia renal / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A nefropatia IgA é uma das glomerulonefrites mais
comuns em todo o mundo. O transplante renal é o tratamento
de escolha em doentes com IRCT, no contexto de qualquer glo-
merulopatia, incluindo nefropatia IgA e nefrite Henoch-Schönlein
(NSH). A recorrência de doença original constitui a 3ª causa de
perda do enxerto renal.
Objectivo: Avaliar a taxa de recorrência de nefropatia IgA, possí-
veis factores associados e sobrevivência do enxerto aos 5 anos. 
Métodos: Analisámos retrospectivamente os resultados histológicos
da biopsia do enxerto renal, realizadas até Setembro de 2006, de
todos os doentes com nefropatia IgA e NSH como etiologia de IRCT. 
Classificámos existência de nefropatia IgA, quando deposição laten-
te de IgA mesangial, na imunofluorescência. ?Parâmetros clínicos
(valores laboratoriais de função renal, proteinúria e urinálise, com-
patibilidade HLA, incidência de HTA, portador de VHC, regime de
terapêutica hipotensora e imunossupressora) e resultados histo-
lógicos foram analisados.
Resultados: 33 doentes preenchiam os critérios, dos quais 6 doen-
tes foram excluídos por ausência de glomérulos na biópsia do enxer-
to. Dos 27 doentes, 11 apresentaram recidiva histológica (40.7%).
Nestes, o motivo de realização de biópsia do enxerto foi hema-
to-proteinúria em 6 doentes, macrohematúria em 2 doentes e dete-
rioração da função do enxerto isolada em 3 doentes. O tempo
médio até observação de deposição de IgA foi 4,4 anos. Na micros-
copia óptica observaram-se crescentes fibrocelulares em 3 casos.
Em todas as biopsias havia alterações histológicas sugestivas de
nefropatia crónica do enxerto de grau variável e/ou toxicidade dos
inibidores da calcineurina (IC). Dez doentes tinham esquema de
imunossupressão (ISS) triplo que incluía IC (ciclosporina em 9 doen-
tes, tacrolimus em 1 doente), anti-metabolito (azatioprina em 5
doentes e MMF em 4 doentes) e prednisolona. Oito doentes tinham
apresentado anteriormente episódio de rejeição aguda. Em 2 doen-
tes alterou-se ISS pós biopsia, com substituição de azatioprina
por MMF em 3 doentes. Destes, 1 doente tem actualmente enxer-
to funcionante e os restantes perderam enxerto. Em 8 doentes hou-
ve perda do enxerto, após uma média de 2,5 anos (3 meses e
10.9 anos), pós recidiva, em todos os casos devido a nefropatia
crónica do enxerto. A sobrevivência do enxerto aos 5 anos foi de
63.6%. Nos doentes que apresentavam crescentes a sobrevivên-
cia aos 5 anos foi de 100%.
Comparativamente com doentes que não apresentaram recidiva
não se constataram alterações estatisticamente significativas
(p<0.05) em relação com esquema de ISS utilizado, evolução clí-
nico-laboratorial ou sobrevivência do enxerto aos 5 anos, que nes-
te grupo foi de 75%.
Conclusões: A recidiva histológica da nefropatia IgA é frequente
no pós transplante renal, mas não conduziu à perda do enxerto.

� CO1006

HIV E RIM: CASUÍSTICA DE 19 ANOS 
DE BIOPSIAS RENAIS

Ana Carina Ferreira (1); Fernanda  Carvalho (1); Dulce  Carvalho (1);
Joaquim Tomáz Calado (1); Fernando  Nolasco (1); João Ribeiro
Santos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Por-
tugal

O espectro de doença renal entre os indivíduos infectados pelo
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é muito extenso e vários
padrões histológicos podem ser encontrados. Este estudo tem
como objectivo rever as biopsias efectuadas no nosso serviço em
doentes infectados pelo HIV. Nos últimos 19 anos biopsaram-se
um total de 47 doentes, 36 doentes (76,6%) do sexo masculino
e 11 doentes (23,4%) do sexo feminino. A idade média foi de
37±10,3 anos. Destes, 30 eram de raça caucasóide, 5 de raça negra
e, em 12 doentes, este dado não estava disponível. Em 75% dos
doentes o estadio SIDA estava presente na altura da biopsia, com
60% dos doentes sob terapêutica antiretroviral altamente activa
(HAART). Apenas 5 doentes (11,4%) tinham hepatite B (HBV) posi-
tiva e 20 doentes (45,5%) hepatite C (HCV) positiva. A toxicode-
pendência para drogas endovenosas (UDEV) – heroína –  foi detec-
tada em 57,5% dos doentes.
A biopsia renal foi efectuada para o esclarecimento de: Proteinú-
ria (Prot) em 31 (66%) doentes, dos quais 18 na faixa nefrótica
(SN); Insuficiência Renal Aguda (IRA) em 15 (31,9%) doentes, dos
quais 4 doentes com Insuficiência Renal Rapidamente Progressi-
va (IRRP), e hematúria num doente.
Os resultados histológicos foram variados. A Glomeruloesclerose
Segmentar e Focal (GESF) esteve presente em 13 doentes (27,7%),
das quais 46% eram colapsantes (HIVAN). Em 14 doentes havia
Glomerulonefrites (GN) com deposição de Imunocomplexos (IC).
Destes 14, 13 doentes apresentavam GN Proliferativas (GNP), 54%
das quais (7 doentes) eram membrano proliferativas (MP) e 1 Nefro-
patia a IgA. As Nefrites Tubulo Intersticiais (NTI) foram encontra-

Tabela 1

Dados clínico laboratoriais

Sexo Idade UDEV SIDA HAART Motivo Outras patologias 

GESF (n=7) 5M 31 80% ND 60% SN 4HCV

2F

HIVAN (n=6) 4M 40 40% 100% ND 3IRRP; 1SN; 2HCV 

2F 2Prot

GNP (n=6) 6M 37 80% ND ND 3SN; 3Prot 1HCV; 1HCV e HBV; 

1 HCV e TP

GNMP (n=7) 6M 37 85,7% ND ND 6Prot; 1IRA 5HCV; 1HCV 

1F e HBV; 1Kaposi

NTIA (n=4) 3M 28 100% 100% 100% 3IRA; 1IRRP 2HCV; 1HCV 

1F e HBV; 1 TP

NTIC (n=4) 2M 52 25% 66,7% 66,7% 3IRA; 1Prot 1HBV e HCV

2F

AA (n=3) 2F 37 66,7% 66,7% 33,3% SN 1HCV; 1TP; 

1M 1Dç Chron

Vasculite (n=3) 3M 43 33,3% 100% 100% 2IRA; 1Prot 2TP

NTA (n=2) 2M 25 50% ND ND IRA 0

LM (n=1) 1F ND 0% 100% ND SN Sífilis

ND – não disponível; TP – Tuberculose
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das em 8 doentes, 50% corresponderam a NTI Agudas (NTIA) e
os restantes a NTI Crónicas (NTIC). A Amiloidose AA (AA) foi diag-
nosticada em 3 doentes (6,4%). Em outros 3 doentes encontrá-
mos Vasculite. A Necrose Tubular Aguda (NTA) foi encontrada em
2 doentes. Um doente com SN apresentava patologia glomeru-
lar com lesões mínimas (LM) no podocito. A Nefropatia Diabéti-
ca foi encontrada em 2 e GN Crónica num doente. Na Tabela 1
estão apresentados os dados clínicos e laboratoriais associados
aos padrões histológicos encontrados. 
Daqui salienta-se a relação GESF/UDEV; HIVAN/SIDA; GNMP/ Sero-
logias virais; NTIA/HAART. Em conclusão, há uma variedade de
padrões histológicos associados à infecção pelo HIV, nomeada-
mente lesões glomerulares, como as GESF e as GN por IC, que
poderão ser potencialmente tratáveis, bem como lesões TI mui-
tas vezes associadas a farmacoterapia. A distinção clínica entre
estas lesões é por vezes difícil, pelo que a biópsia é crucial para
a sua identificação e defenição de estratégias terapêuticas.

� CO1007

DENSIDADE MINERAL ÓSSEA, HISTOMORFOMETRIA
ÓSSEA E CALCIFICAÇÕES VASCULARES 
EM HEMODIÁLISE

T Adragão (1); A Ferreira (2); JM Frazão (3); C Gil (4); C Oliveira
(4); J Galvão (4); M Sarmento (4); S Ribeiro (4); J Dickson (4); B
Carvalho (4); I Rodrigues (4); J Baldaia (4); O Pereira (4); HH Mal-
luche (5) 

(1) Nefrologia / H S Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Nefrologia / H C Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Nefrologia / H S João / Porto / Portugal
(4) ISNI / ISNI / Carnaxide / Portugal
(5) Nephrology / University of Kentucky / Lexington KY / USA

Nos doentes (dts) em diálise, a utilidade da densitometria óssea
não está definida. O objectivo deste estudo foi o de relacionar
a densidade mineral óssea (DMO) com a histomorfometria óssea
e com calcificações vasculares. Estudámos 46 dts em HD (26 H
e 20M). As biopsias ósseas foram feitas na crista ilíaca após mar-
cação pela tetraciclina. A DMO foi avaliada por DEXA na coluna
lombar (L) e no colo do fémur (F). As calcificações vasculares foram
avaliadas por um score vascular (scv) em RX simples e por um
score (sc) Agatston (Ag) com TAC helicoidal multicorte (THM). Vin-
te e cinco dts tinham doença óssea adinâmica; 8 dts tinham bai-
xo volume ósseo trabecular. Foram detectadas calcificações em
65% dos dts por RX simples e em 78% dos dts nas artérias coro-
nárias. O ZscF e o ZscL correlacionaram-se inversamente com a
duração da HD (p=0.04, p=0.04), PTHi (p=0.001, p=0.001), nº
osteoblastos (p=0.003, p=0.03), taxa formação óssea (p=0.02,
p=0.03) e frequência de activação óssea (p=0.01, p=0.02). O volu-
me ósseo trabecular correlacionou-se directamente com PTHi
(p=0.02), superfície dos osteoblastos (p<0.001) e nº osteoclastos
(p<0.001). Os dts com calcificações vasculares apresentaram valo-
res mais elevados de Tsc (p<0.001) e Zsc (p=0.001) em L em com-
paração com F. Em análise multivariada a PTHi correlacionou-se
inversamente com o ZscL (p=0.003), ZscF (p=0.001) e TscF
(p=0.04). O TscF (p=0.001) e ZscF (p=0.02) correlacionaram-se
inversamente com scAg. O ZscL correlacionou-se directamente com
o scAg coronário (p<0.001). Em conclusão, parâmetros bioquími-

cos e histomorfométricos de elevada remodelação óssea asso-
ciaram-se a baixa DMO avaliada por DEXA. A DMO não se corre-
lacionou com o volume ósseo trabecular. As calcificações vascu-
lares correlacionaram-se inversamente com parâmetros DMO
femorais e directamente com parâmetros DMO lombares. A osteo-
distrofia renal e as calcificações vasculares podem afectar os parâ-
metros avaliados por DEXA e podem limitar a sua interpretação
nos doentes em diálise.

� CO1008

UM SCORE SIMPLES DE CALCIFICAÇÃO VASCULAR 
É PREDITOR DO SCORE CORONÁRIO DE AGATSTON
NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

T Adragão (1); A Ferreira (2); JM Frazão (3); C Gil (4); C Oliveira
(4); J Galvão (4); M Sarmento (4); S Ribeiro (4); J Dickson (4); B
Carvalho (4); I Rodrigues (4); J Baldaia (4); O Pereira (4) 

(1) Nefrologia / H S Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Nefrologia / H C Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Nefrologia / H S João / Porto / Portugal
(4) ISNI / ISNI / Carnaxide / Portugal

As calcificações vasculares estão associadas ao risco cardiovascu-
lar nos doentes em diálise. O objectivo deste estudo foi o de ana-
lisar a correlação de um score de calcificação vascular (scv) semi-
quantitativo avaliado por RX simples com um score quantitativo
avaliado por TAC helicoidal multicorte (THM). Estudámos 44 doen-
tes (dts) (24 H e 20 M) em HD há 52±55 meses. O scv foi avalia-
do em RX simples das mãos (M) e da bacia (B). O scv total (T) é
a soma do scvM e scvB e vai de 0 a 8. O THM avaliou o sc coro-
nário de Agatston (scAg). O RX simples e o THM detectaram cal-
cificações em 27 dts (60%) e 32 dts (71%), respectivamente. Um
scv≥3 e um scAg≥400 foram identificados em 17 dts (35%) e em
15 dts (33%), respectivamente. O scvT correlacionou-se com o scAg
(rho=0.740, p<0.001). Os valores de cut-off do scvT para predizer
o scAg foram identificados por curvas ROC. O scvM apresentou
uma menor área sob a curva (AUC) quando comparado com o scvT,
para um scAg>0 (p=0.004) e para um scAg≥400 (p=0.02). Não hou-
ve diferença entre as AUC do scvT e do scvB. 

Tabela 1 

Agatston cut-off scv AUC sensibilidadeespecificidade VPP VPN 

>0 scvT>0 0.831 78% 85% 93% 61%

>0 scvB>0 0.827 75% 85% 92% 58%

>0 scvM>0 0.667 41% 92% 93% 39%

≥400 scvT>3 0.908 93% 90% 82% 96%

≥400 scvB>3 0.926 87% 97% 93% 94%

≥400 scvM>3 0.772 67% 87% 71% 84%

Em conclusão, um score semi-quantitativo avaliado por RX sim-
ples correlacionou-se com o score coronário de Agatston avalia-
do por THM. O scvT apresentou a maior sensibilidade e maior
valor preditivo negativo (VPN) para detectar um scAg≥400. O scvB
apresentou a maior especificdade e valor preditivo positivo (VPP)
para detectar um scAg≥400. Quando o scvB≥3 existe uma proba-
bilidade de 93% de haver um scAg≥400. Quando o scvT<3 exis-
te uma probabilidade de 96% de haver um scAg<400.
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VITAMINA D E CALCIFICAÇÕES VASCULARES 
EM HEMODIALISADOS – QUAL A RELAÇÃO?
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(1) Clínica de Diálise / Hemodial / Vila Franca de Xira / Portugal
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/ Portugal

A presença de calcificações vasculares associa-se a maior morbi-
lidade e mortalidade cardiovascular (CV) nos doentes (dts) em
hemodiálise (HD).
O objectivo deste estudo transversal foi avaliar a relação entre
a presença de calcificações vasculares, factores de risco CV tra-
dicionais e níveis séricos de 25-hidroxivitamina D3 [25(OH)D3] e
1,25-dihidroxivitamina D3 [1,25(OH)2D3].
Os dados clínicos incluíram etiologia da insuficiência renal, pre-
sença de diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial, doença coro-
nária (DC), insuficiência cardíaca e terapêutica com vitamina D (vit
D) e quelantes do fósforo. Os dados laboratoriais analisados foram
cálcio e fósforo séricos, proteína C-reactiva, albumina, parathor-
mona intacta (iPTH), fosfatase alcalina óssea (bAP), [25(OH)D3] e
[1,25(OH)2D3]. As calcificações vasculares foram avaliadas por Rx
simples das mãos e bacia.
Estudámos 178 dts prevalentes em HD com idade média 61.9±15.4
anos, 49% eram do sexo feminino e 28% eram diabéticos. O tem-
po médio em HD (HDt) era de 40.9±38.1 meses e todos os dts
estavam dialisados com filtros de alto fluxo (helixone – Fresenius),
água ultrapura e hemodiafiltração on-line. 49% dos dts faziam
terapêutica com vit D, 15% calcitriol oral (dose média: 1.1±0.5
ug/semana) e 85% paricalcitol ev (dose média: 7.1±4.3 ug/sema-
na). Efectuámos análise estatística uni e multivariada e um p<0.05
foi considerado significativo. O sexo masculino (r =0.23, p =0.002),
a idade (r =0.30, p<0.001), o HDt (r =0.33, p <0.001), a DM (r
=0.36, p <0.001) e a DC (r =0.16, p =0.03) correlacionaram-se posi-
tivamente com a presença de um maior número de calcificações
vasculares. A iPTH (r =-0.18, p=0.02), a bAP (r =-0.15, p=0.04),
a [25(OH)D3] (r =-0.24, p=0.001) e a [1,25(OH)2D3] (r =-0.25,
p=0.001) correlacionaram-se negativamente com as calcificações
vasculares. Também a terapêutica com vit D (r =-0.22, p=0.003)
e a dose de vit D (r =-0.17, p=0.02) se correlacionaram negati-
vamente com as calcificações vasculares.?Na análise multivaria-
da, verificou-se uma associação positiva entre a idade (p=0.03),
o HDt (p<0.001), a DM (p<0.001), a DC (p=0.04) e as calcificações
vasculares e uma associação negativa entre a [25(OH)D3] (p=0.01),
a [1,25(OH)2D3] (p<0.001), a terapêutica com vit D (p=0.003) e
as calcificações vasculares.
Para além dos tradicionais factores de risco CV (tais como: sexo
masculino, idade, HDt, DM e DC), baixos níveis séricos de
[25(OH)D3] e [1,25(OH)2D3] associaram-se, no nosso estudo, a
mais calcificações vasculares. De acordo com estes resultados, a
terapêutica com vit D parece ser protectora do aparecimento de
calcificações vasculares.

� CO1010

VITAMINA D, INFLAMAÇÃO E MALNUTRIÇÃO 
EM DOENTES HEMODIALISADOS – QUAL
A ASSOCIAÇÃO?

Ana Carina Ferreira (1); Patrícia Matias (2); Marília Borges (3); Inês
Aires (2); Cristina Jorge (2); Célia Gil (1); José Cortez (3); Aníbal
Ferreira (2) 
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(3) Laboratória de Análises Clínicas / Laboratório Fernando Teixei-

ra / Lisboa / Portugal

Para além das suas funções bem conhecidas na regulação dos
níveis de cálcio e da hormona paratiroideia, a Vitamina D (Vit D)
e os seus análogos possuem actividades anti proliferativas e imu-
nomoduladoras ainda em estudo, por mecanismos não comple-
tamente esclarecidos. Por outro lado, e como tão bem sabemos,
os insuficientes renais crónicos terminais (IRCT) em hemodiálise
(HD) apresentam elevada morbi-mortalidade associada quer à infla-
mação, quer à malnutrição. 
O objectivo deste estudo foi avaliar a relação entre os níveis séri-
cos das hidroxivitamina D3 [25(OH)D3] e 1,25 dihidroxivitamina
D3 [1,25(OH)2D3] com marcadores séricos de inflamação, malnu-
trição e anemia, em IRCT em HD, tratados de acordo com as K-
DOQI guidelines. 
Os dados clínicos incluíram a etiologia da insuficiência renal, a
presença de diabetes mellitus e a terapêutica com Vit D. Os dados
laboratoriais considerados foram a Proteína C Reactiva (PCR), albu-
mina sérica (alb), a feritina, a hemoglobina (Hb), os triglicéridos
(TG), o colesterol total (CL), o colesterol HDL (HDL), o colesterol
LDL (LDL), a 25(OH)D3 e a 1,25(OH)2D3. 
Estudamos 198 doentes em HD com uma idade média (±DP) de
62.5±15.3 anos e com um tempo médio em HD de 43.2±39.3
meses. 48.5% eram mulheres e 27% diabéticos. Todos estavam
em hemodiafiltração on line, com filtros de helixone de alto flu-
xo e com dialisante de água ultra pura. 49,5% estavam sob vit
D: 14% sob calcitriol oral (dose média de 1.1±0.5 μg/semana) e
86% sob paricalcitol endovenoso (dose média de 7.3±4.3 μg/sema-
na). O estudo estatistico incluíu a análise uni e multivariada e
um p< 0.05 foi considerado significativo.
O nível médio de 25(OH)D3 foi 22.56±15.96 ng/ml e o de
1,25(OH)2D3 de 6.35±7.63 pg/ml. Na análise univariada, a 25(OH)D3
correlacionou-se negativamente com a PCR (r= – 0.22, p=0.002)
e positivamente com a alb (r= 0.24, p=0.001) e com a Hb (r=0.15,
p=0.04). Na análise multivariada, os níveis de 25(OH)D3 asso-
ciaram-se de forma positiva à alb (p= 0.01) e Hb (p= 0.02) e de
forma negativa com a PCR (p= 0,04).
Os níveis de 1,25(OH)2D3 não se correlacionaram com nenhum
dos parâmetros analisados. Também não houve qualquer corre-
lação entre os níveis de 25(OH)D3 e 1,25(OH)2D3 e os níveis sér-
ricos da ferritina, TG, CT, HDL ou LDL.
Estes resultados sugerem que a deficiência de 25(OH)D3 pode
ter um papel na inflamação e malnutrição nos IRCT em HD. Em
relação a estes parâmetros, a deficiência desta forma de Vit D
parece ser clinicamente mais importante que a 1,25(OH)2D3.
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A INFECÇÃO É UM FACTOR DE RISCO 
DE TROMBOSE DOS ACESSOS VASCULARES (AV)
NOS DOENTES EM DIÁLISE

Ana Natário (1); Pedro Cruz (1); José Assunção (1); Carlos Barreto (1);
Álvaro Vaz (1); José Vinhas (1) 

(1) FMC / Fresenius Medical Care / Setúbal / Portugal

As complicações relacionadas com os acessos vasculares são uma
importante causa de morbilidade nos doentes em diálise. A ocor-
rência de trombose é a principal responsável pela falência do
acesso. O objectivo do nosso trabalho foi conhecer os factores
de risco relacionados com a ocorrência de trombose dos aces-
sos vasculares.
Realizámos um estudo de coorte, prospectivo, de uma popula-
ção de 207 doentes com doença renal crónica (DRC) estadio 5
em diálise, seguidos numa única instituição, durante um perío-
do de follow-up de 36 meses ( entre 1 de Janeiro de 2004 e 31
de Dezembro de 2006 ). Foi implementado um programa de vigi-
lância epidemiológica de infecção de AV a partir de 1 de Janei-
ro de 2004, tendo sido revistos todos os processos de doen-
tes com internamento hospitalar ou que fizeram antibióticos
endovenosos na unidade de diálise. Foram colhidos os seguin-
tes dados no início do período de observação: idade, sexo, pre-
sença de diabetes, modalidade de tratamento ( HD ou HDF ) e
tempo em diálise. Ao longo do período de observação foi regis-
tada a ocorrência de infecção e trombose do AV e a constru-
ção de novos acessos.
Os doentes encontravam-se em diálise há 21,6±45,7 (0-250)
meses, tinham uma idade média de 64,0±14,8 (20-91) anos,
54,3% eram do sexo masculino e 21,3% diabéticos. A percen-
tagem de doentes em hemodiálise era de 75,8% e em hemo-
diafiltração de 24,2%.Relativamente ao tipo de acesso vascu-
lar da população em estudo: 59,6% tinham fístulas
arterio-venosas (FAV), 23,6% enxertos de PTFE (PTFE), 13% apre-
sentavam catéteres de longa duração (CLD) e 3,4% catéteres
provisórios.Em análise não ajustada, o tempo médio de sobre-
vida dos acessos foi superior nas FAV 42,1±1,6 (38,9-45-3) em
relação aos PTFE 33,0±2,4 (28,3-37,7) . 
A percentagem de trombose do acesso foi superior nos PTFE
(26,3% vs 9,6% nas FAV; p=0,001).Utilizando o modelo de
regressão de Cox ajustado para idade, sexo, diabetes, e moda-
lidade de tratamento, constatou-se que o PTFE apresentou um
risco de trombose 3,5 vezes superior à FAV (HR 3,55, 95% IC
1,736-7,264). Os AV com infecção apresentaram um risco de
trombose 2,4 vezes superior aos AV sem infecção ( HR 2,37
95% IC 1,094-5,126).
Neste estudo, para além do maior risco de trombose das PTFE
em relação às FAV que era esperado, constatou-se que a infec-
ção do acesso também aumentou significativamente o risco de
trombose do AV. Este dado necessita de confirmação por estu-
dos randomizados.

� CO1012

NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D E METABOLISMO
MINERAL EM DOENTES EM HEMODIÁLISE:
SURPRESAS, OU TALVEZ NÃO…

Patrícia Matias (1); Carina Ferreira (2); Marília Borges (3); Inês Aires (1);
Cristina Jorge (1); Célia Gil (2); José Cortez (3); Aníbal Ferreira (1) 

(1) Clínica de Diálise / Hemodial / Vila Franca de Xira / Portugal
(2) Clínica de Diálise / Dialverca / Forte da Casa / Portugal
(3) Lab. de Análises Clínicas / Lab. Dr. Fernando Teixeira / Lisboa

/ Portugal

Estudos recentes revelam que baixos níveis séricos de vitamina
D em doentes (dts) em hemodiálise (HD) podem contribuir para
as alterações ósseas e minerais destes dts. ?O objectivo deste
estudo transversal foi avaliar, em dts tratados de acordo com as
K-DOQI guidelines, os níveis séricos de 25-hidroxivitamina D3
[25(OH)D3] e 1,25-dihidroxivitamina D3 [1,25(OH)2D3] e a sua rela-
ção com o metabolismo mineral.
Os dados clínicos estudados foram a etiologia da insuficiência
renal, a presença de diabetes mellitus (DM) e a terapêutica com
vitamina D (vit D) e quelantes do fósforo (carbonato de cálcio
ou sevelamer). Os dados laboratoriais analisados foram cálcio e
fósforo séricos, parathormona intacta (iPTH), fosfatase alcalina
óssea (bAP), [25(OH)D3] e [1,25(OH)2D3].
Estudámos 198 dts prevalentes em HD com idade média de
62.5±15.3 anos, 48.5% eram do sexo feminino e 27% eram diabé-
ticos. O tempo médio em HD (HDt) era de 43.2±39.3 meses e todos
os dts estavam dialisados com filtros de alto fluxo (helixone – Fre-
senius), água ultrapura e hemodiafiltração on-line. 49,5% dos dts
faziam terapêutica com vit D, 14% calcitriol oral (dose média: 1.1±0.5
ug/semana) e 86% paricalcitol ev (dose média: 7.4±4.3 ug/sema-
na). Efectuámos análise estatística uni e multivariada e um p<0.05
foi considerado significativo.?31.8% dos dts apresentaram deficiên-
cia de [25(OH)D3] (<15 ng/ml), 50.5% insuficiência (15-30 ng/ml) e
17.7 % tinham valores normais (>30 ng/ml). 91.4% dos dts apre-
sentavam deficiência de [1,25(OH)2D3] (<20 pg/ml).
Os níveis séricos de [25(OH)D3] correlacionaram-se negativamen-
te com a idade (r =-0.31, p <0.001), sexo feminino (r =-0.15, p
=0.03) e DM (r =-0.16, p =0.03) e positivamente com a bAP (r
=0.14, p =0.04) e [1,25(OH)2D3] (r =0.18, p =0.01). Os níveis séri-
cos de [1,25(OH)2D3] correlacionaram-se negativamente com a DM
(r =-0.16, p =0.02). Os doentes a efectuar terapêutica com vit D
necessitaram de doses mais elevadas de sevelamer (4282 vs 3327
mg/dia, p=0.002) para controlar o fósforo sérico.
Na análise multivariada, os níveis séricos de [25(OH)D3] associa-
ram-se negativamente com a idade (p=0.01) e com a DM (p=0.03)
e positivamente com a bAP (p=0.04).?De acordo com os nossos
resultados, numa população significativa de dts prevalentes em
HD num país solarengo, a insuficiência de [25(OH)D3] parece mais
frequente do que se poderia suspeitar e pode também contribuir
para a deficiência de [1,25(OH)2D3] (observada em mais de 90%
dos dts). Os dts idosos e diabéticos são particularmente suscep-
tíveis de terem insuficiência de [25(OH)D3].
A correlação entre a [25(OH)D3] e a bAP pode reflectir os efeitos
já descritos da última na diferenciação osteoblástica.
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REDUZIR POTASSIO NOS ALIMENTOS: 
COZER EM 1 ÁGUA/COZER EM 2 ÁGUAS 
VANTAGENS E INCONVENIENTES 

Dulce Pinto Lemos (1); Joaquim Pinheiro (1); Anabela Martins (2);
Augusta Carvalho (2); Silvina Freitas (2) 

(1) Centro de Hemodialise / N. M.C. – Centro de Hemodialise de
Fafe / Fafe / Portugal 

(2) Serviço de Patologia Clínica / Centro hospitalar do Alto Ave –
HSJ de Fafe / Fafe / Portugal

Introdução: O potássio é um mineral extremamente importante
na dieta do insuficiente renal crónico em programa regular de
hemodiálise. Existem técnicas para a redução de potássio como
o demolhar os alimentos e o cozer em duas águas, que segun-
do alguns estudos reduzem em mais de 70% o conteúdo de potás-
sio de alguns alimentos. Alguns destes estudos defendem ainda
que deve ser utilizada uma só água para cozer o alimento. Defen-
dem que a maior perda de potássio ocorre durante a cozedura
na primeira água, e desta forma consegue manter-se a aparên-
cia e a consistência dos alimentos.
Objectivos: O presente estudo teve por objectivo analisar compa-
rativamente os valores de potássio na água de 24 horas de molho
e água de cozedura (1ª e 2 ª água) de alguns alimentos de con-
sumo corrente (leguminosas e vegetais), para utilização numa die-
ta com restrição de potássio; bem como as implicações na apa-
rência e consistência dos alimentos, no fim de cada procedimento.
Material e métodos: Os alimentos foram cortados em pequenos
pedaços e colocados de molho num volume de água superior a
10 vezes o seu volume. Na cozedura procedeu-se da mesma for-
ma quanto ao volume de água a utilizar. O tempo de cozedura
foi variável de alimento para alimento de forma a tentar preser-
var a aparência e a consistência dos alimentos.

A análise do potássio foi realizada pelo método de eléctrodos
selectivos. Os valores obtidos foram comparados com os obti-
dos por nós em 1997, num estudo preliminar.
Resultados: Ver Tabela 1.
Discussão: Há diferenças no total de potássio perdido, quando
comparamos os valores obtidos em 1997 e 2007. Estas diferen-
ças podem ser justificadas por um aumento do fraccionamento
dos alimentos e um aumento do tempo de cozedura.?O de molho
e a cozedura apresentam-se como dois métodos eficazes na redu-
ção do conteúdo de potássio dos alimentos. A cozedura na segun-
da água parece-nos de toda a utilidade face aos resultados apre-
sentados, porque aumenta de forma significativa a diminuição de
potássio dos alimentos estudados. E se tivermos em atenção os
tempos de cozedura utilizados neste trabalho é possível preser-
var a consistência e a aparência dos alimentos.

� CO1014

INFECÇÕES DE CATETER VENOSO CENTRAL
EM HEMODIÁLISE-CASUÍSTICA DE 6 ANOS

Mónica Fructuoso (1); Luís Oliveira (1); Catarina Prata (1); Maria
João Carvalho (1); Ana Paula Castro (2); Rui Castro (1); Teresa Mor-
gado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

(2) Serviço de Patologia clinica / Centro Hospitalar de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro / Vila Real / Portugal

Introdução: As infecções de cateteres venosos centrais (CVC) em
hemodialisados são uma causa importante de morbilidade e mor-
talidade. Para prevenir e tratar estas infecções é fundamental
conhecer a epidemiologia e flora microbiana de cada Unidade de
Hemodiálise. 

Tabela 1

Potássio perdido: 24h de molho e cozedura

De molho + Cozedura De molho + Cozedura  

Alimento (100g) de molho 24h (mg) Cozedura 1ª água (mg) Cozedura 2ª água (mg) (1ª e 2ª águas) (mg) (1ª e 2ª águas) (mg) 

2007 1997

Feijão-frade 162 566 229 957 1019

Feijão Vermelho 116 588 334 1038 833

Grão- de-bico 272 443 126 741 Não Avaliado

Ervilhas Congeladas Não avaliado 124 74 198 Não Avaliado

Batata 31 153 91 275 279

Couve Flor 47 134 20 201 312

Bróculos 40 219 86 345 284

Cenoura 62 121 85 268 261

Grelos de Nabo 53 363 55 471 Não Avaliado

Grelos de Couve 44 393 139 576 Não Avaliado

Penca 47 116 66 229 139

Couve-de-Bruxelas 22 101 126 246 Não Avaliado

Couve Branca 45 150 45 240 206

Couve Lombarda 31 121 59 211 

221 Couve-Galega 112 252 34 398 396

Alho Francês 62 112 35 209 147

Cebola 48 89 25 162 93

Abóbora Congelada Não avaliado 150 30 180 104

Espinafres 42 295 65 402 349 
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Objectivos: Identificar e caracterizar as infecções de cateteres veno-
sos centrais temporários e de longa duração, de 1 de Janeiro de
2001 a 31 de Dezembro de 2006, da nossa Unidade de Hemo-
diálise; caracterizar os doentes e a flora microbiana. 
Doentes e métodos: Efectuamos um estudo retrospectivo, con-
sultando os processos clínicos, os registos das sessões de hemo-
diálise e os isolamentos microbiológicos de hemoculturas e zara-
gatoas de exsudados das infecções de orifícios e/ou túneis. Foram
colocados 168 CVC em 70 doentes (70±14 anos), 90 temporários
e 78 de longa duração. As principais causas de IRCT foram a inde-
terminada e a nefropatia diabética. 
Resultados: Em 38 cateteres registou-se pelo menos uma infec-
ção (22,6%) e surgiram, no total, 66 infecções. À data das infec-
ções, o tempo em hemodiálise era de 21 meses [12 dias-218
meses], em mediana. Os cateteres de doentes do sexo feminino
tiveram mais infecções [N= 49 (38,9%) vs N=17 (23,9%); p = 0,03].
Os cateteres implantados em doentes diabéticos não apresenta-
ram mais infecções [12/37 vs 54/158; p=NS]. Os cateteres tem-
porários mantiveram-se 1,1 meses [1 dia -6,9 meses] e os de lon-
ga duração 4,0 meses [0 dias-45,2 meses], em mediana. A
incidência global de infecções nos cateteres de longa duração foi
de 3,10/1000 e nos cateteres temporários de 2,33/1000 dias de
cateter (p=NS). A maioria das infecções em cateteres temporá-
rios registou-se após os 2 meses de implantação (7/9). A inci-
dência de bacteriémia foi tendencialmente superior nos CVC tem-
porários relativamente aos de longa duração (0,78/1000 vs
0,22/1000 dias de cateter; P=0.08). O Estafilococos aureus foi o
microorganismo mais frequente nas hemoculturas (71,4%), extre-
midades de cateter (50%) e zaragatoas (45,9%). A prevalência de
estirpes meticilino-resistentes nas hemoculturas, zaragatoas e pon-
tas de catéter foi de 71,4%, 36,4% e 50%, respectivamente. Foram
retirados 16 cateteres (24,2%) pela gravidade ou persistência da
infecção. Nove doentes desenvolveram sepsis, tendo sido todos
hospitalizados. Um doente veio a falecer por sépsis severa a MRSA. 
Conclusões: A nossa incidência de bacteriémia foi inferior à de
outras séries. Consideramos relativamente seguro, na nossa Uni-
dade, manter cateteres temporários até aos 2 meses. Pela inci-
dência elevada de estirpes meticilino-resistentes na nossa flora
microbiana, incluimos a vancomicina no protocolo de tratamen-
to de infecções de CVC, com excepção das infecções de orifício
de saída de cateteres de longa duração.

� CO1015

CARDIAC ATROPHY, CONTRACTILE DYSFUNCTION
AND CYTOKINE ACTIVATION IN PUROMYCIN
AMINONUCLEOSIDE-INDUCED NEPHROTIC
SYNDROME

Manuel Pestana (1); Mónica Moreira Rodrigues (1); Roberto Roncon Albu-
querque (2); Tiago Henriques Coelho (2); André Lourenço (2); Bene-
dita Sampaio Maia (1); Janete Santos (1); Adelino Leite Moreira (2) 

(1) Unidade de I&D de Nefrologia / Faculdade de Medicina / Por-
to / Portugual

(2) Serviço de Fisiologia / Faculdade de Medicina / Porto / Portugal

In the nephrotic syndrome (NS), the impact of protein wasting
and inflammatory activation on cardiac remodeling is still unk-
nown. We examined cardiac morphometry, contractile function and

myocardial gene and protein expression in puromycin aminonu-
cleoside (PAN)-induced NS in male Sprague-Dawley rats at 7 and
14 days after PAN (150 mg.kg-1; ip) injection. We evaluated car-
diac and skeletal muscle atrophy, renal function, blood pressure,
cardiac hemodynamics, muscle strip contractile function, left ven-
tricular (LV) expression of cytokines, growth factors, calcium-han-
dling and myofilament proteins.
PAN injection resulted in massive proteinuria and reduced crea-
tinine clearance as well as skeletal and cardiac muscle atrophy
at 14 days after PAN injection. This was accompanied by distur-
bed LV systolic and diastolic function, and impaired performan-
ce of LV isolated muscle strips. Increased LV mRNA levels of cyto-
kines (IL-1β and TNF-α) and decreased mRNA and protein
expression of SERCA2a was also observed.
PAN nephrosis associates with cardiac atrophy in the absence of
altered loading conditions. This resulted in myocardial dysfunc-
tion in the presence of local cytokine activation and disturbed
calcium-handling mRNA and protein expression. These results sug-
gest that, in the NS, systemic inflammatory activation and pro-
tein wasting induce cardiac remodeling and dysfunction.

� CO1016

INCIDÊNCIA E FACTORES DE RISCO DE INFECÇÃO
DO ACESSO VASCULAR (AV) NUMA POPULAÇÃO
DE DOENTES EM DIÁLISE

Ana Natário (1); Pedro Cruz (1); José Assunção (1); Carlos Barreto (1);
Álvaro Vaz (1); José Vinhas (1) 

(1) FMC / Fresenius Medical Care / Setúbal / Portugal

Os acessos vasculares são uma fonte importante de bacteriémia
nos doentes com doença renal crónica (DRC) em diálise. A infec-
ção é a principal complicação não trombótica dos acessos vas-
culares para hemodiálise. 
O objectivo do nosso trabalho foi avaliar a incidência de infec-
ção nos diferentes tipos de acesso vascular, assim como os seus
factores de risco.
Foi implementado um programa de vigilância epidemiológica de
infecção de AV a 1 de Janeiro de 2004, tendo sido revistos todos
os processos de doentes com internamento hospitalar ou que fize-
ram antibióticos IV na unidade de diálise. 
Realizámos um estudo de coorte, prospectivo, de uma popula-
ção de 207 doentes com DRC estadio 5 em diálise, seguidos numa
única instituição, durante um período de follow-up de 36 meses
(entre 1 de Janeiro de 2004 e 31 de Dezembro de 2006).
No início do período de observação o tempo médio dos doen-
tes em diálise era de 21,6±45,7 meses (0-250 meses), a idade
média de 64,0±14,8 (20-91) anos, 54,3% eram do sexo masculi-
no e 21,3% diabéticos.A percentagem de doentes em hemodiá-
lise (HD) era de 75,8% e em hemodiafiltração (HDF) de 24,2%.
Relativamente ao tipo de AV, a maioria dos doentes apresenta-
va fístulas arterio-venosas (59,6%); 23,6% tinham enxertos de PTFE
(PTFE), 13% catéteres de longa duração(CLD) e 3,4% catéteres
provisórios. 
A incidência de infecção registada nos diferentes tipo de aces-
sos foi: FAV 1,64/100 dt.anos, PTFE 4,88/100 dt.anos, CLD 60,48/100
dt.anos, e cateteres provisórios 96,39/100 dt.anos. Utilizando o
modelo de regressão de Cox ajustado para a idade, sexo, diabe-
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tes e modalidade de tratamento, verificou-se que a utilização de
PTFE (HR 3,36, 95% IC 1,348-8,397), CLD (HR 56,05, 95% IC 14,160-
163,951) e catéteres provisórios ( HR 93,691, 95% IC 27,846-
315,237) aumentam o risco de ocorrência de infecção, em rela-
ção às FAV.?Podemos concluir do nosso estudo que as FAV são
o acesso vascular com menor incidência de infecção; a idade, o
sexo, a diabetes e a modalidade de tratamento não são factores
de risco de infecção do acesso; o tipo de acesso constitui um
preditor independente para a ocorrência de infecção, sendo a FAV,
o acesso que apresenta menor risco.

� CO1017

HEMODIAFILTRAÇÃO ON-LINE: 
EXPERIÊNCIA A CURTO PRAZO

Luis Oliveira (1); Mónica Fructuoso (1); Catarina Prata (1); Rui Cas-
tro (1); Teresa Morgado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

Em estudo anterior demonstramos resultados favoráveis, a curto
prazo, com a Hemodiafiltração On-line (HDFol). Nesse estudo, ava-
liamos 16 doentes em 2 períodos diferentes de 6 meses separa-
dos por um outro periodo de “wash-out” (também de 6 meses).
No 1º período efectuou-se hemodiálise de baixo fluxo (HDbf) e
no período de “wash-out” e no 2º tempo de avaliação procedeu-
se à HDFol. Esta técnica apresentou uma melhoria na estabilida-
de hemodinâmica, dose de diálise, correcção da anemia, perfil lipí-
dico e número de internamentos. A B2-microglobulina pré-diálise
ao final do 1º ano não baixou. Este estudo foi alargado aos 56
doentes (62,8±13,9 anos – 23F:33M) que efectuaram HDFol na nos-
sa Unidade após HD de baixo fluxo entre Junho de 1996 e Março
de 2007. Destes, 23 permaneceram em HDFol, 3 foram transplan-
tados, 2 foram transferidos e 28 faleceram. Até Dezembro de 1998,
o volume de reposição/sessão foi 10 litros e a partir dessa data,

20 litros. Todos os doentes efectuaram 240 minutos de hemodiá-
lise, 3x/semana com membranas de polissulfona. 
Reavaliamos os mesmos índices, com o mesmo modelo, em dois
grupos de doentes de acordo com o volume de reposição (10 vs
20 litros). A idade era 63,2±11,6 e 59,3±15,5 (NS) e o tempo pré-
vio de HDbf foi 5,0±3,6 e 3,2±3,4 anos (p=0,04), respectivamen-
te (ver Tabela 1). 
A HDFol proporcionou maior dose de diálise e melhoria do per-
fil lipídico. A reposição com 10 litros teve melhor impacto hemo-
dinâmico. Constatamos uma redução de alumínio sérico apenas
com reposição de 20 litros.
O controlo da anemia e o consumo de eritropoietina não sofre-
ram variações significativas em HDFol.
Os parâmetros nutricionais e inflamatórios, estes apenas verifi-
cados com reposição de 20 litros, mantiveram-se estáveis.
Ao contrário do estudo anterior, constatamos uma redução sig-
nificativa da B2-microglobulina pré-diálise em HDFol.

� CO1018

QUALIDADE DE VIDA EM DOENTES RENAIS
CRÓNICOS

Mónica Fructuoso (1); Luís Oliveira (1); Catarina Prata (1); Rui Cas-
tro (1); Teresa Morgado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

Introdução: A avaliação da qualidade de vida relacionada com a
saúde (QVRS) pretende quantificar as consequências das doen-
ças e dos seus tratamentos, pela percepção subjectiva do doen-
te. O interesse por esta avaliação aumentou significativamente
nos últimos anos. 
Objectivos: Avaliar a QVRS em quatro grupos de doentes renais
crónicos, seguidos no nosso serviço: doentes da consulta exter-
na de nefrologia, consulta de pós-transplante renal, Unidade de

Tabela 1

Reposição 10 litros (n=17) Reposição 20 litros (n=39) 

HD HDF (2º período) HD HDF (2º período)

TA sistólica pré/pós 149 / 134 155*/139* 145 / 133 142*/129*

TA diastólica pré/pós 75 / 72 80*/76* 73 / 70 72*/68*

Hipotensões (%) 17 11* 10 11

Qb (ml/min) 397+/-40 418+/-37* 366+/-47 377+/-41*

Kt/Vsp 1,5+/-0,2 1,6+/-0,2* 1,7+/-0,3 2,0+/-0,4*

PNAn (g/kg/dia) 1,04+/-0,28 1,00+/-0,26* 0,96+/-0,24 0,97+/-0,23

B2-M Pré (mg/l) 29,0+/-9,6 23,3+/-7,8* 33,1+/-9,4 26,7+/-11,4*

Albumina (g/dl) 4,11+/-0,39 4,08+/-0,40 3,64+/-0,44 3,55+/-0,58*

PCR (mg/dl) 0,6 [0,1-4,7] 0,6 [0,6-7,7]

Alumínio (μg/l) 17,6+/-9,8 16,2+/-10,9 9,2+/-8,5 7,4+/-5,4*

Hemoglobina (g/dl) 11,3+/-1,8 11.9+/-1,7* 12,1+/-1,3 11,8+/-1,2*

EPO (U/semana); nº doentes 3700; 10 3600; 10 5000; 35 3800; 35

Saturação transferrina (%) 14,8+/-5,2 16,8+/-5,5* 27,6+/-13,0 27,0+/-11,4

Ferritina (ng/ml) 223+/-153 179+/-136* 306+/-227 290+/-153*

Triglicerideos (mg/dl) 175+/-104 146+/-81* 153+/-76 125+/-58*

HDL-Colesterol (mg/dl) 35+/-10 42+/-6* 42+/-12 48+/-14*

Nº internamentos / dias 6 / 138 6 / 26* 3 / 18 9*/ 180*
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hemodiálise e Unidade de diálise peritoneal. Foram caracteriza-
dos aspectos demográficos e clínicos desses grupos e compara-
dos os índices da QVRS entre eles e com a população geral.
Doentes e métodos: Foram seleccionados aleatoriamente 30 doen-
tes da consulta de nefrologia e 30 da consulta de pós-transplante
renal. Foram avaliados todos os doentes em programa regular de
hemodiálise e diálise peritoneal com capacidade para responder ao
inquérito (37 e 14, respectivamente). Os doentes em diálise perito-
neal eram mais jovens (39±13 anos) que os dos outros 3 grupos
(idade média 62±16 anos; p < 0.01). O sexo masculino predominou
nos doentes em hemodiálise e diálise peritoneal e o feminino na
consulta de nefrologia (p=NS). O instrumento de medição utilizado
foi o Kidney Disease and Quality of Life Short-Form (KDQOL-SF 1.3)
Resultados: Os 4 grupos apresentaram pontuações médias mais ele-
vadas na dimensão “Função social” (77,68 na diálise peritoneal; 74,17
no transplante; 66,81 na consulta de nefrologia; 62,16 na hemodiá-
lise). As pontuações mais baixas surgiram na dimensão “Saúde em
geral” (36,62 para a hemodiálise; 39,92 para a consulta de nefro-
logia; 44,11 para a diálise Peritoneal; 47,13 para o transplante). Os
doentes transplantados e em diálise peritoneal obtiveram as melho-
res pontuações nas dimensões “Função física” e “Energia e fadiga”
relativamente aos outros dois grupos (p < 0.05). Os doentes em diá-
lise peritoneal obtiveram melhores resultados na “Componente físi-
ca” relativamente aos doentes da consulta de nefrologia e hemo-
dialisados (p < 0.05). Comparando com a população geral, os doentes
em hemodiálise e da consulta de nefrologia obtiveram pontuações
inferiores e os doentes da consulta de transplante e de diálise peri-
toneal obtiveram pontuações sobreponíveis ou superiores. O gru-
po em diálise peritoneal obteve melhores resultados relativamente
à hemodiálise nas seguintes dimensões específicas: “Efeitos da doen-
ça renal”, ”Sobrecarga da doença renal”, “Situação de trabalho”,
“Função cognitiva”, “Saúde global” e “Satisfação do doente” (p
<0.05). Os doentes em diálise peritoneal consideraram a sua saú-
de em geral “um pouco melhor” em relação ao ano anterior quan-
do comparados com os outros 3 grupos (p < 0.05).
Conclusões: A QVRS é melhor no grupo dos doentes transplan-
tados e em diálise peritoneal. Os bons resultados dos doentes
em diálise peritoneal podem ser parcialmente explicados por fac-
tores como a idade e a técnica.

� CO1019

25 ANOS DE BIOPSIAS RENAIS EM DOENTES 
COM MIELOMA MÚLTIPLO

Ana Carina Ferreira (1); Fernanda Carvalho (1); Maria João Galvão (1);
Fernando Nolasco (1); João Ribeiro Santos (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

O Mieloma Múltiplo (MM) é uma discrasia plasmocitária com carac-
terísticas histológicas, serológicas e radiológicas próprias. Em mui-
tas situações, o diagnóstico é obtido pelo estudo de uma doen-
ça renal de novo.
No nosso serviço, nos últimos 25 anos, biopsaram-se um total
de 80 doentes com MM, 41 (51,3%) doentes do sexo feminino e
39 (48,8%) do sexo masculino. A idade média (±DP) foi de 64±9,52
anos. A raça predominante foi a caucasóide (97,9%). 
Os principais motivos conhecidos para a realização da biopsia
renal foram a Insuficiência Renal Aguda (IRA) em 55 doentes, 15

dos quais com Insuficiência Renal Rapidamente Progressiva (IRRP);
a Proteinúria (Prot) em 15 doentes, 9 dos quais na faixa nefróti-
ca e a hematúria em 2 doentes. Os resultados histológicos encon-
trados foram os referenciados na literatura: a Nefropatia de Cilin-
dros, a Doença dos Depósitos de Cadeias Leves (DDCL), a
Amiloidose AL e a Fibrose intersticial em 2 dos doentes.
A Nefropatia de Cilindros foi encontrada em 60 doentes (75%). A for-
ma de apresentação da doença renal foi IRA (90,4% dos casos, com
25% como IRRP). Os valores de retenção azotada foram: ureia plas-
mática (Pu) 144,9±73 mg/dl, creatinina plasmática (Pcr) 7,78±4,9 mg/dl.
A proteinúria média foi de 2,1±2,77g nas 24h. Os valores de cálcio
oscilaram entre os 15,3 mg/dl e os 6,8 mg/dl, com uma média de
9,72±1,83 mg/dl. A cadeia leve que mais se associou foi a lambda
(59,1%). Mais de 90% dos doentes necessitaram de Hemodiálise (HD).
A DDCL foi encontrada em 10 doentes (12.5%). Os principais moti-
vos para a realização da biopsia foram a proteinúria (44,4%), mais
de 50% na faixa nefrótica, e a IRA (44,4%). Na grande maioria
não havia pico monoclonal sérico. A cadeia que mais se asso-
ciou a esta lesão foi a k, em 60% dos casos. A IRA não era tão
severa como na Nefropatia de Cilindros, com Pcr 3,8±3,10 mg/dl
e Pu 103±44,91 mg/dl. Os valores médios de cálcio foram de
9,15±0,63 mg/dl. A proteinúria média foi de 2,3±2,72g nas 24h. 
A Amiloidose AL foi encontrada em 8 doentes (10%), sendo a pro-
teinúria nefrótica a forma de apresentação mais comum (62.5%).
Apenas 1 doente apresentava valores < a 3g nas 24h. De forma
semelhante à DDCL, os valores de retenção azotada são mais bai-
xos, com Pcr média de 3.8±3,13 mg/dl e Pu 94.7±92,76 mg/dl. O
cálcio médio foi de 9.2±1,59 mg/dl e a Proteinúria média de
7±5,84g nas 24h. A cadeia que mais frequentemente se associou
a este distúrbio foi a lambda (71,4%).Dos 35 doentes com fol-
low up conhecido, apenas 2 recuperaram função renal (Nefropa-
tia Cilindros), tendo falecido 5 e permanecido em HD 28 doen-
tes.
Em conclusão, a Nefropatia de cilindros é a lesão que mais se
associa ao MM, tendo manifestações clínicas mais graves e pior
prognóstico. Apesar do reduzido número de doentes com follow
up conhecido, a recuperação da função renal é escassa e o prog-
nóstico reservado.Não encontramos, neste estudo, outras lesões
como as Glomerulonefrites (GN) Proliferativas endo e extra capi-
lares e GN Crioglobulinémicas.

� CO1020

TRANSPLANTE RENAL COM TERAPÊUTICA DE
INDUÇÃO COM BASILIXIMAB EM ASSOCIAÇÃO
COM TACROLIMUS E MMF. O MELHOR ESQUEMA
TERAPÊUTICO ACTUALMENTE DISPONÍVEL

Cecília Silva (2); F Nolasco (1); S Brum (2); F Carvalho (2); M Pos-
sante (1); A Ferreira (1); J Sousa (1); JL R Pinto (1); J R Santos (2);
E Barroso (1) 

(1) Unidade de Transplantação / Hospital Curry Cabral / Lisboa /
Portugal

(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: O basiliximab é um anticorpo monoclonal, com pou-
cos efeitos acessórios, que se liga aos receptores IL-2 dos linfó-
citos activados, utilizado em terapêutica de indução no transplan-
te. Neste estudo, analisámos os resultados dos transplantes renais
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realizados no nosso hospital (n=71; 68 de cadáver e 3 de dador
vivo, apenas um correspondendo a um 2º transplante) submeti-
dos a indução com basiliximab, associada a imunossupressão tri-
pla com tacrolimus, micofenolato de mofetil e corticoesteróides,
com idade média de 48±12,6 anos. Dos 71 doentes, 28 (39,5%)
foram seguidos mais de um ano pós transplante e 60,5% mais
de 6 meses. Verificou-se um total de 17/71 episódios de NTA
(23,94%). Em 12 doentes o tacrolimus foi iniciado apenas às 12h
pós transplante, em virtude de: idade do dador superior a 55
anos, creatinina superior a 1,5 mg/dl ou tempo de isquémia fria
prolongada. A incidência de NTA foi mais elevada neste grupo de
doentes – 5/12 (41,7%), embora a diferença não fosse significa-
tiva em relação aos restantes 59 doentes iniciando tacrolimus pré
transplante (12/59; 20,3%). A evidência de rejeição aguda sigini-
ficativa, comprovada por biópsia (BANFF), foi de apenas 9% (6/67),
incluindo 4 rejeições celulares (Banff I), 1 rejeição vascular (Banff
II) e 1 rejeição humoral (subclínica). Observaram-se ainda 4 epi-
sódios de rejeições borderline, perfazendo um total de 14,9% de
rejeições agudas. Os episódios de rejeição borderline foram mais
frequentes nos doentes com evidência de NTA (p=0,019). Das 4
rejeições celulares agudas (Banff I) verificadas, 3 foram tardias e
relacionadas com o não cumprimento da imunossupressão, o que
reduz a incidência de rejeição para 9% (6/67). Não se observou
aumento do número de rejeições nos doentes iniciando tacrolimus
após o transplante (18,2%; 2/11 vs 14,3%; 8/56). Um total de 10
doentes (15,4%) desenvolveram diabetes de novo, 7 deles duran-
te o primeiro mês, 80% requerendo insulina. Os valores de crea-
tinina aos 6 meses foram de 1,45±0,3mg/dl, e aos 12 meses de
1,47±0,5mg/dl. Os níveis médios de tacrolimus foram de 10 ng/ml
aos 15 e 30 dias, de 8,9 aos 3 e aos 6 meses e de 8,2±2,4 aos
12 meses. Perderam-se 4 enxertos na primeira semana, 3 por sin-
dromas compartimentais, sem evidência de trombose ou rejeição,
e 1 doente por morte. A sobrevida aos 12 meses do enxerto e do
doente foi de 94,4% e 98,6% respectivamente.
Conclusão: A utilização de um esquema de imunossupressão com
indução com basiliximab associado a tacrolimus, MMF e corticoes-
teróides apresenta excelentes resultados com baixa taxa de rejei-
ção e excelente sobrevivência do enxerto. A introdução diferida
de tacrolimus nos enxertos de maior risco não resultou em aumen-
to de número de rejeições ou pior função renal.

� CO1021

ACESSO VASCULAR NO INÍCIO DE DIÁLISE:
INFLUÊNCIA DO TIPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); José António Lopes (1);
Alice Fortes (1); Mateus Martins Prata (1) 

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

O tipo de acesso vascular no início de diálise influencia a mor-
bilidade e mortalidade do doente renal crónico em programa de
hemodiálise. Assim sendo, avaliámos prospectivamente os doen-
tes renais crónicos que iniciaram hemodiálise no Hospital de San-
ta Maria em 2006, em função do tipo de acesso vascular no iní-
cio de diálise e do seguimento médico na pré-diálise (nefrologista
versus não nefrologista). Foram avaliados 133 doentes (idade
média: 65.6±17.2 anos, 74 homens, 118 de raça caucasiana, 44

diabéticos). Noventa e um doentes (68.4%) eram seguidos por
nefrologista e os restantes por médico de outra especialidade.
Estes doentes não diferiram relativamente à idade, género, tem-
po de seguimento médico e etiologia de doença renal (diabetes
mellitus versus outra etiologia). Quarenta e seis doentes (34.6%)
iniciaram diálise através de FAV, 4 doentes (3.0%) através de enxer-
to e 83 doentes (62.4%) através de catéter venoso central (CVC).
Relativamente ao tipo de seguimento médico, 45 doentes (49.5%)
seguidos por nefrologista e apenas um doente (2.4%) seguido
por outra especialidade (P<0.0001) iniciaram diálise através de FAV,
enquanto 42 doentes (46.1%) seguidos por nefrologista e 41 doen-
tes (97.6%) seguidos por outra especialidade (P<0.0001) inicia-
ram diálise através de CVC. A análise de regressão logística mul-
tivariada, incluindo a idade, o género, a etiologia de doença renal
(diabetes mellitus versus outra etiologia), e o tipo de assistên-
cia médica, revelou que apenas o seguimento por nefrologista
se encontra associado, de forma significativa, a uma maior pro-
babilidade de início de diálise com FAV.
Os autores concluem que, apesar do seguimento por nefrologis-
ta estar associado a uma maior probabilidade de início de diáli-
se com FAV, uma percentagem elevada de doentes ainda inicia
diálise através de CVC. Deste modo, deverá ser realizado um esfor-
ço adicional para garantir que os doentes iniciem diálise através
de FAV.

� PO001

TRANSPLANTAÇÃO RENAL EM DOENTES
HIPERSENSIBILIZADOS: EXPERIÊNCIA
DE UMA UNIDADE

Joana Felgueiras (2); Colm Magee (1); Helen Mah (1); Edgar Mil-
ford (1); Stefan Tullius (1); Helmut Rennke (1); Jonh Powelson (1) 

(1) Renal Transplant / Brigham and Women´s Hspital / Boston /
United States

(2) Nefrologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal

O transplante renal (TR) está contraindicado na presença de cros-
smatch positivo (pos.) anti-células T do potencial dador, por cito-
toxicidade dependente do complemento (CDC). Protocolos de des-
sensibilização são, actualmente, utilizados em vários centros,
permitindo o TR neste grupo de doentes. É apresentada a expe-
riência numa Unidade de TR, com doentes hipersensibilizados sub-
metido a TR de dador vivo, entre 2002 e 2006. Foram incluídos doen-
tes com crossmatch pos. anti-células T por CDC com globulina
anti-humana e/ou anti-células B por CDC e TR prévio. O protocolo
de dessensibilização pré-TR consistiu na realização de plasmafere-
se, imunoglobulina iv, micofenolato de mofetil (MMF) e tacrolimus.
Quando o crossmatch anti-cél. T e, idealmente, anti-cél. B (realiza-
do semanalmente) estava negativo, realizou-se o TR nas 24 horas
seguintes. No doente com elevado risco imunológico realizou-se ritu-
ximab no dia prévio ao TR. Até 2004 utilizou-se timoglobulina na
terapêutica de indução, e desde então basiliximab, associado a cor-
ticóides pré-operatoriamente. O protocolo de imunossupressão de
manutenção consistiu em tacrolimus, MMF e prednisolona. A reali-
zação de plasmaferese após o TR, dependeu do risco imunológico
do doente. Vinte e dois doentes realizaram o protocolo de dessen-
sibilização, 77% do sexo feminino, idade média de 46 (24-71) anos,
50% de dador aparentado biologicamente. Crossmatch anti-cél. T
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por CDC com globulina anti-humana basal entre 0 e 1:256 e anti-
cél. B por CDC basal entre 0 e 1:512. Negativação do crossmatch
por CDC anti-células B não foi obtido em 50% dos doentes. 73%
dos doentes realizaram rituximab pré-TR. O tempo médio de segui-
mento dos doentes foi de 23 (1-48) meses. 86% dos enxertos esta-
vam funcionantes em Setembro de 2006, com creat. média de 1.6
(0.8-4.6) mg/dl. As causas da perda do enxerto foram: recurrência
da doença renal primária, rejeição aguda celular e nefropatia por
poliomavírus, e morte do doente. Como complicações a referir: rejei-
ção celular aguda em 8 doentes, rejeição humoral aguda em 14,
nefrite a poliomavírus grave num doente e morte de um doente
por sépsis secundária a endocardite. O protocolo de dessensibili-
zação permite obter um enxerto renal numa minoria de doentes,
com uma sobrevida elevada a curto e médio prazo (embora infe-
rior aos doentes não sensibilizados) em doentes hipersensibiliza-
dos. Embora com pouco tempo de seguimento, a elevada incidên-
cia de rejeição aguda é notória, mas aparentemente reversível.

� PO002

PNEUMONITE INTERSTICIAL EM DOENTES
TRANSPLANTADOS RENAIS SOB SIROLIMUS 
– ESTUDO RETROSPECTIVO DE CINCO ANOS

A. Melo (1); H. Sá (1); F. Macário (1); R. Alves (1); A. Galvão (1);
A. Mota (2); M. Campos (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra
/ Coimbra / Portugal

(2) Serviço de Urologia e Transplanatação Rena / Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

Tem sido descrita elevada incidência de pneumonite, essencial-
mente de natureza intersticial e não infecciosa, associada à tera-
pêutica imunossupressora com sirolimus (Sir).
O objectivo deste trabalho foi efectuar um estudo retrospectivo
dos doentes transplantados renais (dts Tr) internados no Servi-
ço de Urologia e Transplante Renal com o diagnóstico de pneu-
monia, identificando aqueles que se encontravam sob terapêuti-
ca imunossupressora com Sir e sem Sir. Para cada subgrupo foi
avaliado o quadro clínico de apresentação, os parâmetros de diag-
nóstico, a identificação ou não de microorganismo associada à
pneumonia, a terapêutica efectuada e a evolução.?Procedeu-se à
análise retrospectiva de 5 anos (2001 a 2005). Nesse período foram
transplantados 366 doentes (343 com rim de cadáver e 23 com
dador vivo) e 40 foram internados com o diagnóstico de pneu-
monia. Desta população 135 doentes (36,2%) efectuava esque-
ma terapêutico imunossupressor que incluía Sir (Grupo Sir) e 231
doentes (63,8%) esquema terapêutico sem Sir (Grupo NSir). No
quadro 1 apresentam-se os dados comparativos da incidência de
pneumonia em ambos os grupos. 

Tabela 1

Incidência de Pneumonia Grupo Sir e NSir

Grupo Sir (n=135) Grupo NSir(n=231) 

Pneumonia 25 15

Sem Pneumonia 110 216 teste X2(p=0,004)

No Grupo Sir apenas 1 em 24 doentes foi identificado microor-
ganismo associado à pneumonia, enquanto que no Grupo NSir
todos os doentes apresentaram agente infeccioso isolado, sen-
do esta diferença estatísticamente significativa (X2, p=0,0001).
Os parâmetros clínicos, radiológicos e microbiológicos na altura
do diagnóstico de pneumonia relativos ao Grupo Sir estão apre-
sentados no Quadro 2. 

[Tabela 2]

Parâmetros de diagnóstico /Grupo Sir

Nº Doentes Clínica Radiologia LBA C/S Biópsia

14 Tosse seca, Infiltrado Não mostrou

Dispneia, Febre bilateral+++ microorganismos, (1)

Mostrou MO

9 Tosse seca, Infiltrado Não efectuado

Dispneia,Febre bilateral++ (exs expect. e 

hemoculturas negativas

2 Tosse, Astenia, Infiltrado Não mostrou 

Febre e Expectoração bilateral++ microorganismos (2) 

hemoptoica Bronquíolite oblit

No grupo Sir 11doentes (44%) apresentavam níveis elevados de
sirolinémia (>12 ng/ml), na altura do diagnóstico da pneumonia.
Quinze doentes do Grupo Sir melhoraram clínica e radiologica-
mente após a diminuição dos níveis de sirolimus e em 3 casos
foi necessário converter sirolimus para outro categoria de imu-
nossupressor. Três dts deste grupo morreram com complicações
respiratórias e 1 dt melhorou após a antibioterapia dirigida. De
acordo com a análise efectuada concluímos que a incidência de
pneumonia em transplantados renais tratados com Sir foi supe-
rior à incidência num grupo tratado com esquema imunossupres-
sor sem sirolimus (p<0,0001). Os parâmetros diagnóticos da pneu-
monia em ambos os grupos levam-nos a concluir que a pneumonia
no grupo Sir é essencialmente instersticial sem agente infeccio-
so identificado.

� PO003

CONVERSÃO DE INIBIDORES DA CALCINEURINA
A SIROLIMUS NOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE
RENAL

Joana Felgueiras (1) Pedro Bravo (1); Cristina Santos (1); Carlos
Oliveira (1); Pedro Ponce (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Por-
tugal

Sirolimus (sir) é um fármaco imunossupressor potente que previne
episódios de rejeição aguda e é uma possível alternativa aos ini-
bidores da calcineurina (IC). Avaliou-se retrospectivamente a eficá-
cia e segurança da conversão de um IC a sir, em terapêutica imu-
nossupressora de manutenção, num grupo seleccionado de
receptores de enxerto renal de dador cadáver, numa Unidade de
Transplante Renal (TR), desde Outubro de 2000 a Setembro de 2006.
O IC (ciclosporina-82%, tacrolimus-18%) foi convertido a sir em 17
doentes, 15 dias a 50 meses após o TR. 71% do sexo masculino,
idade média de 49.2 (27–71) anos. Indicações para a conversão
foram: nefrotoxicidade aguda aos IC (n=5), nefropatia crónica do
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enxerto renal comprovado por biópsia (n=4), disfunção crónica da
função do enxerto renal (creat>1.8 mg/dl) (n=4), neoplasia (n=3) e
microangiopatia trombótica (n=1). Todos os doentes estavam sob
terapêutica imunossupressora de manutenção com micofenolato de
mofetil e prednisolona. A conversão foi abrupta (6 doentes) ou pro-
gressiva (11 doentes), com diminuição do IC durante 4 semanas.
Em todos os doentes a proteinúria pré-conversão era inferior a 500
mg/dia. No global, assistiu-se a uma melhoria significativa da fun-
ção renal, aumento da depuração da creat. de 39.6±16.3 para
47.3±16.6 ml/min após 1 mês (p=0.015), e para 46±15 ml/min (p=0.03)
após 6 meses de conversão. Aos 6 meses após a conversão, 35%
dos doentes tinham iniciado ou aumentado a dose de eritropoie-
tina recombinante, e 41% de estatina. Três doentes tiveram 1 epi-
sódio de rejeição celular borderline, com boa resposta à metilpred-
nisolona, 2 doentes tiveram zona e um doente varicela. Apenas num
doente surgiu proteinúria (1g/24 horas), associado com disfunção
crónica do enxerto. Após um tempo de seguimento de 15 dias a 73
meses após a conversão, todos os doentes se mantinham sob sir.
Durante o período de conversão não se verificou perda da função
do enxerto, com necessidade de iniciar terapêutica dialítica ou mor-
te do doente. Em conclusão, a conversão de IC para sir associou-
se a melhoria da função do enxerto neste grupo de doentes, asso-
ciado a maior necessidade de eritropoietina e de estatina.

� PO004

LEUCOENCEFALOPATIA REVERSÍVEL POSTERIOR
NUM RECEPTOR DE ENXERTO RENAL SEM INIBIDOR
DA CALCINEURINA

Joana Felgueiras (1) Orlando Gutierrez (2); Stefan Tullius (2); Kath-
ryn Tinckam (2)

(1) Nefrologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal
(2) Renal Transplant / Brigham and Women´s Hospital / Boston /

United States

A Leucoencefalopatia Reversível Posterior (LRP) é uma síndrome clí-
nico-radiológica descrita nos doentes submetidos a transplante renal
(TR), habitualmente sob terapêutica imunossupressora com inibi-
dores da calcineurina. É descrito um caso clínico de uma doente
com convulsões tónico-clónicas generalizadas, 9 dias após o TR.
Doente do sexo feminino, raça caucasiana, 64 anos de idade, com
IRCT secundária a nefropatia de analgésicos, sob terapêutica dialí-
tica desde há 3 anos, e história de hipertensão arterial. Submeti-
da a TR de dador cadáver, sem complicações cirúrgicas aparentes.
O pós-operatório imediato foi complicado por recuperação lenta da
função renal, sem necessidade de diálise. Terapêutica de indução
com timoglobulina, micofenolato de mofetil e corticosteróides. Teve
alta ao 7º dia após o TR com blood urea niotrogen (BUN) de 103
e creat. de 6.0 mg/dl (creat. pré-TR de 8.3 mg/dl). Ao 9º dia após
o TR, na sequência de 2 episódios de convulsão tónico-clónica gene-
ralizada, é enviada ao serviço de urgência. Não se identificaram fac-
tores predisponentes para epilepsia. Medicada com micofenolato de
mofetil, prednisolona, valganciclovir, sulfametoxazol/trimetropim,
metoprolol, sinvastatina e esomeprazol. Pressão arterial 180/69
mmHg, BUN 96 mg/dl, creat. 4.9 mg/dl e hipomagnesémia. A doen-
te iniciou, de imediato, terapêutica anti-hipertensora e fenitoína intra-
venosa. TC-CE demonstrou lesões hipodensas bilaterais, simétricas,
cortico-subcorticais, occipito-parietais, e também frontais, o que moti-

vou a realização de RMN-CE que demonstrou lesões hiperintensas
nas ponderações de TR longo, sem restrição de difusão, predomi-
nantemente subcorticais, traduzindo lesão por edema vasogénico.
Durante o internamento a pressão arterial foi controlada, o magné-
sio sérico corrigido, assistiu-se a melhoria da função renal (BUN séri-
co 38 mg/dl e creatinina sérica 2.7 mg/dl no 10º dia de internamen-
to), e não se assistiu a novo episódio de convulsão tónico-clónica,
sob terapêutica com fenitoína. Ao 10º dia de internamento repetiu-
se a TC-CE que demonstrou resolução completa das lesões hipo-
densas previamente identificadas. A LRP no doente submetido a TR
está habitualmente associada ao uso de inibidores da calcineurina.
Apresentou-se o caso clínico de uma doente com LRP com hiper-
tensão moderada, com melhoria da função renal após o transplan-
te, sem inibidores da calcineurina. O reconhecimento precoce da
LRP é de extrema importância, visto ser uma situação clínica habi-
tualmente reversível com tratamento imediato.

� PO005

EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO APÓS CONVERSÃO 
A SIROLIMUS NUMA POPULAÇÃO 
DE TRANSPLANTADOS RENAIS

C. Prata (1) LS. Martins (2); L. Dias (2); A.C. Henriques (2); A.M.
Sarmento (2); A. Cabrita (2) 

(1) Serviço de Nefrologia / CHVR-PR / Vila Real / Portugal 
(2) Unidade de Transplante Renal / HGSA / Porto / Portugal

O sirolimus (SRL) é um imunossupressor potente de utilização
crescente em regimes de manutenção, reduzindo a exposição e
toxicidade dos inibidores de calcineurina.
Efectuámos o estudo transversal retrospectivo de 40 transplan-
tados renais (14 M, 26 H), idade média 41,6±8 anos, em esque-
ma imunossupressor com SRL após conversão.
Foram avaliados 19 (48%) transplantados de rim e pâncreas e 21
portadores de transplante renal isolado durante 34,6±15,7 meses
após conversão [mediana 6 M pós-transplante, (10d – 92m)]. A
terapêutica imunossupressora incluía tacrolimus em 29 doentes
e ciclosporina em 11. Após conversão 27 doentes permaneceram
sob SRL e corticóide e apenas 13 (32%) mantiveram associação
com inibidor da calcineurina.
As causas implicadas foram a intolerância gastrintestinal (21 doen-
tes), nefropatia crónica do transplante (6 doentes), neoplasia (4
doentes), diabetes mellitus pós-transplante (2), hepatite (2), infec-
ção por poliomavírus (1), toxicidade de inibidor calcineurínico (1)
e outros (5).
Os valores médios de creatinina, ureia, colesterol total e triglicerí-
deos (mg/dL), pré-conversão e actuais [(1,6±1,2 vs 1,6±0,7); (67,3±40,1
vs 5,5±30,7); (194±56,3 vs 215,7±67,7) e (161,0±94,7 vs 167,5±123,0)]
respectivamente, não diferiram significativamente. A função de enxer-
to permaneceu estável em todos os doentes, exceptuando dois,
com nefropatia crónica do transplante. Dois doentes desenvolve-
ram proteinúria (2.64 gr/dia e 3.04 gr/dia) sem síndrome nefróti-
co. Não houve internamentos por episódios de rejeição.
A conversão a sirolimus permitiu a suspensão ou redução do ini-
bidor da calcineurina sem ocorrência de episódios agudos de rejei-
ção, com estabilização da função de enxerto na maioria dos doen-
tes. A médio prazo não constatámos agravamento significativo
da dislipidemia ou ocorrência de proteinúria nefrótica de novo.
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� PO006

IMUNOSSUPRESSÃO INICIAL: SERÃO OS
INIBIDORES DA CALCINEURINA DISPENSÁVEIS?

Catarina Romãozinho (1) Rui Filipe (2); Fernando Macário (1); Rui
Alves (1); Alfredo Mota (2); Mário Campos (1) 

(1) Serviço Nefrologia / HUC / Coimbra / Portugal 
(2) Serviço Urologia e Transplantação Renal / HUC / Coimbra / Por-

tugal

A transplantação renal (TR) é um campo em permanente evo-
lução. No entanto, a terapêutica óptima de imunossuprressão
inicial continua por definir, sendo o Sirolimus (Sir) e o Tacro-
limus (Tac), duas opções válidas a considerar. Pretendeu-se ava-
liar a eficácia e segurança de dois regimes de imunossupres-
são de manutenção inicial: Sir vs Tac, após indução com
Basiliximab (Basi). 
Estudo retrospectivo envolvendo 48 doentes submetidos a trans-
plante renal numa Unidade de TR (2005-2006). Análise compara-
tiva entre dois grupos de doentes, ambos submetidos a indução
com Basi, sob imunossupressão inicial com: Sir vs Tac (em asso-
ciação a micofenolato de mofetil e prednisona, no caso do Sir,
e com suspensão rápida da corticoterapia, no do Tac).
Iniciaram Sir 31% (n=15) dos doentes e Tac 69% (n=33). Os dois
grupos não diferiram quanto à idade, sexo, etiologia da Insufi-
ciência Renal Crónica e perfil imunológico, nem na função do enxer-
to: inicial (função tardia idêntica de 33%) e aos 12 meses (crea-
tinémia média Sir 1,2±0,1 vs Tac 1,0±0,1 mg/dl). Verificou-se um
número significativamente maior de RA (documentada por bió-
psia) no grupo do Sir (Sir 47% (n=7) vs Tac 9% (n=3); p=0,02).
Todos os casos de RA observados ocorreram nos primeiros 3 meses
pós-TR (59% no primeiro mês no Sir vs 100% no grupo do Tac).
Não houve diferença no que concerne a: infecções, alterações
hematológicas, perda de enxerto e morte. 
A imunossupressão inicial com Sir vs Tac, sob indução com Basi,
mostrou: 1) frequência significativamente mais elevada de RA his-
tológica no grupo do Sir; 2) função do enxerto semelhante (ime-
diata e ao ano); 3) perfil idêntico de segurança.

� PO007

REJEIÇÃO AGUDA: IMPACTO NA FUNÇÃO 
E SOBREVIDA DO ENXERTO RENAL

Catarina Romãozinho (1) Rui Filipe (2); Fernando Macário (1); Rui
Alves (1); Jorge Pratas (1); Alfredo Mota (2); Mário Campos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / HUC / Coimbra / Portugal 
(2) Serviço de Urologia e Transplantação Renal / HUC / Coimbra /

Portugal

O diagnóstico de Rejeição Aguda (RA) em transplantação renal
(TR) é estabelecido na presença de deterioração aguda da fun-
ção do enxerto e alterações histopatológicas específicas do rim
transplantado. Apesar da diminuição drástica da sua incidência
nas últimas décadas, a RA é, ainda, uma complicação temida, com
consequências importantes na função e sobrevida do enxerto renal.
Pretendeu-se avaliar a frequência, apresentação clínica e tipo his-

tológico dos episódios de RA, resposta ao tratamento instituído
e impacto na sobrevida do enxerto renal.
Estudo descritivo de uma população de transplantados renais com
diagnóstico histológico de RA (classificação Banff 97), seguidos
numa Unidade de TR, de 2004 a 2006. Análise comparativa de
dois grupos de doentes criados segundo a resposta ao tratamen-
to instituído: com (R) e sem (N) recuperação da função do enxer-
to renal para valor basal.
Nos últimos 3 anos, 74 doentes tiveram pelo menos uma RA docu-
mentado por biópsia (total de 89 episódios), a maioria do sexo
masculino (68%), com idade média 42,5±12,7 anos, 2 casos de
segundos transplantes renais e 4 de dador vivo. 77% das RA ocor-
reram nos primeiros 6 meses, dos quais 80% no primeiro mês,
sendo a elevação da creatinémia a forma de apresentação mais
comum (50%). Os esquemas de imunossupressão variaram entre
20 regimes. Verificou-se resposta ao tratamento (grupo R) em 43%
dos doentes. Neste grupo, as RA foram significativamente mais
precoces do que no S (2,3±5,4 meses vs 16,6±30,5 meses;
p=0,009), sem diferença quanto à severidade da classe histoló-
gica e tipo de tratamento instituído. O grupo N apresentou uma
creatinémia significativamente superior ao 1 e 6 meses após a
RA (p<0,001). Critérios histológicos de Nefropatia Crónica do Enxer-
to presentes em 9 (N) vs 4 (R) doentes, com evolução para per-
da do enxerto em 1 vs 6 casos, respectivamente (p=0,03).
As RA em que não se verificou recuperação da função renal para
o valor basal tiveram um impacto negativo importante na função
e perda do enxerto renal no decurso do primeiro ano.

� PO008

ALTERAÇÕES DO METABOLISMO FÓSFORO-CÁLCIO
NO PERÍODO PÓS-TRANSPLANTE RENAL

Luís Resende (1); Nuno Rosa (1); Fernando Rodrigues (1); Gil Sil-
va (1); José Alves Teixeira (1); José Augusto Araújo (1)

(1) - Serviço de Nefrologia / H.C.F. / Funchal / Portugal

Introdução: O hiperparatiroidismo secundário é uma das compli-
cações da doença renal crónica, resultando de várias alterações
do metabolismo mineral, sendo actualmente reconhecido como
um factor de risco cardiovascular. No período pós-transplante renal
verifica-se uma persistência e até agravamento das alterações do
metabolismo fósforo-cálcio.
Objectivos: Avaliar a prevalência das alterações do metabolismo
fósforo-cálcio, factores epidemiológicos, factores de risco e padrões
de tratamento na população de doentes transplantados renais
seguidos na consulta de pós-transplante renal do Hospital Cen-
tral do Funchal.
Métodos: Entre Dezembro de 2006 e Fevereiro de 2007, foi efec-
tuada uma análise retrospectiva dos registos clínicos de 85 doen-
tes seguidos na consulta de pós-transplante renal, com idade ≥16
anos, com enxerto funcionante e função renal estável, com > 6
meses de transplante. Os valores de referência utilizados da PTHi,
cálcio e fósforo estão de acordo com as recomendações das K-
DOQI. A TFGe foi calculada segundo a fórmula MDRD7.
Resultados: Foram estudados 85 doentes (60% do sexo mascu-
lino; idade média 44±13 anos; tempo de transplante 83,5±67,1
meses; 56,5% efectuavam esquema imunosupressor baseado em
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corticosteróides + ciclosporina A + micofenolato de mofetil; 96,5%
dador cadáver; TFGe de 52,1±15,4 mL/min/1,73m2). 
Dos 85 doentes, 57 (67,05%) apresentavam níveis elevados de
PTHi (PTHi média de 127,54±59,6 pg/mL, mínimo 71 pg/mL e máxi-
mo 350 pg/mL), 14 doentes (16,5%) apresentavam hipercalcémia,
9 doentes (10,6%) tinham hipofosfatémia e 3 doentes (3,5%) hiper-
fosfatémia. Nove doentes (10,6%) faziam terapêutica com calci-
triol, 5 doentes dos quais mantinham uma elevação da PTHi. 
Na análise estatística verificámos através da correlação de Pear-
son uma relação negativa entre os níveis de PTHi e a TFGe (R=-
0,351; p=0,001). Não identificámos uma relação estatisticamen-
te significativa entre os níveis de PTH e os vários esquemas de
imunosupressão.
Conclusões: Concluimos que a prevalência de hiperparatiroidismo
no período pós transplante renal é significativamente elevada. A
sua prevalência relaciona-se com a TFGe, não parecendo haver di-
ferenças em relação aos esquemas de imunosupressão utilizados.

� PO009

SÍNDROMO NEFRÓTICO ASSOCIADO 
À DOENÇA DE ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO 
APÓS TRANSPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOIÉTICOS

Sandra Silva (1) José Maximino (1); Jorge Baldaia (1); Ana Paiva
(1); Fernando Campilho (2); Pedro Pimentel (2); Rui Henrique (3);
Alfredo Loureiro (1) 

(1) Serviço Nefrologia / IPO / Porto / Portugal
(2) Serviço Transplante Medula Óssea / IPO / Porto / Portugal
(3) Serviço Anatomia Patológica / IPO / Porto / Portugal

A doença de enxerto contra hospedeiro (DECH) é uma das com-
plicações tardias mais frequente do transplante alogénico de célu-
las hematopoiéticas. Em doentes com DECH crónico (cDECH), o
atingimento renal é raro e quase sempre sob a forma de síndro-
mo nefrótico (SN) secundário a Glomerulopatia Membranosa ou
a Doença de Lesões Mínimas. A remissão do SN é geralmente
alcançada com a reintrodução/aumento de dose da ciclosporina
(CsA), o que sugere que a lesão glomerular é induzida por célu-
las T do dador.?Apresenta-se o caso de um homem de 53 anos
com Leucemia Mielóide Aguda M2, submetido a alotransplante
(irmão HLA idêntico) de progenitores hematopoiéticos periféricos.
O condicionamento foi efectuado com fludarabina e bussulfano
e a profilaxia de DECH com CsA e metotrexato. No pós-transplan-
te teve trombocitopenia e neutropenia, com rápida recuperação.
No dia +20 surgiu DECH (cutânea – estadio 3, grau global II), com
boa resposta à corticoterapia.
Ao 5º mês foi internado por anasarca. Constatou-se síndromo nefró-
tico (proteinúria=14 g/dia; albumina=2 g/dL; colesterol total=435
mg/dL) e insuficiência renal aguda (Cr=2 mg/dL; U=102 mg/dL). Nes-
sa altura estava medicado com CsA 50 mg bid, prednisolona 30
mg qod (que tinham sido recentemente reduzidas), enalapril, biso-
prolol, cotrimoxazol e aciclovir. Concomitantemente identificou-se
cDEVH com atingimento cutâneo (eritema palmar), hepático (aumen-
to da TGO/P, GGT, 5’nucleotidase), ocular (xeroftalmia) e hemato-
lógico (trombocitopenia e anemia hemolítica auto-imunes).
As serologias víricas, o complemento, as imunoglobulinas séri-
cas, os auto-anticorpos e a imunoelectroforese foram normais. O

nível sérico (vale) de CsA era de 97 ng/mL. A RMN pélvica não
mostrou sinais de trombose da veia renal. Foi excluída recidiva
medular da leucemia.
Efectuou biópsia renal que foi sugestiva de Doença de Lesões
Mínimas. Apresentava ainda sinais de mesangiólise em vários glo-
mérulos e necrose tubular aguda já em recuperação. A CsA foi
suspensa e o doente teve excelente resposta, com remissão com-
pleta do SN, após instituição de micofenolato de mofetil (MMF)
e bólus de metilprednisolona.
Durante o internamento surgiu TVP femuropoplítea direita.
Ao fim de 10 meses, medicado com MMF 1g bid e prednisolona
10 qod, mantém-se em remissão hematológica, com função renal
normal, sem proteinúria e com lesões DECH minor. 
Na revisão da literatura, encontramos publicados 46 casos de
doença glomerular associada ao transplante de medula óssea;
este é o primeiro descrito em Portugal.

� PO010

INFECÇÃO POR CITOMEGALOVIRUS/TRANSPLANTE
RENAL-ESTUDO DESCRITIVO DE 7 ANOS (2000-2006)

Flora Sofia (1) F. Macário (1); R. Alves (1); Jorge Pratas e Sousa
(1); H. Gomes (1); A. Mota (2); M. Campos (2) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra
/ Coimbra / Portugal

(2) Serviço de Urologia e Transplantação Renal / Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

A infecção por citomegalovirus (CMV) é das infecções mais gra-
ves que pode ocorrer nos transplantados renais. A imunossupres-
são (IMS) utilizada para prevenir a rejeição e a terapêutica de
indução aumentam o risco de infecção por CMV.
Desde o ano 2000 até 2006, foi diagnosticado um total de 17
doentes com infecção por CMV(em 612 transplantados renais):
2,8% do total. Sexo masculino: 9 doentes; Sexo feminino: 8 doen-
tes. Média de idades 50,8 10,4 anos. Diagnóstico: Cultura (méto-
do Shell Vial): 11 doentes; PCR ( sangue ou urina): 4 doentes;
serologia IgM positiva: 2 doentes. Diagnóstico da infecção por
CMV: média 150 175 dias após o transplante (mínimo 33, máxi-
mo 607 dias).Esquemas de imunossupressão de manutenção:
ciclosporina, micofenolato de mofetil (MMF) e prednisona (10 doen-
tes), tacrolimus, MMF e prednisona (4 doentes) e sirolimus, MMF
e prednisona (3 doentes). Terapêutica de indução (Ac anti-CD25)
e infecção por CMV: 1 doente.
Um doente CMV IgG negativo que recebeu um rim de dador CMV
IgG positivo fez profilaxia com valganciclovir durante 6 meses.
Infecção por CMV 13 meses após a suspensão. Os restantes 16
doentes eram CMV positivo antes do transplante e não fizeram
profilaxia. Leucopenia em sete doentes (factores de crescimento
leucocitários: 2 doentes). Rejeição aguda (diagnosticada por bió-
psia renal) durante a infecção por CMV: 3 episódios. Três doen-
tes tiveram doença por CMV: 1 com meningoencefalite, 1 com pan-
creatite e 1 com hepatite e colite.
Conclusão: Na nossa Unidade, fazem profilaxia da infecção por
CMV os receptores CMV negativos com dador CMV positivo e os
doentes com indução por Acs policlonais (destes, nenhum apre-
sentou infecção por CMV). Na nossa casuística a terapêutica de
indução não se relacionou com a infecção por CMV.
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� PO011

LEUCOPENIA EM DOENTES TRANSPLANTADOS
RENAIS SOB TERAPÊUTICA COM VG E MMF

S. Brum (2); F. Nolasco (2); J. Sousa (2); A. Ferreira (2); M. Pos-
sante (2); J. R. Pinto (2); E. Barroso (2); J. R. Santos (1)

(1) Nefrologia / HCC / Lisboa / Portugal
(2) Unidade de Transplante / HCC / Lisboa / Portugal

De acordo com descrições recentes a utilização de Valganciclovir
(VG) na profilaxia de infecção por CMV associa-se com frequên-
cia a episódios de leucopenia (10-13%), em alguns casos grave
(4,9%). Temos encontrado panorama semelhante em doentes sob
terapêutica com VG, MMF e Tacrolimus, pelo que procedemos ao
estudo retrospectivo desta complicação.
Procedemos à análise dos doentes submetidos a transplante renal
ou simultâneo de rim e fígado em 2005-2006, sob protocolo de
imunossupressão com Tacrolimus, MMF (2 gr inicial com redução
progressiva) e Prednisolona, para determinar a incidência de leu-
copenia < 3000/mm3, e dos factores que condicionaram o seu apa-
recimento. Estudámos 64 doentes, 28 (43,8%) do sexo feminino
e 36 (56,3%) do sexo masculino, 3 dos quais submetidos a trans-
plante simultâneo de rim e fígado, 3 transplantes renais de dador
vivo e 58 transplantes renais de dador cadáver (3 dos quais segun-
dos transplantes). Dos 64 doentes, 6 receberam terapêutica de
indução com ATG e 56 com Ac antiCD25.
Verificou-se que 13 (20,3%) doentes apresentaram leucopenia ao fim
de 3±2 meses de transplante, dos quais 5 (7,8%) com neutropenia
grave, requerendo terapêutica com GM-CSF. Não se observou nenhu-
ma infecção intercorrente nestes doentes. A leucopenia surgiu em 7/55
(12,7%) transplantes renais de cadáver, 1/3 (33,3%) dos transplan-
tes renais de dador vivo, 2/3 (66,7%) dos transplantes simultâneos
rim-fígado e 3/3 (100%) dos 2º transplantes renais (X2p <0.01). Não
houve aumento da incidência de leucopenia nos doentes sob ATG.
Na altura da leucopenia os 13 doentes estavam sob terapêutica com
MMF e VG (VG 605±296mg/dia). Dos doentes com leucopenia, os
que desenvolveram neutropenia grave estavam sob 675±318 mg/dia
de VG, e os restantes sob 563±294 mg/dia. A dose de MMF era de
673±373 mg/dia (719±432 mg/dia nos doentes com neutropenia, e
600±285 mg/dia nos restantes; p> 0,05). As doses iniciais de MMF
foram mais baixas nos doentes que desenvolveram leucopenia dos
que nos restantes (1500±729 mg/dia vs 1824±442 mg/dia; p= 0,046).
A incidência de leucopenia foi mais elevada nos doentes sob VG
desde a data de transplante (7/15; 46,7%) do que nos restantes
(6/49; 12,2%; t. Fisher p=0,008). A máxima incidência foi obser-
vada nos doentes sob 900 mg/dia (3/4; 75%), em comparação
com os doentes sob dose reduzida (4/11; 36,7%), ou que não
receberam inicialmente VG (6/49; 12,2%; X2 p= 0,01). ?A antige-
némia para CMV era negativa na altura da leucopenia em todos
os doentes, embora 4 doentes tivessem apresentado antigené-
mia positiva 1,4±0,5 meses pré-leucopenia. O aparecimento de
leucopenia não tinha relação com a presença ou ausência de anti-
corpos anti-CMV no dador e receptor, nem com prévia antigené-
mia positiva. Conclusão: A utilização de VG profilático com MMF
e Tacrolimus associa-se frequentemente a leucopenia, apesar da
redução progressiva da dose de MMF. A utilização de doses supe-
riores a 450mg/dia de VG deverá ser empregue exclusivamente
na presença de infecção a CMV.

� PO012

CAUSA INVULGAR DE SÍNDROME FEBRIL
EM TRANSPLANTE RENOPANCREÁTICO

Catarina Prata (1) La Salete Martins (2); Leonídeo Dias (2); Antó-
nio Castro Henriques (2); António Morais Sarmento (2); António
Cabrita (2) 

(1) Serviço de Nefrologia / CHVR-PR / Vila Real / Portugal
(2) Unidade de Transplante Renal / HGSA / Porto / Portugal

Os pseudoaneurismas arteriais infectados constituem complica-
ções graves em receptores de transplante renopancreático. Asso-
ciam-se a risco elevado de rotura arterial e podem ser causa de
morte ou perda do enxerto.
Descrevemos um caso de pseudoaneurisma micótico da artéria
ilíaca comum complicado de embolização séptica numa doente
submetida a transplante renopancreático 3 meses antes.
Doente de 34 anos, insuficiente renal crónica terminal por nefro-
patia diabética. Transplante de rim e pâncreas com função ime-
diata de ambos enxertos. Imunossupressão inicial com ATG, Tacro-
limus (FK), MMF e prednisolona. Manteve enxertos
normofuncionantes sob imunossupressão tripla (FK, MMF e cor-
ticóide). Iniciou quadro de hipertermia (39ºC), vómitos e dor abdo-
minal no dia anterior ao internamento. Apresentava disfunção agu-
da do transplante renal com enxerto pancreático normofuncionante,
leucocitose (20100/uL) e elevação da PCR. Ecografia renal e abdo-
minal sem alterações. Manteve hipertermia sob antibioterapia empí-
rica de largo espectro. Antigenemia de CMV negativa e sem iso-
lamento de agente em exames culturais.
Desenvolve lesões de isquemia aguda do pé direito por embolização
séptica, ao 10º dia de internamento. A angiografia revelou obstru-
ção justa-anastomótica da artéria ilíaca direita com oclusão distal. 
Recuperada perfusão do membro após laqueação de pseudoa-
neurisma justa-anastomótico da arteria ilíaca comum direita e colo-
cação de prótese PTFE femoro-femural. Isolamento de Pseudo-
monas aeruginosa no trombo vascular. Evolução favorável sem
outras intercorrências.
A resolução cirúrgica com preservação do transplante é invulgar
e permitiu a manutenção de ambos os enxertos, actualmente nor-
mofuncionantes.

� PO013

ENVOLVIMENTO ILEAL POR GRANULOMAS
NECROSANTES EM DOENTE TRANSPLANTADA
RENAL HÁ 16 ANOS

Ana Beco (1); Manuela Bustorff (1); Susana Sampaio (1); Gerardo
Oliveira (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de S. João / Porto / Portugal

Doente de 67 anos, sexo feminino, com IRC de etiologia indeter-
minada com início de programa regular de Hemodiálise em Setem-
bro de 1989. Historia de HTA, sem outros antecedentes relevan-
tes. Submetida a apendicectomia com 37 anos. Sem intercorrências
no período dialítico. Submetida a transplante renal em Agosto de
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1990, cirurgia sem complicações iniciou imunosupressão tripla com
ciclosporina, azatioprina e prednisolona. Foi substituida azatiopri-
na por micofenolato mofetil em 2003. Creatinina basal de 1,4mg/dl.
Manteve-se assintomática até Junho de 2006, altura em que ini-
ciou quadro de 3 semanas de dor abdominal, febre, diarreia e
astenia. Recorreu ao SU do HSJ onde se apresentou com mau
estado geral, desidratada, hipotensa, febril, com dor no local do
aloenxerto renal.
Analiticamente apresentava leucocitose, neutrofilia, PCR elevada,
Pcreat: 1,77mg/dl, sedimento urinário com leucocitúria e hema-
túria. Fez ecografia abdominal que mostrou espessamento da ulti-
ma ansa ileal e cego, sem alterações do aloenxerto renal. Foi inter-
nada com o diagnóstico de pielonefrite do aloenxerto renal e
iniciou antibioterapia com amoxicilina+acido clavulânico. Por agra-
vamento da dor abdominal e persistência de febre fez colonos-
copia com biopsia-envolvimento ileal por processo inflamatório
crónico, com granulomas necrosantes. 
Sem envolvimento do restante tubo digestivo. Ziehl-nielsen nega-
tivo. PCR de Mycobacterium tuberculosis do suco gástrico e uri-
na negativo. Iniciou terapêutica para Doença de Crohn com aumen-
to da dose de corticoterapia e 5-ASA. Por má resposta com
manutenção de febre e estudo microbiológico sem isolamento de
agente infeccioso, fez TAC abdominal -sem abcessos e revisão da
biopsia ileal. Foi detectada em cortes mais profundos caseifica-
ção dos granulomas. Suspendeu 5-ASA e iniciou terapêutica tuber-
culostática. Teve boa evolução clínica inicial. Os exames culturais
para micobacterias do material de biopsia e suco gástrico colhi-
dos no início do internamento positivaram. 
Após três semanas de terapêutica tuberculostática desenvolveu
quadro de insuficiência respiratória com febre, dispneia, crepita-
ções na base pulmonar direita, leucocitose, neutrofilia e PCR ele-
vada. RX pulmonar sem alterações. Iniciou antibioterapia empí-
rica com levofloxacina e meropenem. Três dias depois por
persistência de febre, agravamento da insuficiência respiratória
e agravamento radiológico iniciou cotrimoxazol e realizou bron-
cofibroscopia. A imunoflurescência directa para Pneumocystis cari-
nii foi positiva, restante estudo microbiológico negativo. Teve agra-
vamento da insuficiência respiratória com necessidade de suporte
ventilatório Faleceu alguns dias depois em falência multiorgâni-
ca por Pneumonia por Pneumocystis carinii.

� PO014

LINFOMA T ASSOCIADO A INFECÇÃO POR EBV 
EM DOENTE TRANSPLANTADO RENAL

Lúcia Parreira (1); Filipa Mussungo (1); André Weigert (1); Marga-
rida Bruges (1); Augusta Gaspar (1); A. Pita Negrão (1); Isabel Ribei-
ro (2); Domingos Machado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz, CHLO / Carna-
xide / Portugal

(2) Serviço de Hematologia / Hospital de Egas Moniz, CHLO / Lis-
boa / Portugal

As neoplasias continuam a ser uma causa importante de morbi-
lidade e mortalidade no doente transplantado renal, sendo 15%
a 25% destes casos neoplasias linfoproliferativas. Existe uma for-
te associação deste tipo de patologia com a infecção por EBV,
na sua grande maioria processos linfoproliferativos de linfócitos

B, estando também descrita esta associação com neoplasias lin-
foproliferativas de células T, embora mais raramente.
Um doente de 50 anos, raça negra, com nefroangiosclerose, em
hemodiálise durante 6 anos, recebeu em 1999 um transplante cada-
vérico com duas compatibilidades em DR, sendo submetido a imu-
nossupressão com ciclosporina, micofenolato de mofetil (MMF)
e prednisona. Na altura tinha serologias para EBV e CMV com-
patíveis com infecção antiga. Em Março de 2006, por diagnósti-
co de displasia gengival de alto grau, a imunossupressão foi alte-
rada para everolimus, MMF e prednisona. Em Maio de 2006 surge
tumefacção na hemiface direita com diagnóstico inicial de abces-
so dentário, sem melhoria com antibioterapia. Verificou-se rápi-
do aumento da tumefacção e evidência de celulite da hemiface
direita. Efectuou então TAC que não mostrou abcesso, evidencian-
do processo com destruição da mandíbula. A biópsia efectuada
foi compatível com processo linfoproliferativo células T. Clinica-
mente com o crescimento rápido da massa tumoral houve ero-
são da artéria mandibular com hemorragia aguda, necessitando
de intervenção cirúrgica para controlo. A imunofenotipagem do
sangue medular e periférico, com estudo citogenético, revelou
número elevado de linfócitos T CD8. A biópsia óssea foi negati-
va para processo infiltrativo e a TAC toraco-abdomino-pélvica sem
alterações. Verificou-se PCR DNA EBV positivo. Iniciou quimiote-
rapia (CHOP) que efectuou entre Julho e Dezembro de 2006, com
aparente remissão. Manteve como imunossupressão everolimus
e prednisona. 
Em Fevereiro de 2007 surge quadro de febre com anemia, trom-
bocitopénia, e insuficiência renal aguda. A PET efectuada foi suges-
tiva de recidiva do linfoma. Verificou-se número elevado de célu-
las NK no sangue periférico e medula óssea. Foi avaliado por
Hematologia para iniciar novo esquema de quimioterapia. No
entanto, ocorreu agravamento rápido do quadro clínico com trans-
formação blástica e lise tumoral espontânea, tendo o doente fale-
cido antes de iniciar esta terapêutica.

� PO015

PERTURBAÇÃO PSICÓTICA EM DOENTE
TRANSPLANTADA RENAL, UM EFEITO RARO 
DO TACROLIMUS

Sónia F Sousa (1); Miguel Martins (2); Ângela Venâncio (2); Susa-
na Pereira (1); Serafim Miguel Guimarães (1); Joaquim F Seabra
(1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

(2) Serviço de Psiquiatria / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

Existem várias razões para que o transplante renal esteja asso-
ciado a um risco acrescido de psicose, entre elas o uso de ini-
bidores da calcineurina, no entanto, há poucos casos descritos
de psicose após o transplante renal. A neurotoxicidade e o delí-
rium foram já associadas ao o uso de tacrolimus (Fk) no transplan-
te renal e hepático e os níveis plasmáticos altos de Fk a estados
de ansiedade. A severidade dos sintomas psicóticos correlacio-
na-se positivamente com os níveis plasmáticos de Fk. 
Os autores apresentam um caso clínico de uma doente de 34 anos
de idade com debilidade intelectual e sem antecedentes psiquiá-
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tricos conhecidos. Transplantada renal há 3 anos e imunossuprimi-
da com Fk, MMF e prednisolona. Função do enxerto renal prévia
normal (Pcreat: 0,9 mg/dL). Cumpria medicação imunossupressora.
Quatro meses antes do internamento apresentou inquietação psi-
comotora, ideias delirantes de conteúdo sexual e persecutório e
actividade alucinatória auditiva. Admitida por agravamento da fun-
ção do enxerto (Pcreat: 1,2 mg/dL) e suspeita de abandono da
medicação imunossupressora. Tinha níveis adequados de Fk pelo
que não se confirmou a descontinuação do fármaco. Transferida
para o Serviço de Psiquiatria, foi medicada com risperidona em
doses terapêuticas, mas sem remissão do quadro clínico.?O hemo-
grama e a bioquímica foram normais. Fez TAC cerebral que não
revelou alterações.
Por suspeita de psicose induzida pelo Fk suspendeu o fármaco
na quarta semana de internamento, introduzindo-se a ciclospo-
rina. Constatou-se resolução do quadro psicótico 48 horas após
a descontinuação do fármaco, tendo alta para o domicílio 2 meses
depois, sem necessidade de qualquer medicação anti-psicótica.
Após a alta retomou inadvertidamente o Fk, desenvolvendo novo
episódio psicótico com as mesmas características do anterior. Pro-
cedeu-se à suspensão imediata do Fk em regime de internamen-
to com resolução rápida do quadro clínico, estando ao 2º dia sem
ideias delirantes nem actividade heteróloga.
A recidiva do episódio psicótico com a toma do Fk fundamentou
o diagnóstico de psicose associada a este fármaco.

� PO016

IMUNOSSUPRESSÃO DE INDUÇÃO:
TIMOGLOBULINA VERSUS BASILIXIMAB

Rui A Filipe (3); Catarina Romãozinho (1); Fernando Macário (1);
Rui Alves (1); Alfredo Mota (2); Mário Campos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / HUC / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Urologia e Transplantação Renal / HUC / Coimbra /

Portugal
(3) Serviço de Nefrologia / HAL / Castelo Branco / Portugal

A terapêutica de indução com anticorpos permite diminuir a fun-
ção tardia do enxerto e os episódios de rejeição aguda.
Avaliámos a eficácia e segurança de dois regimes de indução: timo-
globulina (Timo) vs basiliximab (Basi).
Tratou-se de um estudo retrospectivo envolvendo 61 doentes sub-
metidos a transplante renal na nossa Unidade de Transplantação
Renal (2005-2006). 
Compararam-se as características do dador e receptor, risco imu-
nológico, função do enxerto (imediata e aos 9 meses), rejeição
aguda (RA), infecções, efeitos secundários, perda de enxerto e
morte em dois grupos de doentes: Timo (41%, n=25) ou Basi (59%,
n=36) associado a micofenolato de mofetil, tacrolimus e metil-
prednisolona (esquema de suspensão rápida ao fim de 3 tomas).
Variação segundo o sexo, etiologia da Insuficiência Renal Cróni-
ca e perfil imunológico não significativas. Não se constatou dife-
rença entre a função do enxerto imediata e aos 9 meses, bem
como na RA (Timo:0%; Basi:8%). O grupo Timo apresentou alte-
rações hematológicas significativamente mais frequentes (60% com
leucócitos abaixo de 3000/uL no grupo Timo vs 0% no grupo Basi,
p=0,000; 92% com plaquetas inferiores a 150000/uL no grupo
Timo vs 51% no grupo Basi, p=0,001) e graves (p=0,02), rever-

tidas no momento da alta. Não houve diferença no que respei-
ta: infecções, efeitos secundários, perda de enxerto (n=1, grupo
Basi) e morte (n=1, grupo Timo).
A indução com timoglobulina e basiliximab mostrou perfil idên-
tico de eficácia, embora com maiores efeitos secundários hema-
tológicos no grupo Timo.

� PO017

HIPERTENSÃO ARTERIAL APÓS TRANSPLANTAÇÃO
RENAL – CASO CLINICO

Lúcia Parreira (1); André Weigert (1); M. Margarida Bruges (1); Augus-
ta Gaspar (1); A. Pita Negrão (1); Manuel Almeida (2); Domingos
Machado (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz, CHLO / Carna-
xide / Portugal

(2) Serviço de Cardiologia / Hospital de Santa Cruz, CHLO / Car-
naxide / Portugal

Em transplantação renal a estenose da artéria renal ou da arté-
ria ilíaca proximal à anastomose do enxerto resulta em hiperten-
são arterial (HTA) e alteração da função renal, comportando-se
como uma HTA renovascular em rim único. É uma causa poten-
cialmente corrigível de disfunção do enxerto renal.
Um doente de 44 anos, raça caucasiana, com nefropatia de reflu-
xo, esteve 8 anos em hemodiálise. Tinha HTA grave controlada
com atenolol, enalapril, clonidina e minoxidil e vasculopatia arte-
rial femuro-popliteia à direita não obstrutiva, sem doença valo-
rizável à esquerda.
Foi submetido a transplante renal de dador cadáver em Feverei-
ro de 2007. Intra-operatóriamente foram detectadas placas con-
cêntricas calcificadas na artéria iliaca esquerda. Houve período
de hipotensão arterial durante a intervenção cirurgica. Iniciou imu-
nossupressão com tacrolimus, micofenolato de mofetil e predni-
sona. Pós-operatório com diurese imediata, com ecodoppler do
enxerto renal sem alterações e renograma com boa perfusão do
enxerto e função estimada inferior ao esperado, sugestivo de
necrose tubular aguda. Houve redução progressiva da creatininé-
mia (Cr) até 2,2 mg/dl ao 10º dia pós transplante. Os níveis séri-
cos de tacrolimus mantiveram-se entre 7,5-12 ng/ml. 
Verificou-se, no entanto, HTA grave com necessidade de terapêu-
tica anti-hipertensora com múltiplos fármacos, encontrando-se no
12º dia pós transplante medicado com nifedipina, metoprolol, furo-
semida, clonidina, dinitrato de isossorbido e minoxidil, sem con-
trolo tensional. Iniciou então terapêutica com enalapril, tendo-se
verificado anúria súbita com duração de algumas horas e agra-
vamento da função renal com aumento da Cr para 5,6 mg/dl. Sus-
pendeu-se o enalapril, efectuou novo ecodoppler dos vasos renais
observando-se amplitude sistólica da artéria renal e interlobula-
res reduzida, sem alterações do enxerto, e renograma com enxer-
to com boa perfusão. Dada a hipótese de estenose da artéria do
enxerto renal o doente foi submetido a angiografia com diagnós-
tico de lesão suboclusiva da ilíaca primitiva esquerda com mar-
cada calcificação e sem estenose da anastomose. Foi submetido
a angioplastia com colocação de stent. Verificou-se melhoria rápi-
da da função renal e melhor controlo tensional com possibilida-
de de redução dos fármacos anti-hipertensores. Actualmente veri-
fica-se HTA controlada com dois fármacos e Cr -1 mg/dl.
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� PO018

ANEMIA E DEFICIÊNCIA DE FERRO NO PÓS
TRANSPLANTE RENAL

Luís Resende (1); Nuno Rosa (1); Fernando Rodrigues (1); Gil Sil-
va (1); José Alves Teixeira (1); José Augusto Araújo (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / H.C.F. / Funchal / Portugal

Introdução: A anemia é uma das principais complicações da doen-
ça renal crónica sendo causa de elevada morbilidade e mortali-
dade. No entanto, no período pós-transplante renal o seu diag-
nóstico e tratamento permanecem insuficientes.
Objectivos: Avaliar a prevalência da anemia e da deficiência de
ferro, factores epidemiológicos e padrões de tratamento na popu-
lação de doentes transplantados renais seguidos na consulta de
pós-transplante renal do Hospital Central do Funchal.
Métodos: Entre Dezembro de 2006 e Fevereiro de 2007, foi efec-
tuada uma análise retrospectiva dos registos clínicos de 85 doen-
tes seguidos na consulta de pós-transplante renal, com idade
≥16 anos, com enxerto funcionante e função renal estável, com
>6 meses de transplante. A anemia foi definida como um valor
de hemoglobina (hgb) <13g/dL para o sexo masculino e <12g/dL
para o sexo feminino, sendo a anemia grave definida como um
valor de hgb ≤11g/dL. Os valores de referência da ferritina, fer-
ro sérico e saturação de transferrina estão de acordo com as
recomendações das K-Doqi. A TFGe foi calculada segundo a fór-
mula MDRD7. 
Resultados: Foram estudados 85 doentes (60% do sexo mascu-
lino; idade média 44,46±13,7 anos; tempo de transplante 83,5±67,1
meses; 56,5% efectuavam esquema imunosupressor baseado em
corticosteróides + ciclosporina A + micofenolato de mofetil; 96,5%
dador cadáver; TFGe de 52,1±15,4 mL/min/1,73m2). 
Dos 85 doentes, 26 doentes (30,6%) apresentavam anemia e
9 doentes (10,6%) apresentavam anemia grave. Quarenta doen-
tes (47,1%) com ferritina<100ng/mL, 18 doentes (21,2%) com fer-
ro sérico <60Ìg/dL e 27 doentes (31,8%) com saturação da trans-
ferrina <20%. Treze doentes estavam sob tratamento com
Agentes Estimulantes da Eritropoiese, 6 dos quais com anemia
grave. 
Na análise estatística verificou-se que os níveis de hgb são mais
baixos nos doentes do sexo feminino (anemia em 17,6% com
p=0,01 e anemia grave em 9,4% com p=0,172), nos doentes cujo
esquema de imunosupressão não incluía corticosteróides
(p=0,031) e nos doentes sob terapêutica imunossupressora com
micofenolato de mofetil (p=0,033). Registou-se na correlação de
Pearson uma relação estatisticamente significativa entre o valor
de hgb e a TFGe (R=0,352, p=0,001), entre o valor de hgb e o
ferro sérico (R=0,247, p=0,023) e entre os valores de PCR com
os valores de ferro sérico e saturação de transferrina (R=-0,280
p=0,009 e R=-0,232 p=0,033 respectivamente). 
Na análise multivariada por regressão logística verificou-se que
níveis mais baixos de TFGe apresentavam uma maior probabi-
lidade de ter anemia (B=-0,057) e que doentes que não faziam
ciclosporina apresentavam um risco maior de ter anemia
(ExpB=5,512). 
Conclusões: A anemia no pós-transplante renal permanece sub-
diagnosticada e o seu tratamento não permite, na maioria dos
casos, atingir as recomendações actuais. O protocolo de imuno-
supressão parece influenciar a sua prevalência.

� PO019

NÓDULOS PULMONARES EM TRANSPLANTADO
RENAL: NEM TUDO O QUE PARECE É

Catarina Romãozinho (1); António Patrício (1); Fernando Macário (1);
Alfredo Mota (2); Mário Campos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra
/ Coimbra / Portugal

(2) Serviço de Urologia e Transplantação Renal / Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

Os doentes com Insuficiência Renal Crónica (IRC) submetidos a
transplante renal exibem risco aumentado de infecção e neo-
plasia. Nestes doentes, durante a investigação etiológica de um
síndrome febril, por vezes, somos surpreendidos com o diag-
nóstico de entidades clínicas pouco frequentes na prática médi-
ca diária.
Apresenta-se o caso de um doente de 52 anos de idade, com
IRC secundária a Doença Renal Poliquística do Adulto, subme-
tido a transplante com rim de cadáver (27/09/2005), sob imu-
nossupressão com sirolimus, micofenolato de mofetil e predni-
sona. Verificou-se diurese imediata, com boa evolução da função
do enxerto. No 6º dia pós-transplante, desenvolveu Rejeição Agu-
da Vascular, tratada com metilprednisolona ev, conversão para
tacrolimus e timoglobulina, com melhoria da função (creatiné-
mia de 2,2 mg/dl, com redução para 1,3 mg/dl). Aos 10 meses
pós-transplante, iniciou quadro clínico insidioso de tosse seca
e febre, refractário à antibioterapia empírica com levofloxacina
(14 dias). Sem dispneia, com parâmetros gasimétricos normais.
Na radiografia do tórax, foi identificado padrão multinodular em
toda a extensão de ambos os campos pulmonares, de dimen-
sões centrimétricas, compatível com processo metastático e/ou
infeccioso, confirmado por TAC de alta resolução. O estudo micro-
biológico foi negativo para bactérias, vírus e fungos, incluindo
as culturas do lavado bronco-alveolar. Foi excluída embolização
séptica (ausência de vegetações valvulares no ecocardiograma).
A investigação da origem de um possível tumor primitivo com
metastização pulmonar (endoscopia do tubo digestivo e TAC tora-
co-abdomino-pélvica) foi, igualmente, inconclusiva. Do estudo
histológico realizado, destacou-se a ausência de células neo-
plásicas (citologia do escovado e biópsia transbrônquica). Por
último, foi submetido a biópsia transtorácica, demonstrando infil-
trado intersticial (linfócitos e plasmócitos) e reacção granulo-
matosa epitelial. Tal resultado histológico, na presença de sin-
tomatologia característica e história de exposição crónica a
antigénio (Ag) conhecido: pombos, conduziu ao diagnóstico de
Pneumonite de Hipersensibilidade (Pulmão do criador de aves).
Procedeu-se, então, à evicção do Ag causal ambiental e redu-
ção da imunossupressão, assistindo-se a resolução completa do
quadro clínico e radiológico.
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� PO020

SINDROME NEFRÓTICO POR LESÕES MINIMAS 
EM DOENTE TRANSPLANTADO RENAL

Lúcia Parreira (1); M. Margarida Bruges (1); Augusta Gaspar (1);
A. Pita Negrão (1); Ana Paula Martins (2); Domingos Machado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz, CHLO / Carna-
xide / Portugal

(2) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital de Santa Cruz, CHLO
/ Carnaxide / Portugal

O sindrome nefrótico é uma situação frequente no doente transplan-
tado renal. A doença por lesões minimas (DLM) pós transplante renal
é uma causa pouco frequente e potencialmente reversível de sindro-
me nefrótico, parecendo não afectar a função renal a longo prazo. 
Uma doente de 31 anos, raça caucasiana, com insuficiência renal

por nefropatia congénita, recebeu um transplante renal de dador cada-
vérico após 4 anos em hemodiálise. Existiam compatibilidades em
A24, B51 e DR12(5). Iniciou imunossupressão com tacrolimus, mico-
fenolato de mofetil (MMF) e prednisona. Não existiram complicações
no pós transplante e ao 17º dia tinha creatininémia (Cr) 0,8 mg/dl.
Dois anos após a transplantação, continuando sem intercorrências,
por intenção de engravidar, alterou-se a imunossupressão para
ciclosporina, azatioprina e prednisona. Iniciou então quadro pro-
gressivo de diminuição da diurese, edemas dos membros inferio-
res e aumento ponderal de 13 kg em 2 meses. Verificou-se existir
proteinúria 3,8g/24h, hipoalbuminémia, hiperlipidémia e alteração
da função renal (Cr-1,3 mg/dl). O estudo imunológico foi negativo.
Foi submetida a biópsia do enxerto renal que revelou glomerulos
morfologicamente normais, compartimento tubulo-intersticial com
infiltrado mononuclear com tubulite sugestivo de rejeição aguda
de grau I e imunofluorescência negativa. No exame ultraestutural
verificou-se esbatimento dos pedicelos e de algumas microvilosi-
dades sem alteração das membranas basais, compativel com DLM.
Efectuou terapêutica com 3 pulsos de 500mg de metilprednisolo-
na, seguido por prednisona 0,5 mg/kg de peso. A imunossupres-
são foi posteriormente alterada para tacrolimus e micofenolato de
mofetil, dado a doente ter desistido de engravidar.
Observou-se regressão do sindrome nefrótico e melhoria da fun-
ção renal. Nove meses após o diagnóstico encontra-se em remis-
são do sindrome nefrótico e com função renal normal. 

� PO021

INFECÇÃO POR CMV NO PRIMEIRO ANO 
PÓS-TRANSPLANTE RENAL

Ana Beco (1); Carlos Silva (2); Ana Oliveira (1); Raquel Cabral (1);
Susana Sampaio (1); Gerardo Oliveira (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de S. João / Porto / Portugal
(2) Serviço de Urologia / Hospital de S. Marcos / Braga / Portugal

Introdução: A exposição ao vírus CMV (comprovada por atc CMV
positivo) está presente numa percentagem elevada da popula-
ção em geral e pode causar infecção clinicamente importante nos
transplantados renais. A incidência da infecção pode chegar aos
60% e repercutir-se na morbilidade e mortalidade. 

Existem vários protocolos para reduzir a incidência de doença por
CMV no transplante renal. No nosso Hospital fazemos profilaxia
de infecção por CMV a todos os doentes com atc CMV negativo
receptores de rins de dadores atc CMV positivo e quando utili-
zamos protocolos de indução de imunosupressão com globulina
anti-timócito (ATG). 
Métodos: O objectivo do estudo foi avaliar a incidência de infec-
ção por CMV nos transplantados renais e a eficácia do nosso pro-
tocolo através da recolha dos dados demográficos, resultados labo-
ratoriais, causa de Insuficiência Renal Crónica, intercorrências pós
transplante renal e terapêuticas efectuadas.
Resultados: Entre 2003 e 2006, foram submetidos a transplante
renal no nosso Hospital 117 doentes adultos. Destes 84 (71,7%)
eram do sexo masculino, e 33 (28,2%) eram do sexo feminino.
A idade média na altura do transplante foi 45,6±12,1. 
A causa mais prevalente de IRC terminal (quando conhecida) foi
a DRPAD (15 doentes), seguida da nefropatia IgA (10 doentes) e
nefropatia diabética (9 doentes).
Os esquemas de imunosupressão mais utilizados foram: imunosu-
pressão tripla com ciclosporina+prednisolona+micofenolato mofetil
em 62 doentes (52,9%); tacrolimus+prednisolona+micofenolato mofe-
til em 48 (41,2%). A indução com ATG e outros esquemas de imu-
nosupressão foram opções utilizadas em apenas 7 doentes (5,9%).
Do total de dadores 112 (95,8%) tinham atc CMV positivo. Dos
doentes transplantados 99 (84,7%) tinham atc CMV positivo e
18 (15,3%) tinham atc CMV negativo. 
De acordo com o nosso protocolo 19 transplantados (16,2%) fize-
ram profilaxia da infecção por CMV. Dezasseis doentes por apre-
sentarem atc CMV negativo e terem sido transplantados com rins
de dadores com atc CMV positivo e os restantes 3 doentes por
terem efectuado imunosupressão com ATG. 
Cinco doentes transplantados (4,2%) desenvolveram doença.
Nenhum deles tinha feito profilaxia.
No seguimento após transplante renal, 18 doentes (15,3%) inicia-
ram tratamento com valganciclovir por apresentarem mais de 10
células atgCMV positivo, sem qualquer sintomatologia de infecção.
Conclusão: Os resultados mostram que a incidência de infecção
por CMV nos nossos doentes transplantados foi semelhante à veri-
ficada utilizando outros protocolos mais abrangentes de profila-
xia e vigilância de infecção por CMV.

� PO022

TERAPÊUTICAS DE INDUÇÃO NA NEFRITE LÚPICA:
AZATIOPRINA, CICLOFOSFAMIDA ENDOVENOSA
E MICOFENOLATO MOFETIL

Vitor Ramalho (1); Beatriz Malvar (1); Pedro Pessegueiro (1); Manuel
Amoedo (1); Carlos Pires (1) 

(1) Unidade Nefrologia / Hospital Espírito Santo / Évora / Portugal

Introdução: A nefrite lúpica (NL) é um factor importante de morbi-
lidade e mortalidade nos doentes com lúpus eritematoso sistémi-
co (LES). O prognóstico destes doentes melhorou com os avanços
na terapêutica imunossupressora. O objectivo deste estudo foi ava-
liar a eficácia da terapêutica de indução com azatioprina (AZA), ciclo-
fosfamida endovenosa (CYC) e micofenolato mofetil (MMF).
Métodos: Analisámos retrospectivamente os processos de 9 doen-
tes com nefrite lúpica (6 com classe IV WHO e 3 classe 3 WHO).
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Três doentes foram tratados com AZA 1,4mg/Kg/dia, 3 com CYC
0,5/m2 em pulsos mensais (6 meses seguido de pulsos trimes-
trais) e 4 com MMF 1-3g/dia. Um dos doentes fez o “switch” para
MMF após ser refractário à CYC. Foram avaliadas a creatinina, pro-
teinúria e hematúria nos meses 0, 3, 6 e 12. Foram também regis-
tados os tempos de remissão parcial e completa, os efeitos secun-
dários e as complicações infecciosas. Foi considerada remissão
completa quando a creatinina <1,2 mg/dl, proteinúria <0,2g/24h e
hematúria <5 eritrócitos por campo de grande ampliação (CGA).
A remissão foi parcial quando a creatinina <1,2 mg/dl, proteinú-
ria 0,2-2g/24h e hematúria <5 eritrócitos por CGA. Os resultados
são apresentados sob a forma de média e desvio padrão, e a
análise estatística foi efectuada com os testes Wilcoxon e Mann-
Whitney (p<0,05).
Resultados: Verificou-se uma ligeira redução nos valores de creati-
nina após os 12 meses de tratamento nos 3 grupos, mas sem signi-
ficado estatístico. A hematúria resolveu após 3 meses de tratamen-
to em 4 doentes e após 6 meses em 2, sem diferenças entre os
grupos (pns). Nos grupos tratados com MMF e AZA houve uma redu-
ção de quase 90% da proteinúria aos 12 meses (MMF p<0,034 e
AZA p<0,045), enquanto que no grupo CYC foi apenas de 15% (mês_12
MMF vs CYC p<0,034). Os doentes tratados com MMF e CYC obti-
veram a remissão completa mais rapidamente: 12±8 e 17±1 meses
respectivamente; enquanto que no grupo AZA apenas após 36±12
meses (MMF vs AZA p<0,024; CYC vs AZA p<0,04). A remissão par-
cial foi obtida após 3,5 e 8 meses nos grupos CYC, MMF e AZA res-
pectivamente (pns). Não se verificaram efeitos secundários e hou-
ve apenas uma infecção por herpes zoster em cada grupo.
Conclusão: Embora o número de doentes seja pequeno, o MMF
parece ser tão eficaz como a CYC como terapêutica de indução
na NL. As remissões parciais e completas foram obtidas mais cedo
com CYC e MMF respectivamente. A AZA foi inferior ao MMF e CYC
como terapêutica de indução na NL.

� PO023

CASUÍSTICA DA CONSULTA DE REFERÊNCIA
DE NEFROPATIA DIABÉTICA – 2002 A 2006

Susana Machado (1); Ana Galvão (1); Rui Alves (1); Mário Campos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra
/ Coimbra / Portugal

A diabetes mellitus (DM) representa actualmente um grave pro-
blema de Saúde Pública e a nefropatia diabética constitui uma
causa de insuficiência renal crónica terminal de grande relevân-
cia em Portugal e no Mundo.
O principal objectivo deste estudo descritivo consistiu em avaliar
a população de diabéticos enviada à consulta de referência de
nefropatia diabética do Serviço de Nefrologia do HUC, entre 2002
e 2006, relativamente ao estado clínico, analítico e terapêutico. 
Foram analisados 109 doentes diabéticos com média etária de
63,4±14,5 anos, na sua maioria com DM tipo 2, com 16,0±9,7 anos
de evolução. Aproximadamente metade dos diabéticos encontra-
va-se a cumprir tratamento com insulina e verificava-se um bom
controlo glicémico (HbA1C < 7%) em apenas 31% da totalidade
da população em estudo. Cerca de 78% dos doentes eram hiper-
tensos, a maioria com valores tensionais não controlados e ape-
nas 14% não se encontrava medicado com fármacos que actuam

no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Das restantes clas-
ses farmacológicas hipotensoras salientava-se a utilização de diu-
réticos e antagonistas dos canais de cálcio em 57 e 35% dos
doentes, respectivamente. 
A população em estudo apresentava uma prevalência significati-
va de complicações micro e macroangiopáticas, destacando-se a
retinopatia e cardiopatia isquémica em 61 e 37% dos diabéticos,
respectivamente. A maioria dos doentes apresentava outros fac-
tores de risco cardiovascular, tais como, IMC > 25 kg/m2 (84,2%),
hipercolesterolémia (59,6%) e hiperuricémia (61,5%).
O valor da creatinina plasmática do grupo em estudo foi de 1,8±0,9
mg/dl e a TFG estimada pela equação MDRD de 46,1±24,5
ml/min/1,73m2. A maioria dos doentes distribuía-se pelos estadio 3
(41%), estadio 4 (26%) e estadio 2 (21%) da Doença Renal Cróni-
ca. Cerca de 26% da totalidade dos doentes apresentava microal-
buminúria (30-299 mg/24h) e 65%, macroalbuminúria (≥ 300 mg/24
h). O valor médio de albuminúria foi de 1,8±2,6g/24h.
Pela análise dos resultados, concluímos que se tratava de uma
população com idade avançada, obesa, com mau controlo meta-
bólico, múltiplos factores de risco cardiovascular e com compli-
cações micro e macroangiopáticas estabelecidas, nomeadamen-
te envolvimento renal avançado. Este facto alerta tanto para a
importância da abordagem preventiva da DM a nível dos cuida-
dos primários de saúde, como para, uma intervenção multidisci-
plinar para redução da mortalidade, morbilidade e melhoria da
qualidade de vida do doente diabético.

� PO024

GLOMERULONEFRITE MEMBRANO-PROLIFERATIVA
– REVISÃO DE BIOPSIAS RENAIS

Sónia Sousa (1); Olga Robles (2); Roberto Alvarez (2); Jorge Pom-
bo (2); Serafim Miguel Guimarães (1); Eduardo Vazquez Martul (2);
Joaquim Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

(2) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital Juan Canalejo / La
Coruña / Espanha

A glomerulonefrite membrano-proliferativa (GNMP) caracteriza-se
por proliferação mesangial difusa e espessamento da parede capi-
lar. Embora seja frequentemente idiopática o diagnóstico histo-
lógico de GNMP obriga à procura de causas secundárias. A GNMP
é uma das causas major de Síndrome Nefrótico (SN) e correspon-
de a 5-20% de todas as glomerulonefrites primárias.
Os autores analizaram retrospectivamente os casos de GNMP, diag-
nosticados entre Janeiro 1995 e Outubro de 2006 num único cen-
tro de referência, revendo todas as biopsias renais e histórias clí-
nicas num total de 40 casos, dos quais 12 incluíam ME.
Das GNMP, 21 eram primárias e 19 eram secundárias. A idade média
foi de 47,5±17,05 anos nas primárias e 44,2±20,35 anos nas secun-
dárias, sendo o sexo masculino o mais prevalente em ambos os
grupos (GNMP primárias: F:7;M:14, GNMP secundárias: F:7;M:12).
O estudo por imunofluorescência foi positivo em todos os casos,
variando o tipo de depósitos imunes.
Nas GNMP primárias a manifestação clínica mais frequente foi o SN
em 15 doentes (71,4%) seguido da proteinúria nefrótica (9,5%). Os
três doentes restantes tinham insuficiência renal aguda, proteinú-
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ria sub-nefrótica e síndrome nefrítico. Trinta e oito por cento dos
doentes tinham hipertensão arterial (HTA), 80,9% dos doentes apre-
sentavam algum grau de insuficiência renal com uma creatinina média
de 4,2±4,38 mg/dL e todos tinham microhematúria. Nas 8 biopsias
em que se efectuou a observação por microscopia electrónica a loca-
lização preferencial dos depósitos foi subendotelial em 6 biópsias
e as restantes tinham depósitos mesangiais. Em 98% dos doentes
a biopsia foi realizada no início da sintomatologia.
As causas mais frequentes de GNMP secundária foram a hepatite
por vírus C (9 casos) e o Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) (9 casos)
seguidos do Síndrome Anti-fosfolipidico (1 caso). Também neste gru-
po o SN foi a manifestação clínica mais frequente evidenciando-se
em 15 doentes (83,3%), apresentando os 4 doentes restantes pro-
teinúria na faixa nefrótica, proteinúria sub-nefrótica, insuficiência renal
rapidamente progressiva e síndrome nefrítico. Apenas 2 doentes não
apresentavam microhematúria e 10 doentes tinham HTA (52,6%).
Catorze doentes apresentavam insuficiência renal (73,7%) com uma
creatinina média de 3±2,28mg/dL. A localização preferencial nos 4
estudos por microscopia electrónica que se efectuaram foi a suben-
dotelial em 3 doentes e mesangial em 1 doente.

� PO025

SINDROME DE ALPORT NA CRIANÇA – PERFIL
CLÍNICO E ABORDAGEM TERAPÊUTICA

Susana Carvalho (1); Eunice Moreira (1); Conceição Mota (1); M
Sameiro Faria (1); Teresa Costa (1); Paula Matos (2); Joaquim Elói
Pereira (1)

(1) Serviço de Nefrologia Pediátrica / Hospital de Crianças Maria
Pia / Porto / Portugal

(2) Serviço de Pediatria / Hospital Geral de Santo António / Por-
to / Portugal

Introdução: O sindrome de Alport (SA) ou nefrite hereditária é uma
doença geneticamente heterogénea que resulta da alteração de um
componente estrutural major das membranas basais, o colagénio
tipo IV. Geralmente a transmissão da doença é ligada ao cromos-
soma X (cerca de 80%), mas variantes com transmissão autossó-
mica recessiva e autossómica dominante têm sido descritas. A pro-
posta do presente estudo foi avaliar o perfil clínico, história familiar
e abordagem terapêutica de doentes com SA em idade pediátrica.
Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com SA seguidos em
Consulta Externa de Nefrologia Pediátrica. Onze doentes foram
provenientes do Hospital de Crianças Maria Pia e cinco doentes
do Hospital Geral de Santo António. O diagnóstico foi baseado
nos critérios clássicos de SA: história familiar de hematúria com
ou sem progressão para insuficiência renal crónica terminal, sur-
dez neurossensorial progressiva, alterações oculares característi-
cas e/ou alterações características no estudo ultraestructural das
membranas basais glomerulares. Os parâmetros avaliados incluí-
ram: idade de apresentação, sexo, sintomatologia inicial, histó-
ria familiar, presença de surdez neurossensorial, alterações ocu-
lares, histologia renal, terapêutica e progressão da doença renal.
Resultados: Foram avaliados 16 doentes com SA (11 do sexo mas-
culino) pertencentes a 12 famílias. A história familiar foi positiva
em 13 doentes, sendo a transmissão ligada ao X em 12. A media-
na da idade de início da sintomatologia foi de 2,1 anos. Na pri-
meira avaliação (mediana de idade: 3 anos): 4 doentes enviados

por história familiar de SA ainda não apresentavam anomalias uri-
nárias, 6 apresentavam hematúria isolada (37,5%), 5 hematopro-
teinúria (31,3%) e 1 síndrome nefrótico (6,3%). Nenhum doente tinha
insuficiência renal (IR) à apresentação. A biópsia renal foi realiza-
da em 11 doentes. A média do tempo de seguimento foi 10,5±4,4
anos. Quatro doentes evoluíram para IR (3 do sexo masculino), três
dos quais com progressão para estadio V (12 e 15 anos sexo mas-
culino e 15 anos sexo feminino). Dos 12 doentes sem IR, 4 têm
síndrome nefrótico e os restantes mantêm anomalias urinárias. Em
10 doentes verificou-se surdez neurossensorial e nenhum apresen-
tou alterações oculares durante o seguimento. Catorze doentes foram
medicados com inibidor da enzima de conversão de angiotensina
e/ou antagonista dos receptores da angiotensina II. Em 5 doentes
com síndrome nefrótico foi associada ciclosporina A (CyA), haven-
do inicialmente melhoria da proteinúria, sem agravamento da fun-
ção renal. Após 3 anos de CyA, 2 dos 5 doentes suspenderam este
fármaco por apresentarem IR progressiva.
Conclusões: Quatro doentes evoluíram para IR precocemente na
vida, sendo o SA uma etiologia importante de IRC em idade pediá-
trica. O uso da CyA é controverso e deverá ser avaliado a longo
prazo, com um maior número de doentes.

� PO026

ASSOCIAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA
E MICOFENOLATO MOFETIL NO TRATAMENTO 
DA NEFRITE LÚPICA

Beatriz Malvar (1); Vitor Ramalho (1); Pedro Pessegueiro (1); Cristi-
na Jorge (2); José Diogo Barata (2); Manuel Amoedo (1); João Anice-
to (1); Carlos Pires (1) 

(1) Unidade de Nefrologia / Hospital do Espírito Santo / Évora /
Portugal 

(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz / Lisboa / Por-
tugal

O envolvimento renal ocorre em 60% dos doentes com Lúpus Eri-
tematoso Sistémico. O tratamento standard da nefrite lúpica clas-
se IV da Organização Mundial de Saúde (OMS) – glomerulonefri-
te proliferativa difusa – permanece a associação de ciclofosfamida
com corticosteroides. O micofenolato mofetil (MMF) tem emergi-
do como uma alternativa à imunossupressão com ciclofosfami-
da. O uso de imunoglobulina endovenosa (IVIG) no tratamento
da nefrite lúpica apenas tem sido descrito nos casos mais gra-
ves, em que os fármacos de primeira linha falharam. A sua asso-
ciação com o MMF mostrou-se útil como terapêutica de resgate
em casos isolados de nefrite lúpica resistente.
Descreve-se o caso clínico de uma jovem de 22 anos de idade,
com nefrite lúpica classe IV da OMS e pancreatite necro-hemor-
rágica, no qual os regimes imunossupressores tradicionais acar-
retam um elevado risco de toxicidade pancreática. Decidiu-se ini-
ciar terapêutica com IVIG em dose elevada durante 4 dias, associada
à redução acelerada da corticoterapia, seguida um mês depois de
MMF 1 g/dia. Dois meses depois e apesar da normalização dos
níveis de complemento e melhoria da função renal, perante a pre-
sença de sedimento urinário activo repetiu biopsia renal que reve-
lou a persistência da GN proliferativa difusa pelo que se adminis-
trou um segundo e último ciclo de IVIG. Após normalização das
enzimas pancreáticas procedeu-se ao aumento da dose de MMF
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para 2g/dia. Assistiu-se à redução progressiva da proteinuria (com
redução de 9 g/dia antes do tratamento para 400 mg/dia) e dos
valores séricos dos auto-anticorpos bem como a normalização dos
níveis de complemento, do sedimento urinário e da creatinina plas-
mática. Presentemente mantém-se em remissão clinica e labora-
torial, sob terapêutica de manutenção com MMF (1g/dia).
Um curto período de tratamento com associação de IVIG com MMF
permitiu o controlo da actividade da nefrite lupica poliferativa difu-
sa, obviando a necessidade de doses elevadas de citotoxicos. Estu-
dos subsequentes serão necessários para determinar o papel des-
te regime alternativo no tratamento da nefrite lupica resistente/
intolerante à terapêutica standard.

� PO027

PIELONEFRITE XANTOGRANULOMATOSA
E AMILOIDOSE: CASO CLÍNICO

Ana Oliveira (1); Raquel Cabral (1); Isabel Tavares (2); Luisa Loba-
to (3); Manuela Burstorff (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal 
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de São Marcos / Braga / Por-

tugal
(3) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santo António / Porto / Por-

tugal

A amiloidose secundária pode estar associada a infecções cróni-
cas nomeadamente bronquiectasias, osteomielite ou úlceras.
A pielonefrite (PNF) xantogranulomatosa é uma entidade pouco
frequente, associada a infecções do tracto urinário de repetição
e obstrução, caracterizada pela presença de massas renais infla-
matórias ricas em macrófagos carregados de lipídeos. 
Os autores apresentam o caso de uma doente do sexo feminino,
de 70 anos de idade, com antecedentes de neoplasia da mama e
litiase renal, sem história de cólica renal, que recorreu ao seu médi-
co assistente por edemas dos membros inferiores de aparecimen-
to recente, sem outros sintomas associados, nomeadamente uriná-
rios. Foi orientada para o serviço de urgência. No exame físico
apresentava hipotensão, uma massa palpável no flanco esquerdo
e edemas marcados dos membros inferiores. Analiticamente cons-
tatou-se insuficiência renal (Pcr-1,79 mg/dL, Pur-58 mg/dL), hipoal-
buminemia (0,8 g/dL), aumento da proteína C reactiva (143,2 mg/L)
e sedimento urinário com leucócitúria (>50 leucócitos/campo). Na
ecografia apresentava “imagens de massas com contéudo denso,
esboçando imagens de ar no hipocôndrio esquerdo”. Foi internada
no Serviço de Urologia, onde após realização de TAC renal, que reve-
lou “PNF xantogranulomatosa esquerda” foi submetida a nefrecto-
mia. No pós-operatório manteve edemas dos membros inferiores e
apresentou agravamento da função renal (Pcr- 3,98 mg/dL e Pur-
142 mg/dL). Na urina de 24 horas tinha proteinúria nefrótica (12g/dia).
O estudo imunológico, foi negativo exceptuando uma ligeira dimi-
nuição do C3c (79 mg/dL) com C4 normal. Os marcadores víricos
foram negativos. A histologia do rim nefrectomizado revelou PNF
xantogranulomatosa, litíase renal, atrofia renal, com pesquisa de subs-
tância amilóide negativa. Teve alta, orientada para a consulta de
nefrologia, onde repetiu a pesquisa de substância amilóide no rim
nefrectomizado, que foi positiva. A substância amilóide foi caracte-
rizada como AA. Um ano após o internamento a doente apresenta
função renal estável com uma taxa de depuração da creatinina de

24 mL/min e uma razão proteinas/creatinina na urina de 3,8.
Na revisão da literatura são raros os casos de PNF granulomato-
sa associada a amiloidose secundária. Neste caso a ausência de
sintomas de infecção urinária foi provavelmente responsável pelo
diagnóstico tardio de PNF xantogranulomatosa, com consequen-
te desenvolvimento de amiloidose secundária.
A pesquisa de substância amilóide deverá ser realizada nos doen-
tes com PNF xantogranulomatosa e proteinúria.

� PO028

NEFROPATIA ASSOCIADA AO HIV – UMA CONDIÇÃO
POTENCIALMENTE TRATÁVEL?

Ana Carina Ferreira (1); Fernanda Carvalho (1); Dulce Carvalho (1);
Joaquim Tomáz Calado (1); Fernando Nolasco (1); João Ribeiro San-
tos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Por-
tugal

A doença renal é uma complicação relativamente comum na his-
tória natural da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV). Esta tornou-se na 4ª causa de morte nos indivíduos em
estadio SIDA depois da Septicémia, Pneumonia e Doença Hepá-
tica. O espectro de doença renal entre os indivíduos infectados
pelo HIV é muito extenso e pode-se dividir em 3 classes: altera-
ções do equilíbrio hidro electrolítico e ácido base, Insuficiência
renal aguda e insuficiência renal crónica (IRC). Entre as causas
de IRC (também denominadas por Nefropatias associadas ao HIV)
constam 3 clássicas, a Nefropatia do HIV, a doença renal por Imu-
no Complexos e as Microangiopatias Trombóticas.Os autores apre-
sentam o caso de um homem de 44 anos, raça negra, com o diag-
nóstico de infecção por HIV em Outubro de 2006, sem história
de toxicodependência e sem hábitos medicamentosos, que é envia-
do à Consulta de Nefrologia por deterioração da função renal. 
Objectivámos um doente normotenso e sem sinais de sobrecarga
de volume. Analiticamente, apresentava IRC Grau 3 (creatinina plasmá-
tica (Pcr) de 2,8 mg/dl com clearence de creatinina (ClCr) de 35ml/min),
sem anemia e com proteinúria não nefrótica (1,8g nas 24h). Estava
em estádio SIDA, com CD4 de 35 células/mm e carga viral de 534000
cópias/ml. Ecograficamente, apresentava rins de dimensões aumen-
tadas, de contornos bem definidos e hiperecogénicos.
Propôs-se realização de Biopsia Renal, que revelou tratar-se de
uma Glomeruloesclerose Segmentar e Focal Colapsante (HIVAN).
Iniciou-se terapêutica antiretroviral altamente activa (HAART) com
Lamivudina, Abacavir e Lopinavir com Ritonavir e IECA (Enalapril
5mg/dia). Após 3 meses de terapêutica, o doente apresenta Pcr
1,3 mg/dl, com ClCr de 66,6 ml/min e proteinúria de 1,4 g nas 24h.
O HIVAN é a 3ª causa de IRCT em negros com idades compreen-
didas entre os 20 e os 64 anos, relaciona-se com CD4 baixos e/ou
outros critérios de SIDA e normalmente apresenta-se como um
Síndrome Nefrótico. A progressão para IRCT é muito rápida (de 1
a 4 meses) e por esse motivo é necessário tratamento agressi-
vo de forma a protelar a entrada destes doentes em diálise. 
Embora não exista nenhum estudo prospectivo para a avaliação da
eficácia do HAART no tratamento da IRC por HIVAN, há relatos de
excelente melhoria da função renal após início de HAART, aliás como
se mostra na apresentação do nosso caso. Estes resultados podem
reflectir o efeito directo da replicação viral nas células epiteliais renais.
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� PO029

REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA PROTEINÚRIA
NA DOENÇA DE FABRY APÓS UM PERÍODO CURTO
DE TRATAMENTO COM IECA E TERAPÊUTICA
ENZIMÁTICA RECOMBINANTE

Carlos Soares (1); Bernardo Faria (1); Tânia Sousa (1); Jesus Gar-
rido (1); Sérgio Lemos (1); Edgar Lorga (1); João Paulo Oliveira (2) 

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital de São Teotónio /
Viseu / Portugal

(2) Serviço de Genética Médica / Faculdade de Medicina / Porto /
Portugal

A Doença de Fabry (DF) é uma tesaurismose lisossómica rara, resul-
tante de mutações do gene da Alfa-Galactosidase A (GalA), cujo
locus se localiza em Xq22. A patogenia da doença é consequên-
cia da acumulação sistémica progressiva de glicoesfingolipídeos
(GLs) neutros. O rim é um dos órgãos mais afectados, sendo a
insuficiência renal crónica terminal complicação frequente no
homem. A expressão nefrológica inicial mais característica é a pro-
teinúria (UP). A progressão para a insuficiência renal crónica ter-
minal relaciona-se com a extensão dos depósitos de GLs no endo-
télio vascular renal. 
Apesar dos benefícios clínicos atribuídos à terapêutica de subs-
tituição enzimática recombinante (TER) na DF, não existem resul-
tados consistentes sobre a sua eficácia a nível da UP.
Apresentam-se os resultados relativos à função renal e UP duran-
te 18 meses de terapêutica combinada com inibidor da enzima
de conversão da angiotensina (IECA) e TER com Agalsidase Beta.
Homem, 41 anos, diagnóstico de DF em 2005 na sequência do ras-
treio familiar. Apresentava o fenótipo clássico da doença. O dosea-
mento da actividade da GalA leucocitária e plasmática foi de 0.25
e 0.20 nmol/h/mg (normal: 36-80 nos leucócitos e 6-19 no plas-
ma). O estudo molecular identificou a mutação Del153D (g7355del3).
A avaliação nefrológica inicial revelou UP próxima da faixa nefró-
tica (3.38 g / 24 H) e função renal normal (PCr – 1.2 mg/dl / TFG
– 107 ml/min.). O sedimento urinário revelou eritrocitúria. A pres-
são arterial era normal e não evidenciava edemas.
A biopsia renal (BR) mostrou extensa fibrose em < 10% dos glomé-
rulos; vacuolização do citoplasma dos podócitos e células epite-
liais tubulares; e área limitada de fibrose intersticial. O estudo ultras-
trutural mostrou abundantes corpos lamelares na maior parte das
células epiteliais, de muitas mesangiais e algumas endoteliais.
Em Junho de 2005 iniciou Lisinopril 10 mg qd e em Janeiro de
2006 TER com Agalsidase Beta na dose de 70 mg (~1 mg/Kg),
iv, cada 2 semanas.
A evolução da UP e função renal é expressa na tabela seguinte: 

Tabela 1

Basal – Início 6 Meses 11 Meses 16 Meses 18 Meses

Lisinopril – Início TER

Prot 24 h (g) 3.38 1.88 2.33 0.78 0.90

U Prot/Cr 1.90 1.16 1.75 0.57 0.58

TFG (ml/min) 107 146163 120 Pcr (mg/dl) 1.2 0.80.6 0.9

Estudos clínicos demonstraram a eficácia da TER na remoção dos
depósitos de GLs a nível do endotélio capilar do rim, coração e

pele, e recentemente, a redução da probabilidade de ocorrência
de qualquer evento clínico, nomeadamente renal, cardíaco ou cere-
brovascular. No entanto, relativamente à UP, conhecido factor de
risco para a progressão da doença renal e cardiovascular, não se
observaram alterações significativas. Apresentamos um caso de
redução significativa e sustentada da UP com estabilização da
função renal após um período curto de tratamento com Lisino-
pril e Agalsidase Beta. Este resultado positivo reflecte provavel-
mente o uso combinado de IECA e TER, bem como o reduzido
grau de glomerulosclerose encontrado na BR deste doente.

� PO030

22 ANOS DE BIÓPSIA RENAL NAS ILHAS 
DA MADEIRA E PORTO SANTO

NG Rosa (1); E Barber (2); L Resende (1); Gil Silva (1); A Teixeira
(1); F Rodrigues (1); MJ Galvão (2); A Brinca (2); F Carvalho (2);
JA Araújo (1); JR Santos (2) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal
/ Portugal 

(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Por-
tugal

Introdução: São muito poucos os estudos publicados sobre nefro-
patias, diagnosticadas por biópsia, em populações residentes em ilhas.
Objectivo e métodos: Descrever a epidemiologia e efectuar a cor-
relação clínico-patológica das doenças renais, diagnosticadas por
biópsia de rim nativo (BR), nas ilhas da Madeira e Porto Santo
(1985-2006).Análise retrospectiva com consulta dos processos clí-
nicos e revisão das lâminas histológicas.
Resultados: A taxa de BR para todas as idades foi de 4,38x105 habi-
tantes.  Das 236 BR, 127 (53,8%) foram efectuadas em indivíduos
do sexo masculino, 14 (5,9%) em crianças e 31 (13,1%) em idosos.
A idade média dos doentes foi de 41,3±19,4 (9-82) anos. A causa
mais frequente de BR foi o Síndrome Nefrótico (68; 30,4%) segui-
do pelas Alterações Urinárias Assintomáticas (67; 29,9%), a IRC (62;
27,7%), a IRA (24; 10,7%) e o Síndrome Nefrítico (3; 1,3%). Cons-
tatou-se ainda uma diminuição do número de glomérulos por bió-
psia (13,8±9,4) e do número de biópsias renais (11±6 biópsia/ano)
neste período. Apesar desta diminuição o número de glomérulos
manteve-se adequado para o diagnóstico. As doenças renais mais
frequentes foram as Glomerulopatias Primárias (85; 41%) seguidas
pelas Glomerulopatias Secundárias (49; 24%) e as Doenças Vascu-
lares e Intersticiais (31; 15%).  A Nefropatia IgA (25,12,1%) e a Nefri-
te Lúpica (25,12,1%) foram respectivamente as glomerulopatias pri-
mária e sistémica mais frequentes. Nas crianças, a Glomerulosclerose
Segmentar e Focal (3;25%) e o Síndrome Nefrótico (8; 58%) foram
respectivamente o principal diagnóstico histológico e a forma de
apresentação mais frequente para BR. Nos idosos a Amiloidose
(5;18%) foi o principal padrão histológico, tendo-se conseguido carac-
terizar a doença em 4 (80%; 2 AA, 2 tipo lambda) destes casos, e
o Síndrome Nefrótico (14;46%) a principal causa de BR.
Conclusão: A Nefropatia IgA e a Nefrite lúpica foram as glomeru-
lopatias primária e sistémica mais frequentes.Apesar do isolamen-
to insular, o estudo da BR foi possível com todas as técnicas dis-
poníveis e com resultados semelhantes aos publicados em
diferentes estudos e registos Europeus de BR.
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� PO031

SÍNDROMA NEFRÓTICA – CASUÍSTICA SERVIÇO
NEFROLOGIA CENTRO HOSPITALAR COIMBRA

Nuno Oliveira (1); F. Ferrer (1); F. Costa (1); P. Maia (1); A. Carreira (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

Introdução: A síndroma nefrótica constitui uma das formas mais
importantes de apresentação da patologia glomerular, sendo uma
das mais frequentes indicações para realização de biopsia renal.
Objectivos: Rever a casuística de biopsias renais em que a indi-
cação para biopsia foi a presença de síndroma nefrótica (defini-
da como proteinúria> 3,5gr/24 horas e presença de um ou mais
dos seguintes parâmetros: edemas, albumina sérica <35gr/l e hiper-
colesterolémia), caracterizando a população e os diagnósticos his-
tológicos obtidos. Avaliar o tratamento efectuado e evolução clí-
nica da patologia glomerular primária identificada.
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo de 1990 a 2006 reali-
zado com base na consulta do registo de biopsias do Serviço e
revisão dos processos clínicos.
Resultados: Efectuadas 102 biopsias por síndroma nefrótica, repre-
sentando 30% do total de biopsias efectuadas (336) no período
do estudo. Idades compreendidas entre os 15 e 82 anos, sendo
a média de 45±19 anos. Ratio M:F 1,4. Idade média no sexo mas-
culino foi de 49±18 anos e no sexo feminino de 38±18 anos. Os
diagnósticos histológicos obtidos foram: glomerulonefrite mem-
branosa 29 (27%), glomeruloesclerose segmentar focal 15 (15%),
doença de lesões mínimas 14 (14%), glomerulonefrite/nefropatia
crónica 10 (10%), nefrite lúpica 7 (7%), nefropatia IgA 6 (6%) e
amiloidose 3 (3%). Em 13 casos (13%), a biopsia foi branca ou
inconclusiva.

Tabela 1

Caracterização da Patologia Glomerular Primária

n Idade M:F Creatinina sr>110umol/l n Eritrocitúria n Proteinúria 

(anos) (%) (%) gr/24h

Lesões Mínimas 14 32±21 5:9 0 0 7,2±4,4

GN Membranosa 29 53±17 17:12 9 (31%) 13 (44%) 7,8±3,2

GESF 15 47±18 9:6 6 (40%) 4 (26,6%) 8,5±5,9

Nefropatia IgA 6 35±16 6:0 2 (28%) 4 (66%) 11±7,9

Conclusões: A síndroma nefrótica constitui uma das mais impor-
tantes indicações para realização de biópsia renal. As doenças
glomerulares primárias representam a patologia mais frequente-
mente identificada. Verificámos maior frequência da doença de
lesões mínimas em faixas etárias mais jovens e de glomerulone-
frite membranosa em idades mais avançadas. Constatámos pre-
domínio do sexo masculino na nefropatia de IgA, verificando-se
nas restantes patologias glomerulares uma distribuição equipa-
rável por sexo. Relativamente à forma de apresentação destaca-
mos o maior compromisso da função renal apresentado pelos
doentes com GESF e a ausência de diferença significativa dos valo-
res de proteinúria na apresentação entre os vários tipos de pato-
logia glomerular.

� PO032

RENAL BIOPSY IN ELDERLY PATIENTS: A SINGLE-
CENTER EXPERIENCE 

Ana Beco (1); Ricardo Neto (1); Susana Sampaio (1); Gerardo Oli-
veira (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de São João / Porto / Portugal

Introduction: The number of elderly patients referred for nephro-
logic evaluation is growing. It is a matter of debate whether bene-
fit obtained from renal biopsy outweighs risk in these patients.
The aim of our study was to report our experience with the use
of kidney biopsy in patients 65 years-old and older.
Methods: We carried out a retrospective study of all patients 65
years-old and older who had a renal biopsy performed in our cen-
ter between 2000 and 2006. 
For each patient we recorded at the time of biopsy: sex, age, indi-
cation for biopsy, serum creatinine and histological diagnosis. We
considered five main indications for renal biopsy: acute renal fai-
lure (ARF), rapidly progressive renal failure (RPRF), nephrotic syn-
drome (NS), hematoproteinuria (HP) and chronic renal failure (CRF).
Descriptive statistics were obtained using SPSS v13.0.
Results: Between 2000 and 2006, we performed 97 renal biopsies
in patients 65 years-old and older.?Mean age at time of biopsy
was 71.4±5.2 years. Sex distribution showed 52.6% males and
47.4% females.
The most frequent indication for renal biopsy was RPRF, in 29
(29.9%) patients, followed by ARF in 24 (24.7%), NS in 22 (22.7%),
CRF in 16 (16.5%) and HP in the remaining 6 (6.2%) patients.
Mean serum creatinine (Scr) was 4.3±3.2 mg/dL, all patients con-
sidered. Renal dysfunction was most severe in the RPRF group,
with a Scr of 6.4±3.3 mg/dL, closely followed by the ARF group,
with a Scr of 5.8±3.2 mg/dL. Renal function was best preser-
ved in the HP group, with a Scr of 1.2±1.0 mg/dL. The NS and
CRF groups had a Scr of 2.0±0.9 mg/dL and 2.7±1.7 mg/dL, res-
pectively.
Overall, the three most frequent histological diagnosis were vas-
culitis (21.6%), myeloma cast nephropathy (10.3%) and amy-
loidosis (8.2%), accounting for 40.1% of all biopsies. Most
(76.2%) patients with vasculitis presented with RPRF, whereas
most (70%) myeloma kidney patients presented with ARF. The
most common (50%) renal presentation in patients with amy-
loidosis was NS. 
Considering each group, the most frequent diagnosis were: mye-
loma cast nephropathy (29.2%), closely followed by acute tubu-
lar necrosis (25%), in the ARF group; vasculitis (55.2%) in the
RPRF group; amyloidosis, membranous glomerulopathy and mini-
mal change disease (18.2% each) in the NS group; IgA nephro-
pathy (33.3%) in the HP group; and hypertensive nephroangios-
clerosis and IgA nephropathy (18.8% each) in the CRF group.
Conclusions: Renal biopsy is a valuable diagnostic tool in the elder-
ly. Immunosuppressive agents carry a higher risk of significant com-
plications in the elderly, and renal biopsy may help to avoid unne-
cessary treatment in such patients.
Unlike other indications, renal biopsy does not seem useful in
HP and CRF, since histological findings are not likely to change
therapeutic management of these patients.
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� PO033

PLASMAFERESE – CASUÍSTICA DE QUATRO ANOS

Inês Ferreira (1); Ana Oliveira (1); Raquel Cabral (1); Berta Carva-
lho (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de São João / Porto / Portugal 

A plasmaferese (PF) é uma técnica extracorporal preconizada em
várias patologias, em associação com a terapêutica convencio-
nal. Realizou-se uma análise retrospectiva de trinta e três doen-
tes internados entre 01/01/2003 e 31/12/06, submetidos a PF. Ava-
liou-se a etiologia, os dados clínicos e laboratoriais, a evolução,
a resposta terapêutica e a ocorrência de complicações.
A idade média foi de 47,7 anos; 51,5% dos doentes eram do sexo
feminino. A patologia com manifestações renais foi responsável
por 90,9% dos casos: 24,3% vasculite pauci-imune, 9,1% doen-
ça de anticorpos anti-membrana basal glomerular (DMBG), 18,2%
insuficiência renal aguda por Mieloma múltiplo (IRA MM), 30,3%
Síndrome hemolítico urémico/Púrpura trombocitopénica trombó-
tica (SHU/PTT), 3% Lúpus eritematoso sistémico (LES) e 3% into-
xicação por digitálicos (ITD). 
A idade média dos doentes com vasculite foi de 53,4; com crea-
tinina sérica (Pcr) ±5,7mg/dl à admissão; 77,8% necessitaram de
hemodiálise (HD) durante o internamento; 11,1% faleceram e 55,6%
ficaram em programa regular de HD (PRHD).
Os doentes com DMBG tinham idades médias de 65,6 anos,
Pcr±7,5mg/dl;100% em HD no internamento; 0% de mortes, fican-
do 66,7% em PRHD. Na IRA MM, os doentes tinham ±67 anos,
Pcr±5,1mg/dl, todos em HD no internamento, 33,3% faleceram e
66,7% ficaram em PRHD. No SHU/PTT os doentes tinham ±29,3
anos, Pcr±3,4mg/dl, 50% necessitou de HD, 10% faleceram e 30%
ficaram em PRHD. A doente com LES,18 anos de idade, apresen-
tava envolvimento multi-orgânico grave, Pcr 2,7mg/dl, sob HD,
iniciou PF com intuito “life saving”. Faleceu durante o interna-
mento. O doente admitido por ITD, 79 anos, teve compromisso
hemodinâmico acompanhado por IRA oligúrica (Pcr 3,4mg/dl), sem
necessidade de HD. Iniciou PF após administração de anticorpos
anti-digoxina (Fab), com melhoria clínica e analítica. A patologia
neurológica foi responsável pelas causas não renais, com bene-
fício clínico em 66,7% dos casos. A mortalidade hospitalar glo-
bal foi de 21,2%. Entre as complicações mais frequentes, desta-
cam-se a hipocalcemia assintomática, a coagulopatia, a
trombocitopenia, a coagulação do sistema extra-corporal e a infec-
ção de catéter venoso central.
A percentagem de doentes em PRHD nas vasculites foi superior
à da literatura, mas nesses estudos, a percentagem de doentes
em HD durante o internamento é inferior e a reavaliação é feita
dois a quatro meses após a alta hospitalar. Os nossos doentes
com DMBG, apresentavam mau prognóstico, visto que a totali-
dade necessitou de HD no internamento. Metade dos doentes com
IRA MM e em PRHD, tinham acentuadas lesões de cronicidade
na biópsia renal. Estes resultados são na globalidade, também,
influenciados pelo atraso, ±9 dias, na referenciação à Nefrologia
e consequente início de PF.
Os doentes com SHU/PTT em PRHD, referem-se a doentes cuja
biopsia renal documentou Nefropatia por IgA e Nefrite lúpica, clas-
se V, segundo OMS, com acentuadas lesões de cronicidade.
A mortalidade hospitalar foi sobreponível à publicada, com excep-
ção de DMBG, na qual foi inferior.

� PO034

INFLAMAÇÃO, ESTADO NUTRICIONAL E ANEMIA
EM DOENTES COM DIABETES TIPO II

A P Silva (1); A Baptista (1); S Sampaio (1); M Glória (2); M Faís-
ca (3); C Martins (4); P L Neves (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Distrital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Nutrição / Hospital Distrital de Faro / Faro / Portugal
(3) Laboratórios Gnóstica / Laboratórios Gnóstica / Faro / Portugal
(4) Consulta Externa de Nefrologia / Hospital Distrital de Faro /

Faro / Portugal

A inflamação e a ingestão nutricional inadequada podem clara-
mente interferir com o nutricional na insuficiência renal crónica
(IRC). Havendo uma reciprocidade inversa entre albumina e a pro-
teína C reactiva, tem sido sugerido que a associação entre albu-
mina e a morbilidade e mortalidade nos doentes com IRC pode
ser devida, pelo menos em parte, por um processo inflamatório
crónico. Estes dados sugerem que a inflamação crónica e os níveis
elevados das citoquinas pró-inflamatórias são uma causa impor-
tante de catabolismo nos doentes com IRC.
Neste estudo pretendemos avaliar os estados nutricional e infla-
matório numa população com diabetes tipo II, seguidos numa
consulta de Nefropatia Diabética.
Foram incluídos 68 doentes (f=34, m=34), com idade média de
69,5 anos e com um filtrado glomerular (MDRD) médio de 36,7
ml/min. Os doentes foram avaliados analítica e nutricionalmen-
te: antropometria e avaliação subjectiva global (SGA). 
De acordo com a SGA, a população foi dividida em dois grupos:
GI (n=12) sem desnutrição e GII (n=56) com desnutrição, que foram
comparados em relação aos vários parâmetros antropométricos,
clínicos e laboratoriais. Verificou-se que os doentes do GII apre-
sentaram: idade (64,2 vs 70,6, p=0,019), produto Ca x P (31,4
vs 41,4 mg2/dl2, p=0,042) e Log IL-6 (0,408 vs 0,58 pg/ml,
p=0,036) mais elevados e valor de hemoglobina (13,7 vs 12,5
g/dl, p=0,006) inferior. Não encontrámos diferenças no que se
refere à função renal, albumina e perfil lipídico.
No nosso estudo em doentes com diabetes tipo II, a inflama-
ção está associada a um pior estado nutricional, que por sua
vez é pior nos mais idosos e cursa com valores inferiores de
hemoglobina.

� PO035

NEFROPATIA MEMBRANOSA-CASUÍSTICA
DE 20 ANOS (1987-2006)

Flora Sofia (1); H. Sá (1); Jorge Pratas e Sousa (1); H. Gomes (1);
M. Campos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra
/ Coimbra / Portugal

Desde o ano de 1987 até 2006 foi diagnosticada Nefropatia Mem-
branosa a um total de 95 doentes. Sexo feminino 60 doentes,
sexo masculino 35 doentes. Apresentação: síndroma nefrótica
(87%) e proteinúria subnefrótica (13%). Etiologia: Indeterminada
(87%) e secundária (13%). 
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Avaliámos 3 grupos de doentes: síndroma nefrótica (83 doentes),
proteinúria subnefrótica (12 doentes) e insuficiência renal cróni-
ca terminal(IRCT).
SN idiopática – Tratamento e evolução (corte transversal aos 5
anos): ciclosporina e corticoides (remissão parcial – RP: 41,7%;
remissão completa- RC: 25%; SN: 25 %-2 com insuficiência renal-
IR); corticoides (RP 23,1 %; RC 76,9% – 1 com IR); ciclofosfami-
da (RP 25 %; RC 50%; SN 25% – 1 com IR); ciclosporina (sem
follow up de 5 anos. Ao ano: 1 doente com SN e IR).Sem trata-
mento específico (RC 80%; SN 20% – 1 com IR). 
IRCT: 8 doentes (8,4% do total). Tempo até iniciar hemodiálise:
54,4±41,3 meses.
Conclusões: Na nossa casuística, os doentes com NM e SN idio-
pático tratados com ciclosporina e corticoides tiveram uma evo-
lução desfavorável aos 5 anos (em termos de RC, RP, SN) quan-
do comparados com os doentes tratados com corticoides: Teste
X2 : p=0,0094. Ressalva: os doentes tratados com ciclosporina
e corticoides apresentaram critérios mais graves- albuminémia,
proteinúria e alterações histológicas. Teste t de student: protei-
núria 24 h : p= 0,119 e albuminémia: p= 0,014.
A imunossupressão deverá ser definida de acordo com a gravi-
dade da situação clínica e laboratorial.

� PO036

AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS PRÉ-DIALÍTICOS NOS
DOENTES RENAIS CRÓNICOS QUE INICIAM DIÁLISE

Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); José António Lopes (1);
Alice Fortes (1); Mateus Martins Prata (1) 

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

A sobrevida do doente renal crónico em hemodiálise é influencia-
da pelo período pré-dialítico, designadamente no que diz respei-
to ao acesso vascular no início de diálise, à correcção da anemia,
assim como ao estado nutricional e correcção das alterações do
metabolismo fosfocálcico. Assim sendo, avaliámos prospectiva-
mente os doentes renais crónicos que iniciaram hemodiálise no
Hospital de Santa Maria em 2006, em função do seguimento médi-
co na pré-diálise (nefrologista versus não nefrologista), e do aces-
so vascular, da hemoglobina (Hb), da ferritina sérica e da satu-
ração da transferrina (SAT), do metabolismo fosfocálcico, e de
parâmetros bioquímicos de avaliação do estado nutricional (coles-
terol total, albumina e pré-albumina) no início de diálise. Foram
avaliados 133 doentes (idade média: 65.6±17.2 anos, 74 homens,
118 de raça caucasiana, 44 diabéticos). Noventa e um doentes
(68.4%) eram seguidos por nefrologista e os restantes por médi-
co de outra especialidade. Estes doentes não diferiram relativa-
mente à idade, género, tempo de seguimento médico e etiolo-
gia de doença renal (diabetes mellitus versus outra etiologia).
Quarenta e seis doentes (34.6%) iniciaram diálise através de FAV
(45 seguidos por nefrologista, P<0.0001). Vinte e oito doentes (21%)
tinham Hb 10-12g/dL (24 seguidos por nefrologista, P=0.047), 32
doentes (24%) tinham ferritina sérica 200-500ng/mL (20 segui-
dos por nefrologista, P=NS) e 28 doentes (21%) tinham SAT 20-
40% (18 seguidos por nefrologista, P=NS). Quarenta e oito doen-
tes (36%) tinham calcémia 8.4-9.5mg/dL (37 seguidos por
nefrologista, P=NS), 54 doentes (40.6%) tinham fosfatémia 3.5-

5.5mg/dL (39 seguidos por nefrologista, P=NS), 97 doentes
(72.9%) tinham produto Ca*P inferior a 55mg2/dL2 (68 seguidos
por nefrologista, P=NS), e 43 doentes (32.3%) tinham PTHi 150-
300pg/mL (25 seguidos por nefrologista, P=NS). Sessenta e seis
doentes (49.6%) tinham colesterol total sérico<150mg/dL (46 segui-
dos por nefrologista, P=NS), 101 doentes (76.0%) tinham albu-
minémia<40g/L (63 seguidos por nefrologista, P=0.014) e 86 doen-
tes (64.7%) tinham pré-albumina sérica<30mg/dL (53 seguidos por
nefrologista, P=0.037).
Os autores concluem que, apesar do seguimento por nefrologis-
ta estar associado a uma maior probabilidade de início de diáli-
se com FAV, com anemia corrigida e adequado estado nutricio-
nal, os cuidados pré-dialíticos ainda são insuficientes, pelo que
deverão ser optimizados.

� PO037

PSEUDO-HIPOALDOSTERONISMO SECUNDÁRIO
TRANSITÓRIO NA INFÂNCIA: A PROPÓSITO 
DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Margarida Abranches (1); Vanda Bento (1); Nuno Carvalho (1); Isa-
bel Castro (1) 

(1) Unidade de Nefrologia Pediátrica – Serviço 2 / Hospital de Dona
Estefânia / Lisboa / Portugal

Introdução: Nas anomalias do aparelho urinário existe um risco
aumentado de infecção do tracto urinário (ITU). Durante a infân-
cia esta associação pode evoluir, em casos raros, com alterações
hidro-electrolíticas de extrema gravidade. Descrevem-se dois casos
clínicos de lactentes com hiponatrémia e hipercaliémia graves.
Caso clínico 1: Rapaz com 1,5 meses de idade que uma semana
após alta hospitalar por ITU surge com recusa alimentar, prostra-
ção intensa e sinais clínicos de desidratação. Na investigação ini-
cial tem hiponatrémia (117 mEq/L), hipercaliémia (7,6 mEq/L) e
acidose metabólica (HCO317 mEq/L). A situação clínica estabiliza
com a correcção hidro-electrolítica e ácido-base. Inicia terapêuti-
ca com hidrocortisona e fludrocortisona suspensa quando a inves-
tigação endocrinológica exclui hiperplasia congénita da suparrre-
nal. A detecção de valores elevados de renina e aldosterona afirma
o diagnóstico de pseudo-hipoaldosteronismo. Na investigação ima-
giológica tem ecografia renal normal, refluxo vesico-ureteral (RVU)
bilateral de grau II e cintigrafia renal com DMSA sem alterações.
Careceu de suplementação oral com NaCl a 20%, 2-3 mEq/Kg/dia,
durante cinco meses. Posteriormente manteve ionogramas nor-
mais. Sem novos episódios de ITU. Submetido a correcção endos-
cópica de RVU aos dois anos de vida.
Caso clínico 2: Rapaz de 4 meses com diagnóstico pré-natal de
uretero-hidronefrose bilateral internado com hiponatrémia (110
mEq/L), hipercaliémia (8 mEq/L) e acidose metabólica (HCO316
mEq/L) num contexto de vómitos, recusa alimentar, prostração e
desidratação. Corrigido o desequilíbrio mantém-se necessidade
de suplementação oral com NaCl a 20%. Não se confirma ITU. A
investigação endocrinológica confirma tratar-se de pseudo-hipo-
aldosteronismo. A evolução do caso é desconhecida por após alta
hospitalar ter regressado ao país de origem.
Comentário: Nos primeiros seis meses de vida, nos lactentes com
anomalias urológicas associadas ou não a ITU, podem ocorrer alte-
rações hidro-electrolíticas graves consistentes com um diagnós-
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tico de pseudo-hipoaldosteronismo secundário. A patogénese pare-
ce estar relacionada com uma resistência tubular renal à aldos-
terona por imaturidade da função tubular associada a inflama-
ção e a aumento da pressão intrarrenal. A situação é transitória
com maior ou menor dependência de sódio oral. Para um diag-
nóstico e tratamento adequados são importantes a investigação
endocrinológica, pesquisa de ITU e estudo imagiológico do apa-
relho urinário.

� PO038

BIÓPSIA RENAL EM DOENTES INFECTADOS 
POR VIH – CASUÍSTICA DE 10 ANOS

Raquel Cabral (1); Ana Oliveira (1); António Prisca (2); Ana Beco
(1); Inês Ferreira (1); Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal
(2) Doenças Infecciosas / Hospital São João / Porto / Portugal

Introdução: A nefropatia associada à infecção pelo VIH é uma enti-
dade de prevalência crescente, designadamente em determina-
das populações, que se associa a diversas manifestações clíni-
cas e alterações anatomopatológicas.
Métodos: O objectivo deste trabalho foi avaliar, retrospectivamen-
te, dados demográficos, alterações clinico-laboratoriais e acha-
dos anatomopatológicos, em doentes com infecção VIH, em que
foi efectuada biópsia renal, nesta instituição, entre Outubro de
1997 e Fevereiro de 2007.
Resultados: Foram avaliados seis doentes. A idade média foi de
34,5±7,9 anos (variando de 28 a 49 anos). Quatro doentes eram
do sexo masculino. Apenas um de raça negra e os restantes cin-
co de raça caucasiana. Todos infectados por VIH tipo 1. O factor
de risco de aquisição de infecção por VIH foi a transmissão sexual
em quatro doentes e a toxicodependência em dois. Um doente
apresentava co-infecção pelo Vírus da Hepatite C. Quatro doen-
tes apresentavam critérios definidores de SIDA e cinco estavam
sob terapêutica anti-retrovírica à data da realização da biópsia
renal. Os motivos de realização de biópsia foram: síndrome nefró-
tico (n=3), insuficiência renal rapidamente progressiva (n=1), insu-
ficiência renal aguda (n=1) e insuficiência renal crónica (n=1). As
alterações anatomopatológicas foram: glomerulonefrite membra-
no-proliferativa (dois casos), nefrite intersticial (dois casos, um
dos quais com componente granulomatoso), nefropatia associa-
da a VIH – HIVAN (um caso, no indivíduo de raça negra) e glo-
merulopatia membranosa (um caso). Faleceram três doentes por
patologia associada a infecção VIH, dois doentes estão em pro-
grama regular de hemodiálise e uma doente mantém função renal
normal, com proteinúria inferior a 2 g/dia.
Discussão: Nos doentes infectados por VIH, de raça caucasiana,
a presença de nefropatia está associada a diversas lesões dis-
tintas da HIVAN, ao contrário da raça negra, em que esta é pre-
dominante.

� PO039

DOIS MESES DE PLASMAFERESE NUM CASO 
DE SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO

Bernardo Faria (1); Jesus Garrido (1); Tânia Sousa (1); Carlos Soares
(1); Sérgio Lemos (1); Alina Osuna (1); Edgar Lorga (1) 

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital São Teotónio / Viseu
/ Portugal

O síndrome hemolítico-urémico (SHU) apresenta-se sob duas for-
mas clínicas: a forma diarreica (SHU D+) e a não-diarreica (SHU
D-). O SHU D+ é o tipo mais comum e a sua patogénese por toxi-
nas Shiga-like está bem definida. A patogénese do SHU D- é menos
clara, podendo estar relacionada com a utilização de medicamen-
tos, doença neoplásica, infecção, gravidez, vasculites, deficiência
da prostaglandina I2 e formas familiares. A infecção urinária e pos-
terior bacteriémia por microorganismos produtores ou não de toxi-
nas Shiga-like está descrita como possível causa de SHU. De segui-
da apresentamos um caso de urosepsis complicada por SHU.
Trata-se de uma doente do sexo feminino, de 50 anos, sem ante-
cedentes patológicos relevantes, internada com diagnóstico de insu-
ficiência renal aguda obstructiva litiásica e síndrome febril. Foi sub-
metida a desobstrução mecânica e iniciou antibioterapia por suspeita
de urosepsis. Após 6 dias, foi solicitada a observação da Nefrolo-
gia por insuficiência renal (IR), anemia e trombocitopenia. O estu-
do efectuado revelou a presença de anemia hemolítica coombs nega-
tiva, elevação da LDH e de esquizócitos no esfregaço sanguíneo,
que sugeriam o diagnóstico de anemia microangiopática/síndrome
hemolítico-urémico (SHU). Iniciou tratamento urgente com plasma-
ferese (PE) diária com plasma e hemodiálise (HD). Recuperou fun-
ção renal após 20 dias de tratamento embora com persistência da
trombocitopenia e da elevação da LDH pelo que se associou cor-
ticoterapia. Apresentou melhoria analítica lenta necessitando de 35
sessões de plasmafarese ao longo do internamento, de início diá-
rio e posteriormente em dias alternados. Após 1 ano de seguimen-
to na consulta externa, não houve recidiva apesar de várias infec-
ções urinárias por Escherichia coli, verificando-se recuperação
completa da IR e desaparecimento da proteinúria.
Conclusão: O SHU atípico continua a ser uma patologia comple-
xa de difícil tratamento. A plasmaferese prolongada mostrou nes-
te caso uma relação custo-benefício favorável dada a eficácia na
resolução do quadro agudo e na recuperação da função renal.

� PO040

BIÓPSIA RENAL APÓS 60 ANOS

Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Susana
Pereira (1); Sónia Sousa (1); Joaquim Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
– Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

Neste trabalho pretendemos rever os motivos que levaram à rea-
lização de biópsia renal (PBR) em doentes com mais de 60 anos
e avaliar os seus resultados. 
Entre Janeiro de 1997 e Fevereiro de 2007, 58 doentes com mais
de 60 anos foram submetidos a PBR. A idade média de diagnós-
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tico da doença foi de 70,5 anos (máximo 83 anos), 25 (43%) doen-
tes eram mulheres e 33 (57%) homens. 
As apresentações clínicas que motivaram a realização de biopsia
foram:

Tabela 1

Motivo de PBR

Sindrome Número Tempo médio  Creatinina Relaçao 

clínico de doentes de evoluçao da média proteinas/

doença (meses) (mg/dl) /creatinina

Proteinúria 2 (3%) 3 1.5 2.9

Hemato-protein+uria 3 (5%) nao determinada 1.4 1.65

Sindrome nefrótico (SN) 26 (45%) 13 2.7 7.1

Insuficiência renal 27 (47%) 5 6.3 3.6

aguda (IRA)/IRRP

IRRP – insuficiência renal rapidamente progressiva

Em 88% dos casos de IRA/IRRP, a Glomerulonefrite (GN) crescên-
tica foi o achado histológico encontrado (14 casos de Vasculite
ANCA positivo, 5 de GN pauci-imune, 3 de crioglobulinemia, 1 Doen-
ça de Goodpasteur, 1 ANCA positivo com anticorpos antimembra-
na basal). 
A Amiloidose foi o principal diagnóstico nos doentes com SN
(23%); a GN membranosa diagnosticou-se em 5 doentes e a doen-
ça de lesões mínimas foi detectada em 4.
Todos os doentes biopsados com proteinúria apresentavam GN
membranosa.
Os diagnósticos estabelecidos nos doentes com hemato-protei-
núria foram: GN pós infecciosa, Nefropatia lúpica classe IV e GN
membranoproliferativa.
A análise desta casuística mostra que os principais quadros clí-
nicos que motivaram a realização de PBR foram o SN e IRA/IRRP
(92%). A vasculite ANCA positivo e a GN membranosa foram as
patologias mais observadas, o que está de acordo com os dados
da literatura.

� PO041

AMILOIDOSE SECUNDÁRIA A XISTOSOMÍASE: 
CASO CLÍNICO

Maria Sara Gonçalves (1); Paulo Fernandes (1); Fernando Abreu
(1); José António Lopes (1); José Barbas (1); Maria João Palhano
(2); Mateus Martins Prata (1); 

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

(2) Anatomia Patológica / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Por-
tugal

Os autores descrevem o caso de uma doente de 17 anos, de raça
negra, natural de São Tomé e Príncipe, transferida do seu país
de origem para o Serviço de Nefrologia do HSM por doença renal
crónica (DRC) com retenção azotada grave que justificou o início
de hemodiálise. Desde os 12 anos referia episódios recorrentes
de urina espumosa e edema dos membros inferiores, e, recente-
mente, hipertensão arterial, dispneia para médios esforços e ortop-
neia. À observação apresentava baixa estatura, palidez das muco-
sas, hepatomegália e edema periférico bimaleolar, sem alterações

na fundoscopia. Laboratorialmente, destacava-se retenção azota-
da grave (Pureia 280 mg/dL, Pcreat 7.0 mg/dL), anemia microcí-
tica e hipocrómica (Hb 7.3 g/dL, VGM 68 fL, HGM 19.7 pg), hipo-
albuminémia (alb 2.8g/dL), hiperfosfatémia (P 9.3 mg/dL),
hipocalcémia (Ca 6.3 mg/dL) e elevação da fosfatase alcalina (233
U/L), eritro-leucocituria e proteinuria de 3,4g nas 24h. A ecogra-
fia renal evidenciou rins normodimensionados, com espessura
parenquimatosa mantida, porém com hiperecogenicidade paren-
quimatosa difusa, sem dilatação pielo-calicial. A restante investi-
gação imagiológica revelou hepato-esplenomegália e adenopatias
do tronco celíaco, miocardiopatia dilatada (fracção de encurta-
mento de 10%) e espessamento da parede ventricular esquerda. 
A investigação de conectivites, vasculites, mieloma e outras neo-
plasias, assim como de infecções virais e de plasmódio foi nega-
tiva, no entanto, a pesquisa de substância amilóide na gordura
abdominal foi positiva para amiloide AA. Face à origem da doen-
te e à hipótese de amiloidose secundária a xistosomíase, foi efec-
tuada serologia para xistosoma que foi positiva. Para confirma-
ção de infecção activa realizou exame parasitológico das fezes e
urina que, por ser persistentemente negativo, exigiu a realização
de biopsia rectal que revelou a presença do parasita e justificou
a realização de terapêutica com praziquantel (40mg/Kg/dia, 2 dias).
A doente manteve-se em programa regular de HD até à presen-
te data, tendo-se verificado melhoria da função cardíaca.
Conclui-se que, perante um doente proveniente de um país afri-
cano com DRC e envolvimento multissistémico (cardíaco e hepa-
toesplénico), a pesquisa de xistosomíase, assim como de ami-
loidose associada, deve ser realizada.

� PO042

18 ANOS DE BIOPSIAS RENAIS – ANÁLISE
RETROSPECTIVA

Beatriz Malvar (1); Vitor Ramalho (1); Pedro Pessegueiro (1); Manuel
Amoedo (1); João Aniceto (1); Carlos Pires (1) 

(1) Unidade de Nefrologia / Hospital do Espírito Santo / Évora /
Portugal

Numa população não seleccionada de doentes foi realizado um
estudo que estabeleceu a frequência e os tipos de doenças renais
diagnosticadas através de biopsia renal. Foram avaliadas 240 bio-
psias renais percutâneas realizadas entre Agosto de 1989 e Dezem-
bro de 2006. A idade dos doentes variou entre os 13 e os 79
anos, sendo a idade média 47 anos. 56,2% foram homens. Das
biopsias realizadas 21 foram inconclusivas (8,8%). O quadro clí-
nico que motivou a realização de biopsia renal foi o síndrome
nefrótico em 55% dos casos, as alterações urinárias assintomá-
ticas em 16,5%, a insuficiência renal rapidamente progressiva em
11,3%, a insuficiência renal aguda em 7,4%, a insuficiência renal
crónica em 7% e o síndrome nefrítico em 1,7%.
As lesões histológicas foram divididas em 6 grupos: as glomeru-
lonefrites (GN) primárias, representando 56%, GN secundárias, res-
ponsáveis por 23,7% dos casos, GN crónicas em 8,2%, nefrite
tubulointersticial em 3,6%, necrose tubular aguda em 2,3% e
nefroangiosclerose em 1,4%. Dentro das GN primárias, a nefro-
patia IgA e a GN membranosa foram as mais prevalentes, cada
uma representando 15% da totalidade dos diagnósticos histoló-
gicos, seguidas da glomeruloesclerose segmentar e focal (13,7%),
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doença de lesões mínimas (6,4%), GN proliferativa mesangial não
IgA (2,7%) e GN membranoproliferativa (1,8%). Das GN secundá-
rias, a GN crescêntica necrotizante foi a lesão mais frequente
(9,1%), por poliangeíte microscópica na maioria dos casos (7,8%),
mas também 2 casos de granulomatose de Wegener (0,9%) e 1
caso de Churg-Strauss (0,4%). A nefrite lúpica foi a segunda mais
frequente com 5,9% dos diagnósticos, seguida do mieloma múl-
tiplo (2,3%) diabetes mellitus (1,8%), amiloidose e síndrome hemo-
lítico-urémico (1,4% cada).
O presente estudo estabelece o padrão de doença renal desta
região de Portugal, nomeadamente das GN clinicamente signifi-
cativas. Estes dados fornecem pistas importantes para estudos
posteriores na população da região em causa.

� PO043

FORMA ANTENATAL SEVERA DE DOENÇA
POLIQUÍSTICA RENAL

Sandra Brum (1); Ana Rita (2); Teresa Marques (1); Maria João Gal-
vão (2); Fernanda Carvalho (2); Joaquim Calado (1) 

(1) Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Laboratório de Morfologia Renal / Hospital Curry Cabral / Lis-

boa / Portugal

A doença poliquística autossómica dominante (ADPKD) é a doen-
ça renal hereditária mais comum. Contudo as crianças são rara-
mente afectadas e o seu diagnóstico pode ser problemático, em
particular na ausência de progenitor afectado, o que se encon-
tra descrito em apenas 10% dos casos. 
Descrevemos um caso clínico de um feto com rins aumentados,
hiperecogénicos e oligoamnios identificados às 12 semanas em
ecografia obstétrica de rotina. Este facto, inserido no contexto
de uma família com vários elementos diagnosticados com ADPKD,
levou à interrupção da gravidez às 16 semanas, mesmo na ausên-
cia de critérios radiológicos da doença na mãe, na altura com
37 anos. A avó materna do feto, já falecida, tinha diagnóstico
de ADPKD, assim como 2 tios maternos, do sexo masculino, um
actualmente com 44 anos, com IRCT em HD e que tinha sido
diagnosticado com a doença aos 25 anos. O outro tio tem 42
anos, também com diagnóstico da doença, mas com função renal
normal.
A biópsia renal do feto revelou rins massivamente infiltrados por
quistos revestidos por epitélio achatado, documentando-se pro-
liferação epitelial focal, excepcionalmente na forma de pólipos
hiperplásicos intraquísticos. Adicionalmente visualisam-se altera-
ções quísticas glomerulares. 
Os antecedentes familiares suportam o diagnóstico de forma ante-
natal severa de ADPKD. Aguardamos a avaliação histopatológica
hepática, encontrando-se adicionalmente em curso a extracção
de DNA para análise de segregação de STR (microsatélites) quer
do feto quer dos restantes elementos familiares, a fim de confir-
mar a ligação a um dos loci PKD.

� PO044

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE WHIPPLE TRÊS
ANOS APÓS NEFROPATIA POR AMILOIDOSE AA
DE CAUSA DESCONHECIDA

Jorge Malheiro (1); Maria João Carvalho (1); Luísa Lobato (1);
Anabela Rodrigues (1); António Cabrita (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Geral de Santo António / Por-
to / Portugal

A amiloidose AA complica doenças inflamatórias crónicas. A maio-
ria dos doentes apresenta manifestações renais. O diagnóstico
da doença subjacente habitualmente está estabelecido antes da
nefropatia ou é feito no decurso da sua investigação. A doença
de Whipple é uma doença inflamatória crónica rara, multissisté-
mica, de causa infecciosa, com tropismo intestinal. Foi raras vezes
associada a amiloidose AA.
Descrevemos um caso clínico de homem de 50 anos com o diag-
nóstico imunohistológico de amiloidose AA em Novembro de
2004, no contexto de síndroma nefrótico grave e insuficiência
renal ligeira. Apresentava clínica prévia com dois anos de evo-
lução de perda ponderal (15 Kg) e diarreia intermitente. Sem
queixas articulares, respiratórias ou dermatológicas. Sem febres
periódicas. Sem consumo de drogas de abuso. Sem história fami-
liar de amiloidose e sem consanguinidade. Nível sérico de SSA
22.4 mg/dl (N<0.64 mg/dl). O diagnóstico da doença subjacen-
te permaneceu desconhecido após investigação exaustiva de
doenças crónicas inflamatórias, imunológicas, infecciosas e neo-
plásicas. Iniciou terapêutica de substituição da função renal,
por diálise peritoneal, em Agosto de 2005. Teve dois episódios
de crise convulsiva e febre, em Novembro de 2005, de causa
indeterminada. 
Em Janeiro de 2007 apresentou quadro de hemoperitoneu, dor
abdominal, melenas e febre. Sem peritonite. Com anemia ferri-
priva e proteína C reactiva elevada. Enterite aguda exuberante
na endoscopia digestiva alta. Histologia da mucosa duodenal com
granulomas não caseosos e inclusões citoplasmáticas nos macró-
fagos PAS positivas e ZN negativas, típicas da doença de Whip-
ple; depósitos vasculares de amilóide. Foi transferido para hemo-
diálise. A pesquisa por PCR do genoma do bacilo Thopheryma
whipplei foi positiva na mucosa duodenal e negativa no líquor.
Manteve-se sem manifestações articulares.
A apresentação do caso é relevante porque existem menos de 10
casos descritos de associação de amiloidose AA com doença de
Whipple. A relação causal entre as duas entidades é suportada
pelo longo período de actividade inflamatória persistente oligos-
sintomática conhecido na doença de Whipple (em média 6 anos).
O caso apresentado é excepcional porque, apesar de investiga-
ção etiológica exaustiva, o diagnóstico da doença subjacente à
amiloidose AA permaneceu obscuro durante 3 anos de seguimen-
to clínico de doença renal.
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� PO045

IMPORTÂNCIA DO PADRÃO IMUNOLÓGICO 
NA CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DA VASCULITE
SISTÉMICA

Paulo Fernandes (1); Sara Gonçalves (1); José António Lopes (1);
Mónica Ferreira (1); Fernando Abreu (1); José Barbas (1); Alice Fortes
(1); Fernando Coelho Neves (1); Lurdes Correia (2); Mateus Mar-
tins Prata (1) 

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital San-
ta Maria / Lisboa / Portugal

(2) Anatomia Patológica / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Por-
tugal

Os autores descrevem o caso clínico de uma doente, de 62 anos,
caucasiana, com antecedentes de asma brônquica com 5 anos de
evolução, que recorreu ao Serviço de Urgência do nosso Hospital
por quadro clínico com cerca de 6 meses de evolução caracteriza-
do por febre sem carácter horário, perda ponderal (±15% do peso
corporal), tosse não produtiva, dispneia em repouso, artralgias e
mialgias generalizadas. Na admissão, objectivamente, a doente apre-
sentava-se febril, hipertensa (PA: 170/85mmHg), pálida, com esta-
se pulmonar localizada à 1/2 inferior de ambos os hemitórax e ede-
ma dos membros inferiores ++/++++, sem evidência de adenopatias
periféricas, exantema cutâneo e sinais inflamatórios articulares. Labo-
ratorialmente, realça-se retenção azotada grave, anemia normocí-
tica normocrómica, elevação da velocidade de sedimentação eri-
trocitária, trombocitose, eosinofilia periférica e hemato-proteinúria.
A ecografia renal revelou rins normodimensionados, com ecoestru-
tura e ecogenicidade parenquinatosa normais, sem dilatação pie-
lo-calicial. A doente foi internada no nosso Serviço, tendo inicia-
do hemodiálise intermitente. Do ponto de vista de investigação
complementar, salienta-se:, ANCA-p (anti-MPO): 1/90; IgG anti-MBG:
1/169; biópsia renal (MO, MIF): glomerulonefrite necrosante com cres-
cêntes celulares extra-capilares e granulomas, depósitos lineares
de IgG (+++) e IgM (+); TC torácica: discreta densificação em vidro
despolido de ambos os campos pulmonares, sugestiva de edema
intersticial; TC dos seios peri-nasais: Espessamento parietal suges-
tivo de sinusite. Neste contexto, iniciou-se terapêutica imunossu-
pressora com Metilprednisolona (15mg/Kg/dia, 3 dias, IV), seguida
de prednisolona oral (1mg/Kg/dia) e ciclofosfamida (750mg/m2/dia,
IV), e plasmaferese (volume 40mL/Kg/sessão, 14 dias). Durante o
internamento, assistiu-se a progressiva melhoria da função renal,
tendo tido alta com PCr: 2.5mg/dL, referenciada à Consulta de Nefro-
gia Geral do nosso Serviço, com os diagnósticos de insuficiência
renal rapidamente progressiva, vasculite sistémica (provável doen-
ça de Churg-Strauss) com padrão imunológico duplamente positi-
vo (ANCA-p + IgG anti-MBG). 
A vasculite com padrão imunológico duplamente positivo ocorre
em 20-25% das vasculites paucimunes e apresenta uma gravida-
de intermédia entre a vasculite ANCA positiva e a doença anti-
MBG. Na doença de Churg-Strauss, o envolvimento renal é menos
frequente e de menor gravidade, raramente causando insuficiên-
cia renal diálise-dependente. Neste caso, a maior gravidade clí-
nica poderá relacionar-se com a acção patogénica da IgG anti-
MBG. Por outro lado, a evolução favorável, com recuperação da
função renal, ocorrida nesta doente com IgG anti-MBG, poderá
relacionar-se com o facto da lesão renal inicial estar associada à
doença de Charg-Strauss.

� PO046

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR PÓS-BIÓPSIA
RENAL: DOIS CASOS CLÍNICOS

Ana Cabrita (1); Sandra Sampaio (1); Elsa Morgado (1); Alexandre
Baptista (1); Ana Silva (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Distrital de Faro / Faro / Por-
tugal

O Síndrome Nefrótico (SN) caracteriza-se por um estado de hiper-
coaguabilidade, de origem multifactorial. Nos doentes com SN
o risco de complicações tromboembólicas está aumentado, o
que pode ser agravado pela imobilização imposta pelo inter-
namento. 
Descrevemos dois casos clínicos de doentes do sexo masculi-
no, de 28 e 38 anos, internados por quadro de SN para reali-
zação de biópsia renal (BR). Ambos apresentavam analiticamen-
te proteinúria maçica, o estudo de causas secundárias de SN
foi negativo e a ecografia renal mostrou rins normais. No 1º
caso, o doente desenvolveu 4 horas após BR, quadro clínico
compatível com trombose venosa profunda (TVP) do membro
inferior direito (MID). Protelou-se o início de anticoagulação (AC)
pela proximidade temporal da BR e colocou-se contenção elás-
tica nos MI. Horas depois, desenvolveu quadro clínico compa-
tível com tromboembolismo pulmonar (TEP), tendo então ini-
ciado AC com enoxaparina e depois varfarina. A cintigrafia de
ventilação-perfusão mostrou TEP bilateral e o ecodoppler reve-
lou TVP no MID.
No 2º caso, o doente inicia dor pleurítica à esquerda 12 horas
após BR, apesar da contenção elástica dos MI. O estudo labora-
torial sugeriu tratar-se de TEP, contudo, como no 1º caso, não se
iniciou de imediato AC, protelando-se até à confirmação com Angio-
TC torácica, que mostrou TEP bilateral. Iniciou terapêutica com
heparina e depois AC oral. Em ambos os casos a evolução clíni-
ca foi favorável.
O resultado da BR no 1º caso foi lesão mínima e no 2º glome-
rulonefrite extramembranosa.
Conclusão: Os casos são exemplo de complicação tromboembó-
lica do SN. A imobilização no período pós-BR imediato e a limi-
tação do uso de AC (pelo risco de complicações hemorrágicas da
BR) funcionaram como factores desencadeantes e potenciadores
do quadro tromboembólico.
No SN, a prevenção das complicações tromboembólicas em con-
dições associadas a imobilização é fundamental. Deve usar-se con-
tenção elástica dos MI e AC, excepto no período peri-BR e quan-
do contra-indicada. Provavelmente, em casos de proteinúria maciça,
estará indicado o controlo prévio da proteinúria com medidas far-
macológicas.
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� PO047

SINDROME HEMOLÍTICO URÉMICO REVELA
INFECÇÃO AGUDA PELO HIV

Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Vasco
Tavares (2); Margarida Mota (2); Joaquim Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

(2) Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia-Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

Homem 38 anos, raça negra, apresenta-se com insuficiência renal
aguda (IRA) oligoanúrica. Cinco dias antes iniciou quadro de febre,
diarreia, astenia, náuseas e diminuição do débito urinário. Medi-
cado com paracetamol. Sem antecedentes patológicos ou medi-
camentosos. Com comportamento sexual de risco. Objectivamen-
te, descorado, escleróticas ictéricas. Apirético, TA=126/72mmHg,
P=54bpm. Sem outras alterações no exame f+isico e neurológi-
co. Analiticamente, com anemia (Hg: 10,6g/dl), trombocitopenia
(75000/uL), azotemia severa (creatinina=7,5mg/dl), elevação da
TGO, bilirrubina total 4xs normal (à custa da indirecta), DHL 10xs
normal. Esfregaço de sangue periférico com esquizócitos. Teste
de Coombs negativo. Ecografia renovesical com rins normais. Fei-
to o diagnóstico de sindrome hemolítico urémico (SHU), iniciou
plasmaferese com 1,5 volumes, reposição com plasma fresco con-
gelado e hemodiálise (4 sessões). Com recuperação da função
renal (na alta, creatinina=1,0mg/dl), desaparecimento dos crité-
rios de hemólise e normalização do valor das plaquetas.
Pesquisa de E.Coli OH157 nas fezes negativa. Serologia negativa
para ANA’s, anticorpos anticardiolipina e antifosfolipídios e posi-
tiva para o AgHBs. Teste de Elisa para o HIV fracamente positivo
e o Western Blott negativo. PCR do vírus HIV > 1000000 cópias/ul.
A relação entre microangiopatias trombóticas (MAT) e infecção pelo
HIV é elevada e está associada a estádios avançados da doen-
ça. Este caso é ilustrativo de um SHU e os dados serológicos de
infecção HIV (valores de anticorpos do HIV fracamente positivos,
vírus em fase altamente replicativa) traduzem um quadro de infec-
ção aguda pelo HIV. Na literatura, não encontramos evidências
desta associação, pelo que poderemos acrescentar o quadro de
MAT há lista de sintomatologia da infecção aguda pelo HIV.

� PO048

RESPOSTA RENAL TARDIA AO TRATAMENTO 
DE UM CASO DE GRANULOMATOSE DE WEGENER

Sónia Sousa (1); Ana Ventura (1); Ana Gomes (1); Clara Almeida
(1); Joaquim Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

Doente de 61 anos de idade, oligofrénico. Sem outros anteceden-
tes pessoais conhecidos relevantes. Admitido a 10 de Dezembro
por insuficiência renal severa oligúrica (Pcreat: 24,2 mg/dL, Pureia:
453 mg/dL). Encontrava-se sub-febril. Tinha anemia normocrómi-
ca, normocítica (Hb: 9,8 g/dL) e hematúria e proteinúria no sedi-
mento urinário. A ecografia renal demonstrou rins de dimensões

normais com perda da diferenciação parênquimo-sinusal e a radio-
grafia pulmonar não tinha alterações. Iniciou hemodiálise por cate-
ter femoral direito provisório.
No internamento apresentou agravamento da anemia com neces-
sidade de suporte transfusional. Efectuou endoscopia digestiva
alta: “Esofagite grau II, hérnia do hiato, gastropatia hemorrági-
ca, gastropatia erosiva do antro, 2 úlceras duodenais.” Concomi-
tantemente evidenciou-se quebra do estado geral com apareci-
mento de sintomatologia respiratória. A radiografia pulmonar
mostrou infiltrados pulmonares extensos, bilaterais de novo.
O estudo imunológico revelou presença de títulos altos (1/640) de
c-ANCA. A broncofibroscopia confirmou hemorragia intra-alveolar.
Efectuou-se biopsia renal que demonstrou glomerulonefrite cres-
cêntica, com crescentes fibrosos em mais de 80% dos glomérulos.
Iniciou pulsos de metil-prednisolona seguidos de prednisolona
oral e ciclofosfamida com conversão a azatioprina após 3 meses.
Houve melhoria clínica substancial com resolução do quadro res-
piratório. Manteve-se em programa dialítico no ambulatório após
a alta. Suspendeu azatioprina e prednisolona em Agosto de 2005,
mantendo-se sem sintomatologia respiratória. Em Dezembro de
2005 apresentou evidência de recuperação da função renal (crea-
tinina plasmática de 1,8 mg/dL) e suspendeu hemodiálise.

� PO049

VASCULITE CRIOGLOBULINÉMICA: A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

Catarina Santos (1); Rui Filipe (1); Ana Bernardo (1); João Freixo
(1); José Montalbán (1); António Ramalheiro (1); Ernesto Rocha (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Bran-
co / Portugal

A infecção crónica a vírus da hepatite C (VHC) associa-se com fre-
quência a manifestações extra-hepáticas, sendo a doença renal
uma complicação comum. O atingimento é predominantemente
glomerular sendo reconhecidos três tipos principais de doença
renal: a crioglobulinémia mista, a glomerulonefrite (GN) membra-
no-proliferativa e a nefropatia membranosa. A variante mais comum
é a crioglobulinémia mista que se caracteriza por um quadro de
vasculite sistémica associada à presença de crioglobulinas (geral-
mente tipo II) e achados histológicos específicos na biópsia renal.
Os autores apresentam o caso de um doente de 37 anos de ida-
de, caucasiano, com antecedentes de alcoolismo e uso de dro-
gas injectáveis, actualmente em programa de descontinuação com
metadona, e história de infecção crónica a VHC não tratada. Recor-
reu ao Serviço de Urgência por queixas de síndrome febril arras-
tado, com cerca de três semanas de evolução, e para o qual tinha
sido já medicado com ciprofloxacina e cotrimoxazol. Referia ago-
ra, para além das queixas de astenia e mialgias que mantinha
desde o início da doença, aparecimento de edemas dos mem-
bros inferiores, rash petequial maleolar bilateral e lesão purpú-
rica na perna direita. Analiticamente apresentava elevação da crea-
tinina (1,48 mg/dL), hemato-proteinúria e sedimento urinário com
dismorfismo eritrocitário e alguns cilindros leucocitários e hiali-
nos. O doente foi admitido no Serviço de Nefrologia com a hipó-
tese de GN aguda de etiologia a esclarecer e programada bió-
psia renal. Do estudo complementar realizado salientavam-se
anticorpos anti-VHC e RNA viral positivos, hemoculturas negati-
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vas e ecocardiograma sem alterações, hipocomplementémia (C4),
pesquisa de crioglobulinas positiva (tipo III) e proteinúria de 4,7g
nas 24 horas. A biópsia renal mostrou um padrão de GN mesan-
gio-capilar com componente exsudativo e imufluorescência com
depósitos essencialmente de imunoglobulina (Ig) A ao nível dos
capilares, compatível com a hipótese de crioglobulinémia.
Com este caso os autores chamam atenção para a associação da
doença renal na vasculite crioglobulinémica com outro tipo de
crioglobulinas, nomeadamente de tipo III, que é menos frequen-
te sendo as lesões glomerulares igualmente menos específicas.
Os depósitos de Ig A são um achado descrito apenas raramen-
te. A variante genotípica do VHC pode estar associada com a clo-
nalidade das crioglobulinas.

� PO050

NEFROPATIA IGA E GLOMERULOPATIA
MEMBRANOSA – CASO CLÍNICO

Ana Beco (1); Ricardo Neto (1); Gerardo Oliveira (1); Manuel Pes-
tana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de S. João / Porto / Portugal

Doente de 31 anos, referenciado à Consulta de Nefrologia por pro-
teinúria documentada em estudo analítico efectuado pelo médi-
co de Família na sequência de estudo de astenia e edemas.
Como antecedentes referia astenia e mal estar com dispneia nos
últimos meses. Não tinha história de doença renal, hipertensão ou
doença cardiopulmonar. Não havia história familiar de doença renal.
No exame físico tinha bom estado geral, peso: 68Kg, Tensão arte-
rial 129/70mmHg. Dor à palpação da região epigastrica, sem outras
alterações relevantes. Não apresentava edemas.
Não tinha anemia, a creatinina sérica era de 0,85mg/dl. Coleste-
rol total 287mg/dl. Proteinúria de 24H 2,71mg/dl. Sem hematúria.
A electroforese das proteínas, ANA, ANCA,C3,C4, antiDNAds, atc anti-
MBG, Factor Reumatoide, testes serológicos para sífilis,hepatite B,C
e HIV eram negativos. IgA dentro do intervalo de normalidade.
A radiografia pulmonar, ECG e ecocardiograma não apresentavam
alterações.
Provas funcionais respiratórias normais.
Realizou Endoscopia Digestiva Alta que mostrou esofagite grau I.
Foi submetido a biopsia renal que documentou nefropatia mem-
branosa e nefropatia IgA. Não foi objectivada causa secundária
para a glomerulopatia membranosa.
O doente desenvolveu proteinúria nefrótica de 6g/24H.
A associação destas duas entidades é rara, e há poucos casos des-
critos na literatura. A melhor opção terapêutica não é consensual.
Tendo em conta que dois terços dos pacientes com nefropatia
membranosa têm remissão espontânea ou função renal estável
(ou com progresão muito lenta para insuficiência renal). E uma
vez que o doente não apresentava hipertensão arterial, nem insu-
ficiência renal ou fibrose tubulointersticial na biopsia renal, deci-
dimos manter terapêutica conservadora com inibidor da enzima
de conversão da angiotensina e não iniciar corticoterapia.
Após 18 meses o doente mantém-se actualmente em remissão
parcial com proteinúria <2g/24H, normotenso e com função renal
normal.

� PO051

EPISCLERITE E INSUFICIÊNCIA RENAL: 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Ana Paula Bernardo (1); Rui Alves Filipe (1); Catarina Santos (1);
José Maria Montalbán (1); Ernesto Fernandes Rocha (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospoital Amato Lusitano / Castelo Bran-
co / Portugal

As características particulares do rim e do globo ocular, quanto
ao tipo de vasos que integram a sua estrutura anatómica, tor-
nam-nos órgãos alvo de entidades clínicas como sejam as vas-
culites de pequenos vasos associadas a anticorpos anti-citoplas-
ma de neutrófilos (ANCA). Este grupo de patologias, pese embora
raro (incidência de 1 a 2 casos em 100000 indivíduos/ano), cons-
titui uma das causas mais frequentes de insuficiência renal rapi-
damente progressiva.
Os autores apresentam o caso clínico de um doente do sexo
masculino, 44 anos de idade, raça caucasiana, com anteceden-
tes de sinusite crónica, que recorre ao serviço de urgência por
um quadro de astenia e anorexia com cerca de um mês de evo-
lução, complicado nas duas últimas semanas pelo aparecimen-
to de hemorragia ocular sub-conjuntival, correspondendo a epis-
clerite anterior difusa. O restante exame objectivo não
evidenciava alterações. Analiticamente, salientava-se retenção
azotada grave (urémia 205 mg/dl e creatinina sérica de 11,2
mg/dl), proteinúria qualitativamente caracterizada como 3+ e sedi-
mento urinário activo (30 eritrócitos/campo, mais de 80% dos
quais dismórficos e 2 cilindros eritrocitários). A ecografia renal
não evidenciava quaisquer alterações. Em virtude da situação
de retenção azotada grave sintomática optou-se pela indução
em programa de hemodiálise. Relativamente ao estudo poste-
riormente efectuado, a salientar proteinúria de 2,2 g/24h/1,73
m2, negatividade serológica para HBV, HCV, HIV1 e 2, doseamen-
tos das fracções de complemento dentro da normalidade, RA
teste, Waller Rose, anticorpos anti-nucleares e anti-membrana
basal negativos. Detectados ANCA com padrão citoplasmático
por imunofluorescência indirecta, com actividade anti-proteina-
se 3 comprovada por ELISA. Realizou-se biópsia renal, demons-
trativa de glomerulonefrite pauci-imune. Estabelecido o diagnós-
tico de vasculite de pequenos vasos ANCA positiva iniciou-se
terapêutica com ciclofosfamida, corticoterapia e antibioterapia
profiláctica com trimetoprim/sulfametoxazol. Dois meses após
instituição terapêutica, o doente permanece em programa de
hemodiálise, sem evidenciar qualquer recuperação da função
renal.
Apesar da melhoria da sobrevida alcançada com os imunossu-
pressores, o prognóstico a longo prazo continua a ser determina-
do por um rápido diagnóstico e instituição precoce de tratamen-
to adequado. Neste sentido, os autores salientam a importância
das manifestações extra-renais (como uma simples inflamação ocu-
lar) que podem constituir o primeiro sinal visível de doença sis-
témica, potencialmente letal.
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� PO052

REPERCUSSÕES RENAIS DE MIELOMA MÚLTIPLO 
– TRÊS CASOS CLINICOS

Mónica Fructuoso (1); Luis Oliveira (1); Catarina Prata (1); Ramon
Vizcaino (2); Guilherme Rocha (2); Manuel Cunha (3); Rui Castro
(1); Teresa Morgado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

(2) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital Geral de Santo
António, EPE / Porto / Portugal

(3) Serviço de Hematologia / Centro Hospitalar de Trás-os-montes
e Alto Douro / Vila Real / Portugal 

O atingimento renal no mieloma múltiplo é variado, com um espec-
tro alargado de alterações patológicas que é possível encontrar
na biópsia renal. Os autores apresentam três casos de mieloma
múltiplo com diferentes formas de atingimento renal. 
Caso nº 1: Doente de 52 anos, sexo masculino, caucasiano. Insu-
ficiência renal crónica conhecida desde Abril/2005 (creat 1.6 mg/dl).
Diagnosticado mieloma múltiplo IgG/lambda em Dezembro/2005.
Nessa data, creat sérica 2.9 mg/dl e proteinúria nefrótica de cadeias
leves lambda. Sem hipercalcemia. Seguido na nossa consulta des-
de Abril/2006. Biópsia renal em 20/04/2006: nefropatia de cilin-
dros (rim de mieloma). Efectuado tratamento com talidomida, dexa-
metasona e ciclofosfamida. Progressão da doença hematológica.
Função renal estável até Julho/2006, data em que foi internado
por agravamento clinico (creat 5.6 mg/dl), sem necessidade dia-
lítica. Faleceu dias depois por infecção respiratória. 
Caso nº 2: Doente de 70 anos, sexo masculino, caucasiano. Segui-
do na nossa consulta desde Agosto/2006 por insuficiência renal
crónica e síndrome nefrótico. Anemia normocítica/normocrómica.
Agravamento progressivo da função renal e proteinúria (Set/2006:
creat 5.0 mg/dl; proteinúria 15 g/dia). Marcadores víricos negati-
vos. IgG =2290 mg/dl. Hipercalcemia (11.1 mg/dl). Imunoelectro-
forese sérica e urinária: gamapatia monoclonal IgG/Kappa. Plas-
mocitose medular superior a 60%. Lesões osteolíticas. Iniciado
tratamento com dexametasona e ciclofosfamida. Ecocardiograma
sugestivo de processo infiltrativo do ventrículo esquerdo. Altera-
ções hepáticas persistentes. Biópsia renal em 19/10/2006: doen-
ça por depósito de cadeias leves kappa. Faleceu 2 meses depois
por infecção respiratória. 
Caso nº 3: Doente de 54 anos, sexo masculino, caucasiano. Refe-
renciado ao serviço de urgência em 09/06/2006 por anemia (Hgb
8.1 g/dl) e VS elevada. Constatada insuficiência renal aguda gra-
ve (creat 9.3 mg/dl) e proteinúria nefrótica (8.4 g/dia). Sem hiper-
calcemia. Sem recuperação da função renal. Biópsia renal em
23/06/2006: nefrite túbulo-intersticial crónica. Iniciou hemodiáli-
se a 27/06/2006. Marcadores víricos negativos. Estudo imunoló-
gico normal. Pico sérico monoclonal em Gama (Gamapatia mono-
clonal IgG/Kappa). Imunoelectroforese urinária: banda monoclonal
de cadeias leves Kappa. Sem lesões osteolíticas. Mielograma: 8.5%
de plasmócitos. Biópsia óssea: 3,2% de plasmócitos. Iniciou dexa-
metasona. Mantém-se em programa regular de hemodiálise. 
O atingimento renal nestes 3 casos, manifestado por proteinúria
nefrótica e insuficiência renal, correspondeu a três entidades his-
tológicas distintas na biópsia renal. A colaboração da Nefrologia
e Hematologia parece-nos essencial na avaliação clinica de doen-
tes com mieloma múltiplo e disfunção renal ou proteinúria.

� PO053

ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES E NÍVEIS ELEVADOS
DE FÓSFORO SÉRICO NUMA POPULAÇÃO 
DE DOENTES COM DOENÇA RENAL CRÓNICA

Ana Pires (1); Célia Madeira (1); Karina Sotto (1); Luis Inchaustegui (1);
Pedro Correia (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Fernando da Fonseca / Lisboa
/ Portugal

A incidência de nefropatia diabética tem vindo a aumentar e é a
principal causa de morbilidade e mortalidade associadas à dia-
betes mellitus.
O presente estudo pretendeu avaliar numa população de
doentes(d) com doença renal crónica(DRC), não em diálise, segui-
dos em Consulta Externa de Nefrologia, o metabolismo fosfocál-
cico e as eventuais diferenças entre os doentes diabéticos (DM)
e não diabéticos (N-DM).?O estudo foi prospectivo, procedendo-
se à obtenção de dados demográficos (idade, sexo, raça e área
de superfície corporal (ASC)), clínicos (etiologia da DRC e medi-
camentos, incluindo vitamina D, cálcio e outros quelantes do fós-
foro) e analíticos (TFG, estimada pela fórmula MDRD, doseamen-
tos séricos e na urina de 24h de cálcio e fósforo, albuminémia,
proteinúria e doseamentos séricos de calcidiol e calcitriol).
Foram avaliados 85 d com 65+15 anos de idade (17-93), 57.8%
do sexo masculino, 93.8% raça branca e 6.2% raça negra, 3.8%
sob terapêutica com vitamina D, distribuindo-se pelos seguintes
estádios (E) de DRC de acorco com KDOQI: E I-5.9%, E II-15.3%,
EIII-37.6%, E IV-29.4%, E V-11.8%. A etiologia da DRC foi: 31.8%
diabetes mellitus, 17.6% nefroangioesclerose, 7.1% glomerulone-
frite crónica, 11.8% doença tubulointersticial, 10.6% poliquistose
renal, 7% litíase renal e 12.9% outras etiologias. Foram excluí-
dos os doentes cuja causa de DRC era desconhecida.
A Tabela 1 descreve as características da população total e divi-
dida em 2 grupos de doentes DM e N-DM (análise univariada).

Tabela1

População total DM(n=27) N-DM(n=58) p IC

Idade(anos) 65±15 70±8 63±17 0.002 -12 a -1.2 

TFG(ml/min/1.73m2) 44±38 29±16 51±43 0.009 6 a 40

ASC(m2) 1.8±0.2 1.8±0.2 1.8±0.24 ns –

Albuminémia(g/dl) 3.8±0.4 3.8±0.4 3.8±0.4 ns –

PTHi(pg/ml) 133±169 161±175 119±166 ns –

Cálcémia(mg/dl) 9.1±0.7 9.0±0.8 9.1±0.6 ns –

Fosfatémia(mg/dl) 3.8±0.98 4.4±1.2 3.5±0.7 <0.0001 -1.3 a 0.4

Calcidiol(ng/ml) 30.4±18.9 25.5±17.8 32.7±19.1 ns –

Deficit calcidiol 56(46d) 39(18d) 61(28d) ns –

(<30ng/ml)(%)

Calcitriol(pg/ml) 33.7±15.0 27.6±14.0 36.6±14.6 0.01 2.2 a 15.8

Deficit calcitriol 19.5(16d) 62.5(10d) 37.5(6d) 0.006 0.1 a 0.7

(<20pg/ml)(%)

Calciúria(mg/24h) 70.2±62 65.9±55 72.0±65 ns –

Fosfatúria(g/24h) 0.64±0.3 0.58±0.2 0.7±0.29 ns –

Proteinúria (g/24h) 1.3±1.7 1.8±1.9 1.01±1.6 ns –

Numa análise multivariada, a diabetes mellitus apenas se corre-
lacionou de forma significativa e positiva com níveis mais eleva-
dos de fósforo séricos (OR=3.03; IC: 1.4-6.4; p=0.004) e com a
idade (OR=1.06; IC=1.004-1.123; p=0.037).
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Em conclusão, neste grupo de doentes, houve uma elevada pre-
valência de deficit de calcidiol (56%), utilizando o alvo preconi-
zado pelas orientações KDOQI. Por outro lado, a nefropatia dia-
bética ocorreu em doentes significativamente mais velhos e com
fosfatémias mais elevadas, independentemente da função renal,
da PTH e da vitamina D. A associação entre diabetes e fósforo
sérico tem sido observada em outros estudos, ambos importan-
tes factores de risco de doença cardiovascular.

� PO054

DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA SECUNDÁRIA
AO LÍTIO

Estela Nogueira (1); Marta Barbedo (2); Ana Aguiar (2); Ana Ven-
tura (1); Joaquim Seabra (1); Merlinde Madureira (2) 

(1) Nefrologia / Centro Hosptalar de Vila Nova de Gaia / Porto /
Portugal

(2) Medicina Interna / Centro Hosptalar de Vila Nova de Gaia / Por-
to / Portugal

Introdução: A poliúria consiste num débito urinário superior a
3L/dia. Num adulto sem diabetes mellitus, reflecte um excesso
de ingestão de água (polidipsia primária) ou um distúrbio da capa-
cidade renal de concentrar a urina, secundária a secreção defi-
ciente de hormona anti-diurética (Diabetes insípida central-DIC)
ou a resistência renal à sua acção (Diabetes insípida nefrogéni-
ca-DIN). A DIN pode surgir na consequência da terapêutica com
lítio e verifica-se em cerca de 20% dos doentes que tomam cro-
nicamente este fármaco.
Descrição do caso: Homem de 73anos, com patologia psiquiátri-
ca mal esclarecida, tratado com lítio e haloperidol sem follow-up
desde há 7anos. Iniciou poliúria e polidipsia (5L/dia) desde há
cerca de 1 ano. Ao exame objectivo apresentava apenas tremo-
res de intenção. Analiticamente com níveis tóxico de Lítio e com
Ca e K normais. TAC cerebral sem alterações relevantes. Prova de
restrição hídrica/desmopressina compatível com DIN.
Discussão: Neste caso, o doente revelou incapacidade de concen-
trar a urina após a restrição de água e após a administração de
desmopressina. Estes factos são compatíveis com o diagnóstico de
DIN. O contexto terapêutico do doente, a ausência de alterações
na TAC cerebral e de história de trauma, cirurgia da hipófise ou ence-
falopatia isquémica vêm reforçar esta hipótese diagnóstica.

� PO055

PIELONEFRITE FOCAL – NEFRÓNIA

Mafalda Paiva (1); Maria Lopes (1); Judite Batista (1) 

(1) - Unidade de Nefrologia – Serviço 2 / Hospital Dona Estefânia
/ Lisboa / Portugal

Introdução: A nefrónia é uma patologia rara, descrita pela primei-
ra vez em 1976 por Rosenfield. Estudos recentes preconizam tra-
tamento antibiótico prolongado e seguimento mais apertado em
relação ao da pielonefrite não complicada.

Objectivo: Avaliar os doentes seguidos na C. de Nefrologia do HDE
com o diagnóstico de nefrónia de modo a caracterizar a apresen-
tação clínica, resposta ao tratamento, evolução e prognóstico.
Doentes e métodos: Foram analisados retrospectivamente 11 pro-
cessos clínicos de doentes seguidos na C. de Nefrologia do HDE
entre Fev 95 e Fev 07 por nefrónia. Registaram-se dados relati-
vos à idade, patologia de base, modo de apresentação, terapêu-
tica e evolução. 
Resultados: Identificámos 11 doentes com mediana de idades de
6,3 anos (mín – 3 meses, máx – 16,7 anos. Dois doentes tinham
patologia nefrológica conhecida. Todos tinham febre elevada com
duração média de 2 dias (mín – 1: máx – 4d), 5 referiam dor lom-
bar e 6 vómitos. Dois doentes já medicados com antibiótico. Em
9 casos havia leucocitose, PCR elevada em 10 e 1 sem leucocitú-
ria. A urocultura: estéril - 3; E. coli - 7 e P. mirabillis – 1. A eco-
grafia revelou imagem hiperecogénica em 9 e hipoecogénica em
2 doentes. O Eco-Doppler renal foi efectuado em 7 casos (4 - hipo-
vascularização; 3 – normal). Dois doentes fizeram TAC que confir-
mou o diagnóstico (1 de focos múltiplos). Todos os doentes ini-
ciaram antibioterapia ev e a mediana da duração total do
tratamento foi de 17 dias (mín – 10; máx – 27d). A média de dias
de febre foi de 2,5 d (mín – 1; máx – 4 d). As uroculturas de con-
trolo foram negativas. Na alta, 10 doentes realizaram ecografia (3
- normal, 3 - melhoria, 4 - sobreponível à da entrada). Na cinti-
grafia renal, 2/10 tinham hipocaptação e 2/10 cicatriz (1 anterior à
nefrónia). Todos fizeram cistografia (5 - RVU; 1 - Divertículo de
Hutch). Do controlo ecográfico (7 - normal, 2 - lesão sugestiva de
cicatriz, 2 - imagem melhorada). Seis doentes já tiveram alta da
consulta com mediana de duração de follow-up de 12 meses (mín
– 9 meses; máx – 7,6 anos). Não se verificaram recorrências.
Conclusão: Da análise dos dados, pode concluir-se que tal como
tem vindo a ser publicado, a apresentação clínica nem sempre
nos orienta no sentido de infecção urinária podendo a urocultu-
ra ser negativa. Ocorreu resolução total na maioria dos casos não
se registando nenhuma recorrência mesmo naqueles em que o
tratamento não foi prolongado. Apenas em 1 doente se verificou
a formação de cicatriz e 2 aguardam cintigrafia de controlo. A nefró-
nia é uma entidade sub-diagnosticada e não está especificada
na Classificação Internacional de Doenças tornado-se difícil saber
o número real de casos.

� PO056

TUBERCULOSE PLEURAL: CASO CLÍNICO 
EM PRÉ-DIÁLISE

Francisco Ferrer (1); Nuno Oliveira (1); Karina Lopes (1); Fernan-
do Matos (2); Pedro Maia (1); Armando Carreira (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

(2) Serviço de Pneumologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

Estima-se que a incidência de tuberculose em doentes renais cró-
nicos (DRC) seja cerca de 10 vezes superior à da população geral,
sendo associada a maior mortalidade. Nesta população colocam-
se alguns problemas de diagnóstico, devido à maior frequência
de localizações extrapulmonares e à ausência/diminuição da reac-
ção ao teste de Mantoux, por anergia cutânea.
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Os autores apresentam um doente de 38 anos, com DRC grave
(secundária a nefropatia de IgA), internado para estudo de sín-
drome febril, dispneia para pequenos esforços, astenia, anorexia
e emagrecimento arrastados. De referir um internamento prévio
(3 meses antes) no Serviço de Pneumologia para estudo de der-
rame pleural esquerdo, tendo este sido inconclusivo. 
A avaliação laboratorial mostrou anemia de 8,7 g/dl, proteína C
reactiva elevada (2,7 mg/dl), retenção azotada (ureia 29,2 mmol/L
e creatinina 310,8 mmol/L), proteinúria 24 h de 2,9 g (não selec-
tiva), estudo imunológico negativo, proteinograma sérico com hipo-
albuminémia e aumento de alfa 1 e alfa 2. Teste de Mantoux nega-
tivo. A radiografia do tórax mostrou derrames pleural esquerdo
e pericárdico, confirmados na TAC toraco-abdominal, que acres-
centava múltiplas adenopatias mediastínicas infracentimétricas.
A análise do líquido pleural revelou um exsudato com ADA 60
UI/L, predomínio de mononucleares (> 90%), exame bacteriológi-
co negativo para gérmens banais e micobactérias e citologia nega-
tiva para células malignas. 
Por agravamento da anemia e aumento do derrame pleural, optou-
se por realizar toracoscopia esquerda: granitado da pleural parie-
tal, apico-caudal e do lobo inferior. A biópsia pleural mostrou gra-
nulomas caseosos, compatíveis com tuberculose. Em colaboração
com Serviço de Pneumologia, iniciou terapêutica antibacilar tripla
(Isoniazida, Rifampicina e Pirazinamida). Um mês após início do
tratamento, encontrava-se assintomático, com retenção azotada está-
vel e anemia de 10,6 g/dl (sob terapêutica com Darbepoietina).
Este caso ilustra as dificuldades de diagnóstico de tuberculose
extrapulmonar num DRC, geralmente estabelecido pela demons-
tração de granulomas caseosos típicos e pelo isolamento do baci-
lo no material de biópsia.

� PO057

TRATAMENTO EMPÍRICO DAS PERITONITES 
EM DIÁLISE PERITONEAL COM CEFAZOLINA
E CEFTAZIDIMA: 8 ANOS DE FOLLOW-UP

Vitor Ramalho (1); Beatriz Malvar (1); Manuel Amoedo (1); Pedro
Pessegueiro (1); Carlos Pires (1) 

(1) Unidade Nefrologia / Hospital Espírito Santo / Évora / Portugal

Introdução: O tratamento empírico inicial das peritonites nos doen-
tes em diálise peritoneal (DP) tem sido matéria de debate. A reco-
mendação da utilização de cefalosporinas de primeira geração
como terapêutica inicial tem sido de díficil aceitação devido à emer-
gência de microrganismos resistentes. Descrevemos 8 anos de
experiência de tratamento empírico com cefazolina e ceftazidima
intraperitoneal (IP).
Material e métodos: O protocolo terapêutico utilizado no trata-
mento das peritonites foi cefazolina e ceftazidima IP 15mg/Kg/dia
com um tempo de permanência de 6 horas. A duração do trata-
mento foi de 14 dias, excepto nas peritonites a Staphylococcus
aureus no qual durou 21 dias. A antibioterapia foi ajustada nos
casos de resistência ao antibiótico ou insucesso terapêutico. O
protocolo foi considerado eficaz quando houve uma cultura do
dialisado negativa e sem recorrência no intervalo de 4 semanas
após suspender os antibióticos.
Resultados: Foram analisados 41 episódios de peritonite em 32
doentes. Em 32 episódios as culturas foram positivas, com 28

agentes gram positivos e 3 gram negativos isolados. Metade
dos agentes gram positivos isolados foram estafilococos coa-
gulase negativos (SCoN). Em 9 peritonites as culturas foram nega-
tivas e numa foram isolados 2 agentes. 21% dos SCoN eram
resistentes à cefazolina mas nenhum à vancomicina. Não foram
identificados estafilococos meticilino-resistentes. Todos os
bacilos gram negativos eram susceptiveis à ceftazidima. A taxa
de cura global com este esquema antibiótico foi de 78%, com
66% em primeira intenção e 12% após ajuste da antibiotera-
pia. Em 22% das peritonites o protocolo não foi eficaz devido
à persistência (n=2) ou recorrência (n=6) das infecção ou mor-
te (n=1).
Conclusão: O tratamento empírico das peritonites com cefazoli-
na e ceftazidima IP foi eficaz. Tendo em conta a ausência de micro-
rganismos resistentes à meticilina e à baixa taxa de resistências
às cefalosporinas de primeira geração na nossa Unidade, a van-
comicina não deve ser utilizada como primeira escolha para tera-
pêutica empírica. A monitorização do perfil bacteriano e padrão
de resistências aos antibióticos é essencial para a utilização de
uma terapêutica racional em cada unidade.

� PO058

MICROBIOLOGIA, TAXAS E RESULTADOS 
DE PERITONITES AO LONGO DE 21 ANOS 
NUM PROGRAMA DE DIÁLISE PERITONEAL

Jorge Malheiro (1); Maria João Carvalho (1); Isabel Fonseca (1);
Anabela Rodrigues (1); António Cabrita (1) 

(1) Hospital Geral Santo António / Serviço de Nefrologia / Porto /
Portugal

Objectivos: Avaliação longitudinal dos episódios de peritonite do
nosso programa de diálise peritoneal (DP) ao longo de 21 anos
(1986-2006), focando os agentes microbiológicos, a taxa de peri-
tonite global e nas modalidades DPCA/DPA, os preditores para a
1ª peritonite, e as taxas de cura e de mortalidade.
Métodos: Estudámos 425 episódios de peritonite em 194 doen-
tes, numa população global de 363 doentes, 9295 meses em ris-
co; o protocolo terapêutico empírico foi vancomicina e ceftazidi-
ma intraperitoneal. Apresentamos dados globais e parcelares
correspondentes a três períodos: 1 de 1986-1995; 2 de 1996-2000;
3 de 2001-2006.
Resultados: Agentes microbiológicos: 52,5% GRAM+, 16,2%
GRAM-, 4,9% fungos, 1,7% polimicrobiano, 0,7% BK, 24,0% sem
agente identificado. Considerando apenas os episódios a
GRAM+, GRAM- e fungos, confirmamos o predomínio estável de
GRAM+ 71%; o isolamento de GRAM- correspondeu a 22% dos
casos, com redução no ultimo período (1-23%, 2-30%, 3-15%);
o isolamento de fungos aumentou (1-2,6%, 2-7,8%, 3-8,3%).
Peritonites sem agente identificado apresentaram uma diminui-
ção inicial e depois estabilização (1-31%, 2-19%, 3-23%). Na
subanálise das peritonites a GRAM+, observamos uma redução
dos staphylococcus (1- 81%, 2- 78%; 3- 61%) e aumento dos
streptococcus; marcada diminuição dos episódios a staphylo-
coccus aureus (1-28%, 2-19%, 3-15%) e da meticilino-resistên-
cia (1-42%, 2-27%, 3-20%). A taxa global de peritonite, que
decresceu significativamente ao longo do tempo, foi de 1 epi-
sódio/21,8 doente-mês: 1 episódio/22,6 doente-mês em DPCA
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e 1 episódio/20,2 doente-mês em DPA. Os preditores para a 1ª
peritonite foram a idade (OR=1.02; p=0,009) e o tempo em DP
(OR=1.034; p<0,001); a presença de diabetes, o sexo e a pro-
veniência do doente (hemodiálise, falência de enxerto renal,
1ª opção) não foram preditores significativos. A taxa global de
cura foi de 84%; este valor permaneceu constante (1-86%, 2-
80%, 3- 85%). A taxa global de mortalidade associada a peri-
tonite foi de 3,1%.
Conclusão: A experiência cumulativa permitiu reduzir a taxa glo-
bal de peritonite e de episódios por staphylococcus aureus. Cons-
tatamos redução da meticilino-resistência. A ocorrência de peri-
tonites por fungos aumentou. A taxa de peritonites em DPCA e
DPA foi similar. A idade e o tempo em DP foram preditores sig-
nificativos de peritonite. As taxas de cura e morte mantiveram-
se constantes.

� PO059

ALOCAÇÃO DE RECURSOS NUM PROGRAMA
DE DIÁLISE PERITONEAL

Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); Edgar Almeida (1); M. Mar-
tins Prata (1)

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal 

Os autores descrevem os resultados de um estudo observacio-
nal de uma população em diálise peritoneal (DP) seguida no ser-
viço de Nefrologia de um hospital central durante um período de
2 meses (Novembro e Dezembro de 2006). Objectivos: avaliar as
principais intercorrências motivando consumo acrescido de recur-
sos médicos (internamentos, consultas adicionias).?Trata-se de uma
população de 47 doentes (26 homens, 3 doentes de raça negra),
com idade média de 50,7 14,5 anos, com tempo médio em DP
24,5 18,2 meses, seguidos em consulta de diálise peritoneal com
periodicidade mensal. Doze doentes incidentes no ano de 2006,
5 no período em questão. Neste período saíram de DP 2 doen-
tes. Dois doentes estavam em técnica manual, os restantes em
automatizada. Dois doentes. Distribuição por etiologia e os res-
tantes Baxterutilizam material Fresenius de doença renal crónica:
Glomerulonefrite crónica: 12, Diabetes mellitus: 10, Nefroangios-
clerose: 9, outras etiologias: 16. Uma doente tem infecção pelo
VIH, dois doentes têm infecção pelo VHC e um doente tem infec-
ção VHI e VHC.
Seis doentes em DP como opção alternativa por falência de aces-
sos vasculares para HD. Seis doentes dependem de familiar para
realizar o tratamento. Distribuição por grau de diferenciação da
pessoa que realiza o tratamento: licenciatura: 13, 12º ano: 8, 9º
ano: 16, 4º ano: 10.
O volume total médio de tratamento é de 11,3 2,7 litros/dia (míni-
mo: 10 L, máximo: 15 L). Diariamente: 33/45 doentes fizera), 41/45
doentes utilizaram Extranealm DP com Physioneal 1,36% (Baxter)
≥ 2 vezes por semana®). Seis doentes utilizaram solução 3,86%
(Baxter®(Baxter ) ≥ 2 vezes por semana. 12/45®Cinco doentes uti-
lizaram solução 2,27% (Baxter). Nove doentes em estratégia
PEN.®doentes utilizaram Nutrineal 1,1% (Baxter).
Internamentos: 15 internamentos em 10 doentes, 3 dos quais para
colocação de catéter de Tenckhoff. Duração média de internamen-
to 8,86±6,7 dias, nº de internamentos/doente.ano: 0,98 (0,79 se

excluídos dias de internamento para colocação de cat. Tenckhoff ),
nº de dias de internamento/doente.ano: 2,6 (2,2), nº doentes inter-
nados/total doentes.ano: 0,66 (0,15). 
Motivo de internamento: relacionados com a DP: 13 (colocação
de catéter de Tenckhoff: 3, problemas mecânicos da técnica: 7,
morbilidades associadas à doença: 3), outras co-morbilidades: 2. 
Outras intercorrências que não necessitaram de internamento moti-
varam 38 consultas adicionais de DP, 27 das quais por motivos
relacionados com a técnica. 
O elevado número de internamentos e de consultas adicionais
deveu-se sobretudo a complicações relacionadas com a técnica. 
Assim, a manutenção de um programa de DP com este número
de doentes requer o apoio de um serviço de internamento, além
da disponibilidade médica e de enfermagem especializada. 

� PO060

IMPORTÂNCIA DO DOSEAMENTO DO BNP
PLASMÁTICO EM DIÁLISE PERITONEAL

Flora Sofia (1); Helena Oliveira de Sá (1); Henrique Gomes (1); Mário
Campos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra
/ Coimbra / Portugal 

O Peptídeo natriurético do tipo B (BNP) tem sido utilizado nos
doentes com insuficiência cardíaca e na população em Diálise Peri-
toneal (DP) como marcador predictivo de disfunção ventricular e
de congestão pulmonar. O objectivo deste trabalho foi o de con-
cluir acerca da utilidade dos doseamentos plasmáticos de BNP
numa amostra de doentes em DP, como marcador de excesso de
volume extracelular (VEC) e de disfunção diastólica do VE. A
demonstração de uma correlação positiva entre os níveis de BNP
no plasma, o excesso de VEC e risco de pré-edema pulmonar pode-
rá levar-nos a adoptar na rotina este marcador, para avaliar o peso
seco nos doentes em DP, um dos parâmetros mais difíceis de ava-
liar nesta população. 
Material: Estudámos uma amostra de 18 doentes insuficientes
renais crónicos (IRC) em programa de DP com idades médias
de 52,4±16,1 anos, 9 do sexo feminino e 9 do sexo masculino,
tempo médio em DP de 32,7±29,6 meses. KT/V semanal ureia
2,5 0,4. Clearance creatinina semanal 103±61,7 ml/min/1,73 m2,
PCRn 0,83±0,18, albuminémia 3,6±0,3 g/dl, hemoglobina
12,9±2,2. Sete doentes anúricos e 11 com função renal residual
superior a 100 ml/24 horas. 
Métodos: Doseamento de BNP plasmático durante a avaliação
mensal e realização de Ecocardiograma tridimensional. 
Resultados: Média dos doseamentos de BNP: 141±245 (Máximo:
1056; mínimo: 10,4). Não observámos diferença significativa nas
concentrações de BNP nos doentes anúricos e não anúricos. Obser-
vámos correlação significativa e positiva entre os níveis de BNP
e o diâmetro diastólico do VE (p=0,05) bem como com os valo-
res de pressão arterial diastólica (p=0,003). Em todos os doen-
tes com BNP > 500 observámos sinais clínicos de excesso de VEC
e necessidade de reforço de ultrafiltração. 
Conclusão: Estes resultados preliminares levam-nos a concluir da
utilidade de utilizar na rotina mensal o doseamento plasmático
de BNP como parâmetro de avaliação do excesso de VEC nos doen-
tes em DP.
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� PO061

QUALIDADE DE VIDA EM DIÁLISE
PERITONEAL:FACTORES DETERMINANTES

Ana Cabrita (3); Isabel Pinto (1); Manuel Amoedo (2); Sandra Sam-
paio (4); Idalécio Bernardo (5); Carlos Pires (6); Pedro Neves (7) 

(1) Serviço Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço Nefrologia / Hospital Espirito Santo / Évora / Portugal
(3) Serviço Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(4) Serviço Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(5) Serviço Nefrologia / Hospital Faro / Faro / Portugal
(6) Serviço Nefrologia / Hospital Espirito Santo / Évora / Portugal

Com o aperfeiçoamento das técnicas dialíticas, a qualidade de
vida (QdV) tornou-se uma das principais preocupações na práti-
ca clínica diária, estando já demonstrada a sua associação com
a mortalidade e morbilidade em diálise. 
Com este estudo pretendemos avaliar a influência de vários fac-
tores na QdV de um grupo de doentes em Diálise Peritoneal (DP).
Para cada doente procedemos ao registo de parâmetros demo-
gráficos, clínicos e laboratoriais. Para avaliação da QdV utilizá-
mos o Sickness Impact Profile (SIP), com determinação das dimen-
sões física (SIP F), psicossocial (SIP PS) e total (SIP T). Como
medida de adequação utilizámos o Kt/V. A função renal residual
(FRR) foi determinada pela média do clearance renal da ureia e
creatinina.
Estudámos 43 doentes (17 homens, 26 mulheres) com idade média
de 49,2 anos e tempo médio em diálise de 25 meses. Os valo-
res médios da FRR e Kt/V forma de 3,5 ml/mn/1,73m2 e 2,2,res-
pectivamente.
No modelo de regressão linear a idade correlacionou-se positi-
vamente (r=0,44 p=0,004) e o Kt/V (r=0,29 p=0,06), a albumi-
na (r=0,28 p=0,07) e a FRR (r=0,3 p=0,04), correlacionaram-se
negativamente com o SIP T. O Kt/V (r=0,29 p=0,06) e a FRR (r=0,3
p=0,03) correlacionaram-se inversamente com o SIP F, enquan-
to apenas a idade (r=0,39 p=0,01) se correlacionou com o SIP
PS. Não encontrámos relação entre a Proteína C Reactiva (PCRhs)
e as três dimensões do SIP.
Quando dividimos os doentes em 2 grupos de acordo com o valor
de Kt/V constatámos que os doentes com Kt/V >1,7 tinham valo-
res de SIP T significativamente menores (13,7 vs 24,6 p=0,01).
Como já descrito por outros autores, a idade, a FRR e o Kt/V foram
factores determinantes da qualidade de vida, pelo que a preser-
vação da FRR e adequação de diálise poderão melhorar o bem
estar dos nossos doentes em DP.

� PO062

FUNÇÃO RENAL RESIDUAL EM DIÁLISE
PERITONEAL:INFLUÊNCIA NA INFLAMAÇÃO 
E ESTADO NUTRICIONAL

Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo (2); Sandra Sampaio (3); Her-
mínio Carrasqueira (4); Pedro Neves (5) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(3) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(4) Serviço de Nutrição / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(5) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal

A função renal residual (FRR), contribui para a redução da mor-
bilidade e mortalidade dos doentes em Diálise Peritoneal (DP).
Vários estudos demonstraram associação entre a FRR, a inflama-
ção e o Nutrição nos doentes em DP. A FRR mostrou estar rela-
cionada com a hipertofia ventricular esquerda (HVE).
Com este estudo avaliamos as relações existentes entre a FRR e
os marcadores inflamatórios e nutricionais num grupo de doen-
tes em DP. Analisámos também a associação entre a FRR e a pre-
sença de HVE.
Para cada doente procedemos ao registo de parâmetros clínicos,
hematológicos, bioquímicos e inflamatórios. Na avaliação nutri-
cional utilizamos a albumina, a avaliação subjectiva global (SGA)
e a taxa catabólica proteica (PCRn). A FRR foi determinada pela
média do clearance renal da ureia e creatinina. O índice de mas-
sa do ventrículo esquerdo (IMVE) foi calculado dividindo a mas-
sa ventricular esquerda pela área de superfície corporal.
Estudámos 31 doentes (15 homens, 16 mulheres) com idade
média de 52,5 anos e tempo médio em diálise de 28 meses. Os
valores médios da FRR e do IMVE foram de 4,4 ml/mn/1,73 m2

e 111,8 g/m2.
Quando comparámos os doentes com e sem FRR não encontrá-
mos diferenças no tempo de diálise, SGA, IMVE e nos níveis de
proteína C reactiva (PCR) e interleukina-6 (IL6). O número de dias
de internamento (14 vs 41 p=0,03) e a pressão arterial sistólica
(136 vs 150 p=0,05) foram maiores nos doentes sem FRR. O Kt/V
(2,8 vs 2 p=0,01) foi maior nos doentes com FRR.
O Kt/V(r=0,5;p=0,003) e a PCRn (r=0,36;p=0,04) correlacionaram-
se positivamente e a IL-6 (r=0,4;p=0,02) e o número de dias de
internamento (r=0,4; p=0,02) correlacionaram-se negativamente
com a FRR. 
Não encontrámos relação entre a FRR e o IMVE.
Ao contrário de outros estudos a perda da FRR não se associou
ao aumento do IMVE, assim como também não encontrámos rela-
ção significativa com o estado nutricional.
O controlo tensional e os valores de IL6 mais baixos na presen-
ça de FRR, sugerem que esta é importante na manutenção da
volémia e na inflamação, sendo primordial a sua preservação.
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� PO063

DIÁLISE PERITONEAL: AS TÉCNICAS AUTOMÁTICAS
INTERMITENTES E NÍVEIS MAIS ELEVADOS 
DE ALBUMINA PLASMÁTICA ASSOCIAM-SE 
A MENOR INCIDÊNCIA DE PERITONITES

Pedro Cruz (1); Ana Natário (1); Carla Rocha (1); Patrícia Carrilho (1);
José Assunçao (1); Carlos Barreto (1); Álvaro Vaz (1); José Vinhas (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E. /
Setúbal / Portugal

As peritonites constituem um dos principais factores de morbi-
lidade nos doentes renais crónicos em programa de DP e são
responsáveis por cerca de 25% dos casos de falência da técni-
ca. Neste âmbito conduzimos um estudo para identificar os fac-
tores de risco (FR) de peritonite numa população de doentes
em DP. 
Foram analisados todos os doentes incidentes em DP na nos-
sa Unidade entre 11/05/98 e 31/12/06 e registados os seguintes
dados demográficos, clínicos e laboratoriais: idade, sexo, cau-
sa de Insuficiência renal, estado diabético, data das peritoni-
tes, níveis de proteína C reactiva (PCR) e albumina plasmática
(alb) no início da técnica, tipo de sistema utilizado, tipo de téc-
nica utilizada, tipo de ensino (ambulatório vs hospitalar) e tem-
po de experiência do Centro à data de início da técnica.
Para análise dos FR para a incidência de 1ª peritonite foi efec-
tuada uma análise multivariada das varáveis mencionadas utili-
zando o modelo de regressão de Cox.
A coorte incluiu um total de 64 doentes (32H, 32M), com ida-
de média de 54,4±14,4 (22-82) anos, tempo médio em DP de
26,2±16,3 (0,7-63,1) meses, 25% diabéticos, média de Alb e PCR
iniciais, respectivamente, 3,4±0,4 (2,3-4,4) e 0,7±0,7 (0,1–2,9).
Vinte e dois doentes (34,4%) encontravam-se em DP contínua
ambulatória (DPCA), 11 (17,2%) em DP automática contínua cícli-
ca (DPCC) e 31 (48,4%) em DP automática nocturna intermi-
tente (DPNI). Os tipos de sistemas utilizados foram: Baxter em
27 (42,2%), Fresenius em 25 (34,4%) e Gambro em 12 (18,8%)
doentes. Durante o período do estudo foi registado um total
de 124 peritonites, das quais 39 corresponderam a primeiros
episódios. 
A tabela 1 mostra os resultados da análise do modelo de regres-
são de Cox.

Tabela 1

FR para a incidência de 1a peritonite

Factor Hazard ratio (HR) 95% IC p

Diabetes 0,233 0,085-0,639 0,005

DPCA* 6,289 2,893-13,670 0,000

DPCC* 3,277 1,131-9,331 0,026

Albumina 0,460 0,218-0,970 0,041

* comparador = DPNI

� PO064

AUSÊNCIA DE FUNÇÃO RENAL RESIDUAL
NO DOENTE EM DIALISE PERITONEAL
– PIOR CONTROLO?

Lídia Santos (1); Ana Mateus (2); Aura Ramos (2); Pedro Ponce (2) 

(1) CHMT – Hospital de Torres Novas / Serviço de Nefrologia / Tor-
res Novas / Portugal

(2) Hospital Garcia de Orta / Serviço de Nefrologia / Almada / Por-
tugal

A função renal residual (FRR) do doente em diálise peritoneal (DP)
tem um papel importante no alcance dos objectivos da diálise
adequada. 
Objectivos: Caracterização dos doentes em programa de DP em
2005 e 2006 e avaliação comparativa de alguns índices de ade-
quação de diálise nos doentes com e sem FRR. Considerou-se
ausência de FRR nos doentes anúricos.
Material e métodos: Foi feita uma análise transversal e retros-
pectiva de 38 doentes. Avaliaram-se: sexo, idade, diabetes mel-
litus, tempo em DP, modalidade, perfil de transportador, volu-
me dialisado, utilização de icodextrino, KT/V, albumina sérica,
hemoglobina, produto fosfo-cálcico, iPTH, dose de eritropoetina
semanal e PA.
Resultados: Estavam 38 doentes em programa de DP, 57,9% do
sexo masculino e com média de idade 55±18,6 anos. Mantinham
função renal residual 27 doentes e 11 estavam anúricos (4 des-
de o início). A taxa média de redução da FRR foi de 0,21
ml/min/mês. Os anúricos estavam há mais tempo na técnica (49,4
vs 22 meses). Em CCPD estava 63,6% do total de anúricos. Des-
tes 45% tinha diabetes. O volume médio de solução de diáli-
se utilizado é superior nos doentes anúricos (p=0,018). Dos 16
doentes que têm icodextrino 7 são doentes anúricos (63,6% dos
anúricos) e 9 têm FRR (33,3% dos doentes com FRR). Dos doen-
tes sem FRR 64% são transportadores do tipo alto e médio alto
enquanto estes perfis estão presentes em 55,5% dos doentes
com diurese. O KT/V médio é 2.15±0.58, sendo inferior nos doen-
tes anúricos (p=0,004). Hemoglobina >11 mg/dl está presente
em 85% dos doentes com diurese e em 63,6% dos anúricos. A
dose média de eritropoetina semanal é superior nos doentes
sem FRR (p= 0.025). Os valores médios da iPTH e do produto
fosfo-cálcico são respectivamente 304±289,2 pg/ml e 47.6±12,8
mg2/dl2, sem diferenças entre os 2 grupos. A albumina sérica
era inferior nos doentes anúricos (p=0,004). A PA diastólica é
superior nos doentes com FRR(p=0.046).
Conclusões: Os doentes estudados apresentam um razoável con-
trolo da anemia, metabolismo fosfo-cálcico, albumina sérica e apre-
sentam um KV/T médio >2. De facto os doentes sem FRR neces-
sitam de maior volume de solução, têm valores de KT/V e albumina
inferiores aos dos doentes com diurese, necessitando também
de dose semanal de eritropoetina superior.
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� PO065

PERITONITES EM DOENTES EM DIÁLISE
PERITONEAL – CASUISTICA DE 4 ANOS 
DE UM HOSPITAL DISTRITAL

Ana Mateus (1); Lídia Santos (2); Alexandre Batista (3); Aura Ramos
(1); Pedro Ponce (1) 

(1) Hospital Garcia de Orta / Serviço de Nefrologia / Lisboa / Tor-
res Novas

(2) CHMT – Hospital de Torres Novas / Serviço de Nefrologia / Tor-
res Novas / Portugal

(3) Hospital de Faro / Serviço de Nefrologia / Faro / Portugal

Introdução: As peritonites são as principais responsáveis pela mor-
bilidade dos doentes em diálise peritoneal (DP) e constituem a
principal causa de abandono da técnica, apesar da sua incidên-
cia ter diminuído nos últimos anos devido ao aperfeiçoamento
da técnica.
Objectivo: Analisou-se a experiência de 4 anos de DP relativa-
mente à incidência de peritonites, impacto na sobrevivência na
técnica e resposta à terapêutica.
Material e métodos: Foi feita uma análise retrospectiva dos pro-
cessos clínicos dos doentes que tiveram pelo menos 1 episódio
de peritonite entre 1/Janeiro/2003 e 31/Dezembro/2006. O diag-
nóstico de peritonite foi baseado em dois dos seguintes crité-
rios: líquido peritoneal turvo, CDL> 100 mm3 (> 50% de neutrófi-
los), dor abdominal e isolamento do agente. Perante o
diagnóstico instituiu-se antibioterapia empírica: cefazolina (125
mg/l solução) e ceftazidima (125 mg/ l solução) até serem conhe-
cidos os resultados do exame bacteriológico do efluente.
Resultados: Dos 54 doentes tratados 25 tiveram peritonites, sen-
do 12 do sexo feminino, 8 diabéticos, com média de idades de
52.1±16.5 anos. A duração média de tratamento foi de 36,6 meses
o que correspondeu a 959,6 meses de tempo acumulado. Verifi-
caram-se 49 episódios de peritonite nos 25 doentes. Apenas 10
doentes desses 25 escolheram DP (27,2%) como 1ª opção. Hou-
ve 0.59 peritonites/doente/ano. O tempo médio de aparecimen-
to do primeiro episódio foi de 22,2 meses. O agente etiológico
foi identificado em 43 episódios (87,8%), tendo sido o staphy-
lococcus epidermidis o mais frequente. Os fungos foram agentes
raros. Em 6 doentes as peritonites levaram à retirada com reco-
locação posterior do catéter e em 4 doentes a abandono da téc-
nica. Faleceram por peritonite 2 doentes. Em 63,7% dos casos
houve resolução do quadro sem alteração da terapêutica. 
Conclusão: A taxa global de peritonites/doente/ano foi de 0.59.
Dois doentes faleceram e 4 abandonaram a DP. O facto de mui-
tos doentes com peritonite não terem escolhido a DP como 1ª
opção sugere que o sucesso da diálise peritoneal depende mui-
to da motivação para a técnica.

� PO066

PERITONITE POR BACILLUS LICHENIFORMIS 
EM DIÁLISE PERITONEAL – CASO CLÍNICO

Luis Oliveira (1); Mónica Fructuoso (1); Catarina Prata (1); Eulália
Carvalho (2); Ana Castro (2); Rui Castro (1); Teresa Morgado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

(2) Serviço de Patologia Clínica / Centro Hospitalar de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro / Vila Real / Portugal

Apesar dos avanços técnicos da diálise peritoneal (DP), a peri-
tonite constitui uma complicação relativamente frequente. Na maio-
ria dos casos é causada por organismos comensais da pele que
contaminam o espaço endoluminal do catéter de Tenckhoff. Rara-
mente é necessária a remoção do catéter. 
O Bacillus licheniformis é um agente associado raramente a peri-
tonites em DP. Produz beta-lactamases, o que lhe confere resis-
tência às cefalosporinas. O encarceramento do catéter por epi-
plon é uma outra complicação da técnica. 
Descrevemos o caso clínico de uma doente de 18 anos, insufi-
ciente renal crónica terminal de etiologia indeterminada. Colocou
catéter coiled Quinton® em 7/4/2003, tendo iniciado DP em
6/5/2003. Infecção crónica do orifício com “shaving” do cuff exter-
no em 2/5/2005. Ultrafiltração média de 800-1400 ml. Boa fun-
ção residual (FG- 10-17ml/min), tendo dispensado diálise perito-
neal de 2/4/2004 a 18/5/2005. Adesão irregular à técnica e à
terapêutica médica. Encarceramento do catéter por epiplon pelo
que foi submetida a omentectomia parcial em 9/11. O pós-ope-
ratório foi complicado de peritonite por Bacilus lichenchiformis,
apesar de profilaxia com cefazolina. Efectuou 5 doses de vanco-
micina ip (5-5 dias) sem eficácia. Remoção do cateter em
28/12/2006 por peritonite refractária, tendo sido constatada micro-
rotura de cateter no túnel subcutâneo. Ponta do cateter estéril.
Transferida para hemodiálise por “non-compliance” em 9/1/2007. 
Com este caso pretendemos ilustrar uma sucessão rara de compli-
cações em DP: remoção de catéter peritoneal por peritonite refrac-
tária a agente raro, decorrente de uma intervenção cirúrgica de desen-
carceramento de catéter por epiplon com detecção de rotura.
Também destacamos que a peritonite por Bacillus é provavelmen-
te sub-diagnosticada, pois a sua identificação é frequentemente
interpretada como contaminação.

� PO067

FUGAS PERITONEAIS – 2 CASOS CLÍNICOS

Ana Marta Gomes (1); João Carlos Fernandes (1); Joaquim Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
– Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

As fugas peritoneais tardias surgem em situações de perda da
integridade da membrana peritoneal. Ocorrem em cerca de 5%
dos doentes em diálise peritoneal (DP). 
Na fuga inguino-escrotal é consensual que a cirurgia é o trata-
mento mais eficaz. Na fuga pleural não está estabelecida a melhor
abordagem terapêutica. Inicialmente, deve efectuar-se uma pau-
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sa peritoneal (2 a 4 semanas). Esta atitude é eficaz em cerca de
50% dos casos. No caso da recidiva do hidrotórax a abordagem
deverá ser individualizada e passa pela pleurodese convencio-
nal, toracoscopia vídeo-assistida ou toracotomia. 
Caso 1: Mulher de 45 anos, com Insuficiência Renal Crónica (IRC)
secundária a glomerulonefrite crónica, em hemodiálise (HD) des-
de 8/6/05. Por impossibilidade de construção de acesso vascu-
lar definitivo para HD, transferiu-se para DPCA em 21/1/06. 
Em 17/4/06, recorreu ao hospital por dispneia em repouso e ortop-
neia. Apresentava taquipneia e diminuição dos sons respiratórios
na metade inferior do hemitórax direito. Fez toracocentese e o estu-
do líquido mostrou tratar-se um transudado com elevado teor de
glicose (376 mg/dl). Diagnosticou-se fuga pleural de líquido de DP.
Transferiu-se para HD. Quatro semanas depois retomou a DPA.
Recorrência do derrame pleural ao fim de 1 semana. Em 31/5/06
fez pleurodese por toracoscopia com talcagem. Houve recidiva
do derrame 2 meses após retomar DPA. Em 26 de Setembro de
2006, efectuou-se pleurodese por toracotomia com talcagem. Reto-
mou DPA 8 semanas depois, sem recidiva. 
Caso 2: Homem de 64 anos com IRC de etiologia não determi-
nada, em HD desde 1/8/05. Optou por DP. Iniciou DPCA em 5/3/06.
Antecedentes de herniorrafia inguinal esquerda há 30 anos e direi-
ta há 25 anos. Em 26/4/06 recorreu ao Serviço de Nefrologia por
edema escrotal com aparecimento súbito após esforço físico.
Apresentava aumento do volume escrotal, mais acentuado à
esquerda e edema da parede escrotal. Realizou TAC abdominal
com administração de contraste intraperitoneal que mostrou fuga
de liquido através de processus vaginalis patentes e hérnia ingui-
no-escrotal esquerda.
Transferido para HD. Fez herniorrafia com colocação de prótese
inguinal esquerda em Julho de 2006. Reiniciou DP em Agosto de
2006 sem recorrência do edema.

� PO068

PERITONITE POR MICROCOCCUS LUTEUS 
EM DIÁLISE PERITONEAL – CASO CLÍNICO

Luís Oliveira (1); Catarina Prata (1); Mónica Fructuoso (1); Eulália
Carvalho (2); Ana Castro (2); Rui Castro (1); Teresa Morgado (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

(2) Serviço de Patologia Clínica / Centro Hospitalar de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro / Vila Real / Portugal

O Micrococcus luteus é uma bactéria gram-positiva comensal da
pele. O seu papel como agente infeccioso está descrito em doen-
tes imunodeprimidos sob a forma de pneumonia, meningite e
endocardite. É responsável por cerca de 5% das peritonites em
diálise peritoneal (DP). 
Descrevemos o caso clínico de um doente de sexo masculino, 67
anos, insuficiente renal crónico de etiologia indeterminada que
optou por diálise peritoneal. Colocou cateter peritoneal coiled em
16/7/2004 e iniciou DP em 7/12/2004. 
Em 16/9/2006, peritonite por Acinetobacter lwoffii, com resposta
à ceftazidima. 
Em 13/12/2006, recorreu ao Serviço de Urgência por sintomato-
logia de cistite aguda. Medicado com ciprofloxacina, sem melho-
ria. Efluente peritoneal límpido e urocultura foi estéril. 

Recorreu novamente ao Serviço de Urgência em 16/12, apresen-
tando efluente turvo com isolamento de Micrococos luteus. Má
evolução inicial com vancomicina ip (5-5 dias). Iniciou ciproflo-
xacina ip em 24/1/2007, sem eficácia. Substituição do conector,
do extensor e encurtamento de catéter por zona suspeita de micro-
rotura a 3 cm do orifício nessa data. Pela persistência da perito-
nite iniciou gentamicina “lock” no cateter em 2/2 e até 15/2, com
resolução da peritonite.
A identificação de Micrococcus no efluente peritoneal é relativa-
mente raro, mas não deve ser descurado o seu papel infeccioso
nas peritonites em diálise peritoneal. A zona fragilizada do caté-
ter peritoneal pode ter contribuido para a resistência da infec-
ção e que a administração de gentamicina “lock” parece ter sido
importante para a sua resolução. 

� PO069

REGIME DE TERAPÊUTICA COM FERRO
ENDOVENOSO EM BAIXA DOSE MANTÉM 
AS RESERVAS DE FERRO EM DOENTES 
EM HEMODIÁLISE-ESTUDO PROSPECTIVO

Ana Beco (1); José Madureira (1); Gerardo Oliveira (1); Manuel Pes-
tana (1) 

(1) Seviço de Nefrologia / Hospital de S. João / Porto / Portugal

Introdução: Na maioria dos doentes com Insuficiência Renal Cró-
nica (IRC) em programa regular de Hemodiálise (PRHD) é essen-
cial a suplementação com ferro endovenoso (ev) em associação
aos estimulantes da eritropoiese para manter os valores de hemo-
globina optimizados. Estes doentes têm perdas de sangue em cada
sessão de hemodiálise e necessitam de receber em média 2 a 3g
de ferro por ano (12-19,2 mg/HD). Habitualmente, os suplementos
de ferro ev são administrados intermitentemente aos doentes em
PRHD, em bolus de 100 mg, com base nos valores da cinética do
ferro. O excesso de ferro ev pode levar à produção de radicais livres
de oxigénio e causar stress oxidativo. É por isso importante deter-
minar o melhor esquema terapêutico de administração de ferro ev
que mantenha os níveis de hemoglobina e as reservas de ferro
estáveis, e que permita um menor risco de stress oxidativo. 
Métodos: Realizamos um estudo prospectivo, em doentes com
IRC em PRHD para avaliar a eficácia e segurança de duas doses
decrescentes de sacarato de ferro administrado ev em cada ses-
são de HD. Foram estudados setenta e sete doentes de um Cen-
tro de Hemodiálise, 37 homens e 40 mulheres, com idades com-
preendidas entre os 18 e 82 anos. Todos apresentavam no início
do estudo níveis de ferritina e saturações da transferrina (TSAT)
adequadas de 440±243,8 e 31,04±12,5 respectivamente. 
Os doentes receberam uma dose de 20 mg de sacarato de ferro ev
3X/semana durante 6 meses, seguidos de 10 mg de sacarato de fer-
ro ev 3X/semana, nos 9 meses subsequentes. A administração de
ferro ev foi suspensa 15 dias antes da colheita trimestral de sangue
para quantificação de ferro, ferritina e transferrina. A Hemoglobina,
albumina e Proteína C reactiva foram avaliadas mensalmente.
Resultados: Ao longo dos 15 meses do estudo o valor médio de
ferritina manteve-se estável. Foi de 576±363 aos 6 meses,
659±323,2 aos 12 meses e 631,1±356 aos 15 meses. A TSAT man-
teve-se estável 44,0±19,1 aos 6 meses, 37,07±16,73 aos 12 meses
e 28,5±13,85 aos 15 meses. O valor de transferrina não se alte-

11 - Nefrologia 21-2 - Abstracts  26/04/2007  15:00  Page 153



154 Port J Nephrol Hypert 2007; 21(2): 113-174

21st Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

CMYKP

rou. O valor de hemoglobina manteve-se estável. Inicialmente era
11,8±1,8 e após os quinze meses de era de 12,1±1,56. 
Conclusão: A administração de sacarato ferrico ev 10mg /HD man-
tém as reservas de ferro e os valores de hemoglobina estáveis
em doentes com IRC em PRHD previamente tratados com esque-
ma intermitente de ferro ev em bólus.
Estes resultados sugerem que doses reduzidas de ferro ev em
cada sessão de HD podem representar um esquema alternativo
útil para reduzir o stress oxidativo associado à administração de
doses elevadas de ferro endovenoso em bólus.

� PO070

CONSEQUÊNCIAS DE UMA MUDANÇA IMPOSTA
NA MARCA DE FACTOR ESTIMULADOR 
DE ERITROPOIESE (FEE) NUM CENTRO EXTRA-
-HOSPITALAR DE HD – ESTUDO RETROSPECTIVO

Serafim Guimarães (1); Lindora Pires (1); Emília Lopes (1); J.A. Dias-
dos-Santos (1); Manuela Fonseca (1); Joaquim Pinheiro (1) 

(1) Fresenius Medical Care / Centro de Hemodiálise de Fafe / Fafe
/ Portugal

Introdução: Doentes e Métodos: No Verão de 2006, o hospital que
fornece FEE ao nosso centro extra-hospitalar de hemodiálise deci-
diu unilateralmente, e por motivos exclusivamente económicos, adop-
tar uma marca única de FEE. A escolha recaiu sobre a eritropoetina
beta. Nos 52 doentes que faziam darbepoetina alfa, com posologia
semanal (ou quinzenal, em 4 doentes) a administração passou a ser
trissemanal. A taxa de conversão adoptada foi a de 1mcg de darbe-
poetina alfa para 200 unidades de eritropoetina beta. Manteve-se a
via endovenosa. Foi feito o registo da evolução da dose de eritro-
poetina consumida pelos doentes e dos valores de hemoglobina (Hgb)
conseguidos, no dia da troca e ao fim de 1, 2, 3 e 6 meses. Regis-
támos também o peso no fim da diálise em que era feito o contro-
lo mensal para o cálculo da dose/kg/semana. Dado que a Hgb foi
variando, foi também considerado um índice de eficiência do FEE:
o número de unidades de eritropoetina por kg de peso, por sema-
na, por cada grama de Hgb conseguido. Foi possível validar dados
de 45 doentes. A análise estatística foi feita com o programa SPSS,
utilizando o teste não paramétrico de Willcoxon emparelhado para
variáveis numéricas e o teste qui-quadrado de Pearson para variá-
veis categóricas, considerando significância com p<0,05.
Resultados:

Tabela 1

Troca Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 6

EPO/sem 5288+-3304 5367+-3307 5767+-3142 6656+-3221 6948+-3936 

ns ns p=0,002 p=0.004 

EPO/Kg/sem 83,74+-49,73 85,85+-47,19 92,13+-49,02 105,05+-51,75 110,47+-66,91 

ns ns p=0,001 p=0,008 

EPO/Kg/sem/g-Hgb 7,17+-4,52 7,60+-4,30 8,14+-4,53 9,26+-4,70 9,20+-5,74 

ns ns p=0,002 p=0,001 

Hgb (g/dl) 11,90+-1,06 11,46+-0,96 11,49+-1,13 11,38+-1,23 12,05+-1,15 

p=0,02 ns p=0,02 ns

DOQI (%dtes) 80% 76% 67% 55% 78% 

ns ns ns ns

Testes de significância reportados à data da troca

Conclusões:

1. Neste grupo de doentes a mudança de darbepoetina para eri-
tropoetina beta correspondeu a um aumento do consumo de
2,5%, 8,8%, 25,4% e 31,9%, respectivamente ao fim de 1,2,3
e 6 meses, atingindo significância estatística a partir do 3º mês.

2. A essa variação do consumo correspondeu uma perda de efi-
ciência de 6,0%, 13,5%, 29,1% e 28,3%, respectivamente ao
fim de 1,2,3 e 6 meses atingindo significância estatística a par-
tir do 3º mês.

3. Não houve melhoria da Hgb nem aumento do número de doen-
tes a cumprir as orientações DOQI.?4. Não tendo tido acesso
aos custos desta alteração, não podemos concluir sobre isso,
mas se o preço não tiver sido inferior a 31,9%, em vez de pou-
pança terá havido maior dispêndio, para obter o mesmo efei-
to biológico, sem contabilizar os custos administrativos do con-
curso, além da não observância das normas de
farmacovigilância.

� PO071

ANEMIA NO INÍCIO DE DIÁLISE: INFLUÊNCIA
DO TIPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); José António Lopes (1);
Alice Fortes (1); Mateus Martins Prata (1)

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

A anemia no início de diálise influencia a morbilidade e mortalida-
de do doente renal crónico em programa de hemodiálise. Assim sen-
do, avaliámos prospectivamente os doentes renais crónicos que ini-
ciaram hemodiálise no Hospital de Santa Maria em 2006, em função
da hemoglobina (Hb), ferritina sérica e saturação da transferrina (SAT)
e do seguimento médico na pré-diálise (nefrologista versus não nefro-
logista). Foram avaliados 133 doentes (idade média: 65.6±17.2 anos,
74 homens, 118 de raça caucasiana, 44 diabéticos). Noventa e um
doentes (68.4%) eram seguidos por nefrologista e os restantes por
médico de outra especialidade. Estes doentes não diferiram relati-
vamente à idade, género, tempo de seguimento médico e etiolo-
gia de doença renal (diabetes mellitus versus outra etiologia). Vin-
te e oito doentes (21%) tinham Hb 10-12g/dL, 32 doentes (24%)
tinham ferritina sérica 200-500ng/mL e 28 doentes (21%) tinham SAT
20-40%. Relativamente ao tipo de seguimento médico, 24 doentes
(26.3%) seguidos por nefrologista e apenas 4 doentes (9.5%) segui-
dos por outra especialidade (P=0.047) iniciaram diálise com Hb 10-
12g/dL, 20 doentes (21.9%) seguidos por nefrologista e 12 doentes
(28.5%) seguidos por outra especialidade (P=NS) iniciaram diálise
com ferritina sérica 200-500ng/mL, e 18 doentes (19.7%) seguidos
por nefrologista e 10 doentes (23.8%) seguidos por outra especia-
lidade (P=NS) tinham SAT 20-40% no início de hemodiálise. Dos
35 doentes seguidos por nefrologista que tinham Hb inferior a 10g/dL,
apesar de 77% estarem medicados com agente estimulador da eri-
tropoiese (AEE), 66% tinham ferritina sérica inferior a 200ng/mL. A
análise de regressão logística multivariada, incluindo a idade, o sexo
e o tipo de assistência médica, revelou que apenas o seguimento
por nefrologista está associado a uma melhor correcção da anemia
(odds ratio 0.185, 95%IC 0.061-0.564, P=0.003) nos doentes renais
crónicos que iniciam diálise.
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Os autores concluem que, apesar do seguimento por nefrologis-
ta estar associado a uma maior probabilidade de início de diáli-
se sem anemia, uma percentagem elevada de doentes ainda ini-
cia diálise com Hb abaixo do limite inferior do pretendido. Deste
modo, a administração de AEE e ferro na pré-diálise deverá ser
optimizada de modo a aumentar o número de doentes com ane-
mia corrigida no início de diálise.

� PO072

VARIABILIDADE DA HEMOGLOBINA NOS DOENTES
EM HEMODIÁLISE TRATADOS COM AGENTES
ESTIMULADORES DA ERITROPOIESE: 
UM PROBLEMA?

Francisco Sousa (1); Jorge Silva (1); José Clemente (1); Lurdes Almei-
da (1); Rui Barbosa (1); Mama Gigaté (1); Mário Aiala (1) 

(1) SNS-Centro de Hemodiálise do Montijo / Fresenius Medical Care
/ Montijo / Portugal

Introdução: Apesar dos recentes avanços no tratamento da ane-
mia dos doentes renais crónicos com os actuais agentes estimu-
ladores da eritropoiese (AEE), é frequente observarem-se varia-
ções dos níveis da Hemoglobina (Hb) para valores fora do intervalo
recomendado e por períodos de tempo variáveis. 
Objectivos: O estudo teve como objectivo avaliar a frequência da
variabilidade da Hb numa população de doentes em hemodiáli-
se regular e a fazerem AEE para tratamento da anemia.
Métodos: Foram selecionados doentes em hemodiálise regular,
estáveis, a fazerem AEE para tratamento da anemia com ano e
meio ou mais de tratamento. Os doentes eram tratados para terem
valores de Hb entre 11 e 13 g/dl. Por um período de 12 meses
avaliou-se o número de flutuações da Hb, definida como o valor
do nível de Hb fora do intervalo 11-13 g/dl (Hb<11 ou Hb>13 g/dl)
Adicionalmente registaram-se também o número de flutuações da
Hb clinicamente relevantes (Hb<10 e Hb>13,5 g/dl).
Resultados: Foram avaliados um total de 47 doentes (60% homens,
idade média 68,6±12,3 anos e tempo médio de diálise de 55,9±33,7
meses). Todos os doentes recebiam AEE e tratamento com ferro
IV para manter os valores de ferritna entre 200-500 ng/ml e %satu-
ração da transferrina >20% (nenhum doente apresentou critérios
de deficiência absoluta de ferro). O valor médio da Hb ao longo
do estudo para todos os doentes foi de 12,0 0,59 g/dl (10,5-13,2).
Registaram-se ao todo 162 episódios de flutuação da Hb com uma
igual distribuição tanto para cima (Hb>13; 51%) como para bai-
xo (Hb<11; 49%). Verificou-se que 60% dos doentes (28/47) tinham
três ou mais flutuações no período do estudo e que a média do
número de flutuações por doente e por ano foi de 3,44 ( 1,76
para cima e 1,68 para baixo). Durante o período de estudo de
12 meses o tempo médio por doente fora do intervalo alvo foi
28,7%, correspondente a 3,4 meses. Cerca de 1/5 das flutuações
foram clinicamente relevantes (Hb<10 ou Hb>13,5), tendo-se veri-
ficado em 36% dos doentes (17/47) e com um ligeiro predomí-
nio das flutuações para cima (56% vs 44%). 
Conclusão: Este estudo revelou que as flutuações dos níveis da
Hb para valores fora do intervalo alvo recomendado (11-13 g/dl)
são frequentes nos doentes em hemodiálise tratados para a ane-
mia com os actuais AEE. O período de tempo em que o doente
está fora do intervalo alvo pode ter consequências clínicas impor-

tantes para os doentes, comprometendo o seu prognóstico. Assim,
para uma melhor optimização do tratamento da anemia no doen-
te renal crónico, são necessários mais estudos sobre a variação
cíclica da hemoglobina e a sua correlação com variáveis clínicas
para uma melhor compreensão do fenómeno e da sua relação
com os resultados clínicos.

� PO073

TRATAMENTO DA ANEMIA EM DOENTES
INSUFICIENTES RENAIS CRÓNICOS COM
DARBEPOETINA ALFA MENSAL/SURECLICK 
– EXPERIÊNCIA DE DOIS ANOS

António Sousa (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Doutor José Maria Grande /
Portalegre / Portugal

A anemia é um dos mais importantes problemas associados à
insuficiência renal crónica (IRC), sendo responsável pela redução
da qualidade de vida dos doentes. Vários estudos demonstra-
ram a eficácia da darbepoetina alfa (Darb-a) no tratamento da
anemia associada à IRC que, com uma semi-vida 3 vezes supe-
rior face às alternativas terapêuticas, permite uma menor frequên-
cia de administração, mantendo o perfil de eficácia e segurança.
Estudo observacional, aberto, não comparativo, para avaliação
da eficácia e segurança da administração de Darb-a sc, durante
24 meses, em doentes com IRC, níveis de ferro adequados, clea-
rance de creatinina (Cl Cr) entre 11 e 60 ml/min e hemoglobina
(Hb) ≥11 g/dl, que alteraram o regime de administração de Darb-
a de quinzenal (Q2W) para mensal (QM). As doses administra-
das foram ajustadas de acordo com os valores de Hb (intervalo
alvo de 11-13 g/dl). Durante o estudo a maioria dos doentes ini-
ciou tratamento com SureClick.
Foram avaliados 107 doentes, 61,7% do sexo feminino, idade
média 73,4±11,0 anos, Cl Cr médio 26,9±9,3 ml/min. As causas
mais frequentes de IRC foram Nefroangiosclerose (52,4%) e Nefro-
patia diabética (17,7%); 36,4% (39) tinham IRC de estadio III, 55,1%
(59) estadio IV e 8,4% (9) estadio 5.
Foram avaliados 78,5%, 22,4% e 15,9% doentes aos 6, 12 e 24
meses. Em média, os doentes foram seguidos durante 13,7±7,8
meses (1462 meses cumulativos). A utilização de Sureclick teve dura-
ção média de 13,0±3,5 meses, 1238 meses cumulativos. Durante
o estudo, 8 doentes iniciaram terapêutica substitutiva (Hemodiá-
lise ou Diálise Peritoneal Contínua Ambulatorial) e 13 faleceram.
A média de Hb foi 13,2±1,1, 12,8±1,2, 13,0±1,2 e 13,2±1,0 g/dl, no
período basal, aos 6, 12 e 24 meses, respectivamente (p=0,3 basal
vs 24 meses). Dezoito doentes (16,8%) mantiveram valores de Hb
dentro do intervalo alvo em todas as avaliações.?As doses médias
de Darb-a administradas foram 1,6±1,0, 1,4±0,9, 1,2±0,7 e 1,3±0,9
μg/kg, no período basal, 6, 12 e 24 meses (p=0,08 basal vs 24
meses). Nas 384 consultas realizadas, houve necessidade de aumen-
tar a dose de Darb-a em 24 (6,2%) e de a reduzir em 25 (6,5%).
Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos
valores de Hb ou nas doses médias de Darb-a quando se com-
pararam os diferentes estadios de IRC; os doentes falecidos face
aos sobreviventes, os doentes que iniciaram diálise face aos res-
tantes.?A administração QM de Darb-a mostrou ser tão eficaz como
a Q2W, com doses semelhantes. Uma administração menos fre-
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quente pode representar um benefício no tratamento destes doen-
tes. A média de Hb ao longo do estudo pode reflectir parcialmen-
te as doses de Darb-a disponíveis em Sureclick. A utilização de
Sureclick simplifica a injecção por via subcutânea e minimiza o
risco de picadas acidentais.

� PO074

VARIAÇÃO DA HEMOGLOBINA COM 
A UTILIZAÇÃO DE EPOIETINA (ALFA E/OU BETA) 
VS DARBEPOIETINA ALFA NUM GRUPO 
DE DOENTES RENAIS EM HEMODIÁLISE

António Sousa (1); Humberto Silva (1)

(1) NMC – Centro Médico Nacional Portalegre / FRESENIUS MED-
ICAL CARE / Portalegre / Portugal

A prevalência da anemia nos insuficientes renais crónicos (IRC)
em hemodiálise (HD) é muito elevada, associando-se a uma impor-
tante morbilidade e mortalidade e à diminuição da sua qualida-
de de vida. Vários estudos sugerem que a variação dos níveis
de hemoglobina (Hb) para além dos valores alvo, pode aumen-
tar o risco nestes doentes. Tem sido sugerido que os diferentes
factores estimuladores da eritropoiese (FEE) têm efeitos diferen-
tes nessa variação.
O objectivo primário do estudo foi avaliar a variação dos níveis
de Hb quando são administradas Epoietina (Epo) alfa e/ou beta
ou Darbepoietina alfa (DA) no mesmo grupo de IRC em progra-
ma de HD crónica, em 2 períodos diferentes. Os objectivos secun-
dários incluíram a análise das alterações e das variações de dose
dos FEE ao longo dos 2 períodos.
Estudo comparativo, unicêntrico, em IRC em HD crónica há mais
de 4 meses, tratados com Epo alfa e/ou beta EV e que sofreram
um switch para DA alfa EV. Foram considerados os últimos 12
meses em Epo antes do switch e os 12 meses em DA contados
6 meses após o switch. Foi considerado o intervalo 11-13g/dl como
nível alvo da Hb. 
As diferenças, entre os 2 períodos, foram avaliadas utilizando o
teste de t-Student para amostras emparelhadas. Todos os testes
de inferência estatística foram realizados para um nível de signi-
ficância de 0,05.
Foram avaliados 31 doentes (19 mulheres, 8 diabéticos), com ida-
de média (±DP) de 63,5±15,1 anos (30-83) e tempo médio em HD
de 42,9±35,3 (4-136) meses.
Não se verificaram diferenças significativas entre os 2 períodos
estudados relativamente a: níveis de PTH, reservas de ferro, peso,
PCR, proteínas totais, Hb (inicial, média e final), número e tipo
de alterações de doses de FEE e dias de internamento. Foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os valo-
res médios de albumina e URR. 
Após conversão da dose de DA (ratio de 1:200), não foram encon-
tradas diferenças significativas entre as doses/Kg de cada um dos
FEE, mas as doses cumulativas foram significativamente diferen-
tes (5,91x106UI no período Epo vs 2,69x106 no período DA).
Relativamente às doses dos FEE, nas 744 avaliações, registaram-
se, no período Epo 53 aumentos e 46 reduções (em 30 doentes)
e, no período DA 51 aumentos e 71 reduções (em 26 doentes). 
A Hb esteve fora do intervalo alvo em 140 avaliações no perío-
do Epo (37,6%) e em 128 no período DA (34,4%). Não houve dife-

renças significativas no número e tipo de variações da Hb entre
os 2 períodos.
Neste grupo, não foram encontradas diferenças na variação dos
níveis de Hb em função da utilização de Epo vs DA e morbilida-
de ao longo de dois períodos de um ano. 
Não se registaram diferenças significativas nas alterações de doses
e doses médias dos FEE, embora as doses cumulativas fossem
substancialmente mais elevadas no período Epo.

� PO075

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE CONVERSÃO 
DE DARBEPOETINA ALFA PARA EPOETINA BETA
– EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE HEMODIÁLISE

Catarina Carvalho (1); Ricardo Neto (1); João Frazão (1) 

(1) Centro Renal da Prelada / Gambro HealthCare / Porto / Portugal

Introdução: A darbepoetina alfa (DA) e a epoetina beta (EB) são dois
agentes estimuladores da eritropoiese usados no tratamento da ane-
mia associada à insuficiência renal crónica. A utilização de DA tem
revelado uma relação custo/eficácia mais favorável do que a EB. 
O objectivo deste estudo consistiu em comparar a eficácia da con-
versão de DA endovenosa (ev) semanal para EB ev bi-semanal,
num Centro de Hemodiálise que, por imposição administrativa, pas-
sou a dispor apenas desta última para o tratamento da anemia.
Métodos: Foi feita uma análise retrospectiva dos dados relativos
a todos os doentes do nosso Centro com pelo menos 9 meses
de hemodiálise à data de conversão de DA para EB, com hema-
tócrito estável e reservas de ferro adequadas, de acordo com as
European Best Practice Guidelines (EBPG).
Todos os doentes que faziam DA ev 1 x/semana passaram a fazer
EB ev 2 x/semana. Para efeito de conversão entre os dois agen-
tes estimuladores da eritropoiese foi utilizado o ratio de 1 μg de
DA para cada 200 U de EB. 
Para cada doente foram registados, ao longo de um período de
seis meses pré-conversão e seis meses pós-conversão os seguin-
tes dados: hemoglobina, hematócrito (Htc), ferritina sérica (FT),
ferro sérico, transferrina sérica (TRF), dose semanal de DA e EB,
Kt/V, proteína C Reactiva (PCR) e PTH intacta.
Resultados: De uma população total de 82 doentes foram excluí-
dos 41 doentes por não cumprirem os critérios de inclusão deter-
minados. Foram incluídos 41 doentes, 23 (56%) do sexo mascu-
lino e 18 (44%) do sexo feminino, com uma idade média de
64.6±13.5 anos.
Após a conversão, observou-se um aumento estatisticamente sig-
nificativo (p<0.05) na dose de EB necessária para tentar manter
a hemoglobina-alvo definida pelas EBPG. Seis meses após a con-
versão, a dose média de EB aumentou em 36,8% (p<0.05) e os
níveis de hemoglobina diminuíram em 9.2% (p<0.05). Não se obser-
varam alterações significativas nos níveis de FT e saturação da
TRF entre o período pré e pós-conversão. Os valores de Kt/V, PCR
e os níveis de PTH intacta também não apresentaram variação
significativa durante o período de avaliação.
Conclusão: Ambos os agentes estimuladores da eritropoiese são
eficazes no tratamento da anemia em doentes em programa regu-
lar de hemodiálise. 
O ratio de conversão usado (1:200) de DA administrada ev 1
x/semana para EB administrada ev 2 x/semana não parece ter sido
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adequado, sugerindo o nosso estudo que para manter estáveis
os níveis de hemoglobina será necessária a utilização de um ratio
superior a 1:274. 
O aumento significativo de dose de EB verificado neste estudo suge-
re uma relação custo/eficácia mais favorável à DA do que à EB.

� PO076

DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA COM O CINECALCET
EM HEMODIÁLISE: RESULTADOS DA TERAPÊUTICA
E DA SUA SUSPENSÃO.

Pablo Mendaña (1); Paula Felgueiras (1); Vasco Miranda (1); João
Carlos Fernandes (1) 

(1) Unidade de Hemodiálise / Nefroserve / Viana do Castelo / Por-
tugal

Em 2 anos tratram-secom cinecalcet 18 doentes em HD com HPTS
moderado a severo ou resistente à terapêutica clássica. Repor-
tam-se os resultados do tratamento, assim como da sua suspen-
são por indicação médica ou por motivos administrativos.
O tempo de tratamento foi de 12.6 meses. A PTH baixou em 15
doentes, de 556 para 251 pg/ml. 16 Doentes ficaram com PTH <
411 e 9 com PTH < 300. A calcemia baixou de 8.6 para 8.47, a
fosforemia de 6.43 para 5.36 e o Ca X Pi de 55 para 45. A dose
de C. Cálcio aumentou de 1.47 para 2.1 gr e a de sevelamer de
5.8 para 6.2 comp. 4 Doentes tomavam vit D no início do trata-
mento com cinecalcet, 13 durante e 5 no final. A dose de manu-
tenção de cinecalcet foi de 30 mg em 15 doentes, 60 mg em 2
e 150 mg em 1. 
7 Doentes pararam o tratamento por indicação médica e 10 por
motivos administrativos. 
Os primeiros tinham 6 meses de tratamento; a PTH baixou de
500 para 94. 4,4 meses após a suspensãoa PTH subiu 136, para
250; a fosforemia subiu de 4.7 para 5.1 e a calcemia mateve-se;
aumentaram as doses de C. cálcio (de 1.8 para 2.1 gr) e de seve-
lamer (de 5.8 para 6.3). 
Os segundos tinham 15.4 meses de tratamento. A PTH tinha bai-
xado de 627 para 447. 3.5 Meses após a suspensão a PTH aumen-
tou 178 para 625. 5 Doentes tinham já PTH > 600. A fosforemia
aumentou de 4.9 para 5.5, a calcemia de 8.6 para 9.1; a dose
de C. Cálcio baixou de 1.8 para 1.6 e a de sevelamer aumentou
de 6.1 para 6.7 comprimidos.
Conclusões:

1. O cinecalcet permitiu atingir valores clinicamente aceitáveis de
PTH em 89% dos doentes e reduziu sensivelmente os valores
da fosforemia e do Ca X Pi. 

2. A dose de manutenção mais frequente (84%) foi de 30 mg. 
3. Após a obtenção de valores alvo de PTH a suspensão da tera-

pêutica permitiu a manutenção de valores de PTH, cálcio e fós-
foro aceitáveis ao fim de um período médio de 4.4 meses. 

4. Nos doentes em que a suspensão foi forçada por motivos admi-
nistrativos a subida da PTH, assim como o aumento da calce-
mia e da fosforemia, foi mais acentuada, apresentando a maio-
ria dos doentes sinais bioquímidos de HPTS severo ou
recidivante ao fim de 3.5 meses.

� PO077

HIPERPARATIROIDISMO GRAVE E CINACALCET:
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE HEMODIÁLISE

Lídia Santos (1); Adelino Carvalho (1); Ana Belmira Santos (1); Mário
Silva (1); Fernando Neves (1) 

(1) Ribadial / FMC / Santarém / Portugal

Introdução: No doente com insuficiência renal crónica (IRC) exis-
tem vários estímulos para a produção da PTH levando ao hiper-
paratiroidismo (HPT) secundário e osteodistrofia renal. Com base
no conhecimento dos mecanismos patogénicos dessas entidades,
foram-se introduzindo estratégias terapêuticas que mostraram ter
eficácia reduzida e acompanhar-se de efeitos adversos importan-
tes. A utilização do cinacalcet, um calcimimético que permite redu-
zir a PTH sem elevação do cálcio e do fósforo séricos trouxe uma
nova esperança para o controlo do HPT com menor recorrência
à paratiroidectomia cirúrgica.
Objectivos: Apresentar a experiência clínica com o cinacalcet num
centro de hemodiálise.
Material e métodos: Análise retrospectiva de hemodialisados, que
iniciaram o cinacalcet em 2006 por apresentarem HPT grave não
controlado com outra terapêutica e que fizeram pelo menos 6
meses de tratamento. Avaliaram-se: sexo, idade, níveis de PTH,
cálcio e fósforo séricos antes da introdução do cinacalcet e após
6 meses e efeitos adversos do fármaco.
Resultados: Analisaram-se 21 doentes com idade média 64,7 anos,
sendo 66,7% do sexo masculino. Antes do cinacalcet todos os
doentes apresentavam PTH superior a 550 pg/ml, com valor médio
de 1262,8±627,7pg/ml, tendo 90,5%valores superiores a 800 pg/ml.
Os níveis médios do cálcio sérico(Ca), fósforo sérico(P) e de pro-
duto fosfocálcico eram, respectivamente, 9,5±0,77, 4,5±1,45 e
55,7±11,95. A dose diária inicial de cinacalcet foi 30 mg e aos 6
meses 47,1g. Seis meses após o início do tratamento, o valor
médio da PTH, Ca e produto fosfocálcico diminuiu de forma estas-
tísticamente significativa: 738,2 pg/ml, 8,5 mg/dl e 42,2 mg2/dl2

(p<0,001). O valor do P diminuiu (p=0,01). Dois doentes tiveram
alterações gastrointestinais.
Conclusões: Constatou-se redução significativa da PTH, Ca, P e
produto fosfo-cálcico 6 meses após o início de terapêutica com
cinacalcet. O facto de terem sido seleccionados doentes com
PTH muito elevada e alguma auto-restrição inicial no aumento
da dose contribuiu para que hovesse um valor médio de PTH
elevado aos 6 meses. O cinacalcet mostrou ser um fármaco
importante no controlo do hiperparatiroidismo, mesmo em casos
graves.

11 - Nefrologia 21-2 - Abstracts  26/04/2007  15:00  Page 157



158 Port J Nephrol Hypert 2007; 21(2): 113-174

21st Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

CMYKP

� PO078

METABOLISMO FOSFOCÁLCICO NO INÍCIO 
DE DIÁLISE: INFLUÊNCIA DO TIPO 
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); José António Lopes (1);
Alice Fortes (1); Mateus Martins Prata (1) 

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

As alterações do metabolismo fosfocálcico, nomeadamente a hiper-
fosfatémia e o hiperparatiroidismo secundário/terciário influenciam
a morbilidade e mortalidade do doente renal crónico em progra-
ma de hemodiálise. Assim sendo, avaliámos prospectivamente os
doentes renais crónicos que iniciaram hemodiálise no Hospital de
Santa Maria em 2006, em função da calcémia, fosfatémia e nível
sérico de paratormona intacta (PTHi), e do seguimento médico na
pré-diálise (nefrologista versus não nefrologista). Foram avaliados
133 doentes (idade média: 65.6±17.2 anos, 74 homens, 118 de raça
caucasiana, 44 diabéticos). Noventa e um doentes (68.4%) eram
seguidos por nefrologista e os restantes por médico de outra espe-
cialidade. Estes doentes não diferiram relativamente à idade, géne-
ro, tempo de seguimento médico e etiologia de doença renal (dia-
betes mellitus versus outra etiologia). Quarenta e oito doentes
(36%) tinham calcémia 8.4-9.5mg/dL, 54 doentes (40.6%) tinham
fosfatémia 3.5-5.5mg/dL, 97 doentes (72.9%) tinham produto Ca*P
inferior a 55mg2/dL2, e 43 doentes (32.3%) tinham PTHi 150-
300pg/mL. Relativamente ao tipo de seguimento médico, 37 doen-
tes (40.6%) seguidos por nefrologista e 11 doentes (26.2%) segui-
dos por outra especialidade (P=NS) tinham calcémia 8.4-9.5mg/dL,
39 doentes (42.8%) seguidos por nefrologista e 15 doentes (35.7%)
seguidos por outra especialidade (P=NS) tinham fosfatémia 3.5-
5.5mg/dL, 68 doentes (74.7%) seguidos por nefrologista e 29 doen-
tes (69%) seguidos por outra especialidade (P=NS) tinham pro-
duto Ca*P inferior a 55mg2/dL2, e 25 doentes (27.4%) seguidos
por nefrologista e 18 doentes (42.8%) seguidos por outra espe-
cialidade (P=NS) tinham PTHi 150-300pg/mL. Dos 19 doentes com
PTHi superior a 300pg/mL, mas com normocalcémia e normofos-
fatémia, apenas 5 (26.3%) estavam medicados com vitamina D.
Os autores concluem que, no início de diálise, o controlo do meta-
bolismo fosfocálcico é inadequado.

� PO079

ANGIOGRAFIA DE INTERVENÇÃO DO ACESSO
VASCULAR: O ANO DE 2006

Alexandre Baptista (1); Lídia Santos (1); Ana Mateus (1); Fernan-
do Teixeira e Costa (1); Jorge Silva (1); Carlos Oliveira (1); Pedro
Ponce (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Garcia Orta / Almada / Portugal

A falência do acesso vascular (AV) é uma das principais causas
de internamento e de perda de eficácia terapêutica do doente
insuficiente renal crónico em hemodiálise. A angiografia do aces-
so vascular desempenha hoje um importante papel diagnóstico
e terapêutico na sua patologia.

Procedemos à revisão dos relatórios informatizados das angiogra-
fias efectuadas no ano de 2006, num total de 223, constatando-
se uma distribuição homogénea dos sexos (m=111; f=112), numa
população com uma média de idades de 63,02 anos. A trombose
foi o principal motivo de referenciação (n=72), seguido do mau
débito (61), pressão venosa aumentada (45) e edema do membro
(28). O síndrome de roubo, a presença de circulação colateral, a
colocação de cateteres permanentes, a dificuldade de punção e a
alteração do padrão do frémito foram outros motivos para a rea-
lização de angiografia. Os acessos referenciados eram próteses
(n=131), fístulas arterio-venosas (86) e cateteres permanentes (4). 
Na maioria das angiografias (n=164) foi efectuada angioplastia
com balão, e em 66 angiografias efectuou-se também trombóli-
se mecânica com pulse-spray. Cinquenta e seis angiografias não
conduziram a intervenção terapêutica. Vinte e três doentes repe-
tiram o procedimento, sendo que um doente repetiu por 5 vezes
a intervenção em 1 ano.
Oitenta porcento das angiografias com intervenção tiveram suces-
so total (fluxo 3) à saída da sala angiográfica. O sucesso parcial
foi considerado em 15% e 2,5% não tiveram sucesso. O local mais
frequente (n=95) onde foram identificadas as estenoses foi o ter-
ritório venoso de drenagem do acesso (veia cefálica e basílica),
seguido da anastomose venosa (76). O local menos frequentemen-
te identificado foi a veia cava inferior (n=1). Curiosamente a pre-
sença de estenoses centrais esteve associada a um maior núme-
ro de territórios identificados com estenoses concomitantes (p<0,001),
bem como a um maior consumo de balões angiográficos (p=0,025).
Estes resultados não se verificaram com os outros territórios vas-
culares. A maioria das estenoses residuais (n=38) encontrava-se
nos primeiros centrímetros após a anastomose venosa. A retrombo-
se e a dissecção da íntima foram as principais complicações refe-
renciadas nos relatórios. A idade avançada (p=0,01) e a presença
de maior número de estenoses residuais (p=0,002), estiveram asso-
ciadas a maior incidência de complicações. Nas 223 angiografias
foram usados 9 stents e nenhuma das complicações necessitou
de intervenção da cirurgia vascular. Não se verificaram óbitos.
Salienta-se a elevada morbilidade de prótese de PTFE e o custo
que lhe é associado pelo aumento do número de procedimen-
tos, bem como a elevada taxa de sucesso da intervenção endo-
vascular que vimos confirmando ao longo dos anos.

� PO080

COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS DE CATÉTER VENOSO
CENTRAL PARA HEMODIÁLISE – A EXPERIÊNCIA
DE 3 ANOS DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Francisco Ferrer (1); Nuno Oliveira (1); Karina Lopes (1); Carlos Botel-
ho (1); Carla Lima (1); Ana Santos (1); Fátima Costa (1); Teresa
Mendes (1); Helena Raposo (1); António Ramires (1); Pedro Maia
(1); Armando Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

As complicações relacionadas com os acessos vasculares consti-
tuem uma causa muito importante de mortalidade e de morbili-
dade na população em hemodiálise. Destas, a infecção é a prin-
cipal causa de falência de acesso quando se utilizam cateteres
venosos centrais (CVC). 
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Métodos: Procedeu-se à análise retrospectiva dos internamen-
tos por infecção associada a CVC tunelizado no Serviço de Nefro-
logia do CHC, entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2006. De
cada internamento apurou-se a localização do CVC, o tempo
que decorreu desde a sua colocação até à admissão no Servi-
ço, a etiologia de Insuficiência Renal Crónica Terminal (IRCT),
as principais co-morbilidades, os gérmenes isolados, a abor-
dagem terapêutica e existência de complicações (re-infecção,
infecção secundária e morte). Análise descritiva: Teste T e Tes-
te Exacto de Fisher.
Resultados: 

Tabela 1

Caracterização da Amostra

Femorais (n=42) Jugulares e Subclávios

(n=49 + 5) 

Sexo feminino 31% 55% p=0,01

Idade (anos)66,9 68,7 NS

Tempo médio de colocação 189 dias/cat 404 dias/cat p=0,001

Diabetes 33% 35% NS

Doença Cardiovascular 28% 51% p=0,01

Infecções por Gram + 53% 51% NS

Infecções por Gram – 21% 32% NS 

Tabela 2

Abordagem Terapêutica

Femorais (n=42) Jugulares e Subclávios 

(n=49+5) 

Mantiveram 57% 55% NS

Substituição com fio guia 5% 6% NS

Retiraram 38% 39% NS 

Tabela 3

Complicações

Femorais (n=42) Jugulares e Subclávios

(n=49 + 5) 

Re-infecção 16,6% 11% NS

Morte 9,5% 9,3% NS

Infecção metastática 0 7,4% NS 

Conclusões: Apesar das diferenças encontradas no que diz res-
peito ao sexo, ao tempo de colocação do cateter e à existência
de doença cardiovascular, não se encontrou diferença entre a abor-
dagem terapêutica e o número de complicações nos dois grupos
estudados.

� PO081

IMPACTO DA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL
PERCUTANEA NA SOBREVIVÊNCIA DOS ACESSOS
VASCULARES PARA HEMODIALISE: EXPERIÊNCIA
DE UMA UNIDADE HOSPITALAR

Sónia Marina Silva (1); Maria Sara Gonçalves (1); Fernando Neves
(1); Alice Fortes (1); Patrícia Branco (1); José António Lopes (1);
Mateus Martins Prata (1) 

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

Introdução: As complicações dos acessos vasculares para hemo-
diálise são uma causa importante de morbilidade e mortalidade
nos doentes renais crónicos. A angioplastia percutanea translu-
minal (PTA) é um método reconhecido para a correcção de este-
noses das fístulas arteriovenosas (FAV) e dos enxertos.
Objectivos: Avaliar a sobrevivência dos acessos vasculares após
realização de PTA e determinar factores de risco para disfunção
após essa intervenção radiológica.
Material e métodos: Foram realizados na nossa instituição entre
2005 e 2006, 79 procedimentos em 68 acessos vasculares (26
FAV e 42 enxertos), pertencentes a um grupo de doentes com
uma idade média de 60±16,8 (95, 25) anos, sendo 53% do sexo
feminino. O tempo médio de seguimento foi de 13±6 meses. Retros-
pectivamente determinamos a sobrevivência dos acessos até a
sua falência e/ou intervenção cirúrgica. Comparamos a influência
do tipo de acesso, da idade do doente e do acesso (desde a sua
construção), do número de lesões apresentadas e do número de
intervenções radiológicas entre o grupo de acessos que se man-
tiveram funcionantes e os que deixaram de funcionar. 
Resultados: A sobrevivência dos acessos foi de 88,2% aos 3 meses,
85,3% aos 6 meses, 78,6% aos 12 meses e 61,1% aos 20 meses.
Em 11 doentes (16%) houve necessidade de repetir o exame angio-
gráfico. Não existiu diferença significativa comparando o tipo de
acesso, a idade do doente, o número de lesões apresentadas e
o número de intervenções radiológicas entre o grupo de acessos
funcionantes e não funcionantes. Os acessos que se mantiveram
patentes, tinham uma idade média significativamente maior (37
meses vs 10,4 meses, p=0,02). 
Conclusão: A PTA mostrou ser uma técnica eficaz e das variáveis
estudadas, apenas a idade do acesso mostrou influenciar a sobre-
vivência após intervenção.

� PO082

REVISÃO RETROSPECTIVA DOS CATETERES
VENOSOS CENTRAIS COLOCADOS NUM SERVIÇO
DE NEFROLOGIA DURANTE UM ANO

Ana Oliveira (1); Raquel Cabral (1); Inês Ferreira (1); Ana Beco (1);
Catarina Gomes (1); Berta Carvalho (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal

O tipo de acesso vascular utilizado na hemodiálise é importan-
te no prognóstico dos doentes, associando-se a utilização de cate-
teres venosos centrais (CVC) a um prognóstico menos favorável.
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A maior incidência de infecção e de elevação dos marcadores infla-
matórios são algumas justificações para o referido prognóstico
desfavorável. Infelizmente a maioria dos doentes continua a ini-
ciar hemodiálise por CVC e uma percentagem significativa deles
não tem possibilidade de realizar tratamento por outro tipo de
acesso. 
Foi feita uma revisão retrospectiva dos CVC colocados durante o
ano de 2006 no Serviço de Nefrologia do Hospital São João, assim
como os motivos de colocação, as principais complicações da colo-
cação e as causas de falência.
Foram colocados 781 CVC em 439 doentes. A média de idades
dos doentes foi de 67,1 anos, sendo 48% do sexo feminino e
52% do sexo masculino. Quarenta e sete por cento dos CVC colo-
cados foram tunelizados, sendo os restantes 53% temporários.
Cinquenta por cento foram colocados nas veias jugulares inter-
nas, 46% nas veias femorais e 4% nas veias subclávias. Foram
colocados 4% dos CVC sob controlo angiográfico.
Os principais motivos de colocação dos CVC foram falência de
acesso prévio (45%) e início de hemodiálise (34%). Dos CVC tem-
porários introduzidos 30% foram para tratamento de insuficiên-
cia renal aguda e 23% foram colocados em doentes com infec-
ção documentada ou suspeita de infecção em CVC prévio.
As principais complicações imediatas observadas foram punção
arterial (4%) e hemorragia do ósteo e/ou túnel (2%). Nos CVC
jugulares há a realçar algumas complicações graves: morte (4),
hemotórax (3), periparagem provavelmente secundária a arritmia
(2) e pneumotórax (1). Nos CVC femorais destacam-se a lacera-
ção da artéria femoral (2).
As complicações tardias mais frequentes foram a infecção e a trom-
bose venosa profunda. As infecções foram mais frequentes nos
doentes com CVC temporários, assim como naqueles com CVC
femorais. Os agentes mais frequentemente isolados foram da famí-
lia Staphylococcos.
Os resultados observados no nosso hospital estão de acordo com
aqueles observados na literatura.

� PO083

PNEUMONIA MULTIFOCAL E INFECÇÃO DE CATETER

Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Joaquim
Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
– Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

As infecções são importantes causas de morbilidade e mortali-
dade em doentes com insuficiência renal crónica terminal (IRCT)
em hemodiálise (HD). Os cateteres venosos centrais (CVC) cons-
tituem o principal motivo de infecção (48 a 73% das bacterie-
mias) e espécies de Staphylococcus são frequentemente isoladas
(60-100%). As bacteriemias por estes agentes associam-se a altas
taxas de mortalidade (8 a 25%), recorrência (14,5 a 44%) e com-
plicações metastáticas (14,5 a 44%). 
Mulher de 36 anos, com IRCT em HD desde Agosto de 2004; aces-
so CVC jugular direito. Vários internamentos por sépsis com par-
tida em CVC, mantinha relutância em construir fístula arteriove-
nosa. Admitida com quadro de sépsis grave, com disfunção
respiratória e hematológica, com origem provável no CVC. Após
colheita de rastreio séptico, iniciou antibioterapia com vancomi-

cina e gentamicina. Ecocardiograma transesofágico revelou pre-
sença de 2 pequenas vegetações (<6mm) aderentes ao CVC. Após
discussão com Cirurgia Cardiotorácica optou-se por manter o CVC.
Por persistência do quadro séptico retirou-se o CVC, por via per-
cutânea, 36 horas após a admissão. Às 48 horas, hemoculturas
positivas para Staphilococcus aureus meticilino sensível. Mante-
ve antibioterapia instituída. Verificou-se melhoria do quadro clí-
nico, contudo manteve-se subfebril. Oito dias após admissão, com
dor pleurítica e diminuição do murmúrio vesicular à esquerda. TAC
torácico mostrou derrame pleural esquerdo de grande volume,
lesões pulmonares bilaterais cavitadas sugestivas de êmbolos sép-
ticos. Efectuada toracocentese, líquido revelou transudado, líqui-
do estéril. Alterou-se antibioterapia para flucloxacilina e genta-
micina com resolução do quadro clínico. Manteve antibioterapia
durante 4 semanas. 
O caso apresentado é ilustrativo da elevada morbilidade associa-
da à utilização de CVC como acesso para HD. Apesar da exclusão
da necessidade de remoção cirúrgica do cateter (trombos na pon-
ta do cateter inferiores a 1cm), ocorreu metastização pulmonar.

� PO084

HEMOFILTRAÇÃO E INSUFICIÊNCIA RENAL
AGUDA EM UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
– ESTUDO RETROSPECTIVO DE 29 CASOS

Sónia F Sousa (1); Rita Moutinho (2); Susana Pereira (1); Serafim
Miguel Guimarães (1); Joaquim F Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

(2) Serviço de Anestesia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

A insuficiência renal aguda (IRA) é frequente em doentes hospita-
lizados, sobretudo nos doentes críticos admitidos nas Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI). Está associada a uma morbilidade
e mortalidade considerável e, apesar dos avanços tecnológicos
na diálise e outras técnicas de substituição renal contínuas, não
houve melhoria da mortalidade nestes doentes.
Os autores fizeram a revisão de 29 doentes internados em 3 UCI
com IRA e que realizaram hemofiltração veno-venosa contínua
(HFVVC). A idade média dos doentes foi de 70±10,9 anos (M:
65,5%; F: 34,5%). Previamente ao episódio de internamento 31
% tinham insuficiência renal crónica (IRC), 58,6 % tinham doen-
ça cardíaca, 41,4 % tinham Diabetes Mellitus, 3,4 % doença hepá-
tica. O motivo de admissão mais frequente nas UCI foi médico
em 8 doentes. A IRA apresentou-se, em média, 1,5±2,40 dias após
a admissão. Clinicamente 79,3% tinham oligo-anúria e 72,4% hipo-
tensão. A etiologia mais frequente da IRA foi pré-renal em 23 doen-
tes (79,4%) seguida da nefropatia de contraste em 2 doentes
(6,9%), a obstrutiva em 2 doentes (6,9%), a tóxica em 1 doente
(3,4%) e a rabdomiólise em 1 doente (3,4%). À data da apresen-
tação da IRA 68,9 % de doentes tinham suporte de aminas. A
pressão arterial média era de 72 12,0 mmHg, a diurese de 797
657,4 mL e 75,9% tinham suporte ventilatório invasivo. Os doen-
tes iniciaram HFVVC 1,2±1,31 dias após a instalação da IRA, tinham
uma creatinina média de 4,1±1,77 mg/dL. A dose de hemofiltra-
ção foi de 19,2±7,4 ml/Kg/h. O tempo médio de HFVVC foi de
139,5±143,63 horas tendo sido interrompida em 19 doentes (65,5%)
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por recuperação de função renal, em 5 doentes (17,2%) porque
faleceram e em 4 doentes (13,8%) por transferência de técnica
(todos para hemodiálise). Os doentes que fizeram uma dose de
HFVVC superior a 20 mL/Kg/h fizeram em média 73,7 horas de
HFVVC enquanto que os que fizeram uma dose inferior a 20
mL/Kg/h fizeram em média 173h. A duração média da IRA foi de
7±6,3 dias. Dos 19 doentes que recuperaram função renal 15
(78,9%) recuperaram totalmente. Os doentes que tiveram uma
recuperação parcial ficaram com creatinina média de 2,63 mg/dL
à data da alta do hospital. Cinco doentes faleceram o que cor-
responde a uma taxa de mortalidade de 17%.

� PO085

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E CHOQUE SÉPTICO:
HAVERÁ ALGO POR TRÁS?

Sofia Jorge (1); Patrícia Lage (3); Hugo Corte-Real (2); Henrique
Bento (2); Carlos França (2); M. Martins Prata (2) 

(1) Nefrologia e Transplantação renal / Hospital de Santa Maria /
Lisboa / Portugal

(2) Serviço de Medicina Intensiva / Hospital de Santa Maria / Lis-
boa / Portugal

(3) Cirurgia III / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Os autores apresentam o caso de um doente de 45 anos, cau-
casiano, com antecedentes de infecção por Vírus da Imunodefi-
ciência Humana (VIH)-1 e linfoma não-Hodgkin difuso de grandes
células B intestinal (diagnosticado em Dezembro/2001, submeti-
do a 8 ciclos de Quimioterapia com CHOP), que foi internado em
UCI por choque séptico com ponto de partida intestinal e insu-
ficiência renal aguda oligoanúrica. O doente recorreu ao serviço
de urgência por quadro, com 3 semanas de evolução, de dor e
distensão abdominal, e massa na fossa ilíaca direita, tendo já
sido realizadas em ambulatório TC abdominal e colonoscopia com
biópsias, cujos resultados foram compatíveis com linfoma difu-
so de grandes células B íleo-cólico. Foi instituída antibioterapia
de largo espectro, suporte aminérgico e iniciada terapêutica subs-
titutiva da função renal (hemodiafiltração venovenosa contínua).
Durante o internamento, ocorreu estabilização hemodinâmica, res-
posta favorável à antibioterapia, mas agravamento da distensão
abdominal, com semiologia de ascite e massa pétrea nos qua-
drantes direitos, elevação da pressão intra-abdominal (PIA) até
86 cm H2O e oligúria persistente. Realizou-se paracentese eva-
cuadora e diagnóstica através de catéter venoso central, com dre-
nagem de 1600 ml de conteúdo sero-hemático, e verificou-se recu-
peração gradual da diurese. A PIA desceu para 21 cm H2O em 4
dias, e a função renal recuperou para creatininemia de 1,2 mg/dL.
Admite-se neste caso IRA multifactorial, e salienta-se a relevân-
cia etiológica da hipertensão intra-abdominal. 
A cavidade abdominal e o retroperitoneu actuam como cavida-
des fechadas, e qualquer alteração no volume do seu conteúdo
pode aumentar a PIA, comprometer a perfusão dos órgãos intra-
abdominais e consequentemente a sua função, isto é, causar sín-
drome do compartimento abdominal. A nível renal, os seus efei-
tos, descritos em 1876, conduzem a insuficiência renal aguda
oligúrica ou anúrica. Determinar a PIA é um procedimento sim-
ples, que permite diagnosticar hipertensão intra-abdominal e ini-
ciar medidas de descompressão para restaurar a perfusão dos

órgãos. A descompressão intra-abdominal pode ser realizada por
laparotomia, mas a descompressão através de catéter venoso cen-
tral tem sido descrita como procedimento inicial, por ser mais
simples, rápida, menos agressiva e eficaz.?Em doentes no pós-
operatório, vítimas de trauma, ou naqueles em risco, o síndro-
me do compartimento abdominal deve ser considerado como uma
possível etiologia de IRA e a PIA deve ser monitorizada.

� PO086

RABDOMIÓLISE AGUDA RECORRENTE 
EM ADULTO JOVEM

Carlos Matos (1); Luisa Lobato (1); Josefina Santos (1); Jorge Mal-
heiro (1); António Cabrita (1) 

(1) Nefrologia / Hospital Geral Santo António / Porto / Portugal 

A rabdomiólise é uma síndrome clínica potencialmente grave que
resulta de necrose aguda das fibras musculares, pode causar mio-
globinúria e insuficiência renal aguda (IRA). A rabdomiólise recor-
rente com início na infância associa-se a deficiência do sistema
da palmitoiltransferase da carnitina, essencial no metabolismo dos
ácidos gordos de cadeia longa (AGCL). Este tipo de doença mio-
pática cursa com sintomas dinâmicos musculares precipitados por
infecções, variações de temperatura e dieta. 
Descrevemos o caso de um homem de 49 anos com oligúria, vómi-
tos, mialgias generalizadas e urina escura. Três dias antes refe-
ria esforço físico, tosse seca e febre. Sem história de traumatis-
mo, ingestão de fármacos ou drogas. Apresentava bom estado
geral, TA 140/85 mmHg, apirético, fácies normal. Músculos dos
membros superiores e coxas dolorosos, ausência de tensão e sem
mioclonias; exame neurológico normal. Creatinina/ureia séricas
4/137 mg/dl, creatinaquinase > 40000 U/L, mioglobina 14835 U/L,
desidrogenase lática 2979 U/L; eritrocitúria, proteinúria e mioglo-
binúria; ecografia abdominal e renal normais. Foi admitido por
IRA e rabdomiólise. Documentada a seguinte história: aos 2 anos,
após exposição ao frio, teve contractura muscular dolorosa, hipe-
restesia cutânea e febre. Seguiu-se crise convulsiva generalizada
e urina escura. Até à adolescência estes episódios sucediam-se
5 a 6 vezes por ano, desencadeados por variações de tempera-
tura corporal, esforço físico ou concomitantes com síndrome gri-
pal. Após a adolescência as crises tornaram-se mais graves e
menos frequentes. Desde os 21 anos e até ao internamento actual
teve 3 episódios semelhantes de IRA e rabdomiólise. Em todos
houve evolução para anúria, necessidade de diálise e recupera-
ção de função renal na terceira semana. Ao segundo mês tinha
função renal e enzimas musculares normais. Assintomático entre
as crises e com desenvolvimento psicomotor adequado. Biópsia
muscular: lesões moderadas de atrofia neurogénea; electromio-
grafia e ecocardiograma normais; no teste do exercício isométri-
co a produção de lactato foi sobreponível ao controlo. Biópsia
renal normal. Sem patologia renal ou muscular na família e pais
não consanguíneos. 
A precocidade da apresentação, os factores precipitantes e a clí-
nica flutuante são típicos do fenótipo miopático da deficiência
de palmitoiltransferase II da carnitina (1p32, CPT2), doença autos-
sómica recessiva. O diagnóstico é corroborado pela histopatolo-
gia. A dieta com baixo teor de AGCL e o aporte de glicose são
essenciais na prevenção das crises.
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� PO087

TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL
EM CUIDADOS INTENSIVOS 

Elena Molinos (1); Carla Cavaleiro (1); Guiomar Castro (1); Carlos Matos
(2); Carla Teixeira (1); João Pimentel (2); António Carneiro (1) 

(1) Anestesiologia e Cuidados Intensivos / Hospital Geral de San-
to António / Porto / Portugal

(2) Nefrologia / Hospital Geral de Santo António / Porto / Portugal

Introdução: A insuficiência renal aguda nos doentes internados
nas Unidades de Cuidados Intensivos, continua a contribuir para
a elevada mortalidade destes doentes.O tratamento dialitico é com-
plicado pela maior instabilidade hemodinâmica, hipercatabolis-
mo, maior aporte de líquidos e mais necessidades nutricionais
nestes doentes.As técnicas contínuas e semicontinuas ao contri-
buírem para a maior estabilidade hemodinâmica terão teoricamen-
te mais vantagem.
No entanto até ao presente não está demonstrado em termos de
sobrevivência e recuperação da função renal diferenças significa-
tivas entre as técnicas de diálise contínuas ou intermitentes. 
Objectivo: Apresentar a nossa experiência com “Sustained Low
Efficiency Dialysis” (SLED), analisar a tolerância e as complica-
ções desta técnica.
Método: Foi realizado um estudo prospectivo com obtenção de
dados demográficos e epidemiológicos de todos os doentes admi-
tidos na nossa unidade de cuidados intensivos em 2006. Todos
os doentes com necessidade de substituição renal foram analisa-
dos, focando o processo de terapia de substituição renal. Foi uti-
lizada uma máquina de diálise convencional, utilizando uma bai-
xa taxa de fluxo sanguíneo e de dialisado por tempo prolongado.
Resultados: Foram analisadas 209 sessões de SLED em 25 doen-
tes (68.44±13.47 anos; feminino: masculino, 13:12). O SAPS II e
SOFA iniciais foram 58.92±16.05 e 9.92±3.89 respectivamente. Dos
25 doentes, 17 apresentavam critérios de sépsis e 23 com cho-
que, tendo 21 destes disfunção múltipla de órgãos. 11 dos doen-
tes tinham antecedentes de IRC prévia à admissão, 5 em progra-
ma de hemodiálise regular e 1 em programa de diálise peritoneal.
16 doentes apresentavam história de HTA crónica e 7 tinham DM.
13 dos doentes estavam em anúria à admissão e 11 em oligúria.
O motivo pelo qual foi iniciada SLED foi, em 9 casos devido a
hipervolémia e em 16 dos casos devido a hipervolémia e altera-
ções do equilíbrio hidroelectrolítico e àcido-base. A creatinina ini-
cial média foi de 3.36±1.88 mg/dl e a ureia inicial de 111.28±45.21
mg/dl. A duração média de cada sessão de SLED foi de 8.7±2.4
horas e o ultrafiltrado médio de 2127±968 ml. Foi utilizada hepa-
rina de baixo peso molecular em 179 sessões. Houve necessida-
de de interrupção em 9 sessões, 6 por coagulação do sistema e
3 por instabilidade hemodinâmica. Em 101 sessões os doentes
estavam com perfusão de aminas. 4 doentes recuperaram com-
pletamente a função, 2 mantiveram IRC mas sem necessidade de
diálise, 8 mantiveram necessidade de terapia de substituição renal
e 11 faleceram durante o internamento. O SOFA médio à data de
alta foi de 7.04±10.85. 
Conclusão: Esta técnica foi bem tolerada, com baixa taxa de com-
plicações. As suas vantagens são a simplicidade, segurança e bai-
xo custo quando comparada com as técnicas contínuas. Deve ser
considerada como alternativa válida na terapêutica de substitui-
ção renal em doentes críticos.

� PO088

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA (IRA) SOB TÉCNICA
DEPURATIVA: NOVOS FACTORES DE RISCO? 

Alexandre Baptista (1); Fernando Costa (1); Pedro Ponce (1) 

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Garcia Orta / Almada / Portugal

São factores de mau prognóstico na IRA Oligúrica, o início intra-
hospitalar e a necessidade de Técnica Substitutiva da Função Renal.
Recentemente todos os estudos efectuados incidem sobre doen-
tes críticos, em falência multiorgânica em ambiente de UCI. Escas-
seia a literatura na IRA isolada na enfermaria de Nefrologia.
Revimos todos os doentes internados num hospital central
durante 1 ano civil, com o diagnóstico de IRA/IRC Agudizada
requerendo técnica dialítica fora do contexto de UCI, com o
objectivo de identificar factores que se associassem ao mau
prognóstico (morte) ou à não recuperação, com permanência
em técnica dialítica.
Foram avaliados 44 doentes que cumpriam os critérios supraci-
tados, com predomínio de doentes do sexo masculino (m=27;
f=17) e com uma idade média de 69,23 anos. Dos 44 doentes
seleccionados, 26 faleceram durante o internamento, e dos 19
que tiveram alta, 3 permaneceram em hemodiálise. Dos 9 doen-
tes que não foram perdidos do follow-up, após 2 anos, 6 man-
têm-se vivos, dos quais 2 em hemodiálise.
Dos critérios avaliados, apenas a PCR elevada se associou signi-
ficativamente (p=0,015) com a mortalidade. No entanto, após cru-
zamento dos dados, esta PCR elevada não se encontrava rela-
cionada com a presença de patologia infecciosa (p=0,056) e esta
última não tinha qualquer tipo de correlacção com o óbito dos
doentes (p=0,559). Mais nenhum dos critérios avaliados como a
idade, sexo, creatinina, ureia, sódio e potássio se correlacionou
de forma significativa com a morte do doente. Da mesma forma,
não teve qualquer tipo de influência o local onde se desenvol-
veu a IRA, se na comunidade ou intra-hospitalar.
Quando se tentou avaliar quais os factores que poderiam influen-
ciar a permanência em técnica dialítica, nem a idade, sexo, crea-
tinina, ureia, sódio, potássio, pcr ou local de desenvolvimento
da IRA tiveram influência significativa.
Apesar de ser um estudo retrospectivo, com uma população redu-
zida, os autores concluem que a presença de pcr elevada, inde-
pendentemente da presença de patologia infecciosa, é um mar-
cador de mau prognóstico para os doentes com IRA sob técnica
dialítica. Dos factores analisados, não se identificou nenhum que
se correlacionasse significativamente com a permanência em
hemodiálise.
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� PO089

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA SECUNDÁRIA
À INGESTÃO DE AMANITA PHALLOIDES

Ana Oliveira (1); Inês Ferreira (1); Marta Azevedo (2); Manuela
Burstorff (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospital de São Marcos / Braga

/ Portugal

Cinquenta a noventa por cento dos envenenamentos por cogu-
melos são secundários à toxina da Amanita phalloides. Algumas
horas após a ingestão desta toxina os doentes desenvolvem quei-
xas de naúseas, vómitos e diarreia e passados alguns dias podem
apresentar insuficiência hepática e insuficiência renal, que podem
levar à morte.
Os autores descrevem um caso de um doente do sexo masculi-
no, com 65 anos de idade, com antecedentes de diabetes mel-
litus tipo 2 e hipertensão com 10 anos de evolução, que inge-
riu cogumelos selvagens. Aproximadamente 9 horas após a
ingestão iniciou vómitos incoercíveis e diarreia. Recorre no dia
seguinte ao Serviço de Urgência apresentando-se desidratado,
hipotenso, com icterícia e hepatomegalia. Analiticamente apre-
sentava insuficiência hepática (TGO-1941 UI/L; TGP-1562 UI/L), com
ligeira alteração do estudo de coagulação e insuficiência renal
aguda (Pcr-4,8 mg/dL; Pur-86 mg/dL); o sedimento revelava leu-
coeritrocitúria (leucócitos: 20-30/ campo; eritrócitos: 80-100/cam-
po), muito numerosas células do epitélio tubular e alguns cilin-
dros granulosos e hialino-granulosos. Na ecografia abdominal e
reno-vesical apresentava fígado de dimensões aumentadas e
aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático e rins
com dimensões normais e boa diferenciação parênquimo-sinu-
sal”. Após hidratação intensiva o doente apresentou melhoria
progressiva da função hepática e renal e no terceiro dia pós-
ingestão já apresentava Pcr-1,87 mg/dL. Realizou biópsia hepá-
tica que revelou “quadro morfológico de hepatite aguda com
envolvimento centrolobular compatível com toxicidade por Ama-
nita phalloides”. Apesar de manter melhoria progressiva da fun-
ção hepática posteriormente teve novo agravamento da função
renal sem factor de agravamento aparente até um pico de crea-
tinina de 7,58 mg/dL (no 12º dia pós-ingestão). Manteve sem-
pre bom débito urinário e bom estado de hidratação e não neces-
sitou de técnica substitutiva da função renal. Posteriormente o
doente teve melhoria progressiva da função renal apresentando
um ano após o internamento uma taxa de depuração da creati-
nina de 48,1 mL/min/1,73m2 (MDRD); não teve recuperação para
os seus valores basais.
A evolução da função renal deste paciente, bem como o sedi-
mento urinário e a ausência de recuperação completa da função
renal apoiam a hipótese da insuficiência renal aguda secundá-
ria à toxicidade por Amanita phalloides ter uma etiologia multi-
factorial: depleção de volume, insuficiência hepática e nefroto-
xicidade directa da toxina. Biopsias renais de casos prévios
demonstraram a presença de necrose tubular aguda, nefrite tubu-
lointersticial e fibrose.

� PO090

INSUFICIÊNCIA RENAL RAPIDAMENTE PROGRESSIVA
COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE
CRIOGLOBULINEMIA

Susana Pereira (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Joaquim
Seabra (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-
Espinho EPE / Vila Nova de Gaia / Portugal

A crioglobulinemia define-se como uma vasculite que atinge os
pequenos e médios vasos. Constitui uma doença pouco frequen-
te, podendo ser idiopática ou, na grande maioria dos casos, secun-
dária a uma doença sistémica. Existe uma grande variabilidade
na apresentação clínica, sendo os sintomas gerais/constitucionais
bem como as alterações cutâneas muito frequentes. Em cerca de
20% dos casos há atingimento renal, que se manifesta mais fre-
quentemente com hematoproteinúria e hipertensão arterial, e his-
tologicamente como glomerulonefrite membranoproliferativa crio-
globulinemica.
Os autores descrevem o caso de um doente do sexo masculino,
de 80 anos, com antecedentes de DM tipo 2 secundária a pan-
createctomia e sequelas de AVC isquémico. O doente foi admiti-
do no serviço de nefrologia com insuficiência renal rapidamente
progressiva, hipertensão arterial, sedimento urinário nefrítico e
lesões de púrpura nas extremidades dos membros inferiores. O
estudo imunológico efectuado, incluindo ANCA, ANA e anti-MBG,
foi positivo para crioglobulinas do tipo misto. Realizou biopsia
renal que mostrou glomerulonefrite crescêntica com fibrose inters-
ticial marcada. Após o diagnóstico de crioglobulinemia essencial,
iniciou terapêutica imunossupressora com pulsos de metilpred-
nisolona e ciclofosfamida, apresentando melhoria clínica signifi-
cativa. O doente iniciou hemodiálise à admissão, mantendo-se
em programa regular de substituição da função renal por não apre-
sentar recuperação da mesma.
A crioglobulinemia, apesar de doença rara, deve ser considera-
da nos diagnósicos diferencias na abordagem da insuficiência renal
rapidamente progressiva. A forma de apresentação da doença é
muito variável, sendo a púrpura um dos sinais chave para a orien-
tação diagnostica.

� PO091

INTOXICAÇÕES NA UCI: O RIM TEM ALGO A DIZER?

Alexandre Baptista (1); Elena Rios (2); Daniel Nuñez (2); Sandra
Sampaio (1); Bernardino Valério (2); Arlindo Sousa (2); Rui
Patraquim (2); Ana Paula Silva (1); Celso Estevens (2); Pedro Leão
Neves (1); Carlos Vilela (2) 

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Distrital Faro / Faro / Portugal
(2) Unidade Cuidados Intensivos / Hospital Distrital Faro / Faro /

Portugal

As intoxicações são um diagnóstico comum num serviço de
urgência hospitalar. Alguns destes doentes requerem internamen-
to, e uma pequena percentagem requer mesmo a passagem por
uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).Neste estudo retros-
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pectivo pretendemos avaliar os marcadores que predizem a mor-
talidade nos doentes admitidos por intoxicação farmacológica
e com necessidade de permanência em UCI.Foram analisados
28 processos de doentes admitidos na UCI por intoxicações no
período entre 2004 e 2006, tendo-se incluído 28 doentes (f =
4; m= 24) com idade média de 43,9 anos. As classes farmaco-
lógicas mais frequentes foram os antidepressivos não-barbi-
túricos, barbitúricos e ansiolíticos. Quando se avaliaram os fac-
tores relacionados com a mortalidade, verificou-se que a creatinina
sérica (p=0,046) e o INR (p=0,029) eram estatisticamente sig-
nificativos. Os factores tradicionais associados à mortalidade nas
UCIs como a idade (p=0,057), índice de APACHE II (p=0,06), hemo-
globina (p=0,273), falência multi-orgânica (p=0,167) não influen-
ciaram a mortalidade na população estudada.A mortalidade não
esteve directamente relacionada com o periodo ventilatório, com
os dias de hospitalização, ou com os marcadores bioquímicos
(contagem de leucócitos ou plaquetas, aPTT, fibrina, sódio, potás-
sio, cálcio, fósforo ou função hepática).No nosso estudo a fun-
ção renal à data de admissão é um indicador de risco acresci-
do na mortalidade em doentes admitidos por intoxicação numa
UCI.

� PO092

ANGIOTENSIN II GENE RECEPTOR 
IN EXPERIMENTAL HYDRONEPHROSIS

Rui B Alves (1); Anabela C Almeida (2); Paulo F Santos (2); António
S Cabrita (3) 

(1) Nefrologia / Fac. Medicina U. Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Bioquímica / C. Histocompatibilidade / Coimbra / Portugal
(3) Inst. Pat. Exp. / Fac. Med. U. Coimbra / Coimbra / Portugal

Introduction: Renin-angiotensin system plays an important role
in the kidney development, but also in the physiopathological
mechanisms underlying progression of chronic nephropaty. Ang
II is a critical molecule in the fibrogenic process, promoting the
synthesis of many pro-fibrotic molecules including TGFb. Unilate-
ral ureteric obstruction (UUO) is an useful model to study mecha-
nisms of progression in chronic renal disease, including ischemia,
inflammation, fibrosis and apoptosis. The aim of this study was
to analyze the expression of angiotensin II gene receptor in pro-
gressive hydronephrosis.
Methods: UUO (left ureter) was performed in three groups of 32
Wistar rats (16m, 16f) for 4, 8 and 21 days respectively; each group
had a control (sham-operation). Relative quantification of gene
expression was performed, in total kidney lysates, by real-time
PCR using Taqman® probes for Ang II gene receptor. Statistical
analysis was performed by Mann-Whitney test (p<0,05). 
Results: Our investigation detected differences in the Ang II recep-
tor gene expression between the obstructed kidneys (left) and
the opposite. Obstructed kidneys exhibited always a gene down-
regulation (-1 to -2 log), namely in the male animals, along the
three different periods of obstruction, with no stat. sig. differen-
ces. The non-obstructed kidneys exhibited a progressive upregu-
lation of the Ang II gene receptor (1 to 2 log), more pronounced
in females, which was statistical significant on the 8th day. On
the 21th day both sexes exhibited a non significant downregula-
tion (-1 to -2 log). 

Conclusion: Our results suggests: 1 – That in the obstructed kid-
ney, the molecular and morphological changes develops inde-
pendently of the angiotensin II receptor stimulation, and pro-
bably through other angiotensin II co-stimulatory receptors
pathways; 2 – Until the 8th day post-obstruction, angiotensin
II direct pathogenic mechanisms are more important in the non-
obstructed kidney; 3 – There is an important interactive mole-
cular modulation between the obstructed and non obstructed
kidneys. 

� PO093

ESTADO NUTRICIONAL NO INÍCIO DE DIÁLISE:
INFLUÊNCIA DO TIPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); José António Lopes (1);
Alice Fortes (1); Mateus Martins Prata (1) 

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria
/ Lisboa / Portugal

O estado nutricional no início de diálise influencia a morbilida-
de e mortalidade do doente renal crónico em programa de hemo-
diálise. Assim sendo, analisámos prospectivamente os doentes
renais crónicos que iniciaram hemodiálise no Hospital de San-
ta Maria em 2006, relativamente ao estado nutricional avalia-
do por parâmetros bioquímicos (colesterol total, albumina, pré-
albumina) e em função do seguimento médico na pré-diálise
(nefrologista versus não nefrologista). Foram avaliados 133 doen-
tes (idade média: 65.6±17.2 anos, 74 homens, 118 de raça cau-
casiana, 44 diabéticos). Noventa e um doentes (68.4%) eram
seguidos por nefrologista e os restantes por médico de outra
especialidade. Estes doentes não diferiram relativamente à ida-
de, género, tempo de seguimento médico, etiologia de doença
renal (diabetes mellitus versus outra etiologia) e nível sérico de
proteína C reactiva. Sessenta e seis doentes (49.6%) tinham
colesterol total sérico<150mg/dL, 101 doentes (76.0%) tinham
albuminémia<40g/L e 86 doentes (64.7%) tinham pré-albumina
sérica<30mg/dL. Relativamente ao tipo de seguimento médico,
46 doentes (50.5%) seguidos por nefrologista e 20 doentes
(47.6%) seguidos por outra especialidade (P=NS) tinham coles-
terol total sérico<150mg/dL, 63 doentes (69.2%) seguidos por
nefrologista e 38 doentes (90.5%) seguidos por outra especia-
lidade (P=0.014) tinham albuminémia<40g/L, 53 doentes
(58.2%) seguidos por nefrologista e 33 doentes (78.6%) segui-
dos por outra especialidade (P=0.037) tinham pré-albumina séri-
ca<30mg/dL, no início de diálise.
Os autores concluem que, de acordo com os parâmetros anali-
sados, apesar do seguimento por nefrologista estar associado a
um melhor estado nutricional, um número elevado de doentes
inicia diálise desnutrido. Deste modo, deverá ser realizado um
esforço adicional para garantir que os doentes iniciem diálise com
um adequado estado nutricional.
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� PO094

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL
E INÍCIO DE HEMODIÁLISE

Nuno Oliveira (1); F. Ferrer (1); F. Costa (1); C. Lima (1); P. Maia
(1); H. Raposo (1); T. Mendes (1); A. Belmira (1); A. Ramires (1);
A. Carreira (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

Introdução: Ao longo das últimas 2 décadas, tem-se assistido a
um aumento da incidência e prevalência da Insuficiência Renal
Crónica Terminal (IRCT) a nível mundial, bem como a modifica-
ção das causas de IRC, com crescente importância da diabetes e
da HTA.
Material e métodos: Os autores revêem a experiência do serviço
ao longo da última década, caracterizando e comparando a popu-
lação IRCT na data de início de hemodiálise (HD) nos anos de
1995-96 (período I) e 2005-06 (período II).
Foram avaliados dados demográficos, seguimento em consulta
de Nefrologia (Tabela 1), etiologia IRC, motivo início HD, acesso
vascular e parâmetros analíticos. Calculada a clearance creatini-
na no início HD pela equação MDRD. 
Resultados:

Tabela 1

Dados demográficos

Doentes Idade Ratio Consulta Tempo Creatinina 

iniciados (anos) M:F Nefrologia Follow-up em 1ª Consulta 

em HD Prévia consulta (meses) (umol/l)

1995-96 93 66±15 2:1 60 (62,5%) 32±29 294±126

2005-06 202 67±15 1.5:1 141 (69,8%) 47±49 290 119 

Etiologia IRC (período I/II): nefropatia vasculopática 17% / 12%,
nefropatia diabética 14% / 32% e nefrite tubulointersticial cróni-
ca 12% / 8%. Motivo início HD (período I/II): clínica urémica 60%
/ 47%, critérios laboratoriais (clearance creatinina) 6% / 23%. Clea-
rance média creatinina no início de HD (período I/II): 5±1.4 ml/min
/ 6.78±2.13 ml/min (t=0.000). Acesso vascular inicial: FAV 23% /
33%, tendo os restantes iniciado HD por catéter venoso central.
Parâmetros analíticos (período I/II): hemoglobina 8.2±1.1 / 9.7±1.8
gr/dl (t=0.000) e PTHi 438±300/420 315pg/ml.
O tempo médio de internamento foi de 23±16 dias no período I
e de 13±14 dias no período II (t=0.000).
Conclusões: neste período de 10 anos, assistiu-se ao duplicar da
incidência de IRCT e ao crescimento da nefropatia diabética, que
constitui actualmente a principal causa de IRCT no nosso Servi-
ço. Estas observações são concordantes com o descrito na lite-
ratura. Observou-se melhoria nos cuidados pré-HD, traduzidos pelo
melhor controlo da anemia, aumento do número de doentes que
iniciaram HD por FAV e maior precocidade no início de HD. Estes
factores permitiram reduzir o tempo necessário para estabiliza-
ção dos doentes, traduzindo-se numa diminuição significativa do
tempo médio de internamento.

� PO095

A FORÇA MUSCULAR COMO PARÂMETRO 
DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM HEMODIÁLISE

Rosária Rodrigues (1); André Novo (1); Francisco Travassos (1); Rui
Castro (1); José Nunes Azevedo (1) 

(1) . / Centro de Hemodiálise – Nordial / Mirandela / Portugal

Introdução: A desnutrição proteico-calórica (DPC) é muito comum
nos doentes insuficientes renais em hemodiálise (HD). Parece
existir uma associação da DPC com a morbilidade cardíaca e a
inflamação. A DPC aumenta a mortalidade e morbilidade des-
tes doentes e a avaliação nutricional é crucial para a sua detec-
ção. Os depósitos proteicos viscerais podem ser avaliados por
parâmetros bioquímicos (albumina, creatinina, colesterol) mas
as proteínas somáticas necessitam de técnicas de avaliação da
composição corporal, como a Bioimpedância. O teste de força
de pressão da mão (“handgrip strength” – HGS) é um bom índi-
ce prognóstico e de perda de massa muscular, reflectindo o grau
de dependência dos doentes. O HGS é utilizado para avaliar o
desempenho geral dos músculos, pela determinação da força
de pressão produzida por uma pressão máxima. O nosso estu-
do teve como objectivo comparar os resultados do HGS com a
composição corporal avaliada por BIA e com o estado nutricio-
nal dos doentes. 
Material e métodos: Foi efectuado um estudo de corte trans-
versal para avaliar o HSG e o estado nutricional de doentes em
HD regular. Foram avaliados 126 doentes em hemodiálise de alto-
fluxo, dos quais foram incluídos apenas 93 doentes. Factores
de exclusão: inflamação aguda ou crónica, amputações e doen-
ça vascular grave. Recolhemos dados como a idade, sexo, his-
tória clínica, co-morbilidade, estatura, peso pós-diálise e de refe-
rência (SBW), % SBW, cinética da ureia e ainda os resultados
da BIA e HGS. 
Resultados: Foram classificados como desnutridos 23 doentes
(25%). Na comparação desnutrição/bom estado nutricional por
BIA, verificamos que não existiam diferenças significativas na
massa gorda. Os indivíduos desnutridos apresentavam valores
inferiores de reactância, ângulo de fase, massa magra e mus-
cular. Estes doentes desnutridos apresentavam, por outro lado,
valores superiores de resistência e de relação Na/K. No HGS
verificou-se que os desnutridos revelavam força muscular in-
ferior, em relação aos doentes com bom estado nutricional
(21,5±8,4/29,5±10,1; P<0,01). Os resultados do HSG correlacio-
naram-se positivamente com a massa muscular (r=0,58;P<0,01),
reactância (r=0,25;P<0,05), ângulo de fase(r=0,46;P<0,01), mas-
sa celular (r=0,27;P<0,01) e índice de massa celular (BCMI
r=0,46;P<0,01) mas correlacionaram-se negativamente com a
resistência (r= -0,44;P<0,01) e a idade (r= -0,36;P<0,01). Rela-
tivamente aos parâmetros bioquímicos, verificamos que os resul-
tados do HGS se correlacionaram positivamente com a albu-
mina (r=0,33;P<0,01) e creatinina (r=0,30;P<0,01) e de forma
negativa com a proteína C reactiva (r= -0,22;P<0,05) e IL-6 (r=
-0,26;P<0,05). 
Conclusão: O HGS, teste simples, barato e não invasivo, pode
identificar doentes em hemodiálise regular com risco elevado de
desnutrição. A sua integração na avaliação nutricional dos nos-
sos doentes permitiu essa identificação, de forma concordante
com os métodos analíticos clássicos e com a BIA.
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� PO096

A RELAÇÃO ENTRE A IL-6 E A DESNUTRIÇÃO
PROTEICO-CALÓRICA

Rosária Rodrigues (1); André Novo (1); Francisco Travassos (1); Rui
Castro (1); José Nunes Azevedo (1) 

(1) Centro de Hemodálise / NorDial / Mirandela / Portugal

Introdução: A desnutrição proteico-calórica (DPC) associada a um
estado inflamatório crónico é comum nos doentes IRC em HD.
Parece existir uma associação da DPC com a produção de cito-
cinas pró-inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6). Esta relação
ainda não está totalmente esclarecida mas elevações da IL-6
podem ser responsáveis pela diminuição do apetite, perda de peso,
hipoalbuminémia, aumento do catabolismo proteico, lipólise e
resistência à insulina. Além disso, a IL-6 é um factor preditivo de
mortalidade em doentes IRC.
Objectivo: Estudar a relação entre os marcadores inflamatórios
IL-6, proteína C reactiva e a DPC. 
Material e métodos: Foi efectuado um estudo de corte transver-
sal para avaliar a desnutrição proteico-calórica através de BIA e
de um estudo analítico de doentes em HD na nossa Clinica. Foram
avaliados 100 doentes IRC em HD de alto-fluxo. Recolheram-se
os seguintes dados: idade, sexo, história clínica, co-morbilidade
no início da HD, BIA e valores analíticos (IL-6, albumina, proteí-
na C reactiva, dose de diálise e colesterol total). 
Resultados: Foram considerados desnutridos homens com índi-
ce de massa celular (BCMI)<10,5 e mulheres com BCMI<7,5. A amos-
tra foi dividida em doentes com menos ou mais de 65 anos
(n=48; n=52 resp.). Verificamos que os doentes mais novos apre-
sentam valores superiores de BCMI (11,3±8,7 vs 8,7±1,9; P<0,01),
albumina (4,0±0,2 vs 3,9±0,2; P<0,01) e inferiores de IL-6 (6,9±4,6
vs 10,7±8,2; P<0,01). Não encontramos diferenças nestas faixas
etárias na proteína C reactiva. Constatamos existir correlação posi-
tiva entre a IL-6 e a proteína C reactiva (r=0,49;P<0,01) e corre-
lação negativa entre a IL-6 e a albumina (r=-0,21;P<0,05). Obser-
vamos correlação negativa entre a albumina e a proteína C
reactiva (r=-0,37;P<0,01) e positiva entre a albumina e o coles-
terol (r=0,22;P<0,05). Quando dividida por género (65 homens
e 35 mulheres), verificamos que nos homens existem diferenças
significativas entre os doentes desnutridos/bem nutridos nos valo-
res de IL-6 (10,8±9,1 vs 7,3±4,9;P<0,05), albumina (3,9±0,3 vs
4,1±0,1; P<0,01) e proteína C reactiva (0,7±0,6 vs 0,4±0,2;P<0,01).
Neste mesmo género verifica-se uma correlação negativa entre
a massa muscular e a IL-6 (r=-0,25;P<0,05). Relativamente às
mulheres não existem correlações significativas entre as
desnutr/bem nutridas nos valores séricos de IL-6 e albumina, mas
as doentes desnutridas apresentam valores mais elevados de pro-
teína C reactiva (0,7 0,6vs0,4 0,2;P<0,01). Também observamos,
neste género, que existe correlação negativa entre a IL-6 e a mas-
sa magra (r= -0,35;P<0,05). 
Conclusão: No nosso grupo de doentes IRC em HD, a IL-6 séri-
ca aumentou com a idade e nos homens associou-se com des-
nutrição. A proteína C reactiva também se encontra aumenta-
da nos indivíduos desnutridos. Podemos concluir que a proteína
C reactiva, utilizada na prática clínica, é um método mais bara-
to de avaliação do estado inflamatório dos doentes em hemo-
diálise e revelou-se mais sensível nessa determinação no sexo
masculino.

� PO097

HEMODIÁLISE: MEIO RURAL E MEIO URBANO 
– COMPARAÇÃO NUTRICIONAL E SOCIAL

Isabel Maria Gomes (1); Joana Maria Amorim (3); Carlos Miguel
Matos (1); Maria João Carvalho Rocha (1); João Sarmento Pimentel
(1); João Machado Frazão (3); Jesús Garrido Garcia (2); Eloi Mar-
tins Pereira (4); Gracinda Pereira Moreira (1); Luís Moreira Espin-
heira (2); Felizardo Cunha Rodrigues (3); Jorge Queirós Silva (4) 

(1) Hemodiálise / Nefronorte- Marco de Canaveses / Marco de
Canaveses / Portugal

(2) Hemodiálise / Nefronorte- Peso da Régua / Peso da Régua /
Portugal

(3) Hemodiálise / Centro Renal da Prelada / Porto / Portugal
(4) Hemodiálise / Centro Médico de Doenças Renais / Porto / Por-

tugal

A realização deste estudo surgiu no âmbito de avaliarmos o esta-
do nutricional e social de forma estruturada e individualizada
de doentes em hemodiálise no meio rural e urbano. Objectivos:
Comparar os resultados socio-nutricionais; estudar as caracte-
rísticas dos diferentes grupos; analisar se o perfil socio- eco-
nómico interfere no equilíbrio nutricional. Metodologia: Avalia-
mos em 236 doentes o perfil socio- económico, situação
nutricional, clinica; dados antropométricos, bioquímicos e ciné-
tica da ureia. Classificámos o estado nutricional de acordo com
os valores da albumina e a % peso de referência (SBW). Resul-
tados:Os doentes do meio rural (Mr) idade média de 61,6anos
e do meio urbano(Mu) com idade média 65,81anos. As habili-
tações literárias no Mr (48,8% 1º ciclo completo e 22% analfa-
betos); no Mu (58,4% 1º ciclo completo e 5,3% analfabetos).
48,8% dos doentes do Mr precisam de apoio nas actividades
diárias, e 19,5% no Mu. No Mr 78,9% doentes realizam a diá-
lise por FAV e 18,7% por catéter no Mu 76,1% com FAV e 23,9%
catéter. A maioria dos doentes do Mr e Mu toma pequeno almo-
ço no dia com e sem diálise. No Mr 79,7% almoça no dia com
diálise e 100% no sem diálise, no Mu almoça 92% no dia com
diálise e 97,3% no sem diálise. Ao lanche no dia com diálise
(60,2%Mr; 77,9%Mu) e sem diálise (57,7%Mr; 81,4%Mu ). No
Mr 81,3% janta nos dias com diálise e 95,1% sem diálise. No
Mu 92,9% janta nos dias com diálise e 95,6% sem diálise. A
maioria dos doentes confecciona duas refeições e refere não ter
dificuldade em seguir o plano e as recomendações alimentares.
Nos dados analíticos constatamos que os doentes no Mr apre-
sentam em média a albumina e o fósforo mais elevados do que
no Mu. A ureia pré diálise era mais elevada no Mu, nos restan-
tes valores não existem diferenças significativas. Na classifica-
ção do estado nutricional de acordo com a albumina verifica-
mos que no Mr 72,4% apresenta um estado nutricional normal
e 26,8% desnutrição leve. No Mu 45,1 % normal e 53,1% des-
nutrição leve. Em relação a classificação do SBW a maioria dos
doentes no Mr e no Mu apresenta excesso de peso. Conclusão:
Apesar de verificarmos que os doentes do meio rural necessi-
tam de maior apoio nas suas actividades quotidianas, consta-
tamos que o estado nutricional destes mesmos doentes é mais
satisfatório do que os do meio urbano.
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� PO098

SÍNDROMA DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA
DO DIALISADO – 2 CASOS CLÍNICOS

Nuno Oliveira (1); C. Santos (2); M. Shamasna (2); F. Ferrer (1); F.
Costa (1); T. Mendes (1); F. Oliveira (2); G. Gonçalves (2); A. Car-
reira (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

(2) Serviço de Neurologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

A síndroma de desmielinização osmótica é uma entidade clínico-
patológica bem definida, caracterizada por edema e mielinólise
a nível da ponte e em localizações extra-pônticas. A etiologia per-
manece mal esclarecida. Os doentes com insuficiência renal cró-
nica (IRC) em hemodiálise (HD), constituem uma população de
risco acrescido, resultante quer da IRC, quer das variações osmó-
ticas induzidas pela HD.
Primeiro Caso: Doente do sexo feminino com 66 anos. Antece-
dentes de diabetes tipo 2, AVC isquémico (sequelas de disartria
e parésia facial esquerda) e IRC por nefropatia diabética. Em hemo-
diálise (HD) regular, 3 sessões semanais, desde Junho 2005. Inter-
nada no Serviço de Nefrologia CHC em Fevereiro 2007 por um
quadro clínico de bradicinésia, disfonia, cefaleias e náuseas com
cerca de 1 mês de evolução. No exame neurológico destacamos
fácies com hipomimia, presença de rigidez em roda dentada e
marcha de pequenos passos. O estudo complementar foi normal,
excepto RMN-cerebral que evidenciou lesões bilaterais dos núcleos
lenticulares e substância branca subcortical, bem como discretas
lesões bilaterais na zona ântero-inferior da protuberância com hipo-
sinal em T1 e hipersinal em T2 e FLAIR, sugestivas de síndroma
de desmielinização osmótica. 
Segundo Caso: Doente do sexo masculino com 57 anos. Antece-
dentes de diabetes tipo 2, IRC por nefropatia diabética e hepa-
tite C. Em HD regular, 3 sessões semanais, desde Fevereiro 2006.
Em Novembro 2006 é internado no Serviço de Neurologia do CHC
por quadro de acinésia generalizada com instalação em 1 sema-
na. No exame neurológico salienta-se presença de hipomimia, dis-
fonia e rigidez tipo roda dentada. O estudo complementar foi nor-
mal, excepto RMN-cerebral que evidenciou lesões bilaterais dos
núcleos lenticulares e cabeça dos núcleos caudados, com carac-
terísticas de sinal semelhantes às acima descritas, sugestivas de
síndroma de desmielinização osmótica.
Os dois casos destacam-se pela sua forma de apresentação invul-
gar, caracterizada por um quadro “Parkinson like”, e pela ausên-
cia quase total de lesões de mielinólise a nível da protuberân-
cia. Apresentam-se estes casos por constituirem uma complicação
neurológica muito rara dos doentes em hemodiálise.

� PO099

HEMODIAFILTRAÇÃO ON-LINE: EXPERIÊNCIA
A LONGO PRAZO

Luis Oliveira (1); Mónica Fructuosa (1); Catarina Prata (1); Rui Cas-
tro (1); Teresa Morgado (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro / Vila Real / Portugal

Iniciamos a técnica de Hemodiafiltração on-line (HDFol) na nossa
Unidade em 1996. Apresentamos resultados de 14 doentes (8F:6M;
62,4±11,3 anos) que efectuaram HDFol durante 7 anos. O seu tem-
po prévio de hemodiálise de baixo fluxo (HDbf) era 5,6±3,1 anos. 
Entre Junho de 1996 e Março de 2007, 56 doentes insuficientes
renais crónicos (62,8±13,9 anos – 23F:33M) efectuaram HDFol na
nossa Unidade. O modelo de avaliação que utilizamos foi o de
Bernard Canaud com algumas modificações. Comparamos os últi-
mos 6 meses em HDbf com o 2º semestre em HDFol e com os
segundos semestres de cada ano até ao final do seguimento.
Na tabela apresentamos apenas os resultados do 1º e 7º anos.
Até Dezembro de 1998, o volume de reposição foi 10 litros/ses-
são e a partir dessa data, 20 litros. Todos os doentes efectua-
ram 240 minutos de hemodiálise, três vezes por semana com
membranas de polissulfona.?Seis doentes apresentavam Síndro-
me de Túnel Cárpico (STC) antes de iniciarem HDFol. Um deles
foi submetido a cirurgia de correcção antes e dois após o início
desta técnica. Registamos apenas 2 novos casos de STC após o
início de HDFol, em doentes que não realizaram electromiogra-
fias no período de HDbf.

Tabela 1

HD 1º ano 7º ano

TA sistólica pré/pós (média) 146 / 131 152* / 135* 136* / 114*

TA diastólica pré/pós (média) 76 / 72 79* / 74* 69* / 61*

Hipotensões (%) 10 12 18*

Qb (ml/min) 384±23 389±27 362±42*

Volume de Reposição (litros/sessão) 16,4 20,0

Kt/V sp 1,67±0,25 1,81±0,25* 2,05±0,48*

PNA N (g/kg/dia) 1,1±0,2 1,0±0,2* 1,2±0,2

B2-M pré (mg/l) 33,6±9,5 30.1±12.3 24.7±4,7*

Albumina (g/dl) 3,93±0,32 3,79±0,35* 3,32±0,29*

PCR (mg/dl) 0,8 [0,6-2,7] 0,6 [0,4-4,4] 0,8 [0,1-5,4] 

Alumínio (μg/l) 17,8±11,4 15,0±11,5 9,0±5,0*

Hemoglobina (g/dl) 11,6±1,1 11,8±1,2 12,6±1,9*

EPO (U/semana); nº doentes 4100; 10 4900; 10 5500; 11

Saturação de transferrina (%) 18,3±8.0 19,9±9,4 24,5±11,9*

Ferritina (ng/ml) 315±271 218±127* 233±143* 

Em HDFol, a dose de diálise foi superior e constatamos redução
do Alumínio sérico e um bom controlo da anemia sem aumento
da dose de Eritropoietina. 
A idade avançada dos doentes e a sua co-morbilidade podem ter
contribuído para o aumento da frequência de hipotensão arterial
intra-dialítica e para a redução da albumina, uma vez que a PCR
se manteve baixa. 
A nossa experiência de 11 anos em HDFol permitiu-nos avan-
çar com resultados a longo prazo num grupo significativo de
doentes. 
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A redução da B2-Microglobulina pré-diálise que encontramos
nos nossos 56 doentes que efctuaram pelo menos 1 ano de
HDFol, manteve-se nos 16 doentes deste estudo no final dos
7 anos. Registamos apenas 2 novos casos de STC após o iní-
cio de HDFol, em doentes que não realizaram electromiogra-
fias no período de HDbf.

� PO100

LOMBALGIA DE MAU PROGNÓSTICO:
ESPONDILODISCITE BACTERIANA

Bernardo Faria (1); Tânia Sousa (1); Jesus Garrido (1); Nuno Morei-
ra (2); Sérgio Lemos (1); Carlos Soares (1); Edgar Lorga (1) 

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital São Teotónio / Viseu
/ Portugal

(2) Unidade de Neurorradiologia / HSTV / Viseu / Portugal

A discite infecciosa é uma das causas de dor lombar no doente
hemodialisado, ocorrendo na sua maioria após infecção do aces-
so vascular. As características clínicas incluem, para além da dor
lombar agravada pela percussão, a presença de febre e sinais ou
sintomas radiculares. A localização preferencial são as vértebras
lombares e lombossagrada. Apresentamos uma análise retrospec-
tiva dos casos de espondilodiscites em doentes em hemodiáli-
se, na Unidade de Nefrologia do Hospital São Teotónio – Viseu,
entre 2003 e 2006. 
Diagnosticaram-se 8 casos de discite infecciosa em doentes
hemodialisados neste período. O motivo do internamento foi
a presença de síndrome febril (isolado ou associado a outra
sintomatologia) em 75% dos casos, tendo nos restantes sido
por lombalgia isolada. Na admissão, todos os doentes tinham
como acesso vascular um catéter venoso central (CVC), excep-
to um que apresentava fístula arterio-venosa. Apenas em um
dos doentes a discite não afectava a coluna lombar, verifican-
do-se neste caso atingimento cervical isolado. Os agentes iden-
tificados foram na sua maioria o Staphylococus aureus, seguin-
do-se o Staphylococus epidermidis e o Staphylococus cohnii,
tendo sido estes sensíveis in vitro à meticilina em mais de meta-
de dos casos. A antibioterapia empírica mais utilizada foi van-
comicina associada ou não a aminoglicosídeo. O tempo médio
de antibioterapia foi de 5 semanas, sendo 12 o número médio
de dias com febre no internamento. Em 25% dos casos ocor-
reu como complicação endocardite bacteriana da válvula mitral.
Em 37,5% dos doentes ocorreu um reinternamento posterior
por síndrome febril sendo as hemoculturas positivas para o mes-
mo agente. Metade dos doentes analizados neste estudo fale-
ceram por choque séptico. 
Conclusão: A espondilodiscite é uma patologia grave cujo diag-
nóstico deve ser considerado nos doentes hemodialisados com
síndrome febril ou lombalgia, dada a elevada taxa de morbi-mor-
talidade. O Staphylococus aureus foi o agente etiológico mais pre-
valente nos doentes analizados, sendo a presença de CVC um
factor determinante. A nossa casuística confirmou a localização
preferencial das discites na coluna lombar.

� PO101

A IMPORTÂNCIA DA BIOIMPEDÂNCIA EM DOENTES
HEMODIALIZADOS

Isabel Maria Gomes (1); Luis Alberto Espinheira (1); Élia Susana
Carril (1); Célia Carla Nunes (1); Joana Maria Amorim (1); Jesus Gar-
cia Garrido (1) 

(1) Hemodiálise / Nefronorte-Peso da Régua / Peso da Régua / Por-
tugal

A desnutrição proteico-calórica é comum nos doentes em pro-
grama regular de hemodiálise. Vários estudos têm demonstra-
do que a prevalência de desnutrição nos doentes dialisados varia
entre 18 e 70%; a detecção e tratamento da desnutrição pode
reduzir o risco de outras complicações nestes doentes. A bio-
impedância (BIA) é um método de avaliação da composição cor-
poral não invasivo para o diagnóstico e avaliação do estado
nutricional e monitorização de terapêuticas nutricionais. O ângu-
lo de fase (indica a quantidade de células mortas ou rotura da
permeabilidade selectiva das membranas celulares) e a massa
celular determinados pela BIA podem ser utilizados como ins-
trumento de prognóstico de morbilidade e mortalidade nos doen-
tes em diálise. Objectivo: Avaliar o estado nutricional por BIA
e compara-lo com métodos bioquímicos habituais. Metodologia:
Avaliamos em 46 doentes (24 masculino e 22 feminino) com
idade média de 65,28 anos, dados do perfil sócio económico;
antropométricos; situação nutricional, clínica e bioquímicos (albu-
mina, proteína c reactiva, fósforo, creatinina e ureia pré diáli-
se) e cinética da ureia. BIA realizada no fim da diálise [resis-
tência, reactância, ângulo de fase (AF;º), água corporal total,
água extracelular e intracelular, massa celular, massa magra e
gorda, e índice de massa celular (BCMI) Resultados: Programa
estatístico SPSS 13.0. Dos doentes 37 com FAV e 9 catéter; 12
são diabéticos, 31 hipertensos e 10 com acidentes cardiovascu-
lares prévios. Os doentes apresentam em média uma albumi-
na, PCRn, AF, %massa celular dentro do normal. Não encontra-
mos diferenças estatisticamente significativas nos dados
avaliados em relação ao sexo e ao tipo de acesso. O AF corre-
lacionou-se com a creatinina o fósforo, a ureia, PCRn, a massa
celular e o BCMI. A massa celular correlacionou-se significativa-
mente com a creatinina, a ureia, PCRn, o fósforo. O BCMI cor-
relacionou-se com a albumina, a creatinina, a ureia e o PCRn.
Na classificação por BIA do estado nutricional encontramos que
15 dos 48 doentes estavam desnutridos e apresentavam em
média valores mais baixos de AF, massa celular, creatinina, ureia,
PCRn, água intracelular e mais alto na água extracelular. Na albu-
mina não se encontrou significado estatístico. O peso seco tem
correlação negativa com água corporal total e a massa magra
e positiva com a massa gorda. Conclusão: O AF, massa celular
e BCMI correlacionaram -se significativamente com outros dados
já aceites na avaliação nutricional (albumina, PCRn, ureia, fós-
foro). Os doentes classificados por BIA como desnutridos apre-
sentavam valores mais baixos de AF, massa celular, ureia, crea-
tinina, e PCRn. Em relação a albumina não se encontrou diferenças
significativas nos doentes desnutridos e nutridos. Uma vez que
a BIA permitiu detectar precocemente os doentes desnutridos
sugerimos a utilização de métodos múltiplos aplicados simulta-
neamente.
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� PO102

QUALIDADE DE VIDA EM DOENTES COM
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA EM HEMODIÁLISE

Soraia Pimenta (1); Rui Azevedo (1); Francisco Agostinho (1); José
Silva (1); Maria Sousa (1) 

(1) NMC – Centro Médico Nacional Portalegre / FRESENIUS MED-
ICAL CARE / Portalegre / Portugal

A insuficiência renal crónica (IRC) é considerada um grave pro-
blema de saúde pública. Embora os avanços tecnológicos e tera-
pêuticos na área da diálise tenham contribuído para o aumen-
to da sobrevida, a mortalidade e morbilidade são elevadas e
os insuficientes renais crónicos experimentam limitações no seu
dia-a-dia que interferem negativamente na sua qualidade de vida
(QoL).
Este estudo teve como objectivo caracterizar o perfil dos doen-
tes com IRC em hemodiálise (HD), avaliar a QoL e identificar as
actividades quotidianas mais afectadas.
Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. Em
Outubro de 2006, inquiriram-se todos os doentes dialisados
do Centro de HD de Portalegre, utilizando o questionário “Kid-
ney Disease Quality of Life Short Form (KDQoL-SF) versão 1.3,
que avalia a saúde física (CSF) e a saúde mental (CSM). O CSF
avalia a capacidade funcional, aspectos físicos, dor e estado
geral de saúde. O CSM avalia a vitalidade, aspectos sociais,
aspectos emocionais e saúde mental. Os resultados de cada
componente variam de 0 a 100 (do pior para o melhor estado
de saúde).
Foram realizados 87 inquéritos. Os doentes tinham uma média
de idades de 66,2±14,3 (26-90) anos. 78,2% com o quarto ano
do ensino básico, 54,0% do sexo masculino, 62,1% casados e
87,4% vivia em casa própria. As etiologias de IRC mais frequen-
tes foram Nefropatia Diabética (18,3%), Glomerulonefrite Cróni-
ca (13,8%) e Nefroangiosclerose (12,6%). O tempo médio de HD
foi 69,2 53,2 meses (6-286). A análise dos resultados do KDQoL-
SF mostra que, apesar dos sintomas e efeitos da doença renal
serem bem tolerados (>70%), a carga da doença renal é pesa-
da e muito expressiva (37,6%), o que está relacionado com algum
compromisso da saúde mental e também com a forma como a
saúde como um todo é encarada. A qualidade da interacção social
é bastante boa (> 80%). O estado de ocupação é baixo (< 30%),
coerente com a idade média da população em estudo. O supor-
te social é razoável e o apoio dado pela equipa é percepciona-
do como bom (69% e 80%, respectivamente). A percepção da
saúde como um todo é sentida de uma forma deficitária (36,2%).
As actividades diárias estão significativamente limitadas
(42,6%), apesar da dor não constituir um impedimento signifi-
cativo (62,2%). A satisfação dos doentes é razoavelmente boa
(63,8%).
A avaliação da qualidade de vida constitui um importante crité-
rio na avaliação da efectividade dos tratamentos e intervenções
na área da saúde. Os resultados deste estudo evidenciaram algum
prejuízo na qualidade de vida, nomeadamente no que se refere
a aspectos físicos, saúde mental e repercussão de sintomas na
percepção individual de bem-estar. A caracterização desta popu-
lação serviu de alerta orientador para a melhoria individualizada
da prestação de cuidados lançando bases para um seguimento
e avaliação posteriores. 

� PO103

HEMODIAFILTRAÇÃO: QUE VANTAGENS?

Rui Alves Filipe (1); Jose Montalban (1); António Ramalheiro (1);
Ernesto Rocha (1) 

(1) Egidial / Centro de Diálise da Guarda / Guarda / Portugal

A hemodiafiltração (HDF) é uma das técnicas de substituição renal
(TSR) que temos ao nosso dispor para o tratamento da insufi-
ciência renal crónica terminal (IRCT). Graças à combinação dos
transportes convectivos e difusivos, tem-lhe sido atribuída maior
capacidade de depuração de médias moléculas, em comparação
com a hemodálise (HD).
Neste estudo avaliámos a influência da mudança de TSR de HD
de alto fluxo com débito de dialisante de 800ml/min, para HDF
com débito de dialisante em autofluxo, limitado a 500ml/min e
velocidade de líquido de reposição de 250ml/min.
Analisámos retrospectivamente 41 doentes, com um tempo míni-
mo em HD de seis meses, que iniciaram HDF de um modo alea-
tório, abordando a variação das variáveis: hemoglobina, Kt/V, cál-
cio, fósforo, paratormona, ferritina, albumina, peso seco, tensões
arteriais, doses administradas de eritropoietina, ferro endoveno-
so e vitamina D, antes da conversão, aos 3, 6 e 9 meses 
A média de idades dos doentes estudados foi de 62,7±16.0 anos,
com tempo médio de HD prévio de 59±47 meses. 14 doentes são
diabéticos, 65% têm fístula artério-venosa como acesso vascu-
lar, 30% prótese vascular e 5% cateter de longa duração.
Não encontrámos diferença estatisticamente significativa em nenhu-
ma das variáveis aos 3, 6 e 9 meses. Nenhum doente faleceu.
A HDF mostrou ser sobreponível à HD de alto fluxo, para as varía-
veis em questão.

� PO104

ESTUDO DO POLIMORFISMO–2518 A/G 
NO GENE MCP-1 NUMA POPULAÇÃO 
DE DOENTES EM HEMODIÁLISE

F. Teixeira e Costa (1); Mafalda Possante (2); Alexandre Baptista
(1); Fernanda Simões (2); Francisco Remédio (3); Ana Mateus (4);
João P. Travassos (5); Miguel Leal (6); Pedro Ponce (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Por-
tugal

(2) Departamento de Biologia Molecular / INETI / Lisboa / Portu-
gal

(3) CDR / Gambro Healthcare / Lisboa / Portugal
(4) Miratejo / FMC / Lisboa / Portugal
(5) HPA / Gambro Healthcare / Almada / Portugal
(6) CHAS / Gambro Healthcare / Mem-Martins / Portugal

O MCP-1 é uma β-quimiocina expressa por monócitos/macrófa-
gos activados, células T, células NK e promove a chamada de
leucócitos e outros mediadores para os locais da inflamação. É
sintetizado pelas células mesangiais, endoteliais, epiteliais tubu-
lares, musculares lisas e fibroblastos em resposta à IL-1β e TNF-
α. Nos processos inflamatórios renais há produção de MCP--1,
pelo que está presente na urina e os seus níveis urinários rela-
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cionam-se com os graus de proteinúria e de infiltrado inflama-
tório. Foi descrito um polimorfismo na posição –2518 (A ou G)
do gene MCP–1 que, influencia a sua actividade de transcrição.
Verificou-se que indivíduos com o genotipo G/G e A/G, após esti-
mulação, produziam significativamente mais MCP-1 do que com
o genotipo A/A.
Dado que a presença de um infiltrado glomerular constituído
por monócitos/macrófagos foi documentada na diabetes, jul-
gamos que o MCP-1 apresenta um papel essencial, na patogé-
nese e progressão das lesões glomerulares e tubulointersticiais.
Perante estes aspectos, é nossa intenção avaliar a possível asso-
ciação deste polimorfismo com o risco de desenvolvimento de
nefropatia em doentes com diabetes mellitus tipo 2. Assim numa
1ª fase, efectuámos o estudo genético em cerca de 200 doen-
tes, provenientes de 5 unidades de hemodiálise. Destes, meta-
de apresentam diabetes mellitus tipo 2 e têm nefropatia dia-
bética, como etiologia da doença renal crónica. Avaliámos a
prevalência dos diferentes haplotipos com o intúito de verifi-
car se existem diferenças entre as 2 populações (diabéticos e
não-diabéticos). Destes, metade apresentam diabetes mellitus
tipo 2 e têm nefropatia diabética, como etiologia da sua doen-
ça renal crónica. As amostras foram colhidas e a análise dos
dados revelou:
Na população diabética – 58.4% apresentavam o genotipo A/A;
31.2% (A/G); 10.4% (G/G)
Na população não diabética – 68.1% (A/A); 30.4% (A/G); 1.5 %
(G/G).
Nos dados preliminares salienta-se a diferença estatisticamente
significativa da prevalência do genotipo G/G na população dia-
bética (p = 0.036), o que no nosso ponto de vista poderá ser
um dos factores subjacentes à sua etiopatogénese.
Os resultados finais serão apresentados no congresso.

� PO105

PERDA SÚBITA DE VISÃO NO DOENTE 
EM HEMODIÁLISE

Nuno Oliveira (1); Sandra Prazeres (2); Fátima Costa (1); Arman-
do Carreira (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

(2) Serviço de Oftalmologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

A perda súbita de visão, parcial ou total, é uma complicação rara,
mas ocasionalmente descrita, nos doentes insuficientes renais cró-
nicos em tratamento dialítico. A neuropatia óptica isquémica, asso-
ciada a hipoperfusão das artérias ciliares posteriores curtas, é a
causa mais frequentemente descrita, relacionando-se normalmen-
te com episódios de hipotensão intra-dialítica.
Descreve-se o caso de uma doente de 58 anos, com insuficiên-
cia renal secundária a pielonefrite crónica litiásica. Submetida a
nefrectomias em 1995 e 1996 por episódios de pionefrose e des-
de então em hemodiálise (HD). Por esgotamento de acessos vas-
culares encontrava-se dialisada desde 1996 por um cateter tipo
Tesio® colocado na veia jugular interna direita. Percurso em HD
pautado por hipotensão crónica (tensão sistólica normalmente não
ultrapassando 100mmHg). 

Em Outubro de 2004 foi admitida no Serviço de Nefrologia do
CHC por quadro clínico sugestivo de Síndroma de Veia Cava
Superior. Foi impossível a remoção do cateter de HD por ade-
rência deste à parede vascular, tendo iniciado, de acordo com
o parecer da Cirurgia Vascular, tratamento com nadroparina. Ini-
cialmente apresentou alguma melhoria clínica, mas no final da
primeira semana de tratamento surge volumoso hematoma na
parede abdominal, associado a anemia, rebate hemodinâmico
e necessidade de suporte transfusional. A ecografia mostrou
líquido intra-peritoneal. Submetida a laparotomia exploradora
que confirmou o diagnóstico de volumoso hematoma da pare-
de abdominal com ruptura intra-peritoneal. Três dias após, estan-
do clínica e analiticamente estabilizada, perdeu subitamente a
visão bilateralmente. O exame oftalmológico mostrou ausência
de reflexos pupilares (directo e consensual) bilateralmente e
edema papilar bilateral com tensão intra-ocular normal. A TAC-
CE excluiu AVC occipital. A angiografia fluoresceínica e o eco-
doppler carotídeo/vertebral não apresentavam alterações sig-
nificativas. Foi estabelecido o diagnóstico de neuropatia óptica
isquémica.
Não se verificou qualquer recuperação da visão. Com o desen-
volvimento de circulação colateral observou-se progressiva melho-
ria do quadro de edema facial. A doente mantém-se em HD regu-
lar utilizando o mesmo acesso vascular.
Com este caso, os autores pretendem chamar a atenção para uma
complicação oftalmológica rara mas potencialmente catastrófica,
que pode afectar os doentes em diálise. 

� PO106

PERDA SÚBITA DE VISÃO NO DOENTE 
EM HEMODIÁLISE

Lídia Santos (2); Mª Sara Gonçalves (1); Paulo Fernandes (1); Adeli-
no Carvalho (2); Fernando Abreu (1); José Barbas (1); Ana Belmi-
ra Santos (2); Mário Silva (2); Fernando Neves (2); M.M Prata (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal
(2) Ribadial / FMC / Santarém / Portugal

A compressão medular é uma situação grave que impõe a reali-
zação de diagnóstico precoce de forma a prevenir alterações neu-
rológicas irreversíveis.
Os autores apresentam o caso de uma doente de 32 anos com
doença renal crónica por nefropatia IgA desde há 10 anos e
em HD há 9 anos. Tratava-se de uma doente com hiperparati-
roidismo grave, refractário à terapêutica com quelantes de fós-
foro e vitamina D, tendo iniciado calcimimético em Janeiro de
2006 com deficiente controlo dos níveis séricos de PTH (1400
pg/ml) e recusado proposta para paratiroidectomia. Em Julho
de 2003 foi submetida a excisão cirúrgica de formação tumo-
ral do osso maxilar com diagnóstico histológico de “granulo-
ma central de células gigantes”, com recidiva e re-excisão em
Fevereiro de 2006. 
Em Março de 2006 a doente apresentou quadro doloroso da
região torácica, inicialmente ligeira e intermitente, evoluindo
nos meses subsequentes para dor da coluna dorsal, intensa,
fixa, acompanhada de parestesias abdominais e dos membros
inferiores e dificuldade na marcha. O exame neurológico era
compatível com compressão medular a nível de D6. Foi sub-
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metida a TAC da coluna dorsal que revelou “lesões osteolíti-
cas vertebrais múltiplas envolvendo D3, D5 e D6, incluindo
extensão intra-raquidiana verificando-se compressão medular
muito significativa em D6”, confirmadas pela ressonância mag-
nética (RM). Foi realizada cintigrafia óssea com 99mTc-HMDP
que mostrou ”lesões de predomínio lítico no esqueleto axial
nomeadamente omoplata direita, coluna dorsal e ossos da bacia;
envolvimento do arco costal direito e imagem sugestiva de frac-
tura de fadiga do perónio esquerdo.” A investigação para neo-
plasia primária foi negativa. Foi submetida a biopsia de lesão
osteolítica em D6 cujo exame histopatológico foi compatível
com tumor castanho ósseo, tendo-se optado por terapêutica
conservadora. Foi submetida paratiroidectomia subtotal (exa-
me histológico compatível com adenoma). Houve diminuição
progressiva das queixas neurológicas e a RM realizada após
um mês evidenciou redução das lesões. Por manter níveis ele-
vados de PTH foi submetida a nova paratiroidectomia, encon-
trando-se actualmente assintomática.
Conclui-se que apesar da localização vertebral do tumor casta-
nho ser muito rara, esta é uma complicação grave que deve ser
considerada no diagnóstico diferencial de lesões osteolíticas do
esqueleto. Salienta-se também a presença de lesões osteolíticas
múltiplas, com envolvimento de vários segmentos do esqueleto.
Realça-se a importância da paratiroidectomia cirúrgica, total, atem-
padamente nestas situações.

� PO107

PORQUE O EXERCÍCIO FÍSICO PODE FAZER A
DIFERENÇA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Conceição Melo Ferreira (1); Conceição Melo Ferreira (2); Ana Mar-
ta Gomes (1); Mário Silva Oliveira (1) 

(1) Unidade de Hemodiálise / Centrodial / S.João da Madeira / Por-
tugal

(2) Unidade de I&D em Nefrologia / FMUP / Porto / Portugal

Os pacientes insuficientes renais crónicos terminais (IRCT) em Pro-
grama de Hemodiálise Regular (PHDR) na sua maioria são seden-
tários e apresentam, frequentemente, limitações para as activida-
des da vida diária, dependendo de terceiros para o auto-cuidado.
A sua qualidade de vida está muito diminuída.
Nos últimos anos têm surgido numerosos artigos que referem os
benefícios do exercício físico na qualidade de vida dos IRCT, bem
como a sua influência em alguns factores de risco cardiovascular.
Descreve-se o caso de uma doente, sexo feminino, 68anos, em
PHDR desde 08/04/02, por nefropatia diabética, obesa (BMI 39),
sem autonomia para a vida diária (necessitando de auxílio para
os cuidados de higiene e para se vestir), que iniciou treino em
tapete rolante em Abril/04. Apresentava bom estado geral, esta-
va bem adaptada ao PHDR, do ponto de vista laboratorial apre-
sentava Hb 11,9g/dl, HbA1C 6,6%, Albumina 3,8g/L, PCR 1,0mg/L,
KT/V 1,7. Score SF-36 23,4%.
Cumpriu um programa de treino individualizado, adaptado à sua
baixa capacidade física. A primeira sessão, com o tapete a uma
velocidade de 800m/h, foi interrompida aos 3min, por exaustão.
O treino foi sendo progressivamente adaptado e após 12 sema-
nas a paciente tolerava bem (percepção do esforço 15, da Esca-
la de Borg) sessões de 30min, a uma velocidade de 2,2Km/h, com

uma frequência de 3 vezes por semana. Por referir dores osteoar-
ticulares iniciou treino em ciclo-ergómetro, com uma duração de
30min, carga de 60W, Borg 14-15, frequência de 3 vezes por sema-
na., que tolerou bem e manteve até Abril/05. Tinha conquistado
autonomia para o auto-cuidado e conseguia ainda realizar algu-
mas tarefas domésticas. Do ponto de vista laboratorial apresen-
tava Hb 12,2g/dl, HbA1C 6,4%, Albumina 4,1/L, PCR 12,3mg/L, KT/V
1,5. Score SF-36 42,3%.
Em Abril/05 foi transferida para o IPO-Porto por neoplasia mamá-
ria. 
Neste caso, a repercussão do exercício físico faz-se sentir sobre-
tudo no plano da qualidade de vida e não a nível metabólico,
o que poderá ser explicado pelo treino ter sido realizado mui-
to abaixo do limiar de anaerobiose e a duração semanal ser
de apenas 90minutos.?Refere-se ainda que de acordo com as
“Kidney Disease Outcomes Quality Initiative”, nomeadamente
as “guidelines” de tratamento da doença cardiovascular publi-
cadas em 2005 (guideline 14) “...Todos os pacientes em diáli-
se devem ser aconselhados e regularmente encorajados, pelo
Nefrologista e pelo Staff da Unidade, a aumentar o seu nível
de actividade física”. 

� PO108

VARIAÇÃO DO TEOR DE POTÁSSIO DOS
ALIMENTOS:COMPARAÇÃO DE ALGUMAS TABELAS

Dulce Maria Mota Pinto Lemos (1); Joaquim Pinheiro (1) 

(1) Centro de Hemodialise / NMC- Centro de Hemodialise de Fafe
/ Fafe / Portugal

Introdução: O potássio é um mineral extremamente importante na
dieta do insuficiente renal crónico em programa regular de hemo-
diálise. Existem diferentes tabelas de composição de alimentos
nacionais e internacionais que nos fornecem valores de potássio
completamente diferentes para a mesma porção de alimento.
Objectivos:O presente estudo teve por objectivo analisar compa-
rativamente os valores de potássio de algumas das tabelas de
composição de alimentos: Tabela Portuguesa de Composição dos
Alimentos (1963 e 2005); tabela de valores da APIR, tabela da
USDA National Database for Standard Reference, Tabela Brasilei-
ra de Composição dos Alimentos.
Material e métodos: Pesquisa directa nas tabelas de composi-
ção de alimentos seleccionadas. Escolha aleatória de alguns
alimentos (Tabela 1).
Discussão: Há diferenças significativas no conteúdo de potássio
dos alimentos segundo as diferentes tabelas avaliadas. Como inter-
pretar estas diferenças? Uma diferença na metodologia, uma dife-
rença na composição do alimento (maturação do alimento, tipo
de solo, tipo de água de rega e outros…) Que valores usar no
cálculo da dieta do doente renal? Os mais baixos porque nos per-
mitem uma maior variedade em termos de escolha de alimentos
e consequentemente uma melhor adesão do doente, ou os valo-
res mais altos porque nos dão uma maior segurança?
Face às diferenças encontradas parece-nos que sendo o potás-
sio, um mineral tão importante na dieta dos nossos doentes renais,
se torna fundamental “uniformizar” valores no sentido de um cál-
culo “mais rigoroso” do teor de potássio dos planos alimentares
calculados nos nossos centros de hemodiálise.

11 - Nefrologia 21-2 - Abstracts  26/04/2007  15:00  Page 171



172 Port J Nephrol Hypert 2007; 21(2): 113-174

21st Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

CMYKP

� PO109

SÉPSIS A STAPHYLOCOCCUS AUREUS COM
FOCALIZAÇÃO MÚLTIPLA: UM CASO CLÍNICO

Inês Claro Aires (1); Helena Viana (1); João Cruz (1); Francisco
Ribeiro (1); João Ribeiro Santos (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Apresentamos o caso de um doente de 73 anos com doença ateros-
clerótica generalizada que iniciou hemodiálise crónica em Outubro de
2006, por catéter tunelizado na veia jugular interna direita. Foi pos-
teriormente construída prótese de PTFE úmero-basílica esquerda.
Em Janeiro de 2007 por febre e Proteína C Reactiva (PCR) eleva-
da é retirado catéter, isolando-se S. aureus em hemoculturas. Ao
fim de cinco dias de antibioterapia com vancomicina e gentami-
cina, mantinha febre, surgindo sinais inflamatórios da prótese vas-
cular. Foi internado por ruptura de pseudo-aneurisma micótico da
prótese, que foi removida. Neste internamento desenvolve lom-
bociatalgia direita com impotência funcional. O TC da coluna mos-
trou abcesso para-vertebral direito com eventual espondilosdis-
cite de S1. Foi excluída endocardite infecciosa.
Teve alta após vinte dias, mantendo a antibioterapia dupla, a que
se associou rifampicina.
Um mês após a alta e mantendo a terapêutica, surge com toracal-
gia anterior. Analiticamente: anemia (hemoglobina 7,5 g/dl); velo-
cidade de sedimentação superior a 120 mm/s e PCR de 7 mg/dl.
Foi então reinternado por hemoptises. O Rx de Tórax mostrava ima-
gem nodular para-aórtica esquerda. O TC revelou volumoso (9x5cm)
aneurisma sacular da aorta torácica, parcialmente trombosado e
com fissuração da parede, de provável etiologia micótica. 
O doente encontra-se internado, clinicamente estável, aguardan-
do colocação de prótese aórtica por via endovascular.
Apesar da sépsis a St. Aureus ser frequente nos doentes hemo-
dialisados com catéteres centrais, a focalização múltipla é pou-
co habitual, sendo a ruptura de aneurisma micótico aórtico uma
complicação rara e geralmente fatal. 
A colonização precoce de prótese vascular deve obrigar à pes-
quisa de outros locais de metastização.

� PO110

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA OU AGUDIZADA
– REVISÃO DE UM SERVIÇO DE MEDICINA

Karina Lopes (1); Francisco Ferrer (1); Carlos Botelho (1); Nuno
Oliveira (1); FátimaSilva (2); Mário Rui Ferreira (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra /  Portugal

(2) Serviço de Medicina / Centro Hospitalar de Coimbra / Coim-
bra / Portugal

A insuficiência renal aguda tem vindo a afectar pacientes cada
vez mais idosos e portadores de doenças crónicas. A mortali-
dade é elevada (20-50 %) e em 20-30 % dos casos há necessi-
dade de terapêutica substitutiva da função renal (TSFR).
Analisámos retrospectivamente os doentes internados com insu-
ficiência renal aguda (IRA) e crónica agudizada (IRC agudizada)
no Serviço de Medicina do CHC no período de 01/01/2000 a
31/12/2005. As análises estatísticas utilizadas foram os testes de
t de Studente e X quadrado. Identificámos 120 doentes, 66 home-
ns (55%) e 54 mulheres (45%), com idade média de 76±12.6 anos. 
A IRC agudizada correspondia a 62 doentes (52%) com idade média
de 78±9.8 anos. A IRA correspondia a 58 pacientes (48%), com idade
média de 73±14 anos. Esta diferença de idade foi estatisticamente
significativa ( P < 0.03).A insuficiência renal em 65 % dos casos
foi de causa pré-renal, em 28.2% de causa renal e em 6.8 % obstru-
tiva. As etiologias mais frequentes foram a desidratação (47.5 %),
a sépsis (10%) e a insuficiência cardíaca (8 %).As principais comor-
bilidades associadas eram a diabetes mellitus em 37.5 %, insufi-
ciência cardíaca em 30 % e hipertensão arterial em 30 %.Dos 62
doentes com IRC prévia, 39 (62.9%) recuperaram parcialmente a
função renal, 7 (11%) sofreram agravamento e 10 (16.1%) necessi-
taram de TSFR e destes 5 (8 %) ficaram em programa de hemod-
iálise regular. Faleceram 9 doentes (14.5%). Dos 58 doentes com
IRA, a recuperação da função renal foi completa em 24 (41%) e
parcial em 16 (27.6%) pacientes. Houve necessidade de TSFR tem-
porária em 8 (13.8%) doentes. Faleceram 18 doentes (31%).A taxa
de mortalidade global foi de 22.5%. A idade média dos doentes

Tabela 1

Composição em potássio de alguns alimentos

Alimento (100g) Tabela portuguesa 1963 (mg) Tabela portuguesa 2007 (mg) Tabela APIR (mg) Tabela USDA (mg) Tabela brasileira (mg) 
Feijão frade crú 2904 1100 2904 Sem Valores 1083
Batata cozida Sem Valores 366 265 328 258
Couve-flor 498 380 120 303 256
Cenoura 312 312 120 320 315
Nabo 318 238 200 Sem Valores 280
Couve-Galega 446 184 Sem Valores Sem Valores Sem Valores
Abóbora Sem Valores 199 84 310 351
Espinafres 471 471 340 557 336
Alface 413 313 220 190 349
Cogumelos Sem Valores 320 250 319 Sem Valores
Manga Sem Valores 115 180 156 138
Morangos Sem Valores 138 160 153 184
Tangerina 241 241 160 78 131
Café Solúvel Sem Valores 3249 4000 Sem Valores Sem Valores
Vinho Maduro Tinto 320 130 300 Sem Valores Sem Valores
Cerveja 52 59 120 Sem Valores 29
Cacao 279 1840 950 1518 Sem valores
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falecidos foi de 82±9 anos e dos doentes que sobreviveram foi de
74±14 anos (P <0.04).A taxa de mortalidade nos doentes submeti-
dos a TSFR foi de 33 % e nos que não necessitaram foi de 20.6
% ( P < 0.21). A mortalidade foi superior nos doentes com IRA rel-
ativamente aos da IRC agudizada (31% vs 14.5%; P <0.03).
Concluímos que os doentes eram idosos sendo a idade média
dos doentes com IRC agudizada superior aos dos com IRA. A prin-
cipal causa de insuficiência renal foi a desidratação. A mortali-
dade foi superior na IRA comparativamente à IRC agudizada. A
idade avançada associou-se a maior taxa de mortalidade. Os
doentes que necessitaram de TSFR não apresentaram maior mor-
talidade em relação ao restante grupo.

� PO111

MULTIPARIDADE EM HEMODIÁLISE

Ana Natário (1); Pedro Cruz (1); Carlos Barreto (1); José Assunção
(1); Carla Rocha (1); Patrícia Carrilho (1); Alvaro Vaz (1); José Vin-
has (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E /
Setúbal / Portugal

A infertilidade feminina é um problema frequente na insuficiên-
cia renal pela ocorrência de amenorreia e ciclos anovulatórios.
As complicações maternas relacionadas com a doença renal cró-
nica terminal são diversas e incluem a hipertensão arterial, pré-
eclâmpsia, anemia, parto pré-termo e cesariana. A frequência de
concepção nestas doentes é marcadamente reduzida, cerca de
0,5% por ano, mas a percentagem de nados-vivos tem vindo a
aumentar (40-50%) nos últimos anos. 
Apresenta-se o caso de uma doente de 28 anos de idade, raça
negra, com insuficiência renal terminal por glomerulonefrite cres-
cêntica idiopática, em programa de hemodiálise crónica desde
1999. Desde que iniciou hemodiálise regular teve 3 gestações sem
complicações, com partos eutócicos em 2000, 2003 e 2006. O
protocolo de hemodiálise durante as gestações consistiu na rea-
lização de hemodiálise de alto fluxo com aumento da frequência
e da duração das sessões, tendo-se adaptado a restante estra-
tégia incluindo a evolução do peso, a taxa de ultrafiltração por
sessão e o controlo tensional. 
A gravidez é uma ocorrência rara (frequência de 0,3 a 1,5% por
ano) na insuficiência renal crónica, particularmente em doentes
submetidas a diálise regular. A abordagem da doente deve ser
multidisciplinar, tendo em conta a adaptação da estratégia dia-
lítica, a estabilidade tensional, o controlo laboratorial e um segui-
mento obstétrico e fetal rigorosos que são essenciais e têm per-
mitido um aumento gradual na taxa de gestações bem
sucedidas.
Trata-se de um caso de multiparidade numa doente insuficiente
renal terminal que apresentamos não só pela raridade com que
ocorre nesta doença de base mas também pela evolução positi-
va das gestações e partos.

� NA 01

TRATAMENTO DA ANEMIA EM DOENTES 
EM HEMODIÁLISE COM DARBEPOIETINA ALFA
ADMINISTRADA QUINZENALMENTE

Catarina Santos (1); Ana Bernardo (1); Rui Filipe (1); João Freixo
(1); José Montalbán (1); António Ramalheiro (1); Ernesto Rocha (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Bran-
co / Portugal

Objectivos: A anemia é uma complicação comum na doença renal
crónica e presente em quase todos os doentes em tratamento
dialítico. O seu tratamento com recurso a agentes eritropoiéti-
cos permite corrigir de forma eficaz os níveis de hemoglobina
(Hb) e melhorar a qualidade de vida dos doentes. O recurso a
estratégias para simplificação do tratamento da anemia pode tra-
zer benefícios quer para os doentes quer para os profissionais
de saúde. O objectivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da tera-
pêutica com darbepoietina alfa administrada quinzenalmente em
virtude da sua semi-vida mais longa, permitindo intervalos de
administração mais prolongados.
Métodos: Estudo prospectivo, a 24 semanas, de 20 doentes em
programa regular de hemodiálise, clinicamente estabilizados, com
valores de Hb entre 10 e 14 g/dL e reservas adequadas de fer-
ro, que foram convertidos de um regime de administração de
darbepoietina alfa semanal para quinzenal. As doses de eritro-
poietina foram duplicadas relativamente aos valores anteriores
ao início do estudo e tituladas para manter os níveis de Hb entre
10 e 13 g/dL. As reservas de ferro e a taxa de saturação da trans-
ferrina foram monitorizadas assim como o valor da proteína C
reactiva. Foram excluídos os doentes que no decurso deste perío-
do iniciaram terapêutica com inibidores da enzima de conver-
são da angiotensina ou com evidência de doença infecciosa, neo-
plásica ou hemorragia aguda.
Resultados: 70% dos doentes eram do sexo feminino e com ida-
de média de 69,8 anos (desvio padrão:10,8). O valor médio de
Hb no início do estudo era de 12,1 g/dL (desvio padrão: 1,5) e
a dose de darbepoietina alfa 82,1 microg (desvio padrão: 43,1).
De acordo com os resultados disponíveis às 20 semanas, o fol-
low-up foi de 80% (n=16) e não houve variação estatisticamen-
te significativa na concentração de Hb (Hb: 11,9 g/dL; p=0,10).
Verificou-se um aumento da dose de darbepoietina alfa admi-
nistrada relativamente aos valores no início do estudo assim como
de ferritina sérica.
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INSUFICIÊNCIA RENAL COMO FORMA
DE APRESENTAÇÃO DE ILEUS BILIAR

Luís Resende (1); Nuno Rosa (1); Fernando Rodrigues (1); Gil Silva
(1); Susana Nóbrega (2); José Alves Teixeira (1); Carmo Caldeira (2);
Pedro Costa Neves (2); José Augusto Araújo (1) 

(1) Serviço de Nefrologia / H.C.F. / Funchal / Portugal
(2) Serviço de Cirurgia III / H.C.F. / Funchal / Portugal

A insuficiência renal aguda, de etiologia múltipla, é numa per-
centagem significativa de casos uma situação transitória e com-
pletamente reversível. Apresenta no entanto uma mortalidade ele-
vada, sendo importante o diagnóstico precoce e correcção
atempada dos factores precipitantes. 
Apresentamos o caso clínico de um doente do sexo masculino,
74 anos, raça caucasiana. Antecedentes de HTA e Diabetes Mel-
litus tipo 2 diagnosticados há 4 anos. Desconhecia história pré-
via de Insuficiência Renal. 
Recorreu ao Serviço de Urgência a 13-09-2006 por quadro de náu-
seas, vómitos e diminuição da diurese com 4 dias de evolução.
Ao exame objectivo apresentava-se desidratado, apirético e nor-
motenso. Abdómen distendido, sem dor à palpação. Analitica-
mente registava-se parâmetros de insuficiência renal grave (hemo-
globina – 16,8 g/dL; PCR – 28,10 mg/dL; creatinina – 6,10 mg/dL;
ureia – 168 mg/dL; K+ – 5,00 mEq/L). Realizou EDA que revelou
refluxo biliar e Ecografia abdominal complementada por TAC que
revelou “grande distensão do estômago e do delgado; vesícula
biliar de pequeno volume com presença de cálculos com densi-
dade mista delimitados por orla cálcica; rins de dimensões nor-
mais, sem dilatação dos excretores”. Internado no Serviço de
Nefrologia a 14-09-2006 com o diagnóstico de Insuficiência renal
para estudo, iniciando terapêutica conservadora em conformida-
de. Durante o internamento o doente manteve vómitos resisten-
tes à terapêutica médica, surgindo como factores acompanhan-
tes dor abdominal, distensão abdominal e paragem da emissão
de gases e fezes, sendo colocado o diagnóstico de obstrução
intestinal alta. Observado pela Cirurgia realizou laparotomia explo-
radora a 15-09-2006 que revelou cálculo biliar com 3cm locali-
zado a 130 cm da válvula ileo-cecal e vesícula escleroatrófica com
fístula para a primeira porção do duodeno. O pós operatório
decorreu sem complicações major, registando-se uma melhoria
clínica e analítica progressivas, apresentando à data da alta, a
27-09-2006, uma creatinina – 1,30 mg/dL e ureia – 14 mg/dL. 
No caso clínico apresentado o diagnóstico e correcção da cau-
sa de Insuficiência Renal Aguda, uma obstrução intestinal alta
secundária a Ileus Biliar, levou a uma normalização dos parâme-
tros de função renal.

� NA 03

CASO FATAL DE PÚRPURA DE HENOCH-SCHONLEIN

Inês Ferreira (1); Ana Oliveira (1); João Frazão (1); Manuel Pestana (1) 

(1) Serviço Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal

A Púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) é uma vasculite de peque-
nos vasos, de etiologia desconhecida, caracterizada pela depo-
sição de IgA1 monomérica e C3 nos tecidos.
É mais frequente no sexo masculino e na idade pediátrica. É uma
doença sistémica com manifestações cutâneas, articulares, gas-
tro-intestinais (GI) e renais, sendo as últimas raramente a primei-
ra manifestação da doença. A imunohistologia renal é muito seme-
lhante à da Nefropatia por IgA. Contudo, o síndrome nefrótico
e/ou o síndrome nefrítico acompanhado por deterioração rápida
da função renal é mais comum na PHS.
Existem casos com envolvimento neurológico, cardíaco, pulmonar
e génito-urinário.
Caso clínico: homem, 48 anos, ex-fumador, com antecedentes de
PHS, diagnosticado em 2001, com envolvimento cutâneo, articu-
lar e GI. Em Outubro de 2004 apresentava anemia N/N, sem azo-
temia, hipoalbuminemia, electroforese de proteínas séricas sem
pico monoclonal, elevação IgA na imunoelectroforese, consumo
de C3c e C4, com restante estudo imunológico sem alterações
(ANA, atc anti ds-DNA, ANCA, anticorpos anti-ENA, crioglobulinas,
IC´s, FR). Medicado com dapsona e diclofenac.
Admitido em Outubro de 2005 por quadro de abdómen agudo,
acompanhado por anemia N/N, parâmetros inflamatórios eleva-
dos, ecografia e tomografia computorizada (TC) com imagem com-
patível com invaginação intestinal. 
A laparotomia exploradora apenas revelou sinais inflamatórios do
cego. Pós-operatório com evolução desfavorável, insuficiência res-
piratória, instabilidade hemodinâmica acompanhado por queda de
hematócrito, azotemia progressiva, proteinúria nefrótica e sedimen-
to urinário activo. Hemoculturas, urocultura e serologias negati-
vas, Staphylococcus aureus meticilino sensível no exsudado da cica-
triz da laparotomia, estudo imunológico sobreponível ao prévio.
TC torácica com imagem em vidro despolido e presença de hemos-
siderina nos macrófagos do lavado bronco-alveolar. A biópsia renal
documentou glomerulonefrite com crescentes fibrocelulares, pseu-
do-duplicação da membrana basal dos capilares glomerulares e
imunofluorescência predominantemente positiva para IgA.
Iniciou pulsos de metilprednisolona seguidos de prednisolona e pul-
sos mensais de ciclofosfamida, sem necessidade de hemodiálise. 
Re-admitido dias depois da alta hospitalar, por insuficiência supra-
renal, por incumprimento terapêutico, e infecção da cicatriz. Esta-
bilização cardio-respiratória, apesar de hipervolemia de difícil con-
trolo com diurese preservada. Agravamento do síndrome
nefrótico e da azotemia. Deterioração clínica progressiva, agudi-
zação da sintomatologia GI com suspeita de isquemia intestinal,
confirmada por laparotomia exploradora. Falecido horas depois,
por choque séptico refractário. 
Além do envolvimento cutâneo e articular, este caso cursou com
quadro GI grave, responsável pela causa de morte em 11% dos ca-
sos, envolvimento renal raro, caracterizado por glomerulonefrite cres-
cêntica pseudo-membranoproliferativa e hemorragia alveolar. 
O consumo do complemento é uma associação rara, descrita em
alguns casos clínicos e séries de casos.
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