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PERFORMANCE AS A BIOMARKER PREDICTOR OF ACUTE KIDNEY INJURY. 
PRELIMINARY RESULTS
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Introduction and aims: Acute Kidney Injury (AKI) is a common condition 
associated with high mortality rates. The traditional surrogate markers 
(blood urea nitrogen and serum creatinine) have been used for decades 
and their inability to make an early diagnosis of AKI is consensual among 
nephrologists. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) is one 
of the most promising biomarkers for the early diagnosis but its predictive 
value appears to have wide variability. We aimed to evaluate plasmatic 
NGAL diagnostic ability as an AKI biomarker and its sensitivity and spe-
cificity to predict AKI in a large and heterogeneous population admitted 
to the Emergency Room (ER). Methods: Prospective cohort study of 
patients hospitalized following presentation to the ER (>18y – <80y, exclud-
ing CKD stage ≥ IV), which were adjudicated by clinical criteria as AKI, 
pre-renal azotemia (PreR), Chronic Kidney Injury (CKD) or normal kidney 
function (NF). AKI was staged according to the RIFLE modified by AKIN 
criteria. Plasma NGAL (pNGAL) was measured (by Triage® NGAL Device; 
Biosite Incorporated) at 0, 6, 12, 24 and 48 hours from admission. Uni-
variate logistic regression models were fitted to the data to study the 
predictive and discriminatory power of the biomarker, through the area 
under the ROC curve (Receiver Operating Characteristic curve). To assess 
the performance of these “tests”, sensitivity and specificity values were 
calculated. Results: The study was performed on 421 patients (mean age 
60.2 yr CI 58.7 -61.7; 64.8% males and 89.8% not Black) classified as AKI 
(34%), PreR (24.7%), CKD (2.4%) and NF (50%). Patients presented with 
AKI had significantly higher pNGAL concentrations, being possible to dif-
ferentiate them from preR (p<0.001). This biomarker showed high dis-
criminatory ability for AKI diagnosis with AUCs: 0.79; 0.80; 0.80; 0.80 and 
0.79 at 0, 6, 12, 24 and 48 hours respectively (p<0.001) Using a cutoff of 
150 ng/mL, pNGAL specificity for detecting AKI were 87.65; 87.34; 90.06; 
88.41; 92.22 % and using a cutoff of 100 ng/mL, pNGAL sensitivity were 
73.20; 74.73, 79.12; 75.28 and 65.12 at five study -times respectively. 
Conclusions: These preliminary results showed that plasma NGAL had a 
good discriminative ability to AKI diagnosis in ER settings, helping to 
differentiate patients with AKI from pre-renal azotemia. Additionally, with 
different cutoffs the predictive ability of pNGAL seems to have high sen-
sitivity and specificity.
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EXCREÇÃO URINÁRIA DE DOPAMINA COMO PREDICTOR DE ATROFIA 
TUBULAR E FIBROSE INTERSTICIAL EM DOENTES COM NEFROPATIA 
DE IGA E FUNÇÃO RENAL BEM PRESERVADA
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Introdução: Na Nefropatia de IgA (NIgA), o grau de fibrose intersticial e 
de atrofia tubular determinado por biópsia renal permanece como ferra-
menta importante para estabelecer o prognóstico. Sabe-se que a sensi-
bilidade ao sal da pressão arterial em doentes com NIgA e função renal 
normal se correlaciona com o grau de lesão histológica. Adicionalmente, 
a sensibilidade ao sal da pressão arterial em doentes com NIgA e função 
renal quasi-normal associa-se a uma diminuição na produção urinária de 
dopamina (DA). O objectivo deste estudo foi avaliar se uma redução na 

actividade dopaminérgica renal prediz lesão histológica em doentes com 
NIgA e função renal bem preservada. Métodos: Procedeu-se a avaliação 
quantitativa do grau de atrofia tubular e fibrose intersticial em biópsias 
renais de 14 doentes com NIgA (10 do sexo masculino; média 37,2 anos) 
e função renal bem preservada (TFG>80 mL/min, média 108,6 mL/min). A 
excreção urinária diária de DA, do precursor L-DOPA e do metabolito 
DOPAC foram determinadas por HPLC-ECD em urina de 24 horas. A cor-
relação entre variáveis foi determinada através da correlação de Pearson. 
Resultados: A excreção urinária média de DA foi de 1511.6±139.6 nmol/24h, 
de L -DOPA 244.5±59.3 nmol/24h, de DOPAC 6153.0±778.8 nmol/24h e de 
sódio urinário 114.8±12.9 meq/24h. Embora não tenha sido encontrada 
correlação entre a excreção urinária de DA e a excreção de sódio, verificou-
-se a existência de forte correlação negativa entre a excreção urinária de 
DA e o grau de fibrose intersticial (R=0.55, p=0.04) e de atrofia tubular 
(R=0.62, p<0.02). Adicionalmente, observou-se uma correlação negativa 
entre a excreção urinária de DOPAC e o grau de atrofia tubular (R=0.58, 
p=0.03). Conclusão: Em doentes com NIgA e função renal bem preservada, 
a excreção urinária de DA correlaciona -se de forma significativa com o 
grau de cronicidade histológica, nomeadamente fibrose intersticial e 
atrofia tubular. Os autores sugerem que nestas circunstâncias, a excreção 
urinária de DA pode representar uma ferramenta não invasiva para esta-
belecer prognóstico.
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O transplante renal (TR) de dador vivo é a melhor opção de tratamento 
de substituição da função renal e tem vindo a aumentar nos últimos anos. 
Os autores avaliaram um grupo de dadores vivos, suas complicações e 
repercussões na função renal. Foram revistos os primeiros 100 dadores 
vivos do HSA, com tempo médio de seguimento de 40±36 meses. A média 
de idades à data do TR era de 43±11 anos [19-65], com predomínio do 
sexo feminino (64%). Na maioria dos casos o dador era irmão (53%) ou 
progenitor (42%). A creatinina (Cr) pré-doação era de 0.78±0.18 mg/dl. A 
TA sistólica (TAs) e diastólica (TAd) eram de 125±16 e 78±9 mmHg e não 
se alteraram significativamente durante o seguimento (na última consulta: 
TAs 124±17, TAd 75±10 mmHg, p=NS). No entanto, aumentou o nº de 
dadores sob anti -hipertensores (16 vs 3%, p<0.01). Foi utilizada a técnica 
cirúrgica convencional em 99% dos casos e a laparoscópica num único 
caso. O rim mais frequentemente doado foi o esquerdo (94%). A média 
de internamento foi de 6.5±2.2 dias. As complicações no pós-operatório 
foram: infecção urinária (n=9), infecção respiratória (n=6), pneumotórax 
iatrogénico (n=3), infecção da ferida operatória (n=3) e da loca renal 
(n=2), lesão da pleura diafragmática (n=2), atelectasia pulmonar (n=2), 
tromboflebite (n=2), hemorragia grave (n=1) e gastrite (n=1). Quatro 
dadores foram reintervencionados: torção do mesentério (n=1), hemor-
ragia grave (n=1), drenagem de hematoma infectado (n=1) e remoção do 
dreno (n=1). Todos os dadores sobreviveram. A Cr na última consulta era 
de 1.01±0.23 mg/dl, significativamente superior à Cr pré-doação (p<0.05) 
mas sobreponível à Cr à data de alta (1.01±0.27 mg/dl, p=NS). A TFG 
(MDRD) era inferior à da pré-doação (80±19 vs 130±46 ml/min/1.73 m2, 
p<0.05). A proteinúria era sobreponível (110±133 vs 85±83 mg/dia, p=NS) 
e apenas 3% apresentavam proteinúria ≥0.5 g/dia. A hematúria microscópi-
ca aumentou significativamente (1 vs 40 doentes; p<0.001). O colesterol e 
os triglicerídeos mantiveram-se estáveis (201±37 vs 205±43 mg/dl; 123±71 
vs 125±93 mg/dl, p=NS) mas à custa de maior nº de dadores sob antidis-
lipidémico (8 vs 31, p<0.001). As complicações durante o seguimento (a 
maioria não relacionada com a doação) foram: dor na cicatriz (n=5), EAM 
(n=2), hemorragia digestiva (n=2), diabetes mellitus (n=1), neoplasia da 
mama (n=1) e incontinência urinária (n=1). Conclusões: A maioria dos 
dadores era do sexo feminino e geneticamente relacionada com o recep-
tor. Registámos uma elevação da Cr sérica, aumento do nº de dadores 
sob anti -hipertensores e com hematúria microscópica, sem aumento sig-
nificativo da proteinúria. Os dadores carecem de seguimento regular por 
Nefrologia e vigilância destes parâmetros. Apesar de ser um procedi-
mento relativamente seguro, a doação renal não é isenta de complicações, 
principalmente no pós-operatório imediato.
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PORTUGAL PODE AUMENTAR O NÚMERO DE DADORES CADAVÉRICOS 
DE RIM?
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Introdução: O desajustamento entre a procura crescente e a oferta 
limitada de órgãos para transplantação (Tx) conduz à necessidade de 
maximizar as taxas de doação. Métodos: Avaliou -se o nº de potenciais 
dadores cadavéricos analisando a mortalidade em 34 hospitais com 
colheita de órgãos. Aplicaram-se os critérios de adequação para a 
doação adoptados pela ASST, acrescendo idade (1 -70 anos) aos dados 
dos Grupos de Diagnóstico Homogéneos de 2006. Os códigos CID-9-MC 
que contra-indicam a colheita foram pesquisados nos diagnósticos que 
classificam cada internamento hospitalar. Numa 2ª base de dados 
considerou-se como unidade de observação e análise cada hospital de 
colheita identificando os factores que influenciam a colheita, individuais, 
hospitalares e populacionais. Gerou-se a taxa de conversão (TC), 
dadores efectivos/dadores potenciais, como proxy da eficácia na col-
heita de órgãos, construindo um modelo de regressão linear múltipla 
explicativo da sua variação. Resultados: Dos 9752 óbitos ocorridos 
entre 1-70 anos, 5914 eram inadequados para a doação. Identificaram-
-se 3838 dadores potenciais (12,6% das mortes hospitalares) apre-
sentando 608 códigos de doenças que frequentemente evoluem para 
a morte cerebral; registaram-se 46% em 8 hospitais, 80% nos hospitais 
com lotação>350 e 21% em Unidades Cuidados Intensivos (UCI). Nos 
hospitais com Unidade de Neurocirurgia (UN), coexistência de GCCT e 
Unidade de Tx e coexistência de UN e UTx identificaram -se, respec-
tivamente, 54%, 30%, 32% e 30% dadores. Em 2006, identificaram -se 
189 indivíduos como dadores de rim de cadáver. A idade média dos 
dadores potenciais foi 56,32 anos, sendo a dos 66,5% homens infe-
rior à das mulheres. As principais causas de mortalidade correspon-
deram a: 2,5% traumatismo crânio-encefálico, 23% doenças cerebro-
vasculares, 3% neoplasia cerebral e 2,6% anoxia. A média da TC foi 
0,045. A TC correlacionou-se positivamente com o nº de médicos e 
enfermeiros por 100000 habitantes, nº de médicos hospitalares, lotação 
nas UCIs/hospitalar e densidade populacional, e negativamente com a 
idade e relação de masculinidade dos dadores (p<0,05). O modelo de 
regressão explicou 87% da variação da TC pela existência de GCCT 
(0,563), relação de masculinidade (0,293) e lotação nas UCIs/hospitalar 
(0,271) e idade (-0,659/ano mediana da idade). Conclusões: A eficácia 
observada indica que Portugal pode aumentar o nº de dadores cadavé-
ricos. As políticas de saúde deverão ser orientadas para a organização 
e planeamento de serviços que maximizem a conversão de dadores 
potenciais em efectivos, integrando esse critério nos indicadores de 
qualidade do desempenho hospitalar.
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O deficit de vitamina D parece associar-se ao desenvolvimento de 
doença cardiovascular (CV), a principal causa de mortalidade nos 
doentes em diálise. O objectivo deste estudo prospectivo foi avaliar 
a relação entre os níveis de 25 -hidroxivitamina D3 [25(OH)D3] e 
1,25 -dihidroxivitamina D3 [1,25(OH)2D3] e o prognóstico dos doentes 
em hemodiálise (HD) crónica. Para este efeito analisámos os níveis 
séricos de [25(OH)D3] e [1,25(OH)2D3] obtidos em 2 determinações 
(após o Verão e o Inverno) e correlacionámo -los com as hospitaliza-
ções e com a mortalidade global e CV durante um período de 2 anos. 

Estudámos 223 doentes prevalentes em HD, com idade média de 
62.7±15.3 anos, 48% do sexo feminino, 27% diabéticos, com tempo 
médio em HD de 42.9±39.3 meses. Efectuámos análise estatística uni 
e multivariada e um p<0.05 foi considerado significativo. Durante os 
24 meses do estudo verificou-se que 38% dos doentes foram hospi-
talizados pelo menos uma vez e 21% dos doentes morreram (princi-
palmente de causa CV). Os níveis de [25(OH)D3] foram significativa-
mente menores nos doentes que morreram de qualquer causa 
(16.2±8.6 vs. 23.2±12.7 ng/mL, p< 0.001) e nos que morreram de 
causa CV (16.4±9.2 vs. 22.4±12.4 ng/mL, p=0.004), bem como nos que 
foram hospitalizados durante o período do estudo (18.3±9.7 vs. 
23.7±13.4 ng/mL, p=0.001). Os valores de [1,25(OH)2D3] foram semel-
hantes nos vários grupos. Na análise multivariada verificou-se que 
níveis mais baixos de [25(OH)D3] foram preditores de hospitalização 
(p=0.01), morte de qualquer causa (p=0.002) e morte de causa CV 
(p=0.03). Os doentes com deficiência de [25(OH)D3] (< 15 ng/mL) 
apresentaram uma sobrevida significativamente menor no final dos 
24 meses do estudo (p<0.001). Em conclusão, os níveis de [25(OH)
D3] parecem ser um bom marcador de morbilidade e mortalidade nos 
doentes em HD.
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Introdução: A disfunção dos acessos vasculares para hemodiálise (AVHD) 
constitui uma importante causa de internamento, perda de eficácia 
dialítica, morbilidade e mortalidade nos doentes renais crónicos. Objec-
tivo: Analisar retrospectivamente os casos de AVHD disfuncionais trata-
dos por técnicas endovasculares percutâneas no Serviço de Nefrologia 
do CHC. Material e Métodos: Revisão dos relatórios informatizados dos 
procedimentos endovasculares efectuados entre Setembro de 2008 e 
Outubro de 2009. Resultados: Foram efectuados 48 exames, correspon-
dendo a 38 doentes com disfunção do acesso vascular; 22 (58%) do 
sexo masculino; idade média de 65,4±14,4 anos. Os acessos referencia-
dos foram: próteses 52% (n=25), fistulas arteriovenosas (FAV) 42% 
(n=20); e cateteres de longa duração 6% (n=3). Os motivos de referen-
ciação foram: trombose do acesso 40% (n=19), baixo débito 25% (n=12), 
elevação da pressão venosa 15% (n=7), edema do membro homolateral 
13% (n=6), colocação de cateter de longa duração 6% (n=3) e avaliação 
angiográfica após trombectomia cirúrgica de prótese. Nos doentes com 
FAV o principal motivo de referenciação foi o baixo débito 50% (n=10); 
a trombose do acesso 72 % (n=18) foi o principal motivo nos doentes 
com próteses. Todos os exames consistiram de angiografia diagnóstica 
seguida ou não de intervenção terapêutica (angioplastia/trombólise/
colocação de stent). Na maioria dos exames efectuados 87,5% (n=42) 
detectou-se a presença de uma estenose na base da disfunção do 
acesso vascular. Nas FAV as lesões estenóticas foram encontradas nas 
seguintes localizações: território venoso de drenagem do acesso (n=5); 
estenose central (n=5), perianastomose arterial (n=4), anastomose 
venosa (n=2) e pós anastomótica (n=2); nas PTFE a principal localização 
foi a perianastomose venosa – 50% (n=11). Detectadas 6 estenoses 
centrais. Tratados 18 casos de trombose do acesso (17 PTFE e 1 FAV). 
Sete PTFE tratadas com trombólise por pulse -spray seguido de angio-
plastia. Colocados 8 stents endovasculares: 5 casos de reestenose 
precoce do acesso, 2 casos de estenose central de FAV e 1 caso de 
estenose elástica. A taxa de sucesso imediato foi de 89% nos exames 
com intervenção terapêutica. O sucesso imediato esteve associado a 
uma maior idade do acesso vascular (p=0,025) e às estenoses peria-
nastomose venosa do acesso (p=0,037). A taxa de patência primária 
aos 12 meses foi de 60 % no caso das FAV e 40% no que respeita às 
próteses. Ocorreram complicações menores em 5 (10,4%) dos casos, sem 
necessidade de intervenção da cirurgia vascular e sem óbitos. Conclusão: 
Na nossa série verificámos uma taxa de sucesso imediato, tempo de 
patência 1ª, percentagem de complicações e insucessos sobreponível ao 
descrito na literatura. A estenose representou a principal causa de 
disfunção dos AVHD. Apresentamos alguns exemplos de lesões vascu-
lares observadas e o resultado imediato do tratamento endovascular.
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O transplante renal de dador vivo é actualmente a melhor opção em doen-
tes com IR terminal, em termos de qualidade do enxerto e de sobrevida 
renal e do doente. Avaliámos retrospectivamente os primeiros 100 trans-
plantados renais (TR) de dador vivo do H. Sto António, com follow-up médio 
de 46±38 meses. A média de idades à data do TR era de 34±11 anos (9 -62), 
com predomínio do sexo masculino (58%). As principais etiologias da IRC 
eram: glomerulonefrite crónica (48%), indeterminada (21%) e nefropatia de 
refluxo (9%). O tempo prévio de tratamento de substituição renal era de 
25 meses [2 dias-283 meses]. Cinco doentes foram submetidos a TR pre-
emptive e 18 haviam já sido transplantados. A média de idades dos dadores 
era de 43±11 anos, com predomínio do sexo feminino (64%). Na maioria 
dos casos (53%) o dador foi um irmão. As compatibilidades HLA AB e DR 
foram de 3±1. O PRA máximo e actual foram (em mediana) de 0% [0-96%]. 
A imunossupressão (IS) de indução mais utilizada foi: daclizumab, ciclospori-
na (CsA), micofenolato de mofetil (MMF) e prednisolona (44%) até há 2 
anos e daclizumab/basiliximab, tacrolimus (FK), MMF e prednisolona (33%) 
a partir dessa altura. Quatro doentes apresentaram função tardia do enx-
erto e necessitaram temporariamente de hemodiálise. Dois desses doentes 
desenvolveram estenose da artéria renal (RAS), um fístula urinária e o 
outro sépsis. No total, 4 doentes apresentaram RAS, em 2 casos foi efec-
tuada angioplastia e nos outros 2 correcção cirúrgica. Surgiram 2 hemato-
mas da loca renal com necessidade de transfusão. Treze doentes desen-
volveram rejeição aguda (8 rejeições celulares, 5 humorais), em mediana 7 
dias após TR [2 – 180 dias]. O tempo médio de internamento foi de 14±11 
dias. Três doentes faleceram por sépsis (2 faleceram < 30 dias após o TR 
e um ao 31º mês). Perderam -se 7 enxertos renais: 3 por morte do receptor, 
2 por RAS, um por necrose tubular aguda e outro por rejeição crónica. O 
tempo até à perda do enxerto foi de 10 meses em mediana [25 dias-20 
meses]. A sobrevida do enxerto foi de 95% e 91% ao 1º ano e 5º ano 
respectivamente. A sobrevida global foi de 98% e 94% ao 1º e 5º ano. A 
creatinina (Cr) actual dos receptores com enxerto funcionante é de 1.43±0.46 
mg/dl. A depuração média de Cr é de 69±24 ml/min. Todos se encontram 
sob IS com inibidor da calcineurina (58 sob FK, 35 sob CsA), associado na 
maioria dos casos (99%) a MMF. A proteinúria actual é de 0.21 g/dia [0.0-2.2 
g]. Os nossos resultados são muito satisfatórios e sobreponíveis aos de 
outros estudos retrospectivos relativamente à sobrevida global e do enx-
erto renal. O TR de dador vivo pode ser actualmente considerado uma das 
soluções mais viáveis para a actual escassez de órgãos.
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Os peptídeos natriuréticos (BNP) são produzidos em resposta ao aumento 
de volume/pressão intraventricular, e produzem vasodilatação, natriurese e 
efeito antifibrótico. Os seus níveis séricos têm potenciais implicações diag-
nósticas, terapêuticas e prognósticas em termos de doença cardiovascular. 
Aparenta ser um forte preditor de mortalidade, reflectindo a integração entre 
o sistema neuro-endócrino cardíaco e a performace cardíaca. Por outro lado, 
há evidência crescente que o stress oxidativo pode desempenhar um papel 
de destaque na sinalização celular que leva à hipertrofia, dilatação e à 
disfunção ventricular. O objectivo do nosso estudo foi o de avaliar a relação 
entre o stress oxidativo, doença renal, inflamação, com os níveis de BNP. 
Foram incluídos 25 diabéticos tipo 2 (f=11; m= 14), com idade média de 
66.2 anos e um filtrado glomerular médio (MDRD) de 55.54 ml/min/1.73 m2. 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais, de stress oxidativo 
(malonaldeído), da inflamação (proteína C reactiva de alta sensibilidade) e 

de BNP. Num modelo de regressão linear simples os níveis de BNP correl-
acionaram-se significativamente com a PCRas (r = 0.758 p = 0.0001), 
malonaldeído (r = 0.898 p = 0.0001) e inversamente com a função renal (r 
= – 0.505 p = 0.014). Num modelo de regressão múltipla verificou -se que 
o malonaldeído (r = 0.643 p = 0.0001) e a PCR (r = 0.293 p = 0.033) se 
relacionaram, de modo independente com o BNP. Neste estudo verificou -se 
que o stress oxidativo (malonaldeído) e a inflamação (PCR) poderão influ-
enciar os níveis de BNP, podendo ser utilizados na avaliação precoce do 
risco, em diabéticos tipo 2 sem manifestações de doença cardiovascular.

 CO-SE009

FACTORES PREDITORES DE EVENTOS CARDIOVASCULARES 
NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES TRANSPLANTADOS RENAIS

Ana Bernardo (1); Fernando Macário (2); Rui Alves (2); Carlos Alberto (2); Alfredo Mota (2)

(1) S. Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(2)  Unidade de Transplantação Renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 

/ Portugal

Introdução: A doença cardiovascular é uma causa major de morbilidade e 
mortalidade no doente transplantado renal, pelo que a identificação de 
factores de risco para evento cardiovascular (ECV) nesta população assume 
particular importância. Objectivo: Estabelecer factores preditores de ECV 
numa população de doentes transplantados renais. Doentes e Métodos: 
Estudo retrospectivo que incluiu 170 doentes transplantados renais (70,6% 
do sexo masculino, 9,4% com diabetes prévia, idade média de 42,5±13,2 
anos, tempo médio de seguimento de 7,0±0,9 anos). ECV foi definido pela 
presença de 1 ou mais episódios de enfarte agudo do miocárdio, acidente 
vascular cerebral ou isquémia aguda de membro. Relativamente ao 
esquema de imunossupressão (no momento da avaliação – 2º ano após 
o transplante renal) todos os doentes estavam sob terapêutica com 
micofenolato de mofetil e prednisona. Adicionalmente, o esquema imunos-
supressor incluía: ciclosporina em 40,6%, tacrolimus em 30% e sirolimus 
em 29,4% dos doentes. Analisámos as seguintes variáveis: idade, sexo, 
ECV prévio ao transplante, tempo prévio em diálise, diabetes mellitus (DM) 
pré-transplante e pós-transplante, regime imunosupressor, tabagismo, HTA, 
hipertrofia ventricular esquerda (HVE), valores séricos de colesterol (C) 
total, C -LDL, C -HDL, triglicerideos, Lp(a), apolipoproteínas (Apo) A e B e 
razão ApoB/ApoA. Realizamos análise univariada utilizando o teste do qui-
quadrado e o teste T de Student. Efectuamos análise multivariada utili-
zando regressão logística condicional. Resultados: Dos 170 doentes em 
análise, 32 desenvolveram DM pós transplante e 26 (15,3%) sofreram um 
ECV. Este sub -grupo de doentes apresentou, relativamente aos doentes 
sem ECV: idade média mais elevada (52,7±7,8 vs 40,7±13,1 anos; p<0,0001); 
tempo prévio em diálise mais longo (54,2± 33,9 vs 37,1±29,2 meses; 
p=0,001); valores mais elevados de Apo B (129 ± 37,5 vs 113,2 ± 30,4 mg/
dl; p =0,004), razão apoB/apoA (0,9±0,3 vs 0,7±0,2; p=0,018) e de Lpa 
(52,8±42,4 vs 37,9±42,0 mg/dl; p=0,039). ECV prévio ao transplante (OR= 
15,6; p<0,0001), sexo masculino (OR=6,0; p=0,008), HTA (OR=5,8; p=0,002), 
DM (OR = 3,1; p=0,007), HVE (OR = 3,1; p=0,007) e tabagismo (OR=2,8; 
p=0,04) foram factores de risco para novo ECV nesta população. Em aná-
lise multivariada apenas ECV prévio ao transplante (RR=10,67; p=0,002), 
tabagismo (RR=7,95; p=0,006), HTA (RR=5,43; p=0,04), DM (RR=3,89; 
p=0,022) e idade no momento do transplante (RR=1,07; p=0,0019) foram 
preditores independentes de ECV. Conclusão: Os eventos cardiovasculares 
prévios ao transplante, o tabagismo, a idade no momento do transplante, 
a HTA e a diabetes foram factores preditores de novos eventos cardiovas-
culares na nossa população de doentes transplantados renais.

 CO-SE010

COLONIZAÇÃO POR MRSA NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

Ricardo Santos (1); Adriana Coutinho (2); Miguel Furtado (2); Beatriz Malvar (1); Rui Silva 
(1); Vítor Ramalho (1); Filomena Caldeira (2); Rodrigo Gusmão (2); Carlos Pires (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital do Espírito Santo, E.P.E. / Évora / Portugal
(2) Serviço de Patologia Clínica / Hospital do Espírito Santo, E.P.E. / Évora / Portugal

Os doentes insuficientes renais crónicos em programa de hemodiálise (HD) 
apresentam um risco elevado de desenvolver infecções causadas por 
Staphylococcus aureus. Ser portador deste microorganismo está asso-
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ciado a um risco 4 vezes superior de infecção. Nos últimos anos, tem -se 
verificado a emergência de estirpes resistentes aos antibióticos de largo 
espectro, dos quais um exemplo é o S. aureus meticilina-resistente (MRSA). 
Foram colhidas zaragatoas nasais, bucais, axilares e inguinais a todos os 
doentes em HD hospitalar, que foram semeadas em meios de cultura 
selectivos (Microbiologia Convencional). As colónias bacterianas sugestivas 
foram identificadas e foi feito o teste de sensibilidade aos Antimicrobianos 
através do equipamento Vitek 2. Em paralelo foi utilizada uma zaragatoa 
de exsudado nasal para pesquisa de MRSA por Polymerase Chain Reaction 
(Biologia Molecular). Os portadores de MRSA foram tratados com Mupi-
rocina nasal 3x/dia, durante 5 dias e banho com Clorohexidina. A avaliação 
da efectividade dessas medidas foi avaliada três meses depois. Os doen-
tes portadores desse microrganismo foram caracterizados quanto à idade, 
sexo, tempo em HD, tipo de acesso para a diálise, co -morbilidades, 
infecções a S. aureus e internamentos hospitalares anteriores. O programa 
de HD é constituído por 58 doentes, 57% do sexo masculino, com 66,5 
± 16,2 anos de idade. Identificou -se um total de 9 doentes (15,5%) colo-
nizados por MRSA. Adicionalmente, foram também identificados 7 doentes 
portadores de MSSA. A técnica de Biologia Molecular detectou 8 doentes 
e a Microbiologia Convencional, apenas 6, mas um destes não foi identi-
ficado pela técnica de Biologia Molecular. A média de idades dos doentes 
colonizados por MRSA foi de 70,9 ± 12,5 anos, encontrando-se apenas 
dois doentes do sexo feminino. Tinham um tempo médio de permanência 
em diálise de 2,2 anos e como acesso para HD 4 eram portadores de 
cateteres venosos centrais, 4 tinham fístula arterio-venosa e 1 uma prótese 
vascular. Nos seus antecedentes patológicos verificou-se que três deles 
eram diabéticos, dois seropositivos para HIV 1 e um doente tetraparético 
e traqueostomizado. Tiveram uma média de 7 internamentos hospitalares 
prévios (à excepção de um doente que nunca foi internado), 4 deles já 
tinham tido infecções documentadas a MRSA e 1 a S. aureus meticilina-
sensível (MSSA). Em relação aos estudos existentes nesta área, em que 
a colonização por MRSA dos doentes em HD ronda os 2,4% -5,6% verificá-
mos uma prevalência significativamente superior. Por outro lado, em 
relação ao nosso programa de Diálise Peritoneal a prevalência foi também 
superior (15,5% vs. 4,8%), o que provavelmente se deve ao facto de neste 
último programa, um rastreio semelhante e respectivo tratamento ser 
prática habitual. Vários estudos provaram que a estirpe colonizadora é 
causadora de infecção em cerca de 80 -90% dos doentes, o que sugere 
que a erradicação é essencial.

 CO-SE011

BIÓPSIAS RENAIS – A EXPERIÊNCIA NUM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Nuno Rodrigues (1); Joaquim Bordalo (1); Maria João Galvão (1); Helena Viana (1); 
Fernanda Carvalho (1); João Ribeiro Santos (1)

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

Objectivos: Avaliar os quadros morfológicos mais frequentes numa popu-
lação com idade superior a 65 anos e o quadro clínico à data da biopsia 
renal. Local: Serviço de Nefrologia do Hospital Curry Cabral – Lisboa. 
Material e Métodos: Trata -se de um estudo retrospectivo e descritivo de 
761 biópsias renais referenciadas ao nosso Serviço, no período compreen-
dido entre Janeiro de 1981 e Outubro de 2009. Foi consultada a base de 
dados do Serviço de Nefrologia onde constam os achados morfológicos 
e dados analíticos à data da biópsia em doentes com idade superior a 65 
anos. Foram excluídos dois doentes por ausência de dados relativos à 
idade e 56 por material de biópsia insuficiente (amostra final de 703). 
Resultados: Avaliados 703 doentes, sendo 55% do sexo masculino e 44% 
do sexo feminino. Para facilitar a análise estatística a amostra foi dividida 
por quatros grupos etários: 35% no intervalo dos 65 aos 69 anos, 28% 
dos 70 aos 74 anos, 16% dos 75 aos 79 anos e 6% com idade superior 
a 80 anos. 7% da amostra correspondeu a material de biópsia insuficiente. 
Os quadros morfológicos mais frequentes foram por ordem decrescente: 
Glomerulonefrite membranosa (15%), Poliartrite microscópica (8%) e 
Glomerulonefrite esclerosante segmentar focal, Nefropatia Diabética, 
Nefropatia a IgA e Rim de mieloma com 6%. Relativamente ao quadro 
clínico que motivou a realização da biopsia há a salientar: 29% dos 
doentes apresentavam Síndrome Nefrótico, 16% Insuficiência Renal Aguda, 
12% Insuficiência Renal Rapidamente Progressiva e 11% Insuficiência Renal 
Crónica. Como quadros menos frequentes há a salientar Hemato-Proteinúria 
e Proteinúria Nefrótica em 6% dos doentes e Proteinúria inferior a um 
grama em 5% dos doentes. Conclusões: O aumento da esperança média 
de vida tem determinado que cada vez mais a população referenciada aos 

Serviços de Nefrologia se encontre numa faixa etária superior aos 65 anos. 
Com este trabalho verificou-se a presença de variados quadros morfológi-
cos, sendo nos diferentes grupos etários a Glomerulonefrite Membranosa 
o quadro mais frequente. Relativamente ao quadro clínico o mais frequente 
em todas as faixas etárias foi o Síndrome Nefrótico.

 CO-SE012

PRESSÃO ARTERIAL EM HEMODIÁLISE CRÓNICA: O VALOR AMBULATÓRIO 
DE 44 HORAS; RELAÇÃO COM O ÍNDICE DE MASSA DO VENTRÍCULO 
ESQUERDO E PRÓ-BNP

Anabela Malho Guedes (1); Sofia Rocha (2); Fátima Ferreira (3); Ernesto Aranda (3); 
Fernanda Silva (2); José Queirós (2); Pedro Neves (1); António Cabrita (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Geral de Santo António / Porto / Portugal
(3) Serviço de Cardiologia / Hospital Geral de Santo António / Porto / Portugal

Nos últimos anos a hipertrofia do ventrículo esquerdo e o pró-BNP têm 
emergido como factores de risco cardiovascular nos doentes em hemodiá-
lise (HD). Por outro lado, a hipertensão arterial é um factor de risco clás-
sico da doença cardiovascular, sendo, no entanto, a avaliação da pressão 
arterial (PA) difícil de valorizar nos doentes em HD, devido à sua dependên-
cia directa do estado da volémia, variável ao longo de todo o período 
interdialítico. Neste estudo foi avaliada a PA em vários momentos: pré-HD; 
pós-HD; ambulatória: no 1º dia pós-HD; no 2º dia pós-HD e nas 44 h 
interdialíticas e procurou -se avaliar quais destes valores mostraram maior 
correlação com o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) e pró-BNP 
pré-HD. Na análise estatística foi utilizada a estatística descriptiva e o 
modelo de regressão linear usando-se como variável dependente o IMVE 
ou o pró-BNP e como variáveis independentes os valores da PA. Foram 
estudados 23 doentes (f=11, m=12), idade média de 53,3 anos e tempo 
médio de HD de 89,8 meses. Os valores médios de Hemoglobina, IMVE e 
pró-BNP, foram respectivamente de: 11,3 gr/dl, 149,9 g/m2 e de 16254 pg/
mL (tabela 1). Os valores médios da PA foram: pré-HD – 129 / 70; pós-HD 
– 123 / 66; MAPAdia 1 pós-HD – 111 / 72; MAPAdia 2 pós HD – 117 / 75; 
MAPAdias 1 + 2 – 113 / 69 mmHg. A PA sistólica das 44 horas foi a que 
melhor se correlacionou com a IMVE (r=0,485 p=0,03) e o pró-BNP (r=0,669 
p=0,02). Os nossos resultados mostram que a avaliação da PA de 44 
horas é mais fiável em termos de implicações de risco cardiovascular.

Caracterização da população

Sexo (m/f)
Idade (anos)
Tempo de HD (meses)
Hipertensos
Doença Cardiovascular Prévia
IMC (Kg/m2)
eKt/V
Hemoglobina (g/dL)
Albumina (g/dL)
Pró-BNP (pg/mL)
IMVE (g/m2)
Non-Dipper 1º dia

11/14
53,3 ± 14,1
89,8 ±96,6
17 (68%)
9 (36 %)

23,3 ± 4,0
1,49 ± 0,37
11,3 ± 1,2
3,7 ± 0,5

16.254 ± 48.954
149.9 ± 28,6

18 (80%)

 CO-SA013

FACTORES PREDICTORES DE CALCIFICAÇÃO VALVULAR NA DOENÇA RENAL 
CRÓNICA

Francisca Caetano (1); Sérgio Barra (1); Ana Botelho (1); Nuno Oliveira (2); Fátima Costa (2); 
A. Carreira (2); A. Leitão Marques (1)

(1) Serviço de Cardiologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: As calcificações valvulares (CV) são comuns em doentes (D) 
com doença renal crónica (DRC). Recentes estudos clínicos têm demon-
strado um prognóstico desfavorável associado à sua presença, pelo que 
é importante a compreensão da sua fisiopatologia. Objectivos: Avaliar a 
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prevalência de CV em D com DRC e identificar factores predictores de CV. 
Métodos: Análise retrospectiva de 84 D com o diagnóstico de DRC, inter-
nados num Serviço de Nefrologia, entre Junho de 2007 e Maio de 2009. 
Foram avaliadas variáveis clínicas, analíticas e ecocardiográficas. Análise 
estatística com SPSS 17.0. Resultados: A caracterização da população em 
estudo e achados ecocardiográficos encontram-se respectivamente na 
[tabela 1] e na [tabela 2].

Caracterização da população do estudo

 Idade, anos (média)  67,1 

 Sexo masculino, %  53,6 

 Estadio 5 DRC, %  86,9 

 Estadio 4 DRC, %  8,3 

 Estadio 3 DRC, %  4,8 

 Hemodiálise (HD), %  42,9 

 Tempo de HD, meses (média; mediana)  29; 18 

Calcificação valvular por ecocardiograma

 Achados ecocardiográficos  % de doentes 

 CV nos D sem HD, %  39,6 

 CV nos D em HD, %  50 

 Calcificação isolada da válvula mitral (VM), %  7,1 

 Calcificação isolada da válvula aórtica (VAo), %  17,9 

 Calcificação da VM e da VAo, %  19 

Identificou-se uma associação estatisticamente significativa entre os 
seguintes factores e a presença de CV: idades mais avançadas (60,2 Vs 
74,5; p<0,001); níveis mais elevados de cálcio (<2,1 Vs ≥2,1; p=0,022); de 
fosfatase alcalina (≤136 Vs >136; p=0,018) e de paratormona (no grupo de 
D em HD; ≤150 Vs > 150; p=0,031). Não se observou associação de CV 
com os seguintes factores: sexo; estádio de DRC; tempo em HD; medica-
ção com sevelamer Vs carbonato de cálcio; valores de colesterol (CL) total, 
CL HDL, CL LDL, triglicerídeos, níveis séricos de fósforo, produto fosfo -cálcio 
e proteína C reactiva. D com CV têm maior incidência de fibrilhação 
auricular (p=0,02), estenose aórtica (p<0,001) e insuficiência mitral 
(p=0,079). D medicados com beta-bloqueante têm menor incidência de 
CV (p=0,008). Conclusões: As CV são um achado ecocardiográfico frequente 
na população com DRC, estando presentes ainda antes do início da HD. 
Numa percentagem significativa dos casos verificou-se envolvimento 
simultâneo da válvula mitral e da válvula aórtica. As CV estão associadas 
à presença de valvulopatias e de disritmias. Níveis elevados de calcémia 
e de paratormona associam-se a CV, sugerindo que uma optimização do 
metabolismo fosfo -cálcio poderá atrasar o seu desenvolvimento e das suas 
complicações. Quanto ao efeito “protector” do beta -bloqueante encon-
trado neste estudo, deverá ser questionado face ao número limitado de 
doentes e aos controversos efeitos pleotrópicos desta classe.

 CO-SA014

HEMODIAFILTRATION MAY DECREASE THE RISK OF HOSPITALIZATION 
IN INCIDENT ESRD PATIENTS

Ana Farinha (1); José Assunção (1); Carlos Barreto (1); Álvaro Vaz (1); José Vinhas (1)

(1) Hemodiálise / Fresenius Medical Care, Setúbal / Setúbal / Portugal

On -line hemodiafiltration (HDF) provides the largest amount of blood 
purification over a wide molecular weight spectrum, removing middle 
molecules (MM) more effectively. Observational data suggest that HDF is 
associated with a reduction in mortality. This study evaluates the impact 
of HDF on the rate of hospitalization. We studied all the incident patients 
treated in a single center over a 40-month period. In this historical cohort 
study, 164 patients (pts) with ESRD on dialysis were studied: 78 pts on 
hemodialysis, and 92 pts on HDF. Mean patient age was 66.6 ± 14.9 (21-
91) years; 52.4% were male and 27.1% diabetics. Patient characteristics 
are shown in the table 1.

Tabela 1

Characteristics at baseline

  HD  HDF  p-value 

 N  78  92  

 Age (years)  68.6 ± 13.2  64.9 ± 16.1  ns 

 Male sex (%)  55.1  50.0  ns 

 Diabetes (%)  23.1  30.4  ns 

 Time on RRT (years)  13.3 ± 9.3  16.8 ± 10.5  0.027 

 Myocardial infarction (%)  5.1  6.5  ns 

 Stroke (%)  12.8  5.4  ns 

 Kt/V  1.36 ± 0.30  1.31 ± 0.30  ns 

 Hemoglobin (g/dL)  10.3 ± 1.5  10.4 ± 1.3  ns 

 CRP (mg/dL)  2.28 ± 2.68  1.84 ± 2.16  0.012 

 Se

The unadjusted admission free survival at 40 months was 71.9% in pts on 
HDF compared with 59.8% in HD pts (log rank 3.921; p=0.048). In univariate 
analysis, age (HR 1.058; 95% CI 1.027 -1.090), systolic blood pressure (HR 
0.983; 95% CI 0.971-0.995), diastolic blood pressure (HR 0.957; 95% CI 0.935-
0.981), hemoglobin levels (HR 0.629; 95% CI 0.501 -0.790), and serum calcium 
(HR 1.517; 95% CI 1.064-2.163), were significant predictors of hospitalization. 
Using the Cox proportional hazards model, after adjustment for seven covari-
ates (age, gender, diabetes, hemoglobin, calcium, CRP levels, and presence 
of acute myocardial infarction or stroke), pts on HDF had a 44.4% lower risk 
of hospitalization than pts on HD (HR 0.556; 95% CI 0.348 to 0.889; p=0.014). 
Pts with lower hemoglobin (HR 0.709; 95% CI 0.601 to 0.835), and with 
previous acute myocardial infarction (HR 2.727; 95% CI 1.274 to 5.838) had 
an increased risk of hospitalization. These data suggest that HDF may reduce 
patient morbidity as evaluated by the rate of hospitalization. However, the 
beneficial effect of HDF must be proved by randomized controlled trials.

 CO-SA015

FACTORES PREDITORES DE DIABETES MELLITUS APÓS O TRANSPLANTE 
RENAL

Ana Bernardo (1); Rui Alves (2); Fernando Macário (2); Margarida Bastos (2); Carlos 
Alberto (2); Alfredo Mota (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(2)  Unidade de Transplantação Renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 

/ Portugal

Introdução: A Diabetes Mellitus pós transplante (DMPT) ocorre em 2% a 53% 
dos doentes submetidos a transplante renal, relacionando -se com aumento 
do risco cardiovascular, pelo que o reconhecimento dos factores que con-
tribuem para a sua génese é particularmente relevante. Objectivo: Esta-
belecer factores de risco para DMPT numa população de 152 doentes sem 
diabetes prévia, submetidos a transplante renal (TR) na nossa unidade, entre 
2001 e 2003. Doentes e métodos: Estudo retrospectivo que incluiu 152 doen-
tes transplantados renais (70,4% do sexo masculino, idade média de 42±13,3 
anos, tempo médio de seguimento de 7,0±0,9 anos). A DMPT foi definida 
como glicemia plasmática em jejum ≥ 126 mg/dl em 2 determinações obtidas 
em ocasiões diferentes. Relativamente ao esquema de imunossupressão 
inicial todos os doentes realizaram terapêutica com corticoide e micofeno-
lato de mofetil. Adicionalmente, o esquema incluiu ciclosporina (CsA) em 56 
doentes (36,8%), tacrolimus (Tac) em 49 doentes (32,2%) e sirolimus (Sir) 
em 47 doentes (31%). Analisámos as seguintes variáveis: idade; sexo; 
terapêutica de substituição renal prévia (HD vs DP) e tempo prévio em diálise; 
tipo de TR (dador vivo vs cadáver); tipo de imunossupressão (CsA vs Tac vs 
Sir); terapêutica com diuréticos ou beta-bloqueantes; 1 ou mais episódios de 
rejeição aguda (RA) tratados com pulsos de metilprednisolona; índice de 
massa corporal no momento do TR (IMCi) e IMC 1 ano após TR (IMC1); 
doseamentos séricos (1 ano após TR) de colesterol (C) total, C -HDL, C -LDL, 
apolipoproteínas (Apo) A e B, razão ApoB/ApoA, triglicerideos (Tg) e Lp(a). 
Efectuámos análise univariada utilizando o teste do Qui-quadrado e o teste 
T de Student. Resultados: Dos 152 doentes em análise, 31 (20,4%) desen-
volveram DMPT. Este sub-grupo apresentou relativamente aos doentes sem 
DMPT: idade média mais elevada (50,4±8,6 vs 39,8±13,4 anos; p<0,0001), 
maior IMCi (26,4±3,1 vs 22,8±4,0 Kg/m2; p=0,001), maior IMC1 (28,5±4,1 vs 
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24,7±4,1 Kg/m2; p=0,001); valores mais elevados de Tg (231,3±122,1 vs 
176,3±90,8 mg/dl; p=0,024), apo B (127,1±34,3 vs 113,8±31,5 mg/dl; p=0,046), 
razão ApoB/ApoA (0,84±0,2 vs 0,75±0,2; p=0,047) e Lp(a) (62,4±43,1 vs 
34,3±37,1 mg/dl; p<0,0001).Na análise univariada foram factores preditores de 
DMPT: idade > 40 anos (OR=12,9; p<0,0001), IMCi≥25Kg/m2 (OR=5,5; p=0,002), 
IMC1≥25Kg/m2 (OR 4,7; p=0,007), 1 ou mais episódios de RA tratados com 
pulsos de metilprednisolona (OR=3,9; p=0,002) e a terapêutica com diuréticos 
(OR=2,5; p=0,037). Conclusões: Na população em estudo, idade superior a 
40 anos, excesso de peso/obesidade (IMC≥25 Kg/m2) no momento do TR e 
1 ano após TR, pulsos de metilprednisolona e terapêutica com diuréticos 
constituíram factores de risco para desenvolvimento de DMPT.

 CO-SA016

VIH E PATOLOGIA RENAL: O QUE MUDOU NOS ÚLTIMOS ANOS?

Paulo Fernandes (1); Corinne Isnard-Bagnis (2); Macroui Sonikian (2); Isabelle Broche-
riou (3); Armelle Bardier-Dupas (3); Frederique Capron (3); José António Lopes (1); 
António Costa (1); Gilbert Deray (2)

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

(2) Service de Néphrologie / Hôpital Pitié-Salpêtrière / Paris / França
(3) Service de Pathologie / Hôpital Pitié-Salpêtrière / Paris / França

A infecção pelo VIH foi cedo identificada como factor de risco independente para 
doença renal. Com a introdução da terapêutica antiretroviral e o seu desenvol-
vimento numa forma de elevada actividade sobre o vírus, a esperança média 
de vida destes doentes aumentou consideravelmente e certas formas de pato-
logia renal foram reduzindo a sua expressão, enquanto que outras, associadas 
a comorbilidades como a diabetes mellitus e a hipertensão arterial, ganharam 
terreno. O objectivo deste trabalho foi caracterizar a diversidade de patologia 
renal associada à infecção pelo VIH na era da moderna terapêutica antiretroviral. 
Para esse efeito, realizou -se um estudo retrospectivo de todas as biópsias renais 
realizadas no Hospital Pitié-Salpêtrière em Paris, França, desde 2003 até final 
de 2008, em doentes infectados pelo VIH -1. Recolheu -se informação referente 
a 107 doentes. A origem desses doentes é diversa e engloba a Europa, a África 
e a Guiana Francesa. A média de idades é de 47,5 anos. Os diagnósticos prin-
cipais obtidos foram a nefroangiosclerose (NAE – 16,8%), a nefropatia associada 
ao VIH (HIVAN – 14%), a glomerulosclerose segmentar e focal (HIVAN – 10,3%), 
a nefropatia diabética (ND – 7,5%), a necrose tubular aguda (NTA – 7,5%), as 
nefrites tubulo -intersticiais agudas (NTIA – 6,5%), as nefrites tubulo -intersticiais 
crónicas (NTIC – 5,6%), a nefropatia a IgA (IGA – 4,7%), a glomerulopatia 
membrano-proliferativa (GNMP – 3,7%) e a doença de lesões mínimas (LM – 
1,9%). Para além dos doentes em que a NAE é o diagnóstico principal, lesões 
avançadas de arteriosclerose são observadas em 33% de todos os doentes, 
atestando à carga cardiovascular significativa presente nesta população. 25,2% 
dos doentes foram considerados como tendo doença renal crónica (DRC) no 
estadio 3 (NKF), 14% no estadio 1, 10,3% no estadio 2 e 13% nos estadios 4 e 
5. Mesmo nos 13 doentes classificados no estadio 1 e com proteinúria subne-
frótica, foi encontrada patologia significativa: NAE (4), ND (1), FSGF (1), GNMP 
(1), IGA (1), LM (1) e NTIC (1). A lesão renal aguda (LRA) é um acontecimento 
frequente no contexto da infecção pelo VIH: 24,3%. A necrose tubular aguda 
(NTA) surge em 15% dos doentes, por vezes sobreposta a glomerulopatia 
crónica prévia. Em 5 doentes foram observadas lesões típicas de NTA na ausên-
cia de contexto clínico para a insuficiência renal aguda: poderá ser uma marca 
histopatológica de toxicidade medicamentosa? Em conclusão, dada a diversidade 
de patologia renal observada nestes doentes, é necessário ter um baixo limiar 
para a realização da biópsia renal (mesmo que o doente só apresente 0,5 gr de 
proteinúria em 24 horas) pois poderá ter impacto terapêutico e prognóstico.

 CO-SA017

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DE CINACALCET NO PÓS TRANSPLANTE 
RENAL – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE TRANSPLANTAÇÃO

Estela Nogueira (1); Alice Santana (1); José Guerra (1); Sónia Silva (1); Clara Mil -Homens 
(1); António Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Maria, CHLN, EPE / Lisboa / Portugal

O hiperparatiroidismo secundário (HPTH2) encontra -se frequentemente 
associado à insuficiência renal crónica, e a sua prevalência varia entre 17 
e 50% nos doentes transplantados renais. O conhecimento acerca da 

doença óssea decorrente do HPTH2 no doente transplantado é escasso e 
nestes doentes é sabido que múltiplos outros factores incluindo a própria 
terapêutica imunossupressora contribuem para a doença óssea. Analitica-
mente acompanha -se geralmente de hipercalcémia e hipofosfatémia e no 
seu tratamento permanecem dúvidas relativamente à eficácia e segurança 
a longo prazo do uso de agentes calcimiméticos. Alguns estudos sugerem 
que o cinacalcet é seguro e eficaz no tratamento do HPTH2 no pós trans-
plante, não se tendo verificado disfunção do enxerto a curto prazo. Alguns 
autores reportaram mesmo um efeito benéfico nos níveis de tensão arte-
rial quando se utilizou esta terapêutica. Os autores analisaram retrospec-
tivamente os doentes transplantados na sua Unidade, medicados com 
cinacalcet para tratamento do HPTH2. Avaliaram seriadamente os níveis 
de PTH, cálcio, fósforo, creatininémia e pressão arterial antes e depois de 
instituída a terapêutica. Analisamos 11 doentes (6 do sexo masculino e 5 
do sexo feminino), com idade média na altura do transplante de 48±11,8 
anos. A terapêutica com Cinacalcet foi iniciada em média 34,3± 42 meses 
após o transplante e o tempo de seguimento dos doentes foi de 12,2±7.3 
meses. A terapêutica foi iniciada com 30 mg/dia e a dose terapêutica 
média foi de 50,5 ±25 mg /dia. Constatamos a redução dos níveis de PTH 
(936±674 vs 500±215pg/ml; p<0.05) após a instituição do cinacalcet, não 
se verificando diferenças estatísticamente significativas nos níveis de 
cálcio (10,3±1,3 vs 9.8±0,9mg/dia; p>0.05) e de fósforo (2.4±0,7 vs 
2,95±0.8mg/dia; p>0.05). Os níveis de creatinina plasmática mantiveram-se 
estáveis 2 a 6 meses após o início do calcimimético (1,5±0,9 vs 1,6±0,9 
mg/dl; p>0.05). Não observámos variação dos níveis de tensão arterial. 
Dos 11 doentes, 3 apresentaram como efeitos secundários, diminuição da 
líbido, náuseas e hipocalcémia transitória. Em conclusão, o cinacalcet foi 
eficaz na redução dos níveis de PTH nestes doentes e o seu uso revelou-
-se seguro neste período de seguimento.

 CO-SA018

TRANSPOSIÇÃO DA VEIA BASÍLICA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Sofia Rocha (1); José Queirós (1); Fernanda Silva (1); Anabela Malho (1); Cristina Freitas (1); 
Mónica Fructuoso (1); Norton Matos (2); António Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(2) Cirurgia Vascular / Hospital Santo António / Porto / Portugal

Com o aumento do número de doentes em hemodiálise regular, o problema 
do esgotamento dos acessos vasculares coloca-se com frequência e 
gravidade crescentes. Nos doentes em que a construção de fístula arterio-
venosa (FAV) rádio-cefálica e úmero -cefálica não são possíveis, a fístula 
úmero -basílica com transposição da veia basílica (TVB) constitui uma 
alternativa às próteses e aos cateteres venosos centrais (CVC). Efectuamos 
uma revisão retrospectiva de todos os doentes que efectuaram TVB, 
proposta através da consulta de acessos vasculares do nosso Serviço entre 
Novembro de 2005 e Setembro de 2009. Analisamos o tempo de matu-
ração, complicações, taxas de patência e factores de risco para falência 
da TVB. Foram efectuadas 84 TVB em dois tempos cirúrgicos, em 52 
homens (62%), com idade média de 61,9 ± 16,1 anos; 18% dos doentes 
eram diabéticos. O diagnóstico de doença renal crónica mais frequente foi 
a doença glomerular primária (17%). A TVB foi o primeiro acesso vascular 
autólogo em 16 doentes (21%); o número médio de acessos prévios foi 
de 2,1 ± 1,5. As complicações perioperatórias ocorreram em 18 doentes 
(21%): hematoma (n=6), infecção (n=5), falência primária (n=4), hiperten-
são venosa (n=2) e síndroma de roubo (n=1). O tempo médio para a 
primeira punção foi de 65,6 ± 47,6 dias e a taxa de maturação foi de 89%. 
O tempo médio de follow up foi de 13,7 ± 12,5 meses e a patência aos 
3, 6 e 12 meses foi, respectivamente, 89,9%, 75,4% e 66,7%. Os doentes 
com falência primária tinham IMC mais elevado (29,8 +/ - 2,0 vs 24,2 +/- 3,1; 
P= 0,013). O tempo de terapêutica de substituição da função renal, a 
idade, o sexo, a diabetes mellitus, a doença vascular, o uso de anti-
agregantes plaquetários, estatinas e bloqueadores dos canais de cálcio, 
não tiveram influência estatisticamente significativa nas taxas de falência 
aos 3, 6 ou 12 meses. A TVB é um procedimento cirúrgico que permite a 
optimização do capital venoso para a construção de acesso vascular 
autólogo. Neste estudo, não ocorreram complicações major; a profilaxia 
antibiótica poderá diminuir a taxa de infecções perioperatórias. Em doen-
tes seleccionados, oferece uma alternativa eficaz aos CVC e próteses como 
acesso vascular para hemodiálise. A obesidade é um factor de risco para 
falência primária; na nossa população não identificamos outros factores 
demográficos, clínicos ou farmacológicos associados à falência da TVB. 
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 PO -QU001

TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR – UM POTENTE PREDITOR DE RISCO 
EM DOENTES COM ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO

Sérgio Craveiro Barra (1); Pedro Gomes (1); Francisca Caetano (1); Francisco Ferrer (2); 
António Leitão Marques (1)

(1) Cardiologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: O risco cardiovascular é maior em doentes com doença renal. 
Objectivos: O objectivo deste trabalho consiste em avaliar a importância 
prognóstica da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) em doentes com Enfarte 
Agudo do Miocárdio (EAM), nomeadamente a correlação com a mortalidade, 
score de GRACE (SG), extensão da doença coronária (CAD) e da necrose 
miocárdica e o risco de Insuficiência Cardíaca Aguda (ICA). Métodos: Foram 
avaliados 452 doentes (idade 66,01±13,64 anos, 61,7% do sexo masculino 
e 38,5% com DM) admitidos na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 
com o diagnóstico de EAM. Os seguintes dados foram recolhidos: crea-
tinina sérica na admissão, níveis máximos de troponina alcançados (TropMax) 
e resultados da coronariografia. Foi calculado o SG para cada doente e 
usada a fórmula MDRD para calcular a TFG. Os doentes foram divididos em 
dois grupos, Grupo A (TFG<60mL/min/1.73m2) e Grupo B (TFG≥60mL/
min/1.73m2), que foram depois comparados quanto ao risco de mortalidade, 
ICA (Killip class ≥2), SG, extensão da CAD e da necrose miocárdica.

Tabela 1

Variáveis prognósticas conforme valor da TFG.

 
GFR<60mL/
min/1.73m2 

GFR≥60mL/
min/1.73m2

 Mortalidade 20,2% 3,8% p<0.001; OR: 6.44 

 Score de GRACE 188.7 143.4 p<0.001 

 TropMax 53.46 39.18 p=0.7 

 Número de vasos afectados 1.84 1.61 p=0.047 

 Número de segmentos afectados 2.70 2.20 p=0.052 

 Risco de ICA 56.3% 22.3% p<0.001; OR: 4.48 

Discussão e Conclusões: TFG<60mL/min/1.73m2 na admissão revelou -se 
um poderoso preditor de risco. Este grupo de doentes apresentou maior 
risco de mortalidade e de ICA, níveis mais altos do SG e doença coronária 
mais extensa, com maior número de vasos e segmentos atingidos. Os 
níveis máximos de troponina não foram significativamente mais altos neste 
grupo, sugerindo um eventual papel da circulação colateral em doentes 
com disfunção renal.

 PO -QU002

DISFUNÇÃO RENAL NÃO INFLUENCIA EXTENSÃO DA NECROSE 
MIOCÁRDICA NO ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO

Pedro Lourenço Gomes (1); Sérgio Barra (1); Miguel Macedo (3); Francisca Caetano (1); 
Nuno Oliveira (2); Ana Belmira (2); Armando Carreira (2); António Leitão Marques (1)

(1) Serviço de Cardiologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3)  Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalara do Tamega e Vale do Sousa / 

Penafiel / Portugal

Introdução: Actualmente existe grande controvérsia relativamente ao 
impacto da disfunção renal nos valores de troponina máxima enquanto 
marcadores de extensão da necrose do miocárdio. Objectivos: Estudar o 
impacto da disfunção renal na extensão necrótica do miocárdio em 
doentes(dts) admitidos com enfarte agudo do miocárdio (EAM). Métodos: 
464 dts; 62,1% masculinos; 37.9% com diabetes mellitus (dm); idade media 
69.11 anos, admitidos no serviço de cardiologia com o diagnóstico de EAM 
nos períodos de Agosto de 2006 a Dezembro de 2007. Foram avaliados os 
seguintes parâmetros: troponina máxima durante o internamento, crea-
tinina e taxa de filtração glomerular(TFG) à entrada. Os dados foram anali-
sados por SPSS V.17.0 Resultados: Os níveis de creatinina e TFG na 

admissão, não se correlacionaram com os valores de troponina máxima. 
Comparando os subgrupos TFG<60 vs TFG>60 (52.8 vs 39.2; p=0.12) e TFG<30 
vs TFG>30 (34.7 vs 46.2; p=0.334) não encontramos diferenças estatistica-
mente significativas nos valores de troponina. Apesar disso constatou -se 
um aumento marcado da mortalidade intrahospitalar (MIH), TFG<60 vs TFG>60 
(19.8% vs 3.8%; p<0.001; OR = 6.27) e TFG <30 vs TFG>30 (22.4% vs 8.7%; 
p=0.001; OR = 3.05). Conclusões: Apesar de se constatar um aumento da 
MIH em doente com disfunção renal, estes dts não apresentam valores mais 
elevados de troponina, o que demonstra que a função renal é um marcador 
prognóstico independente da extensão de necrose miocárdica.

 PO -QU003

FÓRMULAS DE CÁLCULO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR: 
QUAL A MELHOR PREDITORA DA PRESENÇA E SEVERIDADE 
DA DOENÇA CORONÁRIA?

Sérgio Craveiro Barra (1); Pedro Gomes (1); Francisca Caetano (1); Francisco Ferrer (2); 
António Leitão Marques (1)

(1) Cardiologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A disfunção renal é um importante factor de risco para even-
tos cardiovasculares e prediz um aumento de mortalidade em doentes 
com cardiopatia isquémica (CI). Objectivos: Estudar uma eventual associa-
ção entre a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) e a presença e extensão 
da doença coronária (DC) em doentes com CI e analisar se algum dos 
métodos de avaliação da TFG se revela particularmente útil. Métodos: 
Estudo prospectivo com 92 doentes não consecutivos com Angina 
Crónica Estável (67.08±10.32 anos, 70.7% do sexo masculino, 21.7% com 
DM, 70.7% com HTA) admitidos para realização de coronariografia elec-
tiva. Foram recolhidas as características demográficas, factores de risco 
cardiovasculares, resultados da coronariografia e valores da creatinina 
sérica. Foi depois calculada a TFG com recurso a dois métodos diferentes 
– Fórmula de Cockcroft -Gault [FCG] e Fórmula MDRD – e avaliada a utilidade 
desses dois métodos como preditores de doença coronária. Resultados: 
TFG <60 mL/min/1.73m2 associou -se a maior risco de DC (FCG: 81.8% vs 
43.1%, p = 0.002; MDRD: 87.0% vs 44.1%, p < 0.001) e a uma maior 
extensão da coronariopatia, com maior número de vasos lesionados (FCG: 
1.50 vs 0.61, p=0.002; MDRD: 1.96 vs 0.59, p<0.001). De facto, a TFG 
correlacionou -se com a extensão da DC, nomeadamente com o número 
de vasos afectados (FCG: r = – 0.489, p < 0.001; MDRD: r = – 0.515, p < 
0.001) e o número de segmentos com lesões significativas (FCG: r = – 
0.430, p < 0.001; MDRD: r = – 0.476, p < 0.001). Discussão e Conclusões: 
A TFG revelou -se útil como preditora da presença e severidade da DC. 
Valores mais baixos da TFG associaram -se a doença coronária mais 
prevalente e extensa. Quando comparada com a FCG, a TFG calculada pela 
fórmula MDRD revelou -se ligeiramente mais útil como preditora da pre-
sença e gravidade da DC, ainda que a diferença seja mínima.

 PO -QU004

AVALIAÇÃO DA MAGNESÉMIA EM HEMODIALISADOS UTILIZANDO DUAS 
TÉCNICAS DIALÍTICAS E DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE MAGNÉSIO 
NO DIALISANTE

Tiago Amaral (1); Ana Carina Ferreira (1); Patrícia João Matias (1); Cristina Jorge (1); 
Marco Gaspar (2); Inês Aires (2); Célia Gil (1); Aníbal Ferreira (2)

(1) Dialverca / Clínica de Hemodiálise / Alverca / Portugal
(2) Hemodial / Clínica de Hemodiálise / Vila Franca de Xira / Portugal

O magnésio (Mg) é o segundo catião intracelular mais abundante e nos 
hemodialisados, o balanço deste ião depende da ingestão e, sobretudo, da 
sua concentração no dialisante. O carbonato de Mg é um captador de fósforo 
de elevada eficiência e tolerabilidade, tendo ainda sido associado a redução 
das calcificações, da aterosclerose e do hiperparatiroidismo secundário. 
Pretendemos avaliar os efeitos da utilização de um dialisante com concent-
ração de Mg reduzida, de forma a permitir a terapêutica com carbonato de 
Mg via oral. Realizámos um estudo prospectivo em 206 doentes, dos quais 
77 em hemodiálise (HD) e 129 em hemodiafiltração on line (HDF -on line), em 
pré -diluição com elevado volume de reinfusão (250 ml/min). Foi determinada 
a concentração sérica de Mg pré e pós diálise, utilizando duas concentrações 
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de Mg no dialisante e líquido de substituição: 0,5 e 1,0 mmol/l. Os resultados 
foram analisados estatisticamente através do SPSS. Nenhum doente apre-
sentou hiper ou hipomagnesémia após o tratamento dialítico, com diferentes 
técnicas e diferentes concentrações de Mg. A utilização de uma concentração 
de Mg reduzida (0.5mmol/l) associa -se a um balanço negativo de Mg tanto 
em HD como em HDF -on line, mas mantendo -se a magnesémia dentro dos 
limites do normal. Deste modo aumenta -se a “janela terapêutica” para a 
utilização de carbonato de magnésio como captador de fósforo. A concent-
ração de Mg mais elevada (1,0 mmol/l) associou -se a valores de Mg sérico 
pré diálise significativamente mais elevados, os quais sofreram agravamento 
apenas na técnica de hemodiálise.

Resultados HD

Mg=0.65mmol/l Mg=1mmol/l p

Pré 2.75±0.43 3.33±0.45 <0.001

Pós 2.16±0.12 3.51±0.15 <0.001

Delta 0.59±0.36 0.18±0.38

p <0.001 <0.001

Resultados HDF

Mg=0.5mmol/l Mg=1mmol/l P

Pré 3.13±0.56 3.29±0.41 <0.001

Pós 2.23±0.16 3.26±0.6 <0.001

delta 0.9±0.54 0.04±0.71

P <0.001 0.002

 PO -QU005

O CARBONATO DE MAGNÉSIO É UM QUELANTE DO FÓSFORO EFICAZ 
E SEGURO

Elsa Morgado (1); Ana Cabrita (1); Anabela Guedes (1); Ana Pinho (1); Robson Carmo 
(2); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospital José Joaquim Fernandes / Beja / Portugal

O controlo da hiperfosfatemia constitui o marco fundamental no tratamento 
do hiperparatiroidismo. Por outro lado, em conjunto com um elevado 
produto fosfo -cálcico, tem sido associada a uma maior mortalidade nos 
doentes em hemodiálise crónica (HDC). Neste pequeno grupo de doentes 
pretendemos avaliar a eficácia e segurança da utilização do acetato de cálcio/
carbonato de magnésio (ACCM) como quelante do fósforo num período de 
6 meses. Incluímos 19 doentes estáveis (idade média = 66,07 + - 10,3 anos; 
53% sexo masculino; 47% diabéticos) em hemodiálise crónica (51,06 + - 64,3 
meses) no nosso departamento há mais de 12 meses (eKt/V = 1,42 + - 0,24). 
A concentração de magnésio (Mg2+) no dialisante era 1 mmol/L, tendo 
permanecido inalterada durante o período do estudo. Durante este período 
manteve -se também inalterada a prescrição de análogos da vitamina D. 
Nenhum doente se encontrava medicado com calcimimético ou com hidróx-
ido de alumínio. Na análise estatística utilizámos os testes de Chi -quadrado, 
o t de Student, o t de Student emparelhado e o Teste Univariado para 
Análise de Medidas Repetidas. Num grupo de 9 doentes o(s) quelante(s) do 
fósforo foram substituídos por ACCM (G -I), nos restantes (G -II) manteve -se a 
terapêutica com os anteriores. Apenas 1 dos 9 doentes descontinuou o ACCM 
devido a diarreia. Outros 2 doentes do G -I perderam -se para o estudo: 1 
submetido a transplante renal e o outro faleceu na sequência de AVC. Como 
esperado a magnesiémia média neste grupo revelou -se mais elevada (3,4 
+ - 0,4 vs 2,1+ - 0,2 mg/dl; p < 0,001). Dose média de ACCM 3,4 (2 -6) com-
primidos por dia. No final dos 6 meses verificámos que no G -I se havia 
verificado uma descida estatísticamente significativa dos níveis de fósforo 
(5,1 + - 0,4 para 3,7 + - 0,3mg/dl; p = 0,007). Os níveis de cálcio, de produto 
fósfo -cálcico, de PTH e de magnésio não sofreram alterações significativas. 
O nosso estudo mostra que o ACCM é um quelante do fósforo eficaz no 
controlo da hiperfosfatémia em doentes em HDC. A redução da concentração 
do Mg2+ no dialisante afastaria o risco de hipermagnesiémia e obviaria a 
necessidade de determinações periódicas do Mg2+ sérico.

 PO -QU006

AS CALCIFICAÇÕES VASCULARES AVALIADAS EM RX SIMPLES 
SÃO PREDITORAS DE UM ÍNDICE TORNOZELO -BRAÇO ANORMAL 
NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

Teresa Adragão (1); Ana Pires (2); Patricia Branco (3); Rui Castro (4); Ana Oliveira (5); 
Edgar Almeida (6); Joaquim Bordalo (7); Mateus Martins Prata (8)

(1) Diaverum / Nefroclínica / Estoril / Portugal
(2) Diaverum / Nefroclínica / Linda -a  -Velha / Portugal
(3) Diaverum / Sociedade Portuguesa de Diálise / Amadora / Portugal
(4) Hemodiálise / Tecsam / Vila Real / Portugal
(5) Diaverum / Nefronorte / Paredes / Portugal
(6) Diaverum / Tordial / Torres Vedras / Portugal
(7) Diaverum / Centro de Hemodiálise do Lumiar / Lisboa / Portugal
(8) Diaverum / Direcção Médica / Lisboa / Portugal

Introdução e Objectivos: A doença arterial periférica (DAP) associa -se a um 
elevado risco cardiovascular. Níveis elevados de fósforo e de cálcio são 
preditores de amputação nestes doentes (DOPPS Out 2009) sugerindo 
uma associação a calcificações vasculares. O índice tornozelo -braço (ITB) 
é um método não invasivo para diagnosticar DAP. O objectivo do nosso 
estudo foi o de avaliar numa população de doentes em hemodiálise (HD) 
a relação entre calcificações vasculares e o ITB e comparar 2 scores de 
calcificação (SC) avaliados em RX simples. Métodos: Estudámos 208 doen-
tes em HD (60% homens; 19% diabéticos). O ITB foi avaliado por doppler. 
Os SC foram avaliados no RX simples da aorta abdominal (SCAA) de L1 -L4 
e no RX simples da bacia e das mãos (SC vascular simples, SCVS). As 
calcificações vasculares na bacia foram subdivididas, consoante o calibre 
das artérias, em SCBGV (SC bacia grandes vasos) e SCBMV (SCB médios 
vasos). Os parâmetros bioquímicos avaliados corresponderam ao período 
de 6 meses que antecedeu a medição do ITB. Resultados: Um ITB <0.9 e 
>1.3 estiveram presentes respectivamente em 53% e 20% dos doentes. 
SCAA>0, SCVS>0, SCBGV>0 e SCBMV>0 foram identificados respectivamente 
em 75%, 70%, 60% e 47% dos doentes. Em análise univariada um ITB 
<0.9 associou -se a valores mais elevados de SCAA (p=0.045), SCVS 
(p<0.001), e SCBGV (p<0.001), idade (p=0.022) e valores mais baixos de 
HDL (p=0.047); um ITB>1.3 associou -se a SCBMV mais elevado (p=0.009). 
Um SCVS>3 teve uma sensibilidade de 74% e uma especificidade de 82% 
para detectar um SCAA ≥6. Ajustando para inúmeras variáveis, valores mais 
elevados de calcificações vasculares e mais baixos de HDL associaram -se 
a um ITB<0.9. O risco de ter um ITB <0.9 foi 2.5, 2.4 e 2.2 vezes superior, 
respectivamente, nos doentes com SCVS>3 (p=0.006), SCBGV>3 (p=0.010) 
e SCAA ≥6 (p=0.011). O risco de ter um ITB>1.3 foi 2.6 e 2.2 vezes supe-
rior, respectivamente, nos doentes com SCBMV ≥2 (p=0.013) e SC mãos 
≥2 (p=0.039). Conclusões: As calcificações vasculares associaram -se a um 
risco aumentado de DAP. O SCVS e o SCBGV correlacionaram -se com o 
SCAA e todos foram preditores de ITB <0.9. Um ITB >1.3, resultante de 
artérias distais não compressíveis, associou -se apenas a calcificações em 
artérias de médio e pequeno calibre. É necessário avaliar se uma aborda-
gem terapêutica visando a redução das calcificações vasculares ou da sua 
progressão poderá reduzir as complicações da DAP nestes doentes.

 PO -QU007

HEMODIAFILTRAÇÃO VENOVENOSA CONTÍNUA COM HEPARINA VERSUS 
HEMODIÁLISE CONTÍNUA COM CITRATO EM DOENTES CRÍTICOS

Isabel Pinto Pereira (1); Ana Leite Pinto (1); Pedro Agrelos Ferreira (1); José Maximino (1); 
Paulo Reis Rodrigues (1); Cristina Granja (1)

(1) Medicina / Hospital Pedro Hispano / Matosinhos / Portugal

Objectivo: Comparar a eficácia e segurança entre hemodiálise contínua com 
anticoagulação regional com citrato e hemodiafiltração contínua com antico-
agulação sistémica com heparina, em doentes críticos com falência renal aguda. 
Tipo de estudo: Retrospectivo Material e métodos: Foram seleccionados doen-
tes entre Abril de 2008 e Outubro de 2009, submetidos a técnica de substitu-
ição renal (TSR) com hemodiálise contínua com citrato ou hemodiafiltração 
veno -venosa contínua (HDFVVC) com heparina. Recolheram -se dados demográ-
ficos (idade, género), da UCI (SAPS II, motivo de admissão, tempo de interna-
mento, ventilação, mortalidade) e dados relacionados com a TSR (tempo 
decorrido entre a data de internamento e início da técnica, tempo de duração 
dos filtros e registos analíticos). A eficácia da técnica de substituição renal foi 
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definida como o tempo de sobrevida dos filtros. A segurança foi definida pela 
presença ou ausência de complicações hemorrágicas major, trombocitopenia 
abaixo de 50000/ul plaquetas, alterações hidroelectrolíticas graves e metabóli-
cas, durante a técnica. Resultados: Dos 27 doentes submetidos a TSR, 15 foram 
anticoagulados com heparina e 12 com citrato. Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas nas características demográficas e da UCI entre 
os dois grupos em análise. O tempo médio decorrente entre a data de inter-
namento e o início da TSR foi de 0.67 dias na hemodiafiltração com heparina 
e de 2.58 dias na hemodiálise com citrato (p<0.05). Foram detectados eventos 
hemorrágicos em quatro doentes (26,7%) anticoagulados com heparina e em 
nenhum com citrato (p=0.078), o que condicionou um número médio de 
transfusões de glóbulos rubros superior no primeiro grupo. A trombocitopenia 
ocorreu em 46,7% dos pacientes em TSR sob heparina e 8,3% dos pacientes 
em TSR sob citrato (p<0,05). A hipocalcémia ocorreu em dois dos pacientes 
anticoagulados com heparina e em nenhum paciente com citrato (p=0,19). A 
taxa de mortalidade na unidade de cuidados intensivos é semelhante nos dois 
grupos, sendo de 53,3% nos pacientes em HDFVVC com heparina e 58,3% nos 
doentes em hemodiálise com citrato (de acordo com o índice de gravidade). A 
sobrevida dos filtros foi superior naqueles sob anticoagulação regional com 
citrato 121,6 h (95% CI 90.5 -152.7) relativamente àqueles sob heparina 74,9 h 
(95% CI 55.9 -93.9) (p=0,098). Conclusões: Neste estudo, verificou -se que a 
técnica de hemodiálise contínua com anticoagulação regional com citrato é uma 
técnica segura, com menos hemorragia major e menos trombocitopenia e 
apresentou maior patência do circuito extra -corporal.

 PO -QU008

BIOIMPEDÂNCIA E MARCADORES DE RISCO CARDIOVASCULAR: 
QUAL A RELAÇÃO?

Patrícia Matias (1); Cristina Garagarza (1); Catarina Sousa Guerreiro (1); Tiago Amaral (1); 
Carina Ferreira (1); Inês Aires (1); Cristina Jorge (2); Célia Gil (1); Aníbal Ferreira (2)

(1) Clínica de Diálise / Dialverca / Forte da Casa / Portugal
(2) Núcleo da Investigação / NIDAN / Lisboa / Portugal

A desnutrição e a hiperhidratação associam -se a maior mortalidade nos 
doentes em diálise. A principal causa de morte nestes doentes é a cardio-
vascular. O objectivo deste estudo transversal foi avaliar a relação entre a 
composição corporal, medida por bioimpedância, e marcadores de risco 
cardiovascular, incluindo o brain natriuretic peptide (BNP), a pressão de 
pulso (PP), o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) e as calcifi-
cações vasculares (CV). Estudámos 75 doentes prevalentes em hemodiálise 
(HD), com idade média de 63.1±15.6 anos, 49% do sexo feminino, 29% 
diabéticos, com tempo médio em HD de 32.2±27.1 meses. Foi efectuada 
análise uni e multivariada e um p<0.05 foi considerado significativo.
A desnutrição (avaliada inversamente pela relação água intracelular / peso 
corporal) correlacionou -se positivamente com a idade (r= 0.57; p<0.001), 
com a presença de diabetes (r= 0.45; p=0.004), a PP (r= 0.46; p=0.001) 
e as CV (r= 0.41; p=0.008). Por outro lado, a hiperhidratação (avaliada 
directamente pela relação água extracelular / peso corporal) correlacionou-
-se positivamente com o BNP (r= 0.39; p=0.003), a PP (r= 0.47; p=0.001), 
o IMVE (r= 0.47; p=0.001) e as CV (r= 0.41; p=0.007). Na análise multi-
variada a desnutrição foi preditora de maior PP (> 70 mmHg) (p=0.01) e 
de um score de calcificação vascular mais elevado (> 3) (p=0.002). A 
hiperhidratação foi preditora de elevados níveis de BNP (> 800 pg/mL) 
(p=0.006), de PP mais elevada (> 70 mmHg) (p=0.001), de maior IMVE (> 
140 g/m2) (p=0.004) e de um maior score de calcificação vascular (> 3) 
(p=0.002). Neste estudo, verificou -se uma associação significativa entre os 
parâmetros de desnutrição e hiperhidratação, avaliados por bioimpedância, 
e factores de risco cardiovasculares.

 PO -QU009

PARICALCITOL EM DOENTES EM HEMODIÁLISE: EFEITOS PARA ALÉM 
DO METABOLISMO OSTEOMINERAL

Ana Cabrita (1); Anabela Guedes (1); Ana Pinho (1); Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo 
(1); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal

Introdução: O paricalcitol é um análogo da vitamina D utilizado no 
tratamento do hiperparatiroidismo secundário associado à Insuficiência 

Renal Crónica. Estudos recentes sugerem também um papel do parical-
citol na redução da inflamação, da proteinúria e da tensão arterial. 
Objectivo: Avaliar os efeitos da terapêutica com paricalcitol endoveno-
so (ev) numa população de doentes em hemodiálise (HD). Material e 
Métodos: Foram estudados prospectivamente 36 doentes em programa 
crónico de HD, tendo sido colhidos os dados clínicos e analíticos antes 
e após terapêutica com paricalcitol referentes a tensão arterial (TA) 
sistólica e diastólica, hemoglobina (Hb), hormona paratiroideia intacta 
(PTHi), cálcio, fósforo, produto fosfocálcico, índice de massa do ven-
trículo esquerdo (IMVE), dose de estimulador da eritropoiese (dose de 
EPO), albumina, Proteína C reactiva (PCR), colesterol total e HDL e 
triglicéridos. Na análise estatística foi utilizada a estatística descritiva 
e o Teste t emparelhado para comparação entre os valores médios 
obtidos antes e após terapêutica com paricalcitol. Resultados: 36 doen-
tes (14 do sexo feminino, 22 do sexo masculino) com idade média de 
66,3 +/ - 13,3 anos, tempo médio em HD de 97,5 +/ - 62,5 meses e 
tempo médio de follow -up de 29,3 +/ - 8,5 meses. A dose média sema-
nal de paricalcitol ev inicial foi de 11,25 +/ - 4,9 μg. Após terapêutica 
com paricalcitol, constatou -se uma redução dos valores médios da TA 
sistólica (137 vs 117,4 mmHg; p = 0,001), da PTHi (690 vs 269 pg/ml; 
p=0,001), do produto fosfocálcico (49 vs 37 mg2/dl2; p=0,001) e do 
fósforo (5,3 vs 4,0 mg/dl; p = 0,001). Não houve diferença estatistica-
mente significativa em relação ao IMVE, à dose de EPO e aos valores 
médios da PCR. Verificou -se ainda um aumento dos valores médios da 
albumina (3,8 vs 4,1 g/dl; p = 0,017) e do colesterol HDL (40 vs 47 mg/
dl; p = 0,001). Ao longo do tempo de follow -up houve redução na dose 
média semanal de paricalcitol utilizada (p = 0,015). Conclusão: Na 
população estudada, a terapêutica com paricalcitol associou -se a redução 
da PTHi, mas também a redução da TA sistólica e a aumento da albumina 
sérica e do colesterol HDL, o que demonstra uma acção do paricalcitol 
não só no metabolismo osteomineral mas também a nível cardiovascu-
lar e nutricional.

 PO -QU010

ESPONDILODISCITE SECUNDÁRIA A INFECÇÃO DE CATETER 
DE HEMODIÁLISE: 3 CASOS CLÍNICOS

José Durães; Luís Resende (1); Gil Silva (1); Nuno Rosa (1); José Teixeira (1); Fernando 
Rodrigues (1); José Araújo (1)

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

Introdução: A espondilodiscite (ES) é uma complicação de elevada 
morbilidade que pode surgir por infecção do cateter de hemodiálise 
(HD). Não sendo frequente, pode acarretar lesões ósseas e neurológi-
cas irreversíveis. Objectivos: Revisão das manifestações clínicas e lesões 
da ES. Métodos: Consulta do processo clínico de três casos. Resultados: 
Caso 1 - Doente do sexo masculino, 63 anos, com IRC em programa 
crónico de HD. Internado por bacteriémia associada a cateter venoso 
(CV) tunelizado na veia jugular interna direita(VJID) com hemoculturas 
(HC) positivas para MRSA. Com queixas de dor lombar mediana, de 
agravamento progressivo, grande dificuldade na marcha sem assistên-
cia, diminuição da força muscular nos membros inferiores e instabili-
dade postural. TC da coluna lombar revelou ES em L2 -L3 com destruição 
dos corpos vertebrais, compromisso radicular e extenso abcesso do 
psoas bilateralmente. A RM confirmou os resultados. Foi submetido a 
laminectomia L2 -L3, drenagem dos abcessos, antibioterapia de longa 
duração e reabilitação física. A recuperação foi lenta e incompleta, com 
melhoria do equilíbrio postural e força muscular, mas mantendo -se 
necessidade de assistência na marcha. Caso 2 - Doente do sexo mas-
culino, 68 anos, com IRC em programa crónico de HD. Internado por 
bacteriémia associada a CV provisório na VJID. HC positivas para MSSA. 
Durante o internamento, com dor cervical e lombar, intensa e agrava-
mento com os movimentos da coluna. TC cervical e lombar não mostrou 
lesões compatíveis com ES. Por ausência de melhoria com analgésicos 
e surgimento de incapacidade na flexão da coluna lombar com contrac-
turas dos músculos posturais que impediam qualquer movimento, 
realizou RM que confirmou a presença de ES em L4 -L5 com estenose 
dos buracos de conjugação e canal raquidiano, estensão aos tecidos 
moles; sem imagens de abcesso. Realizou antibioterapia de longa 
duração e reabilitação física, mantendo necessidade de recurso a 
andarilho para a marcha. Caso 3 - Doente do sexo masculino, 53 anos, 
com IRC em programa crónico de HD. Internado por bacteriémia asso-
ciada a CV tunelizado na VJID. HC positivas para MRSA. Com quadro 
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de dor dorsal mediana, moderada e agravada pelos movimentos toráci-
cos, sem queixas respiratórias. Marcha inalterada. TC dorsal revelou 
lesão disco -vertebral em D6 -D7 com marcada destruição óssea, envol-
vimento dos tecidos moles peri -vertebrais sugestiva de ES. RM confir-
mou a ES e revelou compressão do canal raquidiano e medula sem 
significado patológico. Realizou antibioterapia de longa duração, tendo 
recuperação funcional total, com degradação do estado geral. Con-
clusão: A ES é uma complicação grave das infecções do CV de HD, com 
grande morbilidade e impacto na qualidade de vida. O quadro clínico 
pode não ser correlacionável com a imagiologia nem com a capacidade 
funcional. É necessário elevado índice de suspeição e tratamento 
precoce para que a reabilitação seja eficaz, minimizando o impacto na 
morbilidade e qualidade de vida.

 PO -QU011

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD EN UNA UNIDAD 
DE HEMODIÁLISIS HOSPITALARIA

Jesús Pedro Marín Álvarez (1); Nora Mohamed Gad (1); Maite Mora Mora (1);
Sandra Gallego Domínguez (1); Miguel Ángel Suárez Santisteban (1); Juan Ramón Gómez -
Martino Arroyo (1); Nicolás Marigliano Cozzolino (1); Inés Castellano cerviño (1);
Ricardo Novillo Santana (1); Adelardo Covarsí Rojas (1)

(1) S. NEFROLOGIA / H. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA / CACERES / ESPAÑA

Introducción: En España la hemodiálisis (HD) es la opción principal de 
TRS en pacientes incidentes y la segunda en prevalentes tras el Tras-
plante renal. En nuestra provincia, en 2008, supuso la primera 
modalidad tanto en pacientes incidentes (78%) como en prevalentes 
(49.2%). El objetivo de nuestro estudio fue valorar los indicadores 
analíticos y de adecuación de la población en HD en la nuestra unidad 
hospitalaria desde el 1/1/2008 hasta el 30/6/2009. Material y métodos: 
Revisamos las historias clínicas y la base de datos de la unidad de HD 
de los pacientes que realizaron HD en la misma durante al menos 6 
meses entre el 1/1/2008 y el 30/6/2009. Valoramos edad media, sexo, 
presencia de diabetes mellitus (DM), índice de Charlson modificado 
(ICm), Kt/V monocompartimental por la fórmula de Daugirdas, hemo-
globina (Hb), índice de saturación de la transferrina (IST), ferritina, 
LDL -colesterol (LDL -c), fósforo (P), calcio (Ca), Ca x P, PTHi y albúmina. 
Resultados: Durante el tiempo del estudio realizaron HD durante al 
menos 6 meses en nuestra unidad 36 pacientes con edad media de 
68.9 ± 11.7 años, 38.9% mujeres y 38.9% diabéticos. La mediana del 
ICm fue 8. Los datos correspondientes a los indicadores de adecuación 
y analíticos se muestran en la tabla 1.

Tabela 1

Indicadores de adecuación y analíticos

Indicadores Objetivo Valor medio % Cumplimiento 

Kt/V monocompartimental >1.3 1.48 80

Hb >11 g/dl 11.05 44.4

IST >20% 24.73 69.4

Ferritina 100 -800 ng/ml 451.55 77.8

LDL -colesterol <100 mg/dl 72.83 94.4

Fósforo <5.5 mg/dl 5.11 69.4

Calcio 8.4 -9.5 mg/dl 8.42 52.8

Ca x P <55 mg2/dl2 41.87 91.7

PTHi 150 -300 pg/ml 320.62 55.6

Albúmina >3.5 g/dl 3.35 38.9

Conclusiones: 1. La población de nuestra unidad de HD hospitalaria pre-
senta una edad avanzada, con alto % de diabéticos y muy elevada 
comorbilidad. 2. Los datos correspondientes a adecuación son aceptables, 
alcanzando un cumplimiento del 80%. 3. Aunque todos los valores medios 
de los indicadores analíticos se encuentran dentro del rango recomen-
dado, sólo LDL -colesterol y Ca x P consiguen más de un 80% de cumplim-
iento. 4. Es necesario reforzar las medidas destinadas a mejorar el estado 
nutricional, el control de la anemia y del hiperparatiroidismo secundario 
en nuestra población.

 PO -QU012

UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO RENAL 
EM DOENTES CRÍTICOS: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Francisco Ferrer (1); Sérgio Duarte (2); Andreia Santos (3); Sandra Custódio (4); Susana 
Ferreira (5); Anabela Santos (5); Aníbal Marinho (5)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Anestesiologia / Hospital Nossa Senhora da Oliveira / Guimarães / Portugal
(3) Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(4)  Serviço de Oncologia Médica / Hospital de S. Sebastião / Santa Maria da Feira / 

Portugal
(5) Serviço de Cuidados Intensivos I / Hospital Geral de Santo António / Porto / Portugal

Introdução: A Lesão Renal (LR) permanece um problema da maior importância 
nos doentes admitidos nem Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), condicio-
nando o seu prognóstico global. Cerca de 5 -6% acabam por necessitar de algum 
tipo de terapêutica substitutiva da função renal (TSFR), durante a permanência 
na UCI. Objectivos: Avaliar a experiência com TSFR em duas UCI do Centro 
Hospitalar do Porto, ao longo de dois anos (2007 e 2008). Métodos: Estudo 
observacional e prospectivo, que incluiu os doentes internados nas 2 UCI 
mencionadas e que necessitaram de TSFRs (doentes incluídos nos estudo 
internacional multicêntrico DO -RE -MI). Foram avaliados dados demográficos, 
scores de gravidade e de disfunção de órgão, heparinização, estratificação da 
lesão renal – critérios RIFLE; indicações para o início de TSR; taxa de mortalidade. 
Resultados: Incluidos 86 doentes (57% sexo masculino, idade: 57,0±16,2 anos): 
59 doentes submetidos a técnicas de substituição da função renal contínuas 
(TSRC), 16 a técnicas intermitentes (TSRI – SLED) e 11 técnicas mistas. A maio-
ria dos doentes era do foro médico (40,7%), seguindo -se o cirúrgico (36%). Os 
scores SAPS II às 24 h e SOFA foram de 52,7±15,9 e 9,9±4,1, respectivamente. 
Os critérios para início de TSFR foram: hiperhidratação (54,7%) e azotemia 
(31,4%). Tempo médio entre a admissão ao serviço e o início da TSFR foi de 
2,3±3,2 dias; mediana. Estratificação da lesão renal – critérios RIFLE: Injury 
19,8% e Failure 62,2%. Dose de diálise prescrita: 44,1±12,8ml/kg/h; efectiva em 
42,8±10,8ml/kg/h. A taxa de mortalidade global cifrou -se nos 60,5%, sendo 
superior nos doentes que fizeram TSRC (72,9%) e menor nos que fizeram TSRI 
(35%). Discussão: Neste estudo, a maioria dos doentes com LR efectuou TSFRC, 
com intervalo médio de 2,3 desde a admissão, em Injury (19,8%). Os principais 
motivos para o início de TSFR foram a hiper -hidratação e a retenção azotada. 
Os dados obtidos estão de acordo com os estudos publicados.

 PO -QU013

TÉCNICAS DIALÍTICAS CONTÍNUAS VS INTERMITENTES EM DOENTES 
CRÍTICOS: HAVERÁ ALGUMA DIFERENÇA?

Francisco Ferrer (1); Sérgio Duarte (2); Andreia Santos (3); Sandra Custódio (4); Anabela 
Santos (5); Susana Ferreira (5); Aníbal Marinho (5)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Anestesiologia / Hospital Nossa Senhora da Oliveira / Guimarães / Portugal
(3) Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(4)  Serviço de Oncologia Médica / Hospital de S. Sebastião / Santa Maria da Feira / 

Portugal
(5)  Serviço de Cuidados Intensivos Intensivos I / Hospital Geral de Santo António / 

Porto / Portugal

Introdução: Cerca de 5 -6% dos doentes internados em Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) com disfunção renal aguda acabam por necessitar de algum 
tipo de terapêutica substitutiva da função renal (TSFR), com o consequente 
aumento da mortalidade e do consumo de recursos. Persiste no entanto a 
controvérsia quanto à modalidade óptima de TSFR (contínua vs intermitente/
SLED) neste contexto. Objectivo: Comparar os resultados das TSFR contínuas 
com as intermitentes, em doentes críticos de duas UCI do Centro Hospitalar 
do Porto, durante dois anos (2007 e 2008). Materiais e Métodos: Estudo 
observacional e prospectivo, que incluiu os doentes internados nas 2 UCI 
mencionadas e que necessitaram de TSFRs. Foram avaliados dados demográ-
ficos; scores de gravidade e de disfunção de órgão; parâmetros hemodinâmi-
cos e ventilatórios; indicações para o início de TSR; estratificação da lesão 
renal – critérios RIFLE; balanços hídricos; taxa de mortalidade. Resultados: 
Incluídos 86 doentes (57% sexo masculino, idade: 57,0±16,2 anos): 59 doen-
tes submetidos a técnicas de substituição da função renal contínuas (TSRC), 
16 a técnicas intermitentes (TSRI – SLED) e 11 técnicas mistas. Não se obser-
varam diferenças entre os grupos no que respeita a scores de gravidade/
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disfunção de órgão à admissão ou critétrios para início de TSFR. No entanto, 
os doentes submetidos a TSRC necessitaram de doses superiores de nora-
drenalina, iniciaram mais frequentemente TSFR em Failure e apresentavam 
níveis de creatinina superiores à admissão e no início da TSFR. A mortalidade 
foi também superior neste grupo (72,9 vs 31,2%, p= 0,002). Numa segunda 
fase, eliminados os factores confundidores (doentes que se encontravam em 
programa de diálise prévio, que tivessem transitado entre modalidades e cujo 
tempo de tratamento tivesse sido inferior a 3 dias) e seleccionados 52 
doentes: 8 TSRI e 44 TSRC. Os doentes submetidos a TSRC contínuas 
apresentavam -se mais instáveis hemodinamicamente à admissão. Apesar dos 
balanços hídricos terem mais negativos nos doentes sob técnicas contínuas, 
a evolução do ratio PO2/FiO2 foi mais favorável nos doentes que fizeram 
TSRI. A taxa de mortalidade foi também superior neste grupo (75 vs 25%). 
Discussão: A instabilidade hemodinâmica foi o factor mais preponderante na 
escolha da modalidade de TSFR. Neste estudo, as técnicas contínuas não se 
mostraram superiores às intermitentes nos parâmetros avaliados. O reduzido 
número de doentes incluídos poderá ter influenciado as conclusões.

 PO -QU014

RISK OF DEVELOPING ACUTE KIDNEY INJURY IN EMERGENCY ROOM

Bruno Rodrigues (1); Henrique Martins (2); Francisca Frade (3); Silvia Coelho (1); Alexys 
Borges (2); Luís Cunha (3); Ana Luísa Papoila (4); Karina Soto (1)

(1) Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal
(2) Medicina Interna / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Urgência / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal
(4)  Bioestatística, Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Nova de Lisboa / 

Lisboa / Portugal

Introduction and aims: Small changes in kidney function in hospitalized 
patients have been associated with a significant impact on outcome. Increased 
severity of Acute Kidney Injury (AKI) was associated with rising morbidity 
and mortality. The aim of this study was to explore risk factors of developing 
AKI in patients admitted to the Emergency Room (ER). Methods: Prospective 
cohort study of patients admitted to the ER (>18y – <80y, excluding CKD stage 
> IV), which were adjudicated by clinical criteria as AKI, pre -renal azotemia 
(PreR), CKD or normal kidney function (NF). AKI was staged according to the 
RIFLE modified by AKIN criteria. Clinical patient data was collected during 
hospitalization time and after discharge, including: demographics, co -mor-
bidities, length of stay, diagnosis on -discharge, mortality and parameters of 
the “Mehta Criteria”. Patient variables were analysed against AKI outcomes 
using Qui -Squared, Mann -Whitney, Fisher Exact tests, logistic regression 
analysis and Generalized Additive Models. Results: Of 616 patients, 37.3% 
were females, and 87% no -Black, mean age 59.1 y -old. Patients were clas-
sified as AKI – 21.1%, PreR – 25.8%, CKD – 2.4% and NF – 50.6%; and by 
Mehta susceptibility criteria as stage 1 – 67.1%, stage 2 – 21.4%, stage 3 – 
4.9%; and stage 4 – 6.5%. The most frequent co -morbidities were: hyperten-
sion (62.1%), cardiovascular disease (CVD) (35.6%), diabetes mellitus (31.3%), 
chronic heart failure (13.1%), chronic liver disease (8.1%) and CKD (12.0%). 
On multivariable regression analysis risk of developing AKI was correlated 
with presence of CKD (OR=5.1; CI 2.5 -9.8), CVD (OR=1.9; CI: 1.2 -2.9), older 
(>75 years) age (OR=2.13; CI: 1.2 -3.7) and higher (III+IV) susceptibility stages 
(OR=2.9; CI: 1.5 -5.8). Conclusions: The risk of developing AKI is independent 
from gender and race. Age >75 years, CVD and CKD were associated with 
increased risk of AKI. Identifying these risk factors in ER admitted patients 
may help physicians to prevent this disease, e.g. avoiding decreased renal 
perfusion and nephrotoxicity in populations of risk.

 PO -QU015

NEFROPATIA AGUDA POR FOSFATO APÓS PREPARAÇÃO INTESTINAL 
COM SOLUÇÃO ORAL DE FOSFATO DE SÓDIO

Paulo Santos (1); Sandra Silva (1); Ana Branco (1); Ana Paiva (1); Jorge Baldaia (1); 
José Maximino (1); Rui Henrique (2)

(1) Unidade de Nefrologia / Hospital de Pedro Hispano / Matosinhos / Portugal
(2)  Serviço de Anatomia Patológica / Instituto Português de Oncologia Porto – EPE / 

Porto / Portugal

Introdução: As soluçoes de fosfato de sódio oral (Fleet Fosfosoda) per-
mitem uma preparação intestinal eficaz para a realização de colonoscopia. 

Porém, foi recentemente descrita a sua associação a insuficiência renal 
aguda grave, secundária a deposição parenquimatosa renal de cristais de 
fosfato de sódio – nefropatia aguda por fosfato. Objectivo e métodos: Os 
autores apresentam um caso clínico de um doente com insuficiência renal 
aguda irreversível secundária a nefropatia aguda por fosfato após prepa-
ração intestinal com Fleet Fosfosoda, documentada com biopsia renal. 
Resultado: Um doente do sexo masculino com 84 anos, com anteced-
entes de insuficiência renal crónica (creatinina sérica 1,6 mg/dl seis meses 
antes) e hipertrofia benigna da próstata, medicado com tansulosina 0,4 
mg id, recorreu ao seu médico assistente em 6 de Agosto de 2009 por 
obstipação e perda ponderal com 6 meses de evolução. Foi solicitada uma 
colonoscopia que o doente realizou após preparação com Fleet Phospho-
-soda oral. O seu resultado foi normal. Uma semana depois referiu início 
de edemas dos membros inferiores seguidos de edema peri -orbitário e 
aumento do volume abdominal, sem outras queixas, tendo recorrido ao 
serviço de urgência. Ao exame objectivo apresentava HTA (180/80 mmHg) 
e edemas maleolares e pré -tibiais moderados, sem outras alterações. O 
débito urinário era normal. Nas análises realizadas, salientava -se: Hb 11,1 
g/dl (13 -18 g/dL), plaquetas 170x103/uL (150 -400/uL), creat. sérica 9,2 mg/
dL (0,7 -1,3 mg/dl), ureia 244 mg/dL (18 -55 mg/dl), potássio sérico 6,5 
mEq/L (3,4 -5,1 mEq/L), sódio sérico 130 mEq/L (136 -145 mEq/L), fósforo 
6,6 mg/dL (2,3 -4,7 mg/dl), cálcio total 9 mg/dL (8,9 -10 mg/dl), bicarbonato 
15 mEq/L (24 -28 mEq/L), urina tipo II normal, ratio prot/creat. amostra 
ocasional urina 0,6. A ecografia renal mostrou ecogenecidade cortical 
aumentada, sem outras alterações. Radiografia do tórax com derrame 
pleural direito discreto. Electroforese sérica, imunofixação sérica e urinária 
normais e estudo imunológico (C3, C4, ANCA, ANA e anti -dsDNA) negativo. 
No segundo dia de internamento apresentava creat. 9,5 mg/dl e ureia 231 
mg/dl, tendo sido iniciada hemodiálise através de cateter femoral pro-
visório. Foi efectuada biopsia renal. Observaram -se 21 glomérulos, 2 dos 
quais globalmente esclerosados. Os túbulos renais apresentavam dilatação 
ligeira, com perda da bordadura em escova. Identificaram -se depósitos de 
fofato de cálcio (von Kossa+) no seu lúmen, células tubulares e interstício, 
e focos de fibrose intersticial. O estudo por imunofluorescência foi nega-
tivo. Os vasos arteriais apresentavam re -duplicação da lâmina elástica 
interna. Feito o diagnóstico de nefropatia aguda por fosfato secundária a 
preparação intestinal com fosfato de sódio. O doente não recuperou a 
função renal mantendo -se em programa regular de hemodiálise.

 PO -QU016

ACUTE KIDNEY INJURY IN CHILDREN AFTER CONGENITAL HEART DISEASE 
SURGERY

Patrícia Branco (1); Catarina Santos (1); Augusta Gaspar (1); Birne Rita (1); Claudia 
Calado (2); Andreia Pereira (2); Rui Anjos (2); Miguel Abecassis (3); João Queiroz Melo 
(3); José Diogo Barata (1)

(1) Nephrology / Santa Cruz Hospital – CHLO / Carnaxide / Portugal
(2) Pediatric Cardiology / Santa Cruz Hospital – CHLO / Carnaxide / Portugal
(3) Cardiothoracic Surgery / Santa Cruz Hospital – CHLO / Carnaxide / Portugal

The Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria are a new staging system 
for acute kidney injury (AKI). However, data about its use in children are 
sparse. We aimed to evaluate the AKIN criteria and mortality in children 
after congenital heart disease surgery. We evaluated 130 patients admitted 
to the Intensive Care Unit after congenital heart disease surgery and 
assessed AKIN criteria and hospital mortality. Eighty three patients were 
male (63.8%) and mean age was 451,7 +/ - 665 days; seventy(53%) patients 
were less than one year of age. According to the AKIN criteria, AKI occurred 
in 33,8% of all patients (44). Of these, 61,4% (27 patients) met AKIN stage 
1 criteria, 18,1% (8 patients) AKIN stage 2 and 20,5% (9 patients) stage 
3. One patient was submitted to renal replacement therapy. Overall hos-
pital mortality was 5% (8 patients) and stratification by AKIN category was 
37.5% (3 patients) for stage 1 (p=0.023), 12.5% (1 patient) for stage 2 
and 12.5% (1 patient) for stage 3. Using logistic regression, significant 
independent risk factors for AKI were surgery duration (each minute of 
surgery increase AKI odds ratio 1.01, 95% confidence interval 1.0002 - 
1.0226, p=0.047), bypass time (each minute increase AKI odds ratio 1.02, 
95% confidence interval 1.0045 - 1.043, p=0.0157), and longer vasopressor 
use time (odds ratio 3.28, 95% confidence interval 1.0061 – 1.321, p=0.039). 
Per ml of blood transfusion the odds ratio for AKI was 1,03 (95% confidence 
interval 1.0186 -1.058, p=0.0001). Using Cox regression, AKI was indepen-
dently associated with longer intensive care unit stay (odds ratio 3.05, 
95% confidence interval 2.36 -4.354, p= 0.000), duration of ventilation 

24th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:77Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:77 28-01-2010   17:30:1928-01-2010   17:30:19



78    Port J Nephrol Hypert 2010; 24(1): 67-123

CMYKP

(odds ratio 7.8, 95% confidence interval 5.8 -9.8, p= 0.000) and mortality 
(odds ratio 6.17% confidence interval 1.14 -33, p= 0.0345). We observed 
a high incidence of AKI following congenital heart surgery with the intro-
duction of AKIN criteria.

 PO -QU017

HEMODIAFILTRAÇÃO PROFILÁTICA APÓS CATETERISMO CARDIACO

M J Rocha (1); C Gomes (2); S Pimentel (1); J Queiros (1); H Carvalho (2); J Silveira (2); 
S Torres (2); A Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Cardiologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: A nefropatia de contraste é uma forma de lesão renal aguda 
(LRA) passível de prevenção dada a identificação temporal da agressão. 
Nos últimos anos verificou -se que mesmo pequenas elevações de crea-
tinina sérica têm sido associadas a aumento de mortalidade, suscitando 
um enorme interesse no desenvolvimento de estratégias de profilaxia.
A eliminação de contraste por técnica dialitica ou convectiva tem sido 
apresentada como forma de profilaxia em doentes com insuficiência renal 
crónica. Métodos: Estudo observacional caso controlo efectuado entre Abril 
de 2008 e Abril de 2009. Incluídos 19 doentes submetidos imediatamente 
após cateterismo cardíaco (CC) a uma sessão de hemodiafiltração (HDF) 
profilática online com reposição pós -filtro em autofluxo e sem ultrafiltração. 
O grupo de controlo compreende 19 doentes emparelhados de acordo com 
idade, status de diabetes, função cardíaca e renal e dose de contraste. A 
creatinina sérica (CS) média era 2.08±0.58 mg/dL no grupo de casos e 
2.23±0.49 mg/dL no grupo controlo. Em ambos os grupos a estratégia de 
profilaxia incluía administração de soro fisiológico 1mL/Kg/hora nas 12 
horas previa e posteriores ao procedimento e N -acetlcisteína 1200 mg por 
via oral de 12/12 horas antes e depois do CC. Analisados valores de CS 
ao terceiro e quinto dias após CC. Resultados: A idade média do grupo 
de controlo foi superior ao do grupo de casos (72 ± 9.24 vs 65±10, p=0.01). 
Não houve diferença estatisticamente significativa na prevalência de dis-
função moderada ou severa da função cardíaca, na realização de angio-
plastia percutânea, na creatinina sérica basal e na presença de diabetes. 
Não houve diferença estatisticamente significativa na incidência de LRA, 
definida pelos critérios do Acute Kidney Injury Network, entre os grupos. 
A elevação máxima da CS foi significativamente maior no grupo controlo 
(0.36±0.3mg/dL vs 1.58±1.72 mg/dL, p=0.006). Nenhum doente submetido 
a HDF necessitou de manter terapêutica dialítica (TD), 3 doentes do grupo 
controlo tiveram necessidade de TD (2 duas sessões e um 14 sessões). 
Não se verificou nenhuma complicação associada ao acesso vascular. 
Conclusões: A HDF profilática não diminuiu a incidência de LRA, contudo 
a necessidade de sessões dialíticas, bem como a maior elevação de CS 
sugerem maior gravidade da LRA no grupo controlo. Dado que a maioria 
dos doentes apresentava insuficiência renal ligeira a moderada, não e 
possível excluir beneficio em doentes com IR de maior gravidade.

 PO -QU018

COMPUTER ASSISTED EARLY DIAGNOSIS OF ACUTE KIDNEY INJURY

Sílvia Coelho (1); Luís Coelho (2); Ruben Camôes (2); Tiago Ribeiro (2); Alessandro 
Fantoni (2); João Costa (2); Gonçalo Marques (2); Karina Soto (1)

(1) Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca EPE / Lisboa / Portugal
(2) DEETC / Instituto Superior de Engenharia de Lisboa / Lisboa / Portugal

Introduction and aims: In the last 15 years, the incidence of Acute Kidney 
Injury (AKI) has increased but the mortality rates have remained unaccept-
ably high. An early diagnosis of AKI (not achievable with the traditional 
markers) would allow treatment implementation in a potential critical thera-
peutic window.  The aim of this study was to use exploratory data analysis 
techniques, such as principal component analysis (PCA) and multidimen-
sional scaling (MDS), to extract relevant information present in the biomar-
kers. We also aimed to verify if it was possible to reach an early diagnosis 
of AKI using artificial neural networks based on time evolution of serum 
creatinine (SCr), serum cystatin C (SCysC), urinary cystatin C (UCysC) and 
Cystatin C and Creatinine Glomerular Filtration Rate (GFR). Methods and 
results: The data base of a prospective cohort study of AKI biomarkers 
developed at Fernando Fonseca Hospital with about six hundred patients 

admitted to the Emergency Room was used. The data set contained informa-
tion about age, race, gender, classification (AKI, pre -renal azotemia, Chronic 
Kidney Disease and normal function), and the values of all the five instants 
measured of SCr, SCysC, UCysC and both GFRs. All these data were treated 
with machine learning techniques and a computer program was developed 
(named Nefrolab) in order to help medical staff in the early diagnosis of 
acute renal dysfunction using prediction algorithms. In addition, this software 
helps managing patients’ demographic and clinical data and allows visuali-
zation of AKI biomarkers evolution and classification. The information in the 
collected database was represented in 30 dimensions, so dimensionality 
reduction techniques (PCA and MDS) were applied, in order to extract the 
most significant data. Multilayer Perceptron (MLP) networks trained with a 
supervised learning algorithm was used, and the rates of successful classi-
fications compared. Through cross validation it was possible to verify the 
validity of the MLP prediction abilities and to check if overfitting occurred. 
After the tests with 5 time instants, fewer instants were considered to veri-
fy if similar results could be obtained with the data of earlier study points. 
Significant changes in the classification rate were not noticed from the first 
to the last instants. Therefore, it was shown that the use of artificial neural 
networks can be useful for early AKI diagnosis based on time evolution of 
the biomarkers studied. Conclusions: The results obtained are encouraging, 
and significant improvement in the management of acute kidney injury can 
be achieved in the future by taking into consideration dynamic.

 PO -QU019

LESÃO RENAL AGUDA E RABDOMIÓLISE: UMA ETIOLOGIA DIFERENTE

Catarina Teixeira (1); Sara Gonçalves (1); Sofia Jorge (1); Fernando Neves (1); José 
Barbas (1); António Gomes Costa (1)

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

A lesão renal aguda (LRA) como complicação de rabdomiólise é relativa-
mente frequente, correspondendo a 7 -10% de todas as formas de LRA nos 
Estados Unidos. A toxicidade e oclusão tubulares, bem como a vasocon-
strição intra -renal estão entre os mecanismo responsáveis pela lesão renal. 
A rabdomiólise pode estar relacionada com traumatismo, exaustão mus-
cular, intoxicações, alterações metabólicas, quadros infecciosos ou defeitos 
genéticos. O prognóstico destes doentes está relacionado com o grau de 
falência renal e com as comorbilidades existentes. Homem de 33 anos, 
raça negra, natural de Cabo Verde, com história de adenoma da hipófise 
operado em 2001 em Portugal. Após a cirurgia regressou a Cabo Verde 
perdendo o seguimento médico. Em Setembro de 2009 iniciou quadro de 
naúseas, vómitos e urina escura pelo que recorreu ao hospital tendo sido 
documentada retenção azotada grave. Foi internado e submetido a terapêu-
tica médica sem sucesso, pelo que se transferiu para Portugal para iniciar 
terapêutica de substituição da função renal. À chegada apresentava lenti-
ficação psico -motora. Analiticamente confirmou -se a retenção azotada 
(ureia 372mg/dL e creatinina 8,5mg/dL) acompanhada de acidose metabóli-
ca compensada, hiponatrémia, hipocaliémia, hipercalcémia e anemia (Hb 
6,5g/dL). O sedimento urinário revelou hemato -leucocitúria ligeiras e pro-
teinúria de 30mg/dL. Apresentava ainda CK total 7930U/L, AST 63U/L e 
mioglobina 736ug/L, sugerindo rabdomiólise. A ecografia renal mostrou 
rins globosos, com discreta hiperecogenicidade cortical. Admitiu -se o 
diagnóstico de LRA secundária a rabdomiólise e iniciou hemodiálise pela 
gravidade da urémia. Posteriormente verificou -se recuperação gradual da 
função renal até à normalização da mesma e resolução das alterações 
electrolíticas, mas manteve valores de CK persistentemente elevados 
(1405 -2102U/L). A anamnese excluiu traumatismo, actividade convulsiva, 
uso de álcool, drogas lícitas ou ilícitas, infecção viral recente e história 
pessoal ou familiar de mialgias ou diminuição da força. A avaliação 
complementar diagnóstica destacou grave hipotiroidismo (TSH 5,67uU/mL, 
fT3 1,00pg/mL e fT4 0,30ng/dL) associado a diminuição das restantes 
hormonas hipofisárias compatível com pan -hipopituitarismo. Iniciou 
terapêutica de reposição hormonal (levotiroxina 0,05mg/dia e hidrocorti-
sona 20mg+10mg/dia) com favorável evolução clínico -laboratorial (CK total 
313U/L ao fim de 12 dias de tratamento). Pela sua frequência, a LRA que 
surge em contexto de rabdomiólise deve ser prevenida e, uma vez insta-
lada, agressivamente tratada para impedir lesão tubular adicional. A 
etiologia da rabdomiólse deve ser simultaneamente investigada e corri-
gida. Causas menos frequentes devem ser pesquisadas, sobretudo quando 
a história clínica não sugere factor desencadeante óbvio. O tratamento 
com hormona tiroideia neste doente foi fundamental para a regressão da 
rabdomiólise e prevenção de novos episódios de lesão renal aguda.
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 PO -QU020

PLASMAFERESE NA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA PÓS -PARTO – CASO 
CLÍNICO

Rui Silva (1); Ricardo Santos (1); Beatriz Malvar (1); Vítor Ramalho (1); Pedro Pessegueiro 
(1); Manuel Amoedo (1); João Aniceto (1); Carlos Pires (1)

(1) Nefrologia / Hospital Espírito Santo Évora, E.P.E. / Évora / Portugal

Mulher de 32 anos, grávida de 36 semanas, submetida a cesariana de 
urgência por sofrimento fetal associado a hipertensão, edema dos mem-
bros inferiores e convulsões; a análise placentar confirmou a ausência 
de descolamento prematuro da placenta ou evidência de restos placen-
tares intra -utrinos. Após 24h e na ausência de alterações hemodinâmicas, 
desenvolve trombocitopenia, elevação dos enzimas hepáticos e da LDH, 
alterações sugestivas do síndrome HELLP. Ao 2º dia de puerpério 
confirma -se anemia hemolítica microangiopática e desenvolve -se deterio-
ração da função renal com oligúria (Creat 2,1 e ureia 85), sem hipogli-
cémia, hipofribrinogenémia ou alterações da coagulação. Apesar do 
quadro cumprir critérios diagnósticos de síndrome HELLP, o agrava-
mento clínico e analítico que se assistiu desde 24h após o parto com o 
desenvolvimento de insuficiência renal aguda, levou a colocar a hipótese 
de se tratar de Síndrome Hemolítico Urémico pós -parto (SHU -PP), 
iniciando -se tratamento com plasmaferese. Concomitantemente, iniciou 
terapêutica substitutiva da função renal, por retenção azotada grave. 
Realizou no total 9 sessões de plasmaferese, 7 em dias consecutivos e 
2 em dias alternados. Nas primeiras 2 sessões trocou 1,5 volumes de 
plasma e nas restantes trocou apenas 1 volume. Assistiu -se a melhoria 
clínica significativa, com regressão da actividade hemolítica, trombótica 
e recuperação total da função renal tendo alta clínica. Actualmente 
encontra -se assintomática, com função renal normal e sem quaisquer 
episódios de recidiva. A IRA pós parto acompanhada de microangiopatia 
trombótica é uma entidade clínica cujo diagnóstico diferencial pode 
revelar -se um desafio. A sobreposição clínica dos diferentes síndromes, 
nomeadamente Síndrome HELLP e SHU -PP, assim como a compreensão 
actual da fisiopatologia parcialmente semelhante, não só dificulta o 
diagnóstico como parece colocar síndromes classicamente distintos num 
mesmo espectro de doença, no entanto com tratamento e prognóstico 
díspares. Considera -se que as alterações analíticas do Síndrome HELLP 
podem persistir e ser reversíveis até 7 dias após o parto, no entanto a 
terapêutica dirigida para o SHU -PP influencia o prognóstico renal, 
podendo ser life -saving e por isso instituída até 24h após o diagnóstico. 
O timing de decisão de iniciar tratamento é fundamental, sendo que o 
tratamento precoce parece ter uma razão risco -benefício favorável. A 
presença de retenção azotada de evolução rápida no pós -parto, na 
ausência de factores hemodinâmicos ou outros desencadeantes plausíveis, 
poderá constituir um bom indicador da ocorrência do SHU -PP. No presente 
caso clínico, a instituição precoce da plasmaferese parece ter contribuído 
para o excelente outcome da doente.

 PO -QU021

UM CASO DE UROPATIA OBSTRUTIVA

Catarina Carvalho (1); Liliana Pinho (1); João Frazão (1); Manuel Pestana (1)

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

Caso clínico: Doente do sexo masculino, 70 anos, com antecedentes 
médicos irrelevantes. Função renal normal em Junho de 2006. Em Maio 
de 2007, foi efectuado o diagnóstico de HTA, desde então medicada e 
controlada. Em análises de rotina, foi documentada azotemia ligeira (Pcr 
1,5mg/dL; Pur 56mg/dL) e hiperuricemia (7,2mg/dL). Não referia queixas 
específicas, nomeadamente sintomas gerais, queixas álgicas ou sintomas 
urinários. Do restante estudo analítico, de referir anemia (11,8g/dL) N/N; 
VS elevada (49mm/1h); sem proteinúria; ligeira leucocitúria (6GB/CGA), sem 
eritrocitúria. Apresenta dessa altura, TC Abdominal que mostrou “Ectasia 
piélica e ureteral proximal bilateral. Presença de desvio interno interlom-
bar bilateralmente condicionados pela presença de fibrose retroperitoneal 
envolvendo a aorta abdominal inferior”. A Urografia evidenciou exclusão 
funcional do rim direito. Observado em Consulta de Nefrologia, 5 meses 
depois. Mantinha -se assintomático, apresentando agravamento da função 
renal (Pcr 2,7 mg/dL; Pur 90 mg/dL). Foram excluídas possíveis causas 
secundárias de fibrose retroperitoneal. Foi suspenso o beta -bloqueante 

por se tratar de uma potencial causa secundária. Iniciou corticoterapia na 
dose 60 mg por dia. Orientado para derivação urinária urgente, tendo 
colocado cateter JJ bilateralmente. Proposto para posterior ureterolise com 
biópsia. Observou -se melhoria da função renal para valores de Pcr 2,0mg/
dL após início de corticoterapia e derivação urinária. Foi reavaliado por 
TC sete meses após início do corticóide “Reduzidas alterações retroperi-
toneais”. Manteve -se assintomático e com função renal estável. Tem 
corticoterapia em desmame. Mantém seguimento em Consulta.
Discussão: A Fibrose retroperitoneal é uma patologia pouco frequente, 
grave, de etiologia mal esclarecida. Caracteriza -se por inflamação crónica 
inespecífica do retroperitoneu, envolvendo e obstruindo as estruturas 
retroperitoneais, nomeadamente os ureteres. Tem apresentação insidiosa, 
com sintomas inespecíficos – queixas álgicas de localização mal definida 
e sintomas gerais. Muitas vezes, é documentada apenas após o estabe-
lecimento de insuficiência renal (por vezes grave). Pode ser primária 
(idiopática) ou secundária, sendo que a forma idiopática é responsável 
por aproximadamente dois terços dos casos. Não está ainda definido qual 
o tratamento óptimo desta patologia, dada a sua raridade e ausência de 
ensaios clínicos. Os corticosteróides são a terapêutica mais utilizada, 
inibindo a resposta inflamatória. Outros imunossupressores podem ser 
associados, principalmente quando ausência de resposta ao corticóide.

 PO -QU022

ENVOLVIMENTO RENAL NA DOENÇA DE VON GIERKE – A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

Sérgio Gaião (1); Carla Santos -Araújo (1); Susana Sampaio (1); Pedro Pereira (2); Manuel 
Pestana (1)

(1) Unidade de I&D Nefrologia / Faculdade de Medicina / Porto / Portugal
(2) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital de S. João / Porto / Portugal

A Gligenose tipo I (GT -1), ou Doença de Von Gierke, é uma doença rara 
que resulta da deficiência da enzima glicose -6 -fosfatase e se caracteriza 
pela deposição de glicogénio a nível hepático e renal. Apesar de ser 
possível documentar a presença de depósitos a nível renal desde o 
nascimento, a tradução clínica é tardia, surgindo habitualmente na 2ª 
década de vida. O envolvimento renal pela GT -1 é dividido em: indirecto, 
caracterizado pelo aparecimento de nefropatia úrica e/ou litíase renal 
com nefrocalcinose ou directo, com vários padrões morfológicos descri-
tos traduzindo provavelmente uma base fisiopatológica complexa. Este 
caso clínico refere -se a um doente de sexo masculino com 37 anos, com 
GT -1 diagnosticada por biópsia hepática na infância para estudo de 
quadro de atraso de crescimento, hipoglicemia, hepatomegalia, hipertri-
gliceridemia grave e hiperuricemia. Aos 32 anos foi documentada litíase 
renal com dilatação pielocalicial, tratada com litotrícia extracorporal. 
Simultaneamente foi identificada proteinúria subnefrótica (1.2g/dia), 
sedimento urinário sem alterações, doença renal estadio 3 e estudo 
imunológico normal. Foi efectuada biópsia renal (BR), que revelou glo-
merulomegalia com esclerose glomerular com padrão segmentar e focal 
(GSFS) associada a proliferação mesangial difusa e a grânulos positivos 
ao PAS no epitélio tubular. A imunofluorescência foi negativa, enquanto 
que na microscopia electrónica foi possível constatar a presença de 
depósitos de glicogénio em posição subepitelial. Foi instituída terapia 
com IECA, apresentando actualmente o doente proteinúria vestigial e 
função renal estável. No nosso doente foi possível documentar simulta-
neamente um envolvimento renal de tipo indirecto e directo. Inicialmen-
te o doente apresentou -se com litíase renal associada a hiperuricemia e 
hiperuricosuria, mas sem manifestações clínicas nefrocalcinose. Nos 
doentes com GT -1 a litíase renal tem mecanismos que envolvem simul-
taneamente o aumento da actividade hepática da AMP -desaminase com 
hiperuricemia e a presença de acidose tubular distal. O aparecimento 
simultâneo de proteinúria justificou a realização de BR, que permitiu 
documentar o padrão de envolvimento renal directo pela GT -1. As alte-
rações histológicas renais descritas até ao momento na GT -1 são escas-
sas e divergentes, o que poderá ser atribuído ao reduzido número de 
casos descritos até ao momento. Apesar disto, a BR revelou o padrão 
mais frequentemente descrito de GSFS, associado à característica depo-
sição de glicogénio no espaço subepitelial, conferindo -lhe especificidade. 
Na ausência de terapia enzimática específica, a caracterização da lesão 
glomerular permitiu excluir a presença de uma glomerulopatia associada 
com necessidade de tratamento dirigido e desta forma solidificar a uti-
lização de inibidores do eixo da renina -angiotensina -aldosterona como 
estabilizadores da lesão glomerular.
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 PO -QU023

SÍNDROME OROFACIODIGITAL TIPO I E APNEIA DO SONO – CASO CLÍNICO

Cláudia Margarida Vieira (1); Ana Cláudia Rozeira (1); Elísio Carvalho (1); Maria Sameiro 
Faria (1)

(1)  Clínica de Hemodiálise / CHF – Clínica de Hemodiálise de Felgueiras / Felgueiras / 
Portugal

Introdução: O termo síndrome orofaciodigital (SOFD) designa um grupo 
heterogéneo de doenças, caracterizadas pela presença de malformações 
congénitas orofaciais e digitais (estão descritos 13 tipos diferentes). O 
SOFD1, ou síndrome de Papillon Léage, é o padrão mais comum e 
distingue -se dos outros tipos pela transmissão dominante ligada ao cro-
mossoma X e pelo desenvolvimento de rins poliquísticos. A doença é letal 
no sexo masculino e em aproximadamente 75% dos casos manifesta -se 
de forma esporádica (mutação espontânea do gene OFD1). Caso Clínico: 
Os autores apresentam o caso clínico de uma doente de 31 anos de 
idade, portadora do SOFD1 associado a doença renal poliquística, com 
transmissão dominante ligada ao cromossoma X (mãe e irmã afectadas). 
A doente desenvolveu insuficiência renal avançada cerca dos 25 anos de 
idade tendo iniciado tratamento hemodialítico nessa data. Foi posterior-
mente submetida a transplante renal, tendo 15 meses depois desenvolvi-
do rejeição do enxerto irreversível por suspensão da medicação imunos-
supressora. Actualmente mantém -se em hemodiálise. A doente apresenta 
de longa data perturbação psicológica, com ansiedade associada a per-
turbação do humor, parcialmente compensada com a medicação instituída, 
mantendo avaliação regular em consulta de Psiquiatria. Em Agosto de 
2008 realizou estudo polissonográfico que mostrou síndrome de Apneia 
do Sono, com sonolência patológica e critérios de narcolepsia. Conclusão: 
O SOFD1 é uma doença rara que ocasiona rins poliquísticos em associação 
com anomalias orais, faciais e digitais com expressividade variável. A 
apneia obstrutiva deve -se a uma obstrução da orofaringe ou das vias 
respiratórias superiores, que pode surgir precocemente em doentes com 
anomalias orofaciais e associar -se a complicações médicas e psicológicas 
significativas. A associação entre estas duas entidades apesar de não ser 
habitualmente descrita na literatura, deve ser considerada nos pacientes 
com SOFD1.

 PO -QU024

SINDROME DE GITELMAN E BARTTER – HETEROGENEIDADE FAMILIAR

Joana Vidinha (1); Catia Pêgo (1); Bernardo Faria (1); Jesus Garrido (1); Carla Santos (2); 
Sérgio Lemos (1); Tânia Sousa (1); Carla Lima (1); Giovanni Sorbo (1); Edgar Lorga (1)

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital São Teotónio / Viseu / Portugal
(2) Serviço de Medicina 2 / Hospital de São Teotónio / Viseu / Portugal

Introdução: O Síndrome de Gitelman (SG) e o Síndrome de Bartter (SB) 
são distúrbios autossómicos recessivos com uma prevalência de 1/40000 
e 1/1000000, respectivamente, e em que a absorção de NaCl está compro-
metida a nível tubular. O SG é frequentemente diagnosticado em fases 
tardias de da infância ou mesmo na fase adulta. O gene afectado codifica 
o cotransportador Na -Cl sensível às tiazidas localizado no túbulo distal. É 
um distúrbio relativamente benigno mas pode provocar manifestações 
clínicas moderadas a severas como caimbras, astenia, poliúria e nictúria 
e atraso de crescimento. Caso clínico: Mulher de 26 anos, observada no 
SU, sem antecedentes de interesse excepto irmão com hipocaliémia cró-
nica (diagnóstico de SB segundo informação clínica posterior) com histó-
ria de cinco meses de evolução de astenia, mialgias e espasmos muscu-
lares ocasionais associados ao stress. Sem HTA. Sem nictúria. Sem 
hábitos tóxicos ou medicamentosos. Estatura mais baixa que os familiares. 
Análises sanguíneas sem alterações de relevo (função renal normal) 
excepto alcalose metabólica compensada com hipocaliémia grave e hipo-
magnesemia. Urina com hipocalciúria. Diagnóstico de SG tratado com 
Indometacina, Espironolactona e suplementos orais de potássio e magné-
sio com normalização dos parâmetros bioquímicos e reversão sintomática 
completa. Discussão: Após exclusão da toma sub -reptícia de diuréticos e 
vómitos, o estudo da alcalose metabólica com hipocaliémia obriga ao 
diagnóstico diferencial entre SG e SB, cuja prevalência difere grandemen-
te. Este baseia -se na presença de hipo ou hipercalciúria, respectivamente, 
uma vez que a idade de apresentação pode ser sobreponível. O tratamen-
to não é curativo e consiste na correcção dos efeitos do aumento das 

prostaglandinas e da aldosterona. Conclusão: É importante a distinção 
clínica de SB e SG mesmo em doentes com história familiar de um dos 
distúrbios dada a heterogeneidade genética e fenotípica, nomeadamente 
nos casos de SB tipo III. Embora a utilidade prática seja questionável, o 
tratamento correcto atempado condiciona uma melhoria franca da quali-
dade de vida dos doentes. Estudos genéticos futuros poderão permitir 
uma melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos inerentes e 
eventual abordagem terapêutica mais dirigida.

 PO -QU025

SÍNDROME DE GITELMAN – CASO CLÍNICO

P. Cotovio (1); F. Ferrer (1); K. Lopes (1); C. Botelho (1); C. ilva (1); N. Oliveira (1); F. 
Costa (1); A. Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: O Síndrome de Gitelman é uma doença tubular renal autos-
sómica recessiva rara, caracterizada por alcalose metabólica hipocaliémica, 
hipomagnesémia e hipocalciúria. Na maioria dos casos é diagnosticada na 
adolescência/idade adulta. Clinicamente muitos doentes são assintomáticos 
ou referem queixas como fraqueza muscular e cãibras. O diagnóstico é 
essencialmente laboratorial. O tratamento consiste numa dieta rica em sal 
e potássio com associação de suplementos de magnésio e potássio. O 
prognóstico a longo -prazo é, em geral, excelente, estando descrito apenas 
um caso de progressão para insuficiência renal crónica terminal. Caso 
Clínico: Descreve -se o caso de um doente do sexo masculino de 60 anos, 
com antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2 e Gota. Aos 55 anos, 
durante um internamento por pneumonia da comunidade, foram detecta-
das hipocaliémia e hipomagnesémia persistentes, passando a cumprir 
suplementação oral com potássio e magnésio. Não foi efectuado estudo 
complementar nem seguimento clínico. Em Dezembro 2008, no contexto 
de novo internamento por pneumonia da comunidade, verificou -se hipo-
caliémia sustentada, motivo pelo qual foi referenciado à Consulta de 
Nefrologia do Centro Hospitalar de Coimbra. Na primeira avaliação 
(Abril/2009) referia diurese elevada e tendência para hipotensão. Estava 
medicado apenas com os suplementos. Os exames laboratoriais eviden-
ciaram: hipocaliémia (2.15mmol/L); hipomagnesémia (0.29mmol/L); alcalo-
se meta bólica (pH 7.535, bicarbonato 34.1mmol/L, pCO2 40mmHg); hipo-
calciúria (0.73mmol/L); elevação do cloro (160mmol/L) e sódio (126mmol/L) 
urinários e hiperreninémia (281.7μU/mL). A função renal, restante ionogra-
ma sérico e urinário e ecografia renal eram normais. Reforçou -se a suple-
mentação oral com cloreto de potássio e sulfato de magnésio. A caliémia 
estabilizou em torno dos 3 mmol/L. Conclusão: Apresenta -se este caso 
paradigmático de Síndrome de Gitelman com o intuito de relembrar esta 
patologia no diagnóstico diferencial de quadros de hipocaliémia persis-
tente especialmente na ausência de factores precipitantes óbvios.

 PO -QU026

TUBULOPATIA PERDEDORA DE K+: UM CASO CLÍNICO

José Durães; Luís Resende (1); Gil Silva (1); Rosa Nuno (1); José Teixeira (1); Fernando 
Rodrigues (1); José Araújo (1)

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

Introdução: A hipocaliémia é um achado frequente na prática clínica, cuja 
etiologia é muito variada e em que o quadro clínico se pode manifestar 
por graves complicações. Excluídas as causas não renais, o Síndrome de 
Bartter (SB) e o Síndrome de Gitelman (SG) são as causas habituais nas 
situações com alcalose metabólica e sem hipertensão. Os SB e SG são 
distúrbios autossómicos recessivos e estima -se que tenham uma preva-
lência de 1/1000000 e 1/40000, respectivamente, mas os heterozigotos 
podem chegar a 1%. Objectivos: Revisão dos distúrbios renais que cursam 
com hipocaliémia, alcalose e PA normal. Métodos: Consulta do processo 
clínico do doente. Resultados: Os AA apresentam um caso clínico dum 
doente do sexo feminino, 36 anos de idade e sem antecedentes patoló-
gicos que é trazida ao SU por diminuição progressiva da força muscular 
nos 4 membros, palpitações e diminuição do débito urinário com 4 dias 
de evolução. Ausência de queixas álgicas (nomeadamente cefaleias ou 
mialgias), febre, vertigens, síncope ou perda de continência de esfíncter. 
Nega uso de fármacos (nomeadamente diuréticos), episódios semelhantes 
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ou história familiar de Paralisia hipocaliémica periódica. No exame objec-
tivo salienta -se: bradicárdia (40bpm), auscultação cardíaca com hipofone-
se dos sons cardíacos; tetraparésia hipotónica e arreflexia dos 4 membros, 
com diminuição acentuada da força muscular na flexão do pescoço e 
retenção urinária. Na admissão é de salientar: hemograma, função renal 
e hepática sem alterações, ionograma com K+ – 1,81 mEq/L, CK e PCR 
normais. Gasometria arterial com alcalose metabólica (pH – 7,58; PCO2 
– 40 e HCO3 – 36). ECG confirmando a bradiarritmia, sem sinais de isque-
mia. TC abdominal que não revelou alterações nas glândulas supra -renais. 
Punção lombar, estudo hormonal e ecografia tiroideas não revelaram 
alterações. Durante o internamento constatou -se poliúria (7200 ml/24 h) 
e analiticamente de hipomagnesiémia (1,06 mg/dL), com cálcio e fósforo 
sérico normais; Renina normal, elevação do nível de aldosterona (45,1 ng/
mL) e hipercalciúria. Iniciou terapêutica com reposição de potássio com 
subida progressiva da dose até 210 mEq dia, lisinopril 5 mg dia (limitada 
pela hipotensão), sulfato de magnésio a 80% e espironolactona em dose 
crescente até 200 mg dia. Ao fim de 20 dias de internamento e após 
manutenção dos níveis de potássio com terapêutica oral, teve alta assin-
tomática. Conclusão: Neste caso, o diagnóstico de SG é mais provável que 
o de SB, dada a idade de aparecimento (geralmente menor no SB), a 
hipomagnesiémia e ausência de atraso mental (presente no SB). A hiper-
calciúria é mais típica de SB mas não é exclusiva. A hiperrreninémia (que 
neste caso não se verificou), o hiperaldosteronismo, a poliúria são comuns 
a ambos os síndromes. Porém não se pode excluir SB, pois este tem 
fenótipos que se podem confundir com SG. O diagnóstico definitivo só 
pode ser feito com recurso a teste genético.

 PO -QU027

MIELOMA MÚLTIPLO E INSUFICIÊNCIA RENAL: CASUÍSTICA DE 10 ANOS

P. Cotovio (1); F. Ferrer (1); K. Lopes (1); C. Botelho (1); C. Silva (1); N. Oliveira (1); F. 
Costa (1); A. Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica com 
envolvimento renal frequente. Objectivos: Caracterizar retrospectivamen-
te os doentes seguidos no C.H.C. com o diagnóstico de MM entre 2000 
e 2009 e investigar factores associados a agravamento da função renal 
(FR) e menor sobrevida. Material e Métodos: Avaliaram -se 109 doentes 
com MM, 56 do sexo masculino (51.4%), com idade média no diagnósti-
co de 71±12anos. Dividiram -se os doentes em 2 grupos: I – doentes com 
FR normal (41 – 37.7%) ou insuficiência renal crónica (IRC) estabilizada 
(8 – 7.3%); II – doentes com alteração aguda da FR coincidente ou pos-
terior ao diagnóstico de MM (60 – 55%). Resultados: Os tipos de MM 
encontrados foram: IgG em 53 doentes (48.6%), IgA em 34 (31.2%), 
cadeias leves em 18 (16.5%), IgD em 2 (1.8%) e IgM em 2 (1.8%). A 
apresentação clínica consistiu em: anemia e sintomas constitucionais em 
97 (89%), dor óssea em 89 (81.7%), lesões osteolíticas em 55 (50.5%) e 
insuficiência renal aguda (IRA)/IRC agudizada em 43 (39.4%). No grupo 
II identificaram -se 47 doentes (78.3%) com IRA e 13 (21.7%) com IRC 
agudizada. Estabeleceram -se os factores precipitantes de insuficiência 
renal (IR) em 49 doentes (81.7%): desidratação (20%), infecção (11.7%), 
AINEs (6.7%), hipercalcémia (6.7%), produtos de contraste (3.3%) e 
associação de vários (33.4%). A disfunção renal foi mais frequente no 
MM de cadeias leves (83.3%). A calcémia >2.75mmol/L foi um factor de 
risco para a disfunção renal (80% vs 50%, p=0.009). As médias da pro-
teinúria das 24h e da B2 microglobulina foram significativamente supe-
riores no grupo II (1.46 vs 0.47g, p=0.032 e 16.46 vs 6.07mg/dL, p=0.002). 
No grupo II, 35 doentes (58.3%) necessitaram de hemodiálise (HD) e, 
destes, 25 (71.4%) ficaram em HD crónica. Dos 25 que não precisaram 
de HD, 6 tiveram recuperação parcial da FR e 9 recuperação total. No 
período do estudo, faleceram 85 doentes (78%). As principais causas de 
mortalidade foram: sépsis (43.5%), caquexia (18.8%), eventos cardiovas-
culares (14.1%) e falência multiorgânica (9.4%). A sobrevida média após 
o diagnóstico de MM foi superior no sexo feminino (30.8 vs 18.4meses, 
p=NS) e nos doentes do grupo I (37.8 vs 12.7meses, p=0.001). No grupo 
II, a elevação da B2 microglobulina e a hipoalbuminémia associaram -se 
a menor sobrevida (R= -0.32, p=0.049 e R=0.24, p=0.044). Conclusão: A 
maioria dos doentes com MM apresentou deterioração da FR e em 39.4% 
foi um achado inicial. O MM de cadeias leves, a calcémia >2.75mmol/L, a 
elevada proteinúria e o aumento da B2 microglobulina associaram -se ao 
desenvolvimento de IR. A deterioração da FR associada ao MM 
correlacionou -se com menor sobrevida.

 PO -QU028

SARCOIDOSE LIMITADA AO RIM – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Teixeira Costa (1); Fernanda Carvalho (2); Jorge Silva (1); Pedro Ponce (1); Aura 
Ramos

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

A poliarterite nodosa (PAN) é uma arterite necrosante de pequenas e 
médias artérias, predominantemente viscerais, resultando na formação de 
microaneurismas, com isquémia dos órgãos afectados. É uma doença rara 
(3 em 100.000 habitantes), com etiologia e patogénese desconhecidas, 
embora seja reconhecida a relação com a infecção pelo vírus da hepatite 
B. A PAN associada à hepatite B pode surgir em qualquer fase da doença. 
Alterações gastrointestinais, hipertensão maligna, enfarte renal e orquie-
pididimite parecem ser as manifestações mais frequentes. Os autores 
descrevem o caso clínico de um homem de 52 anos, com antecedentes 
pessoais irrelevantes, não medicado, que recorreu ao Serviço de Urgência 
por quadro de instalação súbita de dor lombar esquerda e disúria, tendo 
tido alta medicado com antibiótico e anti -inflamatório, para presumível 
infecção urinária. Por intensificação da dor lombar e aparecimento de febre 
(38.5ºC), regressou ao hospital, constatando -se analiticamente leucocitose 
(17.700x109/L), proteína C reactiva 17.2mg/dL, LDH 1779 UI/L, CK 705 UI/L, 
creatinina 1.0mg/dL, ureia 19mg/dL, sedimento urinário sem alterações. O 
ECG revelou ritmo sinusal. Realizou ecografia renal complementada por 
TC que demonstrou imagem polar inferior esquerda compatível com pie-
lonefrite focal vs enfarte renal. Iniciou antibioterapia endovenosa com 
cefuroxima e heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica, 
verificando -se apirexia mantida e descida dos parâmetros de infecção. A 
urocultura e as hemoculturas foram negativas, o ecocardiograma transe-
sofágico não revelou alterações valvulares, massas ou trombos intracavi-
tários, e a cintigrafia renal revelou ausência total de perfusão na metade 
inferior do rim esquerdo, a favor de enfarte renal. Foi agendada angiogra-
fia dos vasos abdominais, que demonstrou microaneurismas da artéria 
mesentérica superior, envolvendo os ramos jejunais, além de enfarte renal 
esquerdo importante, envolvendo o pólo inferior. Do restante estudo 
realizado, destaca -se agHBs negativo com antiHBc positivo e anticoagu-
lante lúpico positivo. O doente iniciou terapêutica com prednisolona 1mg/
kg/dia, lamivudina e varfarina, recusando ciclofosfamida. Mantém -se clini-
camente estável, sem novas intercorrências, apesar do follow -up recente. 
O enfarte renal é muitas vezes sub -diagnosticado, atendendo à sua rari-
dade e apresentação inespecífica. Frequentemente consequência de 
arritmia cardíaca, pode também estar associado a doenças auto -imunes. 
Este caso demonstra uma forma de associação da PAN à presença de 
anticorpos anti -fosfolípidos, descrito em raros casos na literatura. A etio-
logia do enfarte renal neste contexto poderá ser explicada quer pela 
inflamação arterial quer por trombose. Esta associação representa um 
dilema terapêutico, uma vez que a anticoagulação pode aumentar o risco 
de rotura dos microaneurismas. Salienta -se também a ausência de agHBs 
positivo, apesar do antiHBc confirmar contacto com o vírus no passado, 
e, desta forma, confirmar um dos factores associados ao aparecimento 
desta entidade.

 PO -QU029

DEZOITO ANOS DE SEGUIMENTO DE DOENTES SUBMETIDOS A BIÓPSIA 
RENAL NUM HOSPITAL CENTRAL

Francisco Ferrer (1); Luís Oliveira (2); Carlos Botelho (1); Nuno Oliveira (1); Karina Lopes 
(1); Patrícia Cotovio (1); Helena Raposo (1); Pedro Maia (1); Teresa Mendes (1); Maria 
J Galvão (2); Ana Santos (2); Helena Viana (2); Fernanda Carvalho (2); Armando Carreira 
(1); João Ribeiro Santos (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Laboratório de Morfologia Renal / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A Biópsia Renal é uma técnica essencial em Nefrologia, não 
só devido às suas implicações no diagnóstico, como também na terapêu-
tica e no prognóstico de muitas das afecções renais.  Objectivo: Conhecer 
o follow -up dos doentes submetidos a biópsia renal no Serviço de Nefro-
logia do Centro Hospitalar de Coimbra (CHC) entre 1990 e 2008, nomea-
damente no que diz respeito à necessidade de terapêuticas substitutivas 
da função renal (TSFR), à sobrevivência e à função renal. Material e 
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Métodos: Estudo observacional, descritivo, baseado na revisão das biop-
sias renais efectuadas no Serviço de Nefrologia do CHC e observadas no 
Laboratório de Morfologia Renal do Hospital Curry Cabral (HCC), entre 1990 
e 2008. Com base na consulta dos processos clínicos, procedeu -se à 
avaliação da evolução dos doentes submetidos a biópsia renal. Foram 
excluídos desta análise os doentes cuja biópsia não tivesse sido diagnós-
tica. Resultados: No referido período foram efectuadas 360 biópsias renais 
a 339 doentes no Serviço de Nefrologia do CHC e posteriormente obser-
vadas no Laboratório de Morfologia Renal do HCC; destas, 52 não foram 
diagnósticas por insuficiência de material; em 20 doentes não se obteve 
qualquer informação relativa ao seguimento. Na Tabela 1 apresentam -se 
os principais diagnósticos histológicos, bem como os restantes dados 
relacionados com o seguimento.

Tabela 1

Achados histológicos e respectivo seguimento

Diagnóstico 
Histológico

Número 
de biópsias

Número 
de doentes

Tempo de 
seguimento 

(Anos)

TSFR 
(%)

Sobreviventes 
(%)

Nefropatia de IgA 53 52 7,15 ± 5,24 20,4 98

GN Membranosa 37 36 5,66 ± 3,50 20,5 85

Glomerulosclerose focal e segmentar (GSFS) 30 8,32 ± 6,37 40 88

GN mesangial/segmentar 16 16 8,41 ± 4,67 15,4 100

Doença de Lesões Mínimas (DLM) 15 15 10,46 ± 5,12 0 93

GN endocapilar 5 5 5,51 ± 5 0 100

GN membrano -proliferativa 4 4 9 ± 4,84 25 100

Nefrite lúpica 28 21 5,56 ± 4,56 9,5 95

Vasculite 11 11 2,7 ± 4,6 55 55

Nefropatia diabetica 9 9 3,09 ± 2,14 75 75

Nefrite intersticial crónica 10 10 5,75 ± 6,85 44 100

Nefrite intersticial aguda 3 3 4,78 ± 4,73 0 100

Nefroangiosclerose 6 6 10,5 ± 5,4 33 83

Rim Mieloma 7 7 2,38 ± 2,88 86 14

Amiloidose 5 5 3,49 ± 4,72 60 20

Doença de Deposição de Cadeias Leves (DDCL) 4 4 1,9 ± 1,08 66 0

Nefropatia Crónica 42 42 7,45 ± 5,55 70 80

Outras 8 8

Rim sem Alterações 15 15 8 ± 5,4 0 100

GN: glomerulonefrite

Conclusões: Os doentes com diagnóstico histológico de rim de mieloma, 
amiloidose e doença de deposição de cadeias leves (embora em número 
reduzido), evoluíram mais frequentemente para doença renal terminal (DRT) 
e a sua sobrevivência foi inferior. Já no que diz respeito aos doentes com 
outras glomerulopatias, a GSFS foi aquela que com maior frequência pro-
grediu para DRT, seguida da nefropatia membanosa e da nefropatia de IgA. 
Os resultados apresentados estão de acordo com a literatura publicada.

 PO -QU030

2 SÍNDROMES NEFRÓTICAS EM DOENTES DIABÉTICOS: 
2 GLOMERULOPATIAS MEMBRANOSAS

João Albuquerque Gonçalves (1); Catarina Santos (1); Raquel Chorão (1); Ana Bernardo 
(1); José Montalban (1); António Ramalheiro (1); Rui Filipe (1); Ernesto Rocha (1)

(1) Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal

A nefropatia diabética (ND) é a principal causa de insuficiência renal 
crónica (IRC) terminal no mundo ocidental surgindo em 30 -40% da Dia-
betes (DM) 1 e 10 -20% da DM2. As alterações renais não se relacionam 
com a ND em 4 -25 % dos casos. A glomerulopatia membranosa (GM) é 
uma das principais etiologias de síndrome nefrótico (SN). Pretende -se 
reforçar a necessidade de identificar a etiologia subjacente de IRC numa 
SN, em doente diabético. Caso 1: CAS, 69 anos, sexo feminino, raça 
caucasiana, com DM2 conhecida (há 22 anos), Hipertensão Arterial (HTA), 
Insuficiência Cardíaca, Depressão, Dislipidemia. Admitida, em Maio/2009, 

por adinamia, astenia, cansaço fácil com agravamento de HTA e edemas 
marcados nos membros inferiores. Exames complementares de diagnósti-
co (ECD): Urina 2: proteínas ++++; hemoglobina +; cilindros hialinos. Urina 
24H: Proteinúria – 8,54g/24H. Creatinina – 1,4mg/dL; Ureia – 53mg/dl; 
Hipoalbuminemia - 1,9g/dL.Autoimunidade negativa, complemento normal. 
HIV, HCV e HBV negativo. Sem retinopatia diabética. Ecografia renal – sem 
alterações. Por SN de etiologia aparentemente não diabética, realizou 
biópsia renal que demonstrou GM tipo II/III. Face à SN em evolução fran-
ca, com proteinúria severa persistente (15,88 gr/24h), com ligeira alteração 
da função renal, iniciou -se tratamento com: ciclofosfamida oral (1.5 -2 mg/
kg/d) e metilprednisolona 1 g/d endovenoso durante 3 dias nos meses 1,3 
e 5, seguido de prednisolona oral (0.5 mg/kg/d) nos dias seguintes. Por 
ausência de remissão clínica, optou -se por inicio de ciclosporina. Caso 2: 
TMT, 43 anos, sexo feminino, raça caucasiana, com DM2 seguida desde 
2005, história familiar de DM2, HTA. Internada em Dezembro/2009 por 
edemas palpebrais e dos membros inferiores, com 1 mês de evolução. 
ECD: Ureia -31mg/dl,Creatinina -0,6mg/dl;Hipoalbuminémia -1,7g/
dl,dislipidémia. Sedimento urinário:>20 GV/campo. Proteinuria nefrótica (8 
g/24h). Autoimunidade negativa, complemento normal, HIV, HCV e HBV 
negativo. Sem retinopatia diabética. Ecografia renal – sem alterações. Por 
SN de etiologia aparentemente não diabética, realizou biópsia renal que 
demonstrou GM. Mantendo a proteinúria nefrótica de 7gr/24h, sem alte-
rações da função renal, iniciou -se ciclosporina (75 mg 2 id) e corticóides 
10 mg id. Verificou -se remissão completa da proteinúria ao fim do primei-
ro mês de terapêutica. Conclusão: Alerta -se para a importância de acom-
panhar os doentes diabéticos, não descurando a possível sobreposição 
de outras patologias com atingimento renal. As duas doentes diabéticas 
não apresentavam sinais de complicações microvasculares da DM, pelo 
que as SN escondiam, de facto, GM. O estudo da patologia renal na DM 
pode permitir o diagnóstico etiológico e estratificação de risco, com as 
subsequentes implicações terapêuticas e prognósticas.

 PO -QU031

ESCLERITE DIFUSA BILATERAL COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO 
DE NEFROPATIA IG

Catarina Teixeira (1); Ana Miguel Quintas (2); Edgar Almeida (1); Margarida Miranda (2); 
Lurdes Correia (3); António Gomes Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Oftalmologia / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal

A Nefropatia IgA é uma doença clinicamente limitada ao rim, embora 
muitas vezes associada a outras patologias, particularmente reumáticas e 
inflamatórias. A escassez de sintomatologia em muitos casos, faz com que 
seja globalmente subdiagnosticada. A sua associação com esclerite, 
embora raramente descrita na literatura, é conhecida desde 1980. Os 
autores propõem -se a reportar um caso de esclerite difusa bilateral como 
primeira manifestação de Nefropatia IgA. Mulher de 34 anos, com história 
de obesidade e hipertensão arterial, recorreu ao Serviço de Urgência por 
olho vermelho e dor ocular aos movimentos bilateralmente com 2 sema-
nas de evolução. Estava medicada desde há 2 semanas com corticóide 
tópico e anti -inflamatório não esteróide oral. À observação apresentava 
acuidades de 10/10 em ambos os olhos, esclerite difusa bilateral mais 
exuberante nasal e temporalmente, sem Tyndall e sem alterações à fun-
doscopia. Medicou -se com injecção subconjuntival de corticóide com 
melhoria sintomática. Da avaliação complementar de diagnóstico destacou-
-se hematúria microscópica e proteinúria nefrótica (3,59g/24h) com função 
renal e albuminémia normais; ANA positivo (1/320) padrão fino granular, 
Anti -DNA -ds, c -ANCA e MPO -ANCA negativos e ecografia renal normal. A 
biópsia renal mostrou aumento da matriz e celularidade mesangial à 
microscopia óptica, com depósitos granulares mesangiais de IgA e vestígios 
de IgM por imunofluorescência; compatível com nefropatia IgA. Iniciou 
prednisolona na dose de 1mg/Kg/dia e IECA. Ao fim de 7 meses de follow-
-up a doente não voltou a apresentar esclerite, tem pressão arterial 
controlada, mantém função renal normal e houve diminuição da proteinú-
ria (2.3g/dL). O envolvimento renal e ocular simultâneo pode encontrar -se 
presente em várias doenças sistémicas sendo amplamente conhecido e 
referenciado na literatura. São exemplos de tal o lúpus eritematoso sisté-
mico e as vasculites ANCA positivas. Por seu lado, embora a Nefropatia 
IgA se possa associar a esclerite, a prevalência desta associação está 
pouco definida. No caso apresentado as alterações oculares foram o 
único indicador de doença renal, pelo que é importante realizar avaliação 
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complementar diagnóstica, que inclua análise do sedimento urinário a 
todos os doentes com esclerite de causa não esclarecida. O recurso à 
corticoterapia nesta doente foi motivado pela existência de proteinúria 
nefrótica e também pela presença de esclerite.

 PO -QU032

REVISÃO DOS CASOS DE NEFROPATIA DE IGA COM SEGUNDA BIÓPSIA 
RENAL

Karina Lopes (1); Helena Viana (2); Maria João Galvão (2); Maria Fernanda Carvalho 
(2); José Ribeiro Santos (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A Nefropatia de IgA(IgAN) é a causa mais frequente de glo-
merulonefrite idiopática. O curso da doença é altamente variável podendo 
ser benigno ou apresentar evolução rapidamente progressiva. A presença 
de HTA, de proteinúria e de insuficiência renal aquando do diagnóstico, 
predizem o risco de progressão para a doença renal crónica. Os achados 
histológicos contribuem também para adicionar informação ao prognósti-
co renal. Objectivos: Rever a casuística dos doentes com IgAN que foram 
submetidos a uma segundo biópsia renal(BR) nos últimos 25 anos, com 
a caracterização da população, evolução da função renal e lesões histo-
lógicas. Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo entre 1983 e 2008 
baseado na consulta dos registos de BR. Resultados: Num total de 673 
BR com o diagnóstico de IgAN, foram identificados 19 doentes com segun-
da BR: 16 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O intervalo de tempo 
que decorreu entre as duas biópsias foi de 57 ± 78 meses. No momento 
da realização da primeira BR (BR1), as manifestações clínicas foram: 
hematúria microscópica com proteinúria em 58%, hematúria macroscópica 
em 22%, síndrome nefrótica em 10%, insuficiência renal aguda (IRA) em 
5% e síndrome nefrítico em 5%. Os motivos clínicos que condicionaram 
a realização da segunda BR(BR2) foram: deterioração da função renal em 
58%, agravamento da proteinúria em 26%, controlo terapêutico em 11% 
e IRA em 5%. A Tabela 1 resume as características entre o grupo BR1 e o 
grupo BR2.

Tabela 1

Caracterização clínica e histológica da BR1 e BR2 

BR1 BR2 p

Idade (anos) 27,78 ± 11 32,3 ± 13

Creatinina sérica (mg/dL) 1,41 ± 1,4 3,15 ± 2,6 0,006

Proteinúria (g/24 horas) 2,7 ± 2,5 3,5 ± 1,67 0,09

HTA 47% 79% 0,04

Proliferativa mesangial 63% 47% 0,3

Proliferativa extra -capilar 15% 5% 0,3

Glomeruloesclerose global 31% 68% 0,02

Hialinose arteriolar/espessamento da íntima 21% 58% 0,02

Atrofia tubular/ fibrose intersticial ligeira 37% 21% 0,3

Atrofia tubular/ fibrose intersticial moderada 21% 11% 0,4

Atrofia tubular/ fibrose intersticial severa 0% 63% 0,00002

Os doentes com função renal agravada na BR2, tinham como função renal 
inicial uma creatinina média de 1,2 ± 0,4 mg/dL e na BR2 uma creatinina 
média de 3,99 ± 1,69 mg/dL. Na BR 2, verificou -se lesões 
tubulointersticiais(atrofia tubular/fibrose intersticial) severas em 82 %, 
glomeruloesclerose global em 82 % e hialinose arteriolar em 54%. Os 
doentes com proteinúria agravada na BR 2, apresentavam como proteinú-
ria inicial 1,38g/24horas e na segunda biópsia 4,54g/24 horas. Na BR2, 
constatou -se fibrose tubulointersticial difusa em 60% e glomerulosclerose 
global em 60%. Dos doentes submetidos a BR2 para controlo terapêutico, 
foi possível observar agravamento da atrofia tubular/fibrose intersticial 
num doente e melhoria da proliferação mesangial noutro.O doente com 
IRA na BR2 apresentava uma glomerulonefrite extracapilar. Conclusões: 
Concluímos que um número muito reduzido de doentes com IgAN foi 
submetido a uma segunda BR. O principal motivo que condicionou a 
realização da BR2 foi a degradação da função renal. Numa percentagem 

elevada de doentes, verificou -se evolução das lesões para a cronicidade 
(fibrose tubulointersticial severa e glomeruloesclerose global) e alterações 
vasculares, limitando assim a estratégia terapêutica.

 PO -QU033

GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA E LINFOMA FOLICULAR - ASSOCIAÇÃO 
OU COINCIDÊNCIA?

Patrícia Aires Neto (1); Henrique Vieira Gomes (2); Mário Campos (3)

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

O envolvimento renal nos distúrbios linfoproliferativos é infrequente o que 
é particularmente verdade nos Linfomas Não Hodgkin. A patologia glome-
rular encontrada é diversificada. Apesar de raros e inconsistentes 
descrevem -se casos de envolvimento glomerular sem mecanismo etiopa-
togénico estabelecido mas que em muitos deles, pela intensidade de 
expressão conduzem ao diagnóstico inicial ou de recidiva do distúrbio 
linfoproliferativo. Os autores apresentam o caso clínico de um doente do 
sexo feminino de 72 anos de idade, com antecedentes patológicos de 
pancreatite aguda de etiologia indeterminada, Diabetes mellitus tipo 2 e 
linfoma folicular diagnosticado em 2006, recidivado desde Fevereiro de 
2009, sob atitude expectante. Medicada apenas com insulina. Observada 
em Abril de 2009 por se encontrar subfebril, nauseada e com noção de 
urina escurecida sem alterações de débito urinário com cerca de 1 sema-
na de evolução. Referia ainda a presença de um exantema purpúrico com 
cerca de 3 meses de evolução. Negava outras queixas. No exame objec-
tivo destacava -se a presença de 2 adenomegálias de consistência duro-
-elástica, móveis em localização cervical posterir com cerca de 2 cm de 
maior eixo e a presença de um exantema purpúrico palpável com lesões 
em estadios maturativos diferentes, sem prurido, com atingimento prefe-
rencial dos membros inferiores, com distribuição indiferente (região 
extensora/ flexora). A evolução clínico -laboratorial (anemia normocítica, 
normocrómica com Hemoglobina de 11,2 g/dL, creatininémia normal em 
Fevereiro de 2009 e 3,5 mg/dL na admissão), presença de sedimento 
urinário activo e proteinúria de 2 g em 24 horas) sugeriu tratar -se de uma 
glomerulonefrite rapidamente progressiva. Foi submetida a biópsia renal 
que evidenciou uma glomerulonefrite crescêntica paucimune. Iniciou de 
imediato terapêutica com corticóide e ciclofosfamida. Do restante estudo 
efectudo destaca -se a existência de hipergamaglobulinémia policlonal, 
crioglobulinas séricas negativas, estudo de autoimunidade com ANCAS 
negativos, anticorpos antinucleares negativos, Anticorpo anti - membrana 
basal glomerular negativo. Fracções C3 e C4 do Complemento sérico 
inalteradas. Marcadores víricos negativos (AgHbs, Anti -HCV e HIV). A 
doente está actualmente com creatininémia sérica de 1,5 mg/dL com 
proteinúria de 1 g/24 H a fazer ciclofosfamida 100 mg/dia e com o distúr-
bio linfoproliferativo em remissão completa. Na revisão da literatura 
apenas foram encontrados 5 casos publicados de glomerulonefrite cres-
cêntica paucimune, 2 dos casos em linfoma linfocítico, 2 casos em Linfo-
ma de células do manto e 1 dos casos em Linfoma B difuso de grandes 
células.

 PO -QU034

NEFROPATIA DE IGA: GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA 
– UMA APRESENTAÇÃO INVULGAR

Patrícia Aires Neto (1); Henrique Vieira Gomes (2); Mário Campos (3)

(1) Nefrologia / Serviço de Nefrologia / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Serviço de Nefrologia / Coimbra / Portugal
(3) Nefrologia / Serviço de Nefrologia / Coimbra / Portugal

A nefropatia de IgA é a glomerulopatia mais prevalente à escala mundial. 
Trata -se de uma entidade com expressão clínico – laboratorial e histoló-
gica variável. A apresentação clínica de insuficiência renal rapidamente 
progressiva com tradução histológica em glomerulonefrite crescêntica tipo 
2 ocorre em menos de 5% dos casos. Os autores apresentam o caso clí-
nico de um indivíduo do sexo masculino de raça causasiana, com 50 anos 
de idade, com antecedentes patológicos de fissura da abóbada palatina 
bilateral completa e diagnóstico recente de Hipertensão arterial. Sem 
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hábitos tabágicos, etílicos, medicamentosos ou de consumo de drogas 
ilícitas. Doente transferido para uma Unidade Hospitalar com a especiali-
dade de Nefrologia por quadro clínico (HTA grau II, sem edemas periféri-
cos, sem hematúria, sem hemorragia alveolar e sem outras queixas sisté-
micas) e laboratorial (aumento progressivo de creatininémia de normal há 
cerca de 2 meses para 3 mg/dl, com azoto ureico de 51 mg/dl, sedimento 
urinário activo, proteinúria de 2,0 g em 24 H, pesquisa de auto -anticorpos 
com resultado preliminar pANCA positivo e anemia normocítica normocró-
mica) compatível com glomerulonefrite renal rapidamente progressiva. Na 
admissão o doente iniciou prednisolona e ciclofosfamida oral. Do estudo 
efectuado no Serviço de Nefrologia constatou -se uma hipergamaglobuli-
némia policlonal, crioglobulinas séricas negativas, AgHbs negativo, Anti -HCV 
negativo, Anti -HIV 1 e 2 negativos, complemento sérico normal, factor 
reumatóide negativo, padrão de autoimunidade com ANA padrão mosque-
ado (+++), sem anti – dsDNA, Anti La/SSB e Anti –Ro/SSA positivos, Anti 
– Sm e Anti - RNP negativos, pANCA positivo com MPO positivo, cANCA 
negativo, anticorpo anti -membrana basal glomerular negativo, Ac anti-
-cardiolipina negativo. A ecografia renal evidenciou aumento difuso da 
ecogenicidade do parênquima renal bilateralmente com diferenciação 
parenquimo -sinusal conservada. Foi efectuada biópsia renal que revelou 
tratar -se de uma glomerulonefrite proliferativa extracapilar com envolvi-
mento focal e segmentar e a imunoflurencência sugeriu origem em Nefro-
patia de IgA. Manteve a terapêutica iniciada na admissão. Apenas aos 3 
meses evidenciou melhoria da função renal com creatininémia de 1,5 mg/
dl e proteinúria de 1g nas 24 H, nesta data iniciou redução pregressiva 
de corticoterapia com manutenção de dose completa de ciclofosfamida.

 PO -QU035

UM CASO DE GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA NECROTIZANTE

Patrícia Aires Neto (1); Henrique Vieira Gomes (2); Mário Campos (3)

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

Glomerulonefrite rapidamente progressiva é a tradução clínica de uma entida-
de histológica designada por glomerulonefrite crescêntica. Em 1914 Volhard e 
Fahr usaram com o mesmo significado a expressão “nefrite subaguda” com 
correspondência histológica descrita por “nefrite extracapilar”. Os autores 
apresentam o caso – clínico de um doente do sexo feminino com 70 anos de 
idade, com antecedentes patológicos de doença ulcerosa péptica, patologia 
benigna da tiróide, nefrite intersticial aguda associada a ibuprofeno confirma-
da por biópsia renal e estudo de autoimunidade com p -ANCA com MPO 
positivo. Seguida em consulta de Medicina Interna manteve estabilidade clínico-
-laboratorial sem evidência de envolvimento de órgão –alvo, embora com 
persistência do padrão de autoimunidade supracitado. Dez anos após, a 
doente foi admitida no Serviço de Urgência com um quadro clínico de febre 
prolongada, tosse com expectoração hemoptóica, astenia, oligoanúria e colú-
ria de instalação recente. Apresentava -se consciente e orientada, mucosas 
descoradas e desidratadas, polipneica, tensão arterial de 154/54 mmHg, aus-
cultação cardíaca regular, auscultação pulmonar com diminuição do murmúrio 
vesicular à direita e sem edemas periféricos. Analiticamente apresentava ane-
mia normocítica e normocrómica severa com hemoglobina de 6,0 g/dl, creati-
ninémia de 10 mg/dl e azoto ureico de 110 mg/dl, acidose metabólica compen-
sada e com insuficiência respiratória hipoxémica ligeira. A radiografia do tórax 
mostrou uma opacidade do lobo médio sugestivo de pneumonia lobar. As 
hipóteses de diagnóstico mais prováveis recaíram sobre a glomerulonefrite 
rapidamente progressiva com síndrome pulmão -rim [Síndrome de Goodpastu-
re e com menor probabilidade Granulomatose de Wegener e Síndrome de 
Churg –Strauss] e glomerulonefrite pós -infecciosa. Iniciou terapêutica hemodia-
lítica de urgência e antibioterapia de largo espectro por via endovenosa. Do 
estudo etiológico realizado ressalta -se um estudo de autoimunidade com 
pANCA positivo e anticorpo anti -membrana basal glomerular positivo. Efectuou-
-se biópsia renal. Iniciou plasmaferese associada a corticoterapia e ciclofosfa-
mida pela presunção clínica de se tratar de uma doença por anticorpo anti-
-membrana basal glomerular concomitantemente com vasculite p - ANCA. A 
biópsia renal evidenciou uma glomerulonefrite proliferativa extracapilar com 
lesões necrotizantes severas e fenómenos de vasculite necrotizante sem 
depósitos imunes detectáveis na imunofluorescência. Realizou 6 sessões de 
plasmaferese de cerca de um volume plasmático e meio por sessão (aproxi-
madamente 4 litros) durante duas semanas. Não se obteve melhoria clínico-
-laboratorial pelo que se suspendeu a plasmaferese e a terapêutica imunos-
supressora. Foi integrada em programa crónico de hemodiálise.

 PO -QU036

NEFROPATIA DE IGA CRESCÊNTICA SOB TERAPÊUTICA 
COM CORTICOSTERÓIDES E CICLOFOSFAMIDA – A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

Sara Meireles (1); Francisca Barros (1); Mariana Neves (1); Manuela Sousa (1)

(1) Serviço de Medicina Interna / Hospital de São João / Porto / Portugal

A Nefropatia de IgA é a causa mais frequente de glomerulonefrite primá-
ria nos países desenvolvidos. Actualmente, é reconhecida como causa 
importante de insuficiência renal terminal em cerca de 50% dos doentes. 
Os indicadores clínicos mais significativos de progressão são a hipertensão, 
a proteinúria acima de 1g/dia e a presença de lesões graves na biópsia 
renal inicial, como crescentes e fibrose intersticial. Apesar da sua preva-
lência, o tratamento ideal é assunto de contínuo debate. Doente do sexo 
masculino, 18 anos, sem antecedentes patológicos de relevo ou medicação 
habitual, iniciou quadro de lombalgia bilateral, hematúria macroscópica e 
disúria com 4 dias de evolução. Sem febre, artralgias, alterações visuais, 
exantemas, petéquias ou edemas. Sem história de uso de fármacos ou 
amigdalites de repetição. Sem história familiar de nefropatia ou surdez. 
Na admissão encontrava -se apirético e com tensão arterial de 124/70 
mmHg. Restante exame objectivo sem particularidades. Analiticamente com 
anemia microcítica hipocrómica (Hb 12.8 g/dL), sem leucocitose ou trom-
bocitopenia, azotemia grave (ureia de 244 mg/dL e creatinina 10.6 mg/dL), 
hipoproteinemia e hipoalbuminemia, PCR de 68.1 mg/L, sem alterações do 
ionograma, DHL, perfil hepático ou lipídico. Estudo da coagulação normal. 
Exame sumário da urina com proteinúria de 2.00 g/L, leucoeritrocitúria 
(4752 leucócitos e 581 eritrócitos/campo), piúria e bacteriúria. Radiografia 
torácica normal. Ecografia reno -vesical com ecodoppler documentando 
“rins com dimensões aumentadas (14 cm) e contornos regulares. Marcada 
hiperecogenecidade do parênquima renal bilateralmente, condicionando 
diferenciação corticomedular. O estudo doppler não evidenciou trombose 
venosa aguda das veias renais”. Urina 24h com proteinúria nefrótica (3.8g/
dia). Estudo imunológico negativo. Sem elevação do título de antiestrepto-
lisina -O. Iniciou hemodiálise e pulsos de metilprednisolona 1000 mg/dia. 
Realizou biópsia renal ao 3º dia que foi compatível com nefropatia de IgA 
crescêntica. Associou -se ciclofosfamida 1,5 mg/Kg/dia à prednisolona oral 
1 mg/Kg/dia com melhoria progressiva da função renal, pelo que suspen-
deu hemodiálise ao 10º dia (PCr 1.9 mg/dL). Por infecção do tracto uriná-
rio com isolamento de Escherichia coli foi medicado com ciprofloxacina 
250 mg 12/12h. Teve alta orientado para a consulta de Nefrologia. O 
presente caso clínico revela uma forma de nefropatia de Iga crescêntica 
com proteinúria nefrótica e insuficiência renal aguda à apresentação. Estes 
factores são preditivos de prognóstico reservado, assim como o sexo 
masculino. Contudo, o tratamento combinado de corticoterapia e ciclofos-
famida permitiu uma evolução favorável com recuperação da função renal. 
Este caso vem reforçar a utilidade do tratamento imunossupressor em 
doentes com critérios clínicos de mau prognóstico.

 PO -QU037

DIALISADOR AN69ST – UMA ALTERNATIVA EM DOENTES COM RISCO 
HEMORRÁGICO?

Mário Raimundo (1); Catarina Teixeira (1); Edgar Almeida (1); Fernando Abreu (1); 
António Gomes Costa (1)

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

A heparinização do circuito extra -corporal(CEC) de hemodiálise(HD) está 
contra -indicada nos doentes com risco hemorrágico. Em regra, nestes casos 
efectuam -se lavagens do CEC com solução salina o que acarreta potenciais 
desvantagens (eficácia dialítica, perda de sangue devido a coagulação, 
aumento da taxa de ultrafiltração, aumento do trabalho de enfermagem). 
Estão disponíveis dialisadores AN69ST que obviam a necessidade de 
heparinização sistémica, sendo o “priming” efectuado com solução hepa-
rinizada (heparina fica adsorvida ao filtro prevenindo a coagulação). O 
presente estudo tem por objectivo avaliar se ocorre efeito anticoagulante 
sistémico com a utilização do dialisador AN69ST e comparar a sua eficácia 
dialítica com outro dialisador de características semelhantes, utilizado com 
o procedimento habitual de lavagens. Desenhou -se um estudo prospecti-
vo, “open -label” em “cross -over”, sendo incluídos DRC estadio Vd inter-
nados e a efectuar HD no Hospital de Santa Maria (critérios de exclusão: 
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hemorragia activa/risco hemorrágico; portadores de cateter venoso central; 
terapêutica anticoagulante). Cada doente efectuou um tratamento de 4h 
de HD com o dialisador Nephral ST300 (GambroR), efectuando o “priming” 
com solução heparinizada, e outro com o dialisador Polyflux140H (Gam-
broR), sem heparinização do CEC e com o procedimento de lavagens. 
Recolheram -se produtos biológicos em 4 tempos (T=0, T=1, T=4, T=7 
horas) para determinação de parâmetros de coagulação (Actividade anti-
-factor Xa, aPTT, TP), parâmetros hematológicos (hemograma, plaqueto-
grama) e ureia plasmática. Foi efectuada avaliação semiquantitativa da 
coagulação do dialisador, registado o nº de eventos de coagulação do 
CEC, tempo de hemostase e nº de eventos de trombose do acesso. 
Apresentam -se os resultados preliminares do estudo – 13 doentes. 
Verificou -se que ocorre efeito anticoagulante sistémico quando utilizado 
o dialisador AN69ST, constatando -se aumento estatisticamente significa-
tivo da actividade anti -factor Xa à 1ª (média 0.042±0.029; p=0.005) e à 
4ª hora de tratamento (média 0.030±0.025; p=0.017) relativamente ao 
valor basal (média 0.013±0.018). Nos tempos de coagulação verificou -se 
prolongamento significativo do TP à 1ª hora de tratamento (média 
0.38s±0.22s; p=0.044). Quando utilizado o Polyflux140H não se encontra-
ram diferenças significativas nos parâmetros de coagulação. Não se 
detectaram diferenças significativas na Taxa de Redução de Ureia nas 4 
horas de HD, no tempo de hemostase e na avaliação semiquantitativa da 
coagulação do filtro. Ocorreram 2 episódios de coagulação do CEC com o 
procedimento de lavagens e apenas 1 com o dialisador AN69ST. A utili-
zação do filtro AN69ST com “priming” com solução heparinizada parece 
condicionar efeito anticoagulante sistémico, embora de pequena magni-
tude, sem benefícios na eficácia dialítica.A significância clínica deste 
efeito em doentes com risco hemorrágico está ainda por determinar. 
Salienta -se que os resultados apresentados devem ser interpretados com 
cautela dada a reduzida dimensão da amostra até agora estudada.

 PO -QU038

ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS NUTRICIONAIS DE DOENTES 
EM HEMODIÁLISE

Ana Mira (1); Fernando Macário (1); Luís Freitas (2); Levi Guerra (3)

(1) Hemodiálise / Dialave – Diálise de Aveiro / Aveiro / PT
(2) Hemodiálise / Clínica de Diálise da Figueira da Foz / Figueira da Foz / PT
(3) Hemodiálise / D.V. – Diálises do Vouga / Águeda / PT

A malnutrição é comum em IRC em tratamento regular de hemodiálise 
(HD), associando -se ao aumento da morbilidade e mortalidade desta 
população. O objectivo do presente trabalho foi descrever a associação 
entre variáveis bioquímicas e antropométricas. A metodologia de recolha 
de dados e análise laboratorial foi uniformizada. Os 330 doentes (♂198, 
♀132) tinham em média 65,9 ± 14,7 anos, PS 66,8 ± 13,5 kg, IMC 25,1 ± 
4,8 kg/m2, PR 68,2 ± 6,7 kg, %PR 98 ± 19, GPID 2,14 ± 1,18 kg, %GPID 
3,2 ± 1,7 e Kt/V 1,79 ± 0,47. Os resultados laboratoriais médios foram: 
Hb 11,5 ± 1,3 mg/dl, ureia pré -diálise 128 ± 33 mg/dl, creatinina 8,6 ± 2,4 
mg/dl, albumina 4,1 ± 0,4 g/dl, proteínas totais 7,1 ± 0,5 mg/dl, nPCR 1,15 
± 0,27 g/kg/dia, K 5,2 ± 0,8 mmol/l, P 4,8 ± 1,3 mg/dl e Ca 9,0 ± 0,7 mg/
dl. Encontrou -se correlação entre as variáveis: 1) A %PR com a idade 
(ρ= -0,243, p<0,0001), IMC (ρ=0963, p<0,0001), ureia préHD (ρ=0,162, 
p=0,003), albumina (ρ=0,187, p=0,001). 2) O IMC com a creatinina 
(ρ=0,163, p=0,003), fósforo (ρ=0,157, p=0,004), colesterol total (ρ=0,213, 
p<0,0001), HDL (ρ= -0,162, p=0,003) e LDL (ρ=0,145, p=0,009), triglicerí-
deos (ρ=0,347, p<0,0001) e proteínas totais (ρ=0,124, p=0,024). 3) A 
%GPID com a idade (ρ= -0,287, p<0,0001), PR (ρ= -0,110, p=0,046), ureia 
préHD (ρ=0,217, p<0,0001), creatinina (ρ=0,199, p<0,0001), Na pósHD 
(ρ=0,344, p<0,0001) e Kt/V (ρ=0,171, p=0,002). 4) A albumina com a 
idade (ρ= -0,375, p<0,0001), PS (ρ=0,158, p=0,004), IMC (ρ=0,109, 
p=0,049), ureia préHD (ρ=0,169, p=0,002), creatinina (ρ=0,396, p<0,0001), 
hemoglobina (ρ=0,168, p=0,002), fósforo (ρ=0,165, p=0,003), colesterol 
HDL (ρ=0,113, p=0,041), nPCR (ρ=0,159, p=0,004), proteínas totais 
(ρ=0,501, p<0,0001) e PCR (ρ= -0,332, p<0,0001). 5) A nPCR com a altura 
(ρ= -0,114, p=0,039), ureia préHD (ρ=0,941, p<0,0001), creatinina (ρ=0,334, 
p<0,0001), P (ρ=0,265, p<0,0001), colesterol total (ρ=0,123, p=0,025), 
Kt/V (ρ=0,286, p<0,0001) e a PCR (ρ= -0,138, p=0,012). Os resultados 
revelam que há associação entre variáveis nutricionais, permitindo prever 
a variação de alguns parâmetros nutricionais através da variação dos 
restantes. Contudo, mais estudos deverão ser realizados para aprofundar 
o conhecimento dessa associação com outros factores, nomeadamente, 
os sócio -demográficos.

 PO -QU039

BIOIMPEDÂNCIA EM HEMODIÁLISE: INDICADOR DO ESTADO NUTRICIONAL 
E INFLAMATÓRIO?

Cristina Garagarza (1); Patrícia Matias (2); Catarina Sousa Guerreiro (1); Tiago Amaral (1); 
Carina Ferreira (1); Inês Aires (1); Cristina Jorge (2); Célia Gil (1); Aníbal Ferreira (2)

(1) Clínica de Diálise / Dialverca / Forte da Casa / Portugal
(2) Núcleo de Investigação / NIDAN / Lisboa / Potugal

Os doentes em hemodiálise (HD) com desnutrição calórico -proteica apre-
sentam frequentemente níveis elevados de marcadores inflamatórios, que 
se associam a maior morbilidade e mortalidade. Este estudo transversal, 
teve como objectivo avaliar a associação entre parâmetros laboratoriais, 
nutricionais e composição corporal, analisada por bioimpedância. Foram 
estudados 75 doentes em HD, com idade média de 63.1±15.6 anos, 49% 
do sexo feminino, 29% diabéticos, com tempo médio em HD de 32.2±27.1 
meses. Foi efectuada análise univariada e um p<0.05 foi considerado 
significativo. A desnutrição (avaliada inversamente pela relação água 
intracelular / peso corporal) correlacionou -se positivamente com a idade 
(r = 0.57; p<0.001), ferritina (r = 0.37; p = 0.01) e a proteína C -reactiva 
(PCR) (r = 0.41; p = 0.008) e correlacionou -se negativamente com a 
albumina (r =  -0.44; p = 0.006) e com os níveis de 25 -hidroxivitamina D3 
(r =  -0.42; p = 0.007). Por outro lado, a hiperhidratação (água extracelu-
lar / peso corporal) correlacionou -se positivamente com a PCR (r = 0.34; 
p=0.009) e negativamente com os níveis de 25 -hidroxivitamina D3 (r = 
 -0.40; p = 0.006). Relativamente aos parâmetros nutricionais, o Índice de 
Massa Corporal (IMC) correlacionou -se negativamente com a relação água 
intracelular / peso corporal (r =  -0.39; p = 0.01) e com a relação água 
extracelular / peso corporal (r =  -0.37; p = 0.01) e a Avaliação Subjectiva 
Global (SGA) correlacionou -se positivamente com a relação água extrace-
lular / peso corporal (r = 0.25; p = 0.03). De acordo com estes dados, as 
relações água intracelular / peso corporal e água extracelular / peso cor-
poral, revelam -se bons indicadores do estado nutricional e inflamatório 
dos doentes em HD.

 PO -QU040

INFLUÊNCIA DA DESNUTRIÇÃO PROTEÍCO -CALÓRICA NA ANEMIA 
E METABOLISMO FÓSFORO -CÁLCIO EM DOENTES HEMODIALISADOS

Luís Resende (1); José Mário Durães (1); Carla Gonçalves (2); Maria Amélia Teixeira (2); 
Nuno Rosa (1); Gil Silva (1); José Alves Teixeira (1); Fernando Rodrigues (1); José Augusto 
Araújo (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal
(2) Unidade de Nutrição e Dietética / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal

Introdução: A desnutrição proteíco -calórica (DPC) é frequente no doente 
em hemodiálise, associando -se a um aumento da morbilidade e morta-
lidade. Objectivos: Determinar a prevalência de DPC nos doentes em 
programa regular de hemodiálise (HD) na Unidade de diálise do Hospital 
dos Marmeleiros. Avaliar a influência da DPC na ocorrência de anemia e 
alterações do metabolismo fósforo -cálcio. Material e Métodos: Estudo 
de corte transversal. Análise retrospectiva dos processos clínicos dos 
doentes em programa regular de HD na nossa Unidade Hospitalar e 
avaliação de parâmetros analíticos (ureia, creatinina, perfil lipídico, 
albumina, proteinas totais, hemoglobina, ferritina, transferrina, proteína 
C reactiva, cálcio, fósforo, parathormona, Kt/V), antropométricos (peso, 
estatura, índice de massa corporal, medidas antropométricas), realização 
de bioimpedância (BIA) (percentagem de água corporal, massa gorda e 
massa magra) e inquérito alimentar (avaliação subjectiva global – SGA), 
no período compreendido entre Janeiro -Abril/2009. Exclusão de doentes 
em HD <3meses, infecção aguda, hepatite B e C crónica, doença infla-
matória crónica ou doenças consumptivas. Resultados: No período em 
estudo, foram avaliados 42 doentes (54,8% do sexo masculino; idade 
média 63,0±16,7 anos; tempo em HD 30,8±32,9 meses; 31% diabéticos; 
78,6% em hemodiálise de baixo fluxo; 57,1% com catéter venoso central). 
Na população em estudo, de acordo com o SGA, 7,1% dos doentes não 
apresentam DPC; 19% apresentam DPC ligeira; 66,8% DPC moderada; 
7,1% DPC grave. Os doentes foram divididos em 2 grupos: Grupo I – sem 
DPC ou DPC ligeira; Grupo II – DPC moderada a grave. O Grupo II apre-
senta idade média superior (66,7 vs 52,3 anos; p=0,21), valores meno-
res de albumina (34,1 vs 39,1 g/L; p=0,003), maior circunferência do 
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braço (29,4 vs 26,2 cm; p= 0,049) e menor ângulo de fase na avaliação 
por BIA (5,2 vs 6,2; p=0,045). Na avaliação da anemia na população em 
estudo, verificamos que os doentes do Grupo II apresentam valores de 
hemoglobina menores (10,8 vs 11,4 g/dL; p=N.S.) e maiores necessidades 
de agente estimulador de eritropoiese (AEE) (12258 vs 8181 U/semana; 
p=0,031). Quanto às alterações do metabolismo fósforo -cálcio, os valo-
res de fósforo são menores no Grupo II (4,0 vs 4,9 mg/dL; p=0,014). Na 
análise multivariada corrigida para os vários factores, a DPC avaliada 
pelo SGA não influenciou a ocorrência de anemia ou hiperparatiroidismo 
secundário. Conclusão: No nosso estudo verificámos uma prevalência de 
DPC na nossa população de 92,9%, em especial nos doentes mais ido-
sos. Parece haver uma influência negativa da DPC na ocorrência de 
anemia, com consequente aumento das doses de AEE. A hipofosfatémia 
é uma consequência da DPC.

 PO -QU041

VALORAÇAO DA DISTRIBUIÇAO DA AGUA CORPORAL TOTAL 
EM PACIENTES MAIORES DE 65 ANOS EM HEMODIALISE 
MEDIANTE BIOIMPEDANCIA

Flávio Ferreira Morong (1); Ferreira F, Martinez C, Macias R, Garcia de Vinuesa E, Barroso 
S, Ruiz -Calero R, Esparrago j, Cubero JJ.

(1)  Nefrologia – Hospital Infanta Cristina / SES – Sistema Estremenho de Saude / Badajoz 
/ Espanha

Introdução: A bioimpedancia eléctrica é uma ferramenta útil para a valo-
ração da composição corporal na população geral. Seu uso se generalizou 
à população de hemodiálises para analisar o estado nutricional e para 
ajustar o peso seco. Os pacientes anciões devido à cor mobilidade asso-
ciada apresentam pior estado nutricional quando estudado mediante 
parâmetros analíticos. O objectivo do nosso estudo foi analisar o estado 
nutricional dos pacientes maiores de 65 anos que se encontrava em 
programa de hemodiálises. Material e metodo: Analisou -se a composição 
corporal dos pacientes em hemodiálises mediante Bioimpedancia (BIA 101 
Body Composition Analizer Akern S.r.l.) Seleccionaram -se aqueles pacien-
tes maiores de 18 anos que levavam mais de 3 meses em hemodiálise. 
Os dados se expressam como media (SD) ou percentagem. Utilizamos o 
t -student para dados independentes. Resultados: Incluíram -se 53 pacien-
tes que estavam em programa de hemodiálises (35 homens e 18 mulheres) 
com uma média de idade de 58.5 (14.2) anos. Destes um 34% eram 
maiores de 65 anos. A etiologia da insuficiência renal foi: Nefropatia 
Diabética 7 (13,2%), Nefropatia vascular 5 (9,4%), por causas desconhe-
cida 20(37,7%, Nefrites intersticial crônica 3 (13,2%) Poliquistosis renal 5 
(9,4%), Glomerulopatia biopsiada 7 (13,2%), outras 6 (11,3%). Não existiu 
diferença significativa no IMC, KT/V nem na composição de água corporal 
entre os menores e maiores de 65 anos: 25.1 (5.1) vs 25.9 (4.6); 1.61 (0.3) 
vs 1.68 (0.3); 52.3 (7.8) vs 50.9 (5.9) respectivamente (p=NS). Nos pacien-
tes menores de 65 anos a distribuição da água corporal total era princi-
palmente intracelular: 44.0%(10.5) vs 38.2% (7.5) respectivamente,p=0.04, 
enquanto que o s pacientes maiores de 65 anos, a distribuição da água 
corporal total era principalmente extracelular: 61.8%(7.5) vs 56.0% (10.5) 
p=0.04. Os pacientes menores de 65 anos apresentavam uma maior 
massa muscular: 39.5% (6.6) vs 31.9% (5.2) p< 0.001. Conclusões: Apesar 
de não existir diferenças em percentagem de água corporal total entre os 
maiores e menores de 65 anos, a distribuição da mesma é principalmen-
te extracelular nos pacientes maiores correspondendo assim com uma 
menor massa muscular e, portanto com um pior estado nutricional.

 PO -QU042

EXPERIÊNCIA DO SECTOR DE HEMODIÁLISE DO SERVIÇO 
DE HEMODIÁLISE E TRANSPLANTAÇÃO RENAL DO CHLN -HSM 
NO ÚLTIMO TRIÉNIO

Ana Cortesão Costa (1); Catarina Teixeira (1); Edgar Almeida (1); António Gomes da 
Costa (1)

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

O Centro Hospitalar Lisboa Norte é uma unidade polivalente, que 
compreende o Hospital de Santa Maria e o Hospital Polido Valente, e 

que dispõe de uma ampla gama de especialidades (médicas, médico-
-cirúrgicas e cirúrgicas) com múltiplas Unidades de Cuidados Intensivos 
e que presta apoio a aproximadamente um milhão de habitantes. Por 
outro lado, o Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal garante o 
tratamento dialítico a cerca de 1000 doentes renais crónicos em pro-
grama de diálise em Centros de Hemodiálise Extra -hospitalar protoco-
lados com o CHLN, e que são internados nesta Unidade Hospitalar. 
Deste modo, a actividade desenvolvida no Sector de Hemodiálise 
constitui um pilar do funcionamento do Serviço de Nefrologia e Trans-
plantação Renal do CHLN. Avaliámos, retrospectivamente, a experiên-
cia deste Sector no último triénio (2006 -2008). Durante este período 
foram tratados 4260 doentes (2130 homens; idade média: 68.72±16 
anos; 1106 em 2006, 1223 em 2007 e 1931 em 2008). Foram realizadas 
29608 sessões de hemodiálise intermitente (672 sessões com Unida-
de Móvel de Descalcificação e Osmose Inversa, RO): 8931 (744.3 
sessões/mês) em 2006, 9415 (784 sessões/mês) em 2007 e 11262 
(938.5 sessões/mês) em 2008. Foram efectuadas 94 hemoperfusões 
(26 em 2006, 38 em 2007 e 30 em 2008) a 31 doentes (3.03 sessões/
doente) e 153 plasmafereses (44 em 2006, 53 em 2007 e 56 em 2008) 
a 28 doentes (5.46 sessões/doente). No último triénio, o Sector asse-
gurou o tratamento dialítico a 63 doentes em regime ambulatório, 
sendo a maioria provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa. Durante este período 325 doentes (201 homens, idade 
média: 68.3±17.4 anos) internados em Unidades de Cuidados Intensi-
vos foram submetidos a terapêutica depurativa contínua, a que cor-
respondeu uma média de 6.9±3.7 dias de tratamento/ doente. O 
Sector de Hemodiálise possibilita o tratamento depurativo extracorpo-
ral a um número significativo de doentes, que tem crescido de modo 
constante nos últimos anos, respondendo às solicitações dos Centros 
de Hemodiálise Extra - hospitalar que se articulam com o Hospital HSM 
e dos Serviços desta Unidade Hospitalar, incluíndo as unidades de 
cuidados intensivos.

 PO -QU043

MONITORIZAÇÃO “ON -LINE” DA UREIA – EXPERIÊNCIA DE UMA CLÍNICA 
DE DIÁLISE

Susana Machado (1); Fernando Macário (1); Levi Guerra (1)

(1) Diálises do Vouga / Diaverum / Águeda / Portugal

Introdução: Uma boa eficácia dialítica condiciona uma menor morbili-
dade e mortalidade dos doentes em hemodiálise. A monitorização 
“on -line” da ureia faculta uma informação detalhada sobre a cinética 
da ureia intradialítica e a dose de diálise fornecida. No entanto, a sua 
utilização não é regra devido ao consumo de tempo e um acréscimo 
dos custos associados a material adicional. Objectivo: Comparar a 
monitorização “on -line” da ureia com o modelo da cinética da ureia 
na determinação da eficácia dialítica. Material e métodos: Estudo 
retrospectivo de insuficientes renais em programa trissemanal de 
hemodiálise. A dose de diálise fornecida baseou -se no parâmetro KT/V. 
Utilizou -se o Diascan (Gambro®) para monitorização “on -line” da ureia. 
Para cada um dos doentes, determinou -se o KT/V de 3 formas: 1 -cálculo 
pela fórmula de Daudirgas; 2 - obtido na sessão de diálise do dia da 
colheita de sangue; 3 - obtido pela média de todas as sessões do mês 
de estudo. Resultados: Analisou -se um total de 66 doentes, 38 homens 
e 28 mulheres com uma média etária global de 69,3±14,6 anos e um 
tempo médio de permanência em hemodiálise de 45,7±43,3 meses. 
Aproximadamente 77% dos doentes cumpriu tratamento por fístula 
arterio -venosa e 12% por catéter venoso central de longa duração. A 
média do débito de sangue foi de 373,9±39,9 ml/min. O KT/V médio 
calculado através da colheita de sangue foi de 1,82±0,31. A média do 
KT/V obtido no Diascan no dia da colheita foi de 1,53±0,30 enquanto 
a média dos valores obtidos em todo o mês foi de 1,48±0,27. 
Verificaram -se diferenças estatísticas entre os KT/V (1 vs 2; 1 vs 3 e 2 
vs 3, p=0,00). Conclusão: Na população em estudo, o KT/V “on -line” 
revelou -se um parâmetro variável entre as sessões de diálise, ao 
longo do mês. Tendo em conta esta variabilidade, os autores ques-
tionam a prática actual de utilizar apenas o valor obtido através da 
colheita de sangue, como indicador da eficácia dialítica. Além disso, 
a monitorização “on -line” da ureia possibilita adicionalmente a detec-
ção precoce de problemas com a dose de diálise fornecida pelo que 
consideramos que este método deverá ser introduzido de uma forma 
rotineira na prática clínica.
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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM DOENTES ONCO -HEMATOLÓGICOS 
EM CUIDADOS INTENSIVOS

Paulo Santos (1); José Maximino (1); Filomena Faria (2); Ana Paiva (1); Sandra Silva 
(1); Jorge Baldaia (1); Alfredo Loureiro (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Instituto Português de Oncologia Porto – EPE / Porto / Portugal
(2)  Unidade de Cuidados Intensivos / Instituto Português de Oncologia Porto – EPE / 

Porto / Portugal

Introdução: Dos doentes oncológicos admitidos em cuidados intensivos 
(CI), os doentes hematológicos são os que têm maior incidência de 
insuficiência renal aguda com necessidade de tratamento de substituição 
renal (TSR). As decisões terapêuticas, como o tratamento substitutivo 
renal, podem ser difíceis não só pela gravidade do quadro clínico mas 
também pela disponibilidade limitada de estudos que as fundamentem. 
Objectivo: Analisar o prognóstico e identificar factores preditivos de 
mortalidade nos doentes onco -hematológicos que necessitaram de TSR 
em CI. Doentes e métodos: Estudo retrospectivo dos doentes Onco-
-Hematológicos tratados com técnicas contínuas de substituição renal na 
UCI do IPO -Porto, entre Janeiro de 2000 e Agosto de 2009. Resultados: 
Foram tratados 62 doentes (n=62), dos quais 63% eram do sexo mascu-
lino, com uma média etária de 46,4±17 anos. As neoplasias mais frequen-
tes foram LA (54%) e LNH (19%). 27 doentes (43,5%) eram transplantados 
de medula óssea – TMO. À admissão, 93,5% apresentavam insuficiência 
respiratória aguda, 83,9% insuficiência renal aguda, 69,4% choque sép-
tico e 50% neutropenia (neutrófilos<0,5 x 109/L). Os índices APACHE e 
SAPS médios à admissão foram de 27,8±7 e 62,5±19, respectivamente. 
42% realizaram ventilação não invasiva (VNI) e 83,9% necessitaram de 
ventilação mecânica invasiva.10 doentes realizaram apenas VNI (16%). A 
taxa de sobrevivência na UCI foi de 34% (n=21). No que respeita a mor-
talidade não se encontraram diferenças significativas em relação aos 
seguintes parâmetros: tipo de neoplasia, idade, presença de choque 
séptico, neutropenia, tempo prévio ao início de tratamento substitutivo 
renal, tempo em substituição renal e tempo de internamento em UCI. Os 
índices de gravidade também não foram significativamente diferentes 
(APACHE: 28,8 vs 25,6 6, p=NS; SAPS: 64,6 vs 58,3, p=NS). Os doentes 
do sexo masculino apresentaram tendência a maior mortalidade (74% vs 
52% p=0,09), assim como os TMO (81,5% vs 54,3% p<0,05). Nos doentes 
submetidos a ventilação invasiva a mortalidade foi significativamente 
superior (75% vs 20% p<0,05). Em análise multivariada de regressão 
logística as variáveis que se correlacionaram de forma independente com 
a mortalidade foram: necessidade de ventilação invasiva (OR: 18,4; CI 
95%: 1,7 -189,3), sexo masculino (OR: 4,7; CI 95%: 1,12 -19,7) e ser TMO 
(OR: 4,2; CI 95%: 1,0 -17,9). Conclusões: Os doentes Onco -Hematológicos 
submetidos a terapêutica de substituição renal na UCI tiveram sobrevi-
vência idêntica às séries de doentes não Oncológicos. Os índices de 
gravidade frequentemente utilizados na prática clínica (SAPS e APACHE) 
não têm valor preditivo nesta população.

 PO -QU045

EXPERIÊNCIA DE 6 MESES COM ACTIVADOR CONTÍNUO DOS RECEPTORES 
DA ERITROPOIETINA (MIRCERA®) EM HEMODIÁLISE

Mónica Fructuoso (1); Luís Oliveira (1); Catarina Prata (1); Rui Castro (1); Teresa Morgado (1)

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

O activador contínuo dos receptores da eritropoietina MIRCERA (metoxi 
polietilenoglicol -epoetina beta) foi aprovado para o tratamento da ane-
mia na IRC e permite uma administração única mensal. Avaliámos 25 
doentes em Hemodiálise sob tratamento prévio com outro AEE alterado 
para MIRCERA durante um período de 6 meses, em regime de adminis-
tração mensal. Os doentes encontravam -se estáveis clínica e analitica-
mente nos últimos 3 meses e sob tratamento de substituição renal há 
32 meses [12 -253]. A idade média era de 67±20 anos, com predomínio 
do sexo masculino (56%). As principais etiologias da IRC eram: indeter-
minada (32%), nefropatia diabética (16%) e glomerulonefrite crónica 
(16%). Como comorbilidades apresentavam HTA (n=18), insuficiência 
cardíaca (n=12), diabetes mellitus (n=5), cirrose hepática (n=3), mieloma 
múltiplo (n=2), gastrite crónica (n=2), neoplasia da bexiga (n=1), infec-

ção VIH (n=1) e colite isquémica (n=1). Um doente estava hipocoagula-
do. Dez doentes estavam sob darbepoetina alfa e 15 doentes sob epo-
etina beta. A dose média semanal de EPO era de 11800±6758 U. A 
conversão para MIRCERA foi efectuada segundo o RCM. A dose inicial 
foi de 208±73 μg e manteve -se estável (196±97 μg ao 6º mês; p=NS). 
A hemoglobina (Hb) e o hematócrito (Ht) iniciais eram de 11.6±1.0 g/dl 
e 34.8±3.3% e desceram significativamente do 3º ao 6º mês (11.3±1.5 g/
dl vs 10.5±1.3; 34.8±3.3% vs 32.4±3.9; p<0.05). A saturação de transfer-
rina e ferritina não se alteraram (27±16% vs 25±16%; 376±272 ng/ml vs 
427±375; p=NS). Registámos como complicações nesse período: hemor-
ragia digestiva (n=3), hemorragia pelo acesso vascular (n=3), infecção 
do acesso vascular (n=2) e outras infecções (n=3). Dois doentes foram 
submetidos a revisão cirúrgica do acesso vascular e um doente a trans-
plantectomia. Os doentes sem complicações apresentaram Hb estável 
(11.5±1.3 g/dl ao 1º M, 10.8±1.2 ao 6º M; p=NS) e os doentes com com-
plicações sofreram queda de Hb do 3º ao 6º mês (11.2±1.7 g/dl ao 3º M, 
10.4±1.5 ao 6º M; p<0.05). A Hb média mensal não ultrapassou as 13 g/
dl. Três doentes apresentaram subida para > 13 g/dl no 1º mês, com 
descida subsequente. O nº de unidades de sangue transfundidas no 1º 
trimestre foi significativamente inferior ao 2º (1 vs 16; p<0.05). A tensão 
arterial sistólica (TAs) e diastólica (TAd) não aumentaram significativa-
mente (131±19 e 61±14 mmHg aos 0 M, 133±21 e 59±14 ao 6º M; p=NS) 
nem houve alteração da terapêutica anti -hipertensora. Nenhum doente 
apresentou défice de ácido fólico ou vitamina B12. O peso seco, albu-
mina sérica e PCRn mantiveram -se estáveis. A dose de diálise foi ade-
quada e não variou durante o follow -up. Nenhum doente registou efeitos 
adversos. Um doente faleceu por cirrose hepática. O tratamento com 
MIRCERA numa única administração mensal permitiu níveis estáveis e 
seguros de Hb ao longo dos 6 meses de follow -up após conversão de 
epoetina beta ou darbepoetina alfa, excepto nos doentes com compli-
cações infecciosas ou hemorrágicas.

 PO -QU046

SÍNDROME DE LESÃO AGUDA DOS GÂNGLIOS DA BASE: MANIFESTAÇÃO 
RARA EM DOENTES DIABÉTICOS HEMODIALISADOS

Ana Cabrita (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); Isabel Pinto (1); Rute Relvas (2); 
Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal
(2) Serviço de Neurologia / Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE / Lisboa / Portugal

Introdução: À semelhança da aterosclerose, também a urémia e o trata-
mento dialítico podem condicionar importantes alterações neurológicas, 
particularmente no doente diabético em hemodiálise. Neste contexto, têm 
sido descritos distúrbios agudos extrapiramidais, que embora pouco 
reconhecidos e compreendidos, são englobados na Síndrome de Lesão 
aguda dos gânglios da base. Objectivo: Os autores pretendem apresentar 
um caso de Síndrome de Lesão aguda dos gânglios da base. Caso: Doen-
te de sexo masculino, 61 anos de idade, hipertenso, com DM tipo 2 não 
insulino -tratado e nefropatia diabética em hemodiálise há três anos, sem 
queixas neurológicas anteriores até recorrer ao Serviço de Urgência por 
quadro de disartria, apatia e dificuldade da marcha, de instalação pro-
gressiva, com 3 semanas de evolução. Objectivamente, apresentava len-
tificação ideo -motora, discurso imperceptível, festinação da marcha e 
rigidez com sinal da roda dentada. Analiticamente, Hb -10,1 g/dL; BUN - 70 
mg/dL; Cr -13,5 mg/dL. A ressonância magnética crâneo -encefálica revelou 
hipodensidade bilateral e simétrica dos gânglios da base de etiologia 
tóxico -metabólica. A actividade electroencefalográfica não apresentou 
alterações, assim como os doseamentos toxicológicos, de vitamina B12 e 
ácido fólico, serologias e pesquisa de vasculites. A terapêutica com gaba-
pentina e levodopa, acompanhada de intensificação da hemodiálise e de 
um programa de reabilitação física traduziu -se numa resposta clínica 
satisfatória com regressão completa do quadro. Discussão e Conclusão: 
De facto, quadros agudos de movimentos involuntários de origem extra-
piramidal associados a lesões agudas dos gânglios da base são expeccio-
nalmente raros em doentes com doença renal crónica terminal. Existem 
apenas 25 casos de Síndrome de Lesão aguda dos gânglios da base 
reportados na literatura, nenhum ainda descrito em Portugal. Sugere -se 
que a sua etiopatogenia se encontra relacionada não só com a urémia, 
como também com a diabetes e a própria hemodiálise. Importa reconhe-
cer precocemente esta entidade, de modo a contribuir para o esclareci-
mento da sua etiopatogenia e possivelmente para uma prevenção e tra-
tamento mais adequados.
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RASTREIO DE DEPRESSÃO EM DOENTES RENAIS CRÓNICOS EM DIÁLISE, 
EM FASE DE “LUA DE MEL”

Mónica Chaves (1); Serafim Guimarães (1)

(1) – Caledial, Centro de Hemodiálise de Gaia, SA / Caledial, Centro de 
Hemodiálise de Gaia, SA / Vila Nova de Gaia / Portugal

Introdução e Objectivos: A depressão é frequente nos doentes em diá-
lise, tendo já sido associada a prognóstico desfavorável. Aponta -se 
frequentemente a perda de autonomia como causa de depressão neste 
grupo de doentes. É, no entanto, frequente assumir que nos primeiros 
meses de diálise os doentes se encontram no período de “Lua de Mel”, 
que corresponde a uma fase de recuperação de parte da capacidade 
funcional. Quisemos fazer um rastreio de depressão neste contexto, na 
nossa unidade, de abertura recente, tentando referenciar os doentes em 
maior risco, bem como identificar aqueles em que o tratamento medica-
mentoso anti -depressivo em curso é adequado. Doentes e Métodos: Para 
o rastreio de depressão utilizou -se o Beck Depression Inventory (BDI), 
numa versão validada para língua portuguesa, sendo os dados recolhidos 
em entrevistas presenciais realizadas pela mesma médica. Foram inqui-
ridos 34 doentes renais crónicos em HD regular (26 homens), com uma 
idade média de 66,41±16,1 anos. O tempo em diálise variou entre 1 e 63 
meses, sendo a média de 11,74±10,1. Para análise, este tempo foi cate-
gorizado por trimestres. Havia 6 doentes activos, 27 reformados e um 
desempregado. O agregado familiar era de 2,97±1,4 pessoas. Em relação 
ao estado civil, 22 eram casados, 2 divorciados, 2 solteiros e 8 viúvos. 
Quanto à dependência funcional (avaliada pela escala de Barthel), 21 
eram independentes e os restantes apresentavam variáveis graus de 
dependência: 7 ligeira, 1 moderada, 4 grave e 1 muito grave. Resultados: 
As pontuações obtidas no BDI permitiram escalonar os doentes em: sem 
depressão (14 doentes – 41,9%), depressão ligeira (9 – 26,5%), depres-
são moderada (10 – 29,4%) e depressão grave (1 – 2,9%). Os resultados 
correspondentes ao tempo de diálise e à dependência funcional, 
encontram -se nas tabelas anexas:

Tabela 1

Variação com o tempo de diálise

0 -3 M 4 -6 M 7 -9 M 10 -12 M 13 -15 M 16 -18 M 19 -21 M

Normal 43 33 43 25 33 57 0

D. ligeira 2 33 14 50 0 29 50

D. moderada 29 33 43 25 67 14 0

D. grave 0 0 0 0 0 0 50

valores em %

Tabela 2

Depressão e incapacidade funcional

Independente
Incap. 
ligeira

Incap. 
moderada

Incap. 
grave

Incap. 
muito grave

Normal 48 29 100 25 0

D. ligeira 19 29 0 50 100

D. moderada 29 43 0 25 0

D. grave 5 0 0 0 0

valores em %

Dos doentes com algum grau de depressão (20), só 11 (55%) estão medi-
cados. Conclusões: 1. Mesmo nos primeiros tempos de diálise mais de 
metade dos doentes (58,1%) apresentam algum grau de depressão, con-
trariando o conceito de fase de “Lua de Mel”. 2. Na nossa amostra há 
uma tendência para os doentes com depressão já estarem medicados 
farmacologicamente por critérios clínicos. Ainda assim 50% dos doentes 
com algum grau de depressão não estão medicados. 3. Devido ao peque-
no tamanho da nossa amostra não temos dados para identificar padrões 
de risco para os mais susceptíveis. 4. Este problema requer um seguimen-
to e intervenção prolongados.

 PO -QU048

UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
DE DOENTES EM DIÁLISE: REVISÃO SISTEMÁTICA

Teresa M. Salgado (1); Teresa A. Silva (2); Shalom I. Benrimoj (3); Fernando Fernan-
dezLlimos (4)

(1) Sócio -Farmácia / Faculdade de Farmácia Universidade de Lisboa / Lisboa / Portugal
(2) Sócio -Farmácia / Faculdade de Farmácia Universidade de Lisboa / Lisboa / Portugal
(3) Pharmacy Practice / Faculty of Pharmacy University of Sydney / Sydney / Australia
(4) Sócio -Farmácia / Faculdade de Farmácia Universidade de Lisboa / Lisboa / Portugal

Introdução: A qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS) em 
doentes renais tem sido estudada quer a partir de instrumentos genéricos, 
quer a partir de instrumentos específicos para a doença. Objectivo: Ava-
liação da frequência de utilização de instrumentos de QVRS para insufici-
ência renal crónica terminal (IRCT) na literatura internacional. Métodos: 
Realizou -se uma pesquisa no Pubmed utilizando o query «“Quality of 
Life”[MH] AND “questionnaire”[MH] AND (“Renal Dialysis”[MH] OR “Renal 
Insufficiency”[MH])» no dia 7 Abril 2009. As referências bibliográficas foram 
analisadas independentemente por dois investigadores e as discrepâncias 
entre eles esclarecidas por um terceiro. A classificação foi feita consoante 
os artigos descrevessem: ‘criação/validação de um questionário para 
medição de qualidade de vida em insuficiência renal crónica’, ‘adaptação 
transcultural’, ‘revisões/comentários’, ‘utilização de questionários em 
doentes com IRCT’, ou ‘artigos sem menção a qualquer questionário de 
qualidade de vida’. Como critérios de exclusão estabeleceu -se: artigos em 
outra língua que não a inglesa, artigos publicados no ano de 2009, artigos 
em que a palavra qualidade de vida é utilizada de forma retórica e não 
como outcome humanístico, e medição de qualidade de vida em outras 
doenças, em doentes que receberam um transplante renal ou em familia-
res e prestadores de cuidados a doentes com IRCT. Resultados: Um total 
de 480 artigos foram recolhidos e analisados. Deles 194 foram excluídos, 
21 descreviam criação/validação, 13 adaptação transcultural, 27 tratavam-
-se de revisões/comentários, 31 não mencionavam a utilização de qualquer 
questionário de QVRS e 194 referiam a utilização de questionários para 
medição de QVRS. Destes últimos, contaram -se 180 artigos que utilizavam 
instrumentos genéricos (92.8%) e 49 em que foram usados instrumentos 
específicos (25.2%). Verificou -se que muitos estudos utilizam simultanea-
mente vários instrumentos genéricos para medir QVRS e que os instru-
mentos específicos mais utilizados têm sido o KDQOL -SF e o KDQ. Dis-
cussão: Os instrumentos específicos mais utilizados têm sido o KDQOL -SF 
e o KDQ, o que pode explicar -se com base no curto tempo de adminis-
tração e, no caso do KDQOL -SF, tratar -se de um instrumento que inclui o 
instrumento genérico SF -36 bem como dimensões específicas para IRCT. 
Também o CHEQ apresenta esta última vantagem, embora apresente maior 
tempo de administração. Conclusão: Constatou -se que a medição da QVRS 
em doentes com IRCT é feita predominantemente recorrendo a instrumen-
tos genéricos, sendo os específicos mais escassamente utilizados.

 PO -QU049

GRAVIDEZ EM HEMODIÁLISE: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Bernardo Faria (1); Joana Vidinha (1); Cátia Pêgo (1); Tânia Sousa (1); Jesus Garrido 
(1); Vera Silva (2); James Anderson (2); Sérgio Lemos (1); Carla Lima (1); Giovanni 
Sorbo (1); Edgar Lorga (1)

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital São Teotónio – Viseu / Viseu / Portugal
(2) Unidade de Medicina Fetal / Hospital São Teotónio – Viseu / Viseu / Portugal

A incidência exacta da gravidez nos doentes em programa regular de 
hemodiálise é de difícil documentação, embora se reconheça como uma 
entidade rara. A etiologia para a subfertilidade destes doentes é multifac-
torial, e inclui alteração da líbido, alterações hormonais que condicionam 
distúrbios do ciclo menstrual, malnutrição, toxinas urémicas, e utilização 
de fármacos (anti -hipertensores e anti -eméticos). A tendência temporal 
para o aumento da taxa de incidência e de sobrevivência fetal tem sido 
explicada pela melhoria da qualidade dialítica e da abordagem multidisci-
plinar durante a gestação. De seguida apresentamos um caso de gravidez 
de sucesso numa doente renal crónica em programa regular de hemodiá-
lise (PRHD). Mulher de 31 anos, com doença renal crónica de etiologia 
indeterminada em PRHD desde há 11 anos, após transplante renal com 
falência precoce do enxerto. Como co -morbilidades apresentava hiperpa-
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ratiroidismo secundário, anemia em tratamento com darbepoetina, PRA de 
98%, e antecedentes de 1 gestação em diálise com abortamento no segun-
do trimestre. Após o diagnóstico da gravidez, a doente foi transferida para 
a unidade hospitalar de hemodiálise às 10 semanas de gestação. Iniciou 
então programa diário de hemodiálise (3 horas, 6 dias por semana, com 
dialisador Helixone® 1.8m2, Qb 200ml/min). Foi utilizado um banho de 
diálise com [K+] de 3 mEq/L, [Ca2+] de 1.5 mmol/L e [HCO3 -] de 27 mmol/L, 
com bom controlo do equilíbrio electrolítico e ácido -base. O estado de 
volemia foi avaliado clinicamente e também ecográficamente (pré e pós-
-hemodiálise) pela medição do fluxo arterial uterino e umbilical. A doente 
apresentou hipertensão posteriormente controlada com o ajuste do peso 
seco e tratamento com alfa -metildopa e antagonista dos canais de cálcio. 
Verificou -se também um agravamento da anemia que foi corrigida através 
do aumento da dose de darbepoetina para além da suplementação com 
ferro. Apresentou bom desenvolvimento fetal, com parto às 33 semanas 
e 2 dias, sendo o recém -nascido normal. A gravidez na diálise, já de si 
rara, ocorre com muito menor frequência em doentes com tratamento 
hemodialítico de longa duração. Este é um caso de uma doente em PRHD 
com duração de 11 anos e com um aborto prévio, no qual o controlo 
estrito da volemia, a prevenção da hipocalémia e alcalémia, a redução do 
ambiente urémico e o controlo da anemia foram conseguidos através de 
uma abordagem multidisciplinar (Nefrologia, Medicina Materno -Fetal), e 
terão sido factores que contribuíram para o sucesso da gravidez.

 PO -QU050

HEMODIÁLISE COMO DOENÇA IMUNOSSUPRESSORA – FORMA RARA 
DE DIARREIA INFECCIOSA

Luís Resende (1); Catarina Teixeira (2); Sónia Silva (2); Alexandra Pignatelli (3); Maria 
João Palhano (3); Fernando Neves (2); José Barbas (2); António Gomes Costa (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia e Transplantação renal / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal

Introdução: Ao contrário do que acontece em doentes imunodeprimidos, 
a colite a citomegalovírus (CMV) é rara em doentes imunocompetentes. 
Na presença de factores que diminuam a imunidade, o risco de colite a 
CMV aumenta. Caso clínico: Doente de 63 anos, sexo feminino, caucasia-
na, insuficiente renal em hemodiálise (HD) desde 20/08/2004 por nefrite 
intersticial e hidronefrose do rim esquerdo. Internada a 29/12/2008 por 
quadro de febre, astenia, anorexia, perda ponderal, dores articulares 
generalizadas com impotência funcional, diarreia aquosa (6 -8 dejecções/
dia, sem sangue, muco ou pús) e cólicas abdominais com 1 semana de 
evolução. Ao exame objectivo apresentava -se febril (38ºC), hipotensa, 
desidratada, palpação abdominal difusamente dolorosa mas sem defesa. 
Acesso vascular de HD (enxerto do membro superior esquerdo) sem fré-
mito ou sopro, com discretos sinais inflamatórios. Analiticamente com 
anemia (hemoglobina 7,7g/dL) e elevação dos parâmetros inflamatórios 
(leucócitos 16300 com 86% neutrófilos, Proteina C reactiva 30mg/dL). 
Internada com o diagnóstico de infecção do acesso vascular iniciando 
antibioterapia empírica com vancomicina e gentamicina. Durante o inter-
namento, apesar de melhoria analítica (PCR 6,0mg/dL), manteve diarreia 
aquosa (5 -6 dejecções/dia), cólicas abdominais e aparecimento de úlceras 
aftosas na cavidade oral. Hemoculturas e coproculturas com pesquisa de 
ovos e parasitas e toxina do clostridium difficile persistentemente nega-
tivas. TAC abdomino -pélvica sem alterações. Colonoscopia de 14/01/2009 
com “colite segmentar e úlcera rectal (infecciosa?) – biópsia”. Colheu novas 
coproculturas e serologias para vírus enterotróficos (hepatite B eC, HIV 1 
e 2, Enterovírus, citomegalovirus). Iniciou loperamida e messalazina. Alta 
hospitalar com melhoria clínica a 25/01/2009, orientada para a consulta 
de Gastroenterologia. O resultado dos exames em curso revelou positivi-
dade para o citomegalovírus (anticorpo anti -CMV IgM +, PCR DNA -CMD 
256 cópias). Biópsia da mucosa do cólon com inclusões intranucleares 
virais positivas para o CMV. Reinternada a 02/02/2009 mantendo o quadro 
clínico. Inicia a 04/02/2009 ganciclovir 100mg ev 3x/semana após a hemo-
diálise, com remissão da diarreia ao 4º dia e melhoria clínica e analítica 
progressivas, com PCR DNA -CMV negativo ao 14º dia de tratamento. 
Cumpre 4 semanas de terapêutica, tendo alta hospitalar a 8/03/2009, 
permanecendo assintomática e sem clínica sugestiva de recaída. Conclusão: 
No caso clínico apresentado, a hemodiálise actuou como um factor de 
risco que diminuiu a imunidade. Embora não seja consensual a duração 
do tratamento na colite a CMV em doentes imunocompetentes, a evolução 
clínica da doente permitiu a suspensão da terapêutica após 4 semanas.

 PO -QU051

ANEMIA, FEBRE E ESPLENOMEGÁLIA EM DOENTE HEMODIALISADO

Ricardo Vizinho (1); Hermínia Estibeiro (1); Teresa Adragão (1); Margarida Gonçalves (1); 
Acácio Pita Negrão (1); Carlos Lucas (1); José Diogo Barata (1)

(1) Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Lisboa / Portugal

A febre Q pode manifestar -se sob uma forma crónica, rara e potencial-
mente fatal. Há 2 casos publicados de febre Q crónica em doentes em 
hemodiálise (HD). A manifestação mais frequente da doença crónica é a 
endocardite, sendo a doença valvular prévia o principal factor de risco. 
Descreve -se o caso de um doente com DRC em HD, com angiodisplasia 
do delgado, portador de prótese valvular mecância e anticoagulado em 
ambulatório, seguido em consulta de Hematologia por anemia, a que se 
veio a associar sindroma febril intermitente e esplenomegália. Investigação: 
anemia n/n, 4% de reticulócitos; LDH elevada e haptoglobina reduzida; 
electroforese de protéinas normal e auto -imunidade sem alterações excep-
to Coombs directo positivo; culturas negativas; reacções de Widal, Hud-
leson, VDRL, CMV, VEB, VHC, VHB, VIH, Mantoux e marcadores tumorais 
negativos; Mielograma e Endoscopia Alta: sem alterações; TAC corpo 
inteiro: esplenomegália; Ecocardiogramas seriados sem evidência de leak 
da prótese ou de vegetações. Apesar de transfusões e de dose optimiza-
da estimulador de eritopoietina, registou -se crescente dificuldade no 
controlo da anemia, que veio a evoluir para pancitopénia. Iniciou predni-
solona, 60mg/dia. Foi posteriormente internado, em contexto de sépsis. 
Por serologia compativel com febre Q crónica, veio a iniciar doxiciclina e 
cloroquina, tendo -se documentado evolução clínica desfavorável, com 
óbito. Ilustra -se o grau de suspeição necessário para o diagnóstico da 
febre Q crónica, a baixa sensibilidade das técnicas ecocardiográficas 
(provavelmente haveria vegetação) e o mau prognóstico, frequentemente 
associado ao diagnóstico tardio. A frequência do diagnóstico de febre Q 
crónica em doentes em HD, não se podendo excluir o seu sub -diagnóstico, 
poderá dever -se a esta população ser caracteristicamente envelhecida, 
diminuindo a probabilidade das vias tradicionais de contágio e, por outro 
lado, ao facto de terem acesso facilitado a antibioterapia que poderá ter 
efeito contra a Coxiella burnetti.

 PO -QU052

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DAS NOVAS MEMBRANAS FX HDF

Tiago Amaral (1); Ana Carina Ferreira (1); Patrícia João Matias (1); Cristina Jorge (1); 
Inês Aires (1); Célia Gil (1); Aníbal Ferreira (1)

(1) Dialverca / Clinica de Hemodiálise / Alverca / Portugal

A Fresenius Medical Care desenvolveu um novo tipo de membranas espe-
cialmente adaptadas à hemodiafiltração on -line (HDF) com elevado volume 
de reinfusão, as quais apresentam uma estrutura interna que permite um 
maior fluxo transmembranar, aumentando a eficácia da técnica convectiva.
Estudo prospectivo observacional para avaliar a eficácia e segurança das 
novas membranas HDF -FX -Class 600 e 800 na diálise de pequenas e médias 
moléculas na modalidade HDF em pré -diluição e compará -las com mem-
branas de polissulfona de alta permeabilidade, mas de área maior.
Foram comparadas as membranas FX -600 -HDF com as FX -80 e as mem-
branas FX -800 -HDF com as FX -100, respectivamente. Seleccionaram -se 20 
doentes habitualmente em HDF pré diluição com as membranas FX 80 e 
20 doentes com as membranas FX 100. Avaliaram -se parâmetros clínicos 
e laboratoriais (Kt/V, P; beta -2 microglobulina; ureia) pré e pós HDF, com 
cada uma das membranas estudadas. Foi ainda registado o aspecto final 
do dialisador e monitorizada a pressão transmembranária (PTM) máxima 
nas duas sessões de HDF, realizadas a meio da semana, com 15 dias de 
intervalo. Mantiveram -se as mesmas condições de HDF: tempo de diálise, 
calibre das agulhas, débito de bomba de sangue e anticoagulação no 
tempo em que decorreu o estudo. O volume de reinfusão foi determinado 
automaticamente pelo monitor de HDF, em função do hematócrito e da 
albuminémia, que mantiveram o mesmo valor durante as 2 semanas do 
estudo. O débito da solução dialisante (Qd) foi estabelecido automatica-
mente com um rácio de 1,2 x o débito da bomba de sangue. Foram utili-
zados monitores 5008 da Fresenius Medical Care. Não se incluíram 
doentes que realizavam HDF por cateter, que tinham realizado sessões 
extraordinárias ou que faziam HDF >3x por semana. Os resultados foram 
analisados estatisticamente, utilizando o teste t de Student emparelhado.
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Não se registaram nenhumas complicações médicas ou técnicas nas ses-
sões realizadas com as novas membranas. Os seguintes parâmetros não 
mostraram diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os dois 
tipos de membranas: beta -2 microglobulina pós HDF, redução da beta -2 
microglobulina (pré -pós HDF), Kt/v, URR, variação do P (pré -pós HDF), 
aspecto do dializador e pressão venosa máxima. Pelo contrário, a pressão 
transmembranária máxima e a pressão transmembranária média foram 
significativamente superiores e o volume de reinfusão foi inferior nas 
sessões com as novas membranas HDF -FX -Class 600 e 800. Podemos 
concluir que na técnica de HDF on line em pré -diluição as membranas 
FX -HDF -Class 600 e 800 são pelo menos tão eficazes, na remoção de 
pequenas e médias moléculas quanto as membranas de maior área FX 80 
e 100. Para além do menor consumo de polissulfona, as novas membranas 
associaram -se respectivamente a menor consumo de líquido de reinfusão, 
ambos contribuindo para uma menor agressão ambiental.

Resultados

  FX  FX HDF  P 

 B2 microglobulina pós (ng/ml)  1722  1694  0.64 

 Kt/v médio  1.36  1.35  0.88 

 URR média %  74.1  74.6  0.72 

 Delta fósforo média (mg/dl)  2.7  2.8  0.58 

 PV Max média (mmHg)  254  261  0.24 

 PTM máxima média (mmHg)  209  232  0.002 

 PTM média média (mmHg)  159  174  0.02 

 Volume reinfusão médio (litros)  45.9  42.3  0.001 

 PO -SE053

ALTERAÇÕES DO METABOLISMO MINERAL ÓSSEO NA FASE 
PRÉ -DIALÍTICA: ESTUDO PILOTO

Catarina Teixeira (1); Ana Cortesão Costa (1); Mário Raimundo (1); Cristina Pinto Abreu (1); 
Fernando Abreu (1); Edgar Almeida (1); António Gomes Costa (1)

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

A hiperfosfatémia e o défice de 1,25 -dihidroxivitamina D3 contribuem para 
o aparecimento de hiperparatiroidismo secundário e doença óssea, mais 
frequentemente a partir do estadio 3 da doença renal crónica (DRC). O 
uso de quelantes do fósforo e de vitamina D activada, bem como a res-
trição alimentar de fósforo são essenciais para a prevenção e controlo 
desta situação. Foram avaliados 177 doentes que frequentaram as Consul-
tas de Nefrologia Geral e de Rins Poliquísticos entre 15/09/09 e 04/11/09. 
Destes, 89 eram homens e 88 mulheres, com idades compreendidas entre 
11 e 89 anos (média 57,3). A etiologia da doença renal foi nefropatia 
diabética em 28 (15,8%), nefroangioesclerose hipertensiva em 26 (14,7%), 
ADPKD em 65 (36,7%), glomerulonefrite crónica em 38 (21,5%) e outras 
etiologias em 20 (11,3%). Desasseis porcento dos doentes (n= 28) apre-
sentava DRC estadio 1; 17% (n=30), 31% (n=54), 26% (n=46) e 11% (n=19) 
encontravam -se nos estadios 2, 3, 4 e 5 da DRC respectivamente. Nos 92 
doentes em que se pesquisou a calcémia, 9 (9,8%) apresentavam 
cálcio<8,4mg/dL (11,1%; 22,2%; 55,6% e 11,1% nos estadios 1, 3, 4 e 5 
respectivamente). Em 14 (15,1%) dos 93 indivíduos onde se estudou a 
fosfatémia foi encontrado fósforo>4,6mg/dL em 14,3%; 35,7% e 50% 
daqueles nos estadios 3, 4 e 5 respectivamente. Em 80 doentes foi estu-
dada a PTH, encontrando -se níveis superiores a 70pg/mL em 44 (25%; 
54,5% e 20,5% nos estadios 3, 4 e 5 respectivamente). Mas 45,8% daque-
les em estadio 4 apresentavam PTH>110pg/mL e 55,6% dos doentes em 
estadio 5 tinham PTH>300pg/mL. Dezasseis doentes estavam medicados 
com carbonato de cálcio (1 em estadio 1, 2 em estadio 3, 9 em estadio 4 
e 4 em estadio 5) e 27 faziam calcitriol (1 em estadio 3; 15 em estadio 4 
e 11 em estadio 5). Cinco doentes foram medicados com ambos (3 em 
estadio 4 e 2 em estadio 5). Entre os 37 indivíduos medicados (excluído 
o doente em estadio 1 que apresentava hipocalcémia de outra causa); 
35,14% apresentavam valores de calcémia, fosfatémia e PTH adequados 
ao seu estadio de doença renal. Em 43,24% verificou -se mau controlo 
mineral por aumento da PTH, da fosfatémia ou de ambas em 68,75%, 
18,75% e 12,5% dos casos respectivamente. Em 21,62% dos doentes 
medicados não foi possivel tirar consclusões por falta de dados. Dos 5 

doentes que faziam a associação, obteve -se controlo mineral em 4 (80%). 
As alterações do metabolismo mineral ósseo na DRC foram detectadas a 
partir do estadio 3 neste grupo, em concordância com a literatura, sendo 
tanto mais prevalentes quanto maior o estadio da DRC. A necessidade de 
quelantes do fósforo e de calcitriol verificou -se a partir do estadio 3 da 
DRC, sendo mais prescritos conforme a gravidade da mesma (3,70%, 
19,56% e 21,05% dos doentes com DRC estadios 3,4 e 5 respectivamente 
faziam carbonato de cálcio e 1,85%, 32,61% e 57,89% dos doentes com 
DRC estadios 3, 4 e 5 respectivamente faziam calcitriol).

 PO -SE054

UM CASO DE TUMOR CASTANHO EM FASE PRÉ -DIÁLISE

Ana Natario (1); Ana Farinha (1); Pedro Cruz (1); Lúcia Parreira (1); Carlos Barreto (1); 
Carla Rocha (1); José Vinhas (1)

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

Os autores apresentam o caso de uma doente de 67 anos de idade, 
caucasiana, com antecedentes de hipertensão arterial e doença poliquís-
tica autosómica dominante do adulto com envolvimento renal e hepático, 
referenciada à consulta de Nefrologia por doença renal crónica estadio 3 
(PCr. = 2.9 mg /dl). Nessa altura apresentava hiperparatiroidismo mode-
rado (PTHi = 302 pg /ml) com níveis séricos de cálcio (8.9 mg /dl) e 
fósforo (4.2 mg /dl) normais. Foi medicada com análogo da vitamina D, 
verificando -se ligeira melhoria dos níveis de PTHi (160 a 250 pg /ml). 
Alguns meses mais tarde, surge massa dolorosa na mandíbula direita, 
aderente aos planos profundos. Neste contexto, efectuou TAC cervical que 
evidenciou lesão expansiva do corpo e ângulo da mandíbula direita, de 
conteúdo e densidade heterogéneos e remodelação da cortical óssea. 
Estes aspectos foram considerados sugestivos de tumor castanho, motivo 
pelo qual foi realizada cintigrafia das paratiroideias que não mostrou 
alterações compatíveis com adenoma ou hiperplasia glandular. Para 
esclarecimento etiológico definitivo, a doente foi submetida a biopsia da 
massa mandibular, constatando -se aspectos típicos de lesão secundária 
de hiperparatiroidismo. Durante os 3 anos subsequentes de acompanha-
mento em consulta de Nefrologia (até ao início de hemodiálise regular), 
manteve a terapêutica com análogo da vitamina D, verificando -se redução 
das dimensões da lesão mandibular nos exames de controlo. O tumor 
castanho é uma lesão benigna e focal que se distingue de outros tumores 
de células gigantes pela presença concomitante de hiperparatiroidismo. 
Associa -se mais frequentemente ao hiperparatiroidismo primário mas pode 
ocorrer também no hiperparatiroidismo secundário associado a estadios 
avançados de doença renal crónica, na maioria dos casos já em fase 
dialítica. Salienta -se a apresentação atípica deste caso de hiperparatiroi-
dismo secundário com um tipo de envolvimento ósseo cada vez mais raro 
na prática clínica.

 PO -SE055

EFICÁCIA E SEGURANÇA DA TERAPÊUTICA DO HIPERPARATIROIDISMO 
SECUNDÁRIO COM PARICALCITOL ORAL EM DOENTES RENAIS CRÓNICOS 
NOS ESTADIOS 3,4 E 5

António Sousa (1); Angela Zhygun (1); Soraia Pimenta (1); Francisco Agostinho (1); 
Marta Ferreira (1); Rui Azevedo (1)

(1) Nefrologia / Hospital Dr José Maria Grande / Portalegre / Portugal

Introdução: as alterações do metabolismo mineral e o hiperparatiroi-
dismo secundário (HPTS) surgem cedo na doença renal crónica (DRC). 
40 a 80% dos doentes (dts) com DRC com taxas de filtração glomeru-
lar (TFG) < 60 ml/min têm PTH aumentada. O seu tratamento precoce 
é defendido por muitos. A activação selectiva do receptor da vitamina 
D com Paricalcitol (PAr) IV demonstrou reduzir os níveis de PTH em 
dts em hemodiálise, sem hipercalcémia ou hiperfosfatémia significativas. 
Objectivo: estudar a eficácia e segurança do PAr oral no controle do 
HPTS nos estádios 3, 4 e 5 (não em diálise) da DRC. Material e méto-
dos: realizámos um estudo observacional, prospectivo, de 31 dts 
seguidos em consulta externa, com idade média de 78,3±8,6 anos,61% 
mulheres, 36% diabéticos,com os critérios de inclusão: TFG(C -Gault) < 
60 ml/min e não em diálise,Ca total ≤ 9,5 mg/dl,P ≤ 5,5 mg/dl, PTH 
(ECLIA Cobas Roche 10 -65 mcg/L) >195 pg/ml, sem terapêutica prévia 
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com metabolitos activos da vitamina D. Administrou -se PAr oral a todos, 
ajustando -se as doses em função dos níveis da PTH, média inicial de 
4,2 ± 1,6 mcg/sem (entre 2 e 6 mcg/sem) repartidos em 2 ou 3 doses 
semanais. O período de seguimento foi de 6,1±1,9 (2,5 -10) meses. 
Resultados: Inicialmente, a TFG média foi de 19,4±7,1 (7 -37,2) ml/min, 
o Ca sérico total médio de 8,6±0,6 (6,7 -9,5) mg/dl, o P sérico médio 
de 3,7±0,8 (2,2 -5,4) mg/dl e a PTH média de 531,6±366,8 (204 -2263) 
pg/ml. Com o tratamento houve uma diminuição significativa, da PTH 
média, aos 3 e 6 meses para 451,9±348,3 (141 -1838) pg/ml e 395,4±303,5 
(66 -1383) pg/ml, correspondendo a descidas de 15% e 25,6 % respec-
tivamente. As doses médias semanais de PAr decresceram ligeiramen-
te do início ao final do estudo (respectivamente 4,2 e 3,9 mcg). Não 
se registaram alterações significativas dos valores médios do Ca e P 
(8,6 e 3,7 vs 8,8 e 4,4 mg/dl,respectivamente no início e fim do estu-
do). Não houve alterações significativas nos valores médios de Hb, 
Ferritina, TSAT e dose de factor estimulador da eritropoiese (FEE).Os 
diabéticos tinham níveis de PTH 30% mais baixos que desceram menos 
(21,4%) que os não diabéticos (33,9%).Não se registaram suspensões 
de tratamento por intolerância digestiva.Nos 25 dts sem ajustes dos 
antihipertensores registou -se uma diminuição da PA média (inicial e 
final de 101,6 vs 98,5 mm Hg, respectivamente) estatisticamente não 
significativa. Conclusões: 1)Houve uma diminuição significativa da PTH 
aos 3 e 6 meses 2)A resposta foi paulatina ao longo do tempo conse-
quência provável das doses baixas e ligeiramente decrescentes de PAr 
utilizadas 3)As alterações dos níveis de Ca e P não foram significativas 
4)Os níveis de Hb, depósitos de ferro e doses de FEE não sofreram 
alterações importantes e 5)Não foram registados efeitos adversos 
significativos.

 PO -SE056

USO DE CINACALCET EN PACIENTES EN DIALISIS PERITONEAL

Sandra Gallego Dominguez (1); Inés Castellano Cerviño (1); Jesús P. Marin (1); Miguel 
A. Suárez Santisteban (1); Nora Gad (1); M. Teresa Mora (1); Juan Ramón Gomez -Martino 
Arroyo (1)

(1) Sección de Nefrología / Hospital San Pedro de Alcántara / Cáceres / España

Introducción: La enfermedad mineral ósea es un elemento constitutivo 
de la enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5D que condiciona la 
evolución clínica, complicaciones y supervivencia de los pacientes 
debido al favorecimiento de las calcificaciones y el riesgo cardiovascu-
lar. Objetivo: Estudiar la eficacia del cinacalcet para alcanzar las reco-
mendaciones óptimas de las guías NKF -K/DOQI para ERC -5D, asi como 
la tolerabilidad en pacientes en diálisis peritoneal (DP). Método: Estudio 
observacional prospectivo en pacientes en DP a 1 año. Resultados: Se 
incluyeron en el estudio un total de 12 pacientes, uno de los cuales fue 
excluido a los 5 meses por intolerancia digestiva severa. Seis eran 
mujeres y la edad media fue de 50,72 años. La etiología de IRC más 
frecuente fue glomerular 45% seguida de poliquistosis con el 18%. El 
tiempo medio en DP era de 20,54 meses, 9 en DPA y 2 en CAPD. Todos 
mantenían niveles de eficacia adecuados (Kt/V y CCr) excepto 3 pacien-
tes que estaban en OCPD. La evolución de los valores analíticos se 
muestran en la tabla 1.

Tabla 1

  Basal  4 meses  8 meses  12 meses 

 Ca corr (mg/dl)  9.79  9.09  8.77  9.01 

 P (mg/dl)  5.92  4.93  5.09  5.38 

 Ca X P (mg2/dl2)  58.12  44.56  44.95  48.45 

 PTHi (pg/ml)  498.27  377.55  323.88  294.86 

En un total de 4 pacientes no se consiguió los niveles óptimos recomen-
dados, dos de los cuales no toleraron aumento de la dosis de cinacalcet 
por intolerancia digestiva; en ningún momento se precisó cambio de 
concentración de calcio en las bolsas de DP. Conclusiones: 1/ El cinacalcet 
es un fármaco seguro y eficaz para conseguir el cumplimiento de los 
objetivos de las guía clínicas en pacientes en DP.2/ No hubo episodios 
de hipocalcemia. 3/ Solamente un paciente presentó intolerancia digestiva 
severa que obligó a suspensión del fármaco.

 PO -SE057

SELECTIVIDADE DOS CALCIMIMÉTICOS(CM): SIMULAÇÕES 
COM A APLICAÇÃO DE UM MODELO MATEMÁTICO

A Pires (1) (1); J Raposo (2); H G Ferreira (3)

(1) Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal
(2) Endocrinologia / Instituto Português de Oncologia / Lisboa / Portugal
(3)  Centro de Biotecnologia e Química Fina / Faculdade Ciências e Tecnologia / Costa 

Caparica / Portugal

Os CM actuam nos receptores de cálcio(RCa) alterando a sua confor-
mação alostérica. Pretendemos avaliar os efeitos dos CM no hiperpa-
ratiroidismo primário(PHP) e secundário associado à doença renal 
crónica não em diálise(CKD). Foi utilizado um modelo matemático da 
homeostasia do cálcio e do fósforo, em que os factores controladores 
são as concentrações séricas de cálcio([Ca]s), fósforo([P]s), [PTH]s e 
[calcitriol]s e os orgãos efectores são os rins(R), glândulas 
paratiroideas(GP), intestino(I) e osso. Utilizou -se a aplicação variando 
a afinidade/sensibilidade (S) dos RCa. Estabeleceram -se dois cenários: 
1)aumento primário da PTH; 2)CKD (TFG20%), obtendo -se: [PTH]s, [Ca]
s, [P]s e [calcitriol]s e as excreções urinárias de cálcio(FCaSU) e 
fósforo(FPSU). As simulações incluiram: a)aumento da S dos RCa das 
GP (PHP_PTH e CKD+CM_PTH); b)aumento da S dos RCa das GP, R e 
I (PHP_PTH_I_K e CKD+CM_PTH_I_K). Na figura A observa -se a acção 
do CM na [PTH]s. As figuras B e C mostram os efeitos provocados nos 
parâmetros estudados nos vários grupos. Quando o CM é selectivo 
para as GP há uma descida da PTH, não ocorrendo alterações no 
cálcio sérico e urinário. No CKD+CM_PTH há subida do fósforo sérico 
e diminuição da sua excreção urinária. Nas simulações PHP_PTH_I_K 
e CKD+CM_PTH_I_K observa -se descida da PTH, os níveis de calcitriol 
mantém -se e o cálcio sérico diminui associando -se a um aumento 
marcado da calciúria.
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PESQUISA DE C4D NA BIÓPSIA DE ENXERTO RENAL: SENSIBILIDADE 
E ESPECIFICIDADE DE IMUNOPEROXIDASE VS IMUNOFLUORESCÊNCIA

Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Ana Rita Santos (1); Maria João Galvão (1); 
Fernando Nolasco (1)

(1)  Laboratório de Morfologia Renal / Serviço de nefrologia do Hospital de Curry Cabral 
/ Lisboa / Portugal

Introdução: A presença de depósitos de c4d nos capilares intertubu-
lares do enxerto renal é fundamental para o diagnóstico de rejeição 
mediada por anticorpos. De acordo com Banff, os depósitos de C4d 
classificam -se como positivo focal quando depositados numa área do 
fragmento entre 10%  -50% e positivo difuso quando presentes em 
mais de 50% do fragmento. A técnica gold -standard é realizada por 
imunofluorescência em corte congelado. Os dados em relação a fia-
bilidade da pesquisa de C4d em corte de parafina são escassos. 
Objectivo: Avaliação da sensibilidade/especificidade da técnica de 
imunoperoxidase em corte de parafina em comparação com a técnica 
standard de imunofluorescência em corte congelado. Material e méto-
dos: Avaliação retrospectiva de 143 biópsias realizadas no contexto 
de disfunção do enxerto. A imunofluorescência (IF) foi executada em 
cortes congelados, utilizando o anticorpo monoclonal da Quidel®. A 
imunoperoxidase (IP) indirecta foi realizada em cortes de parafina com 
o anticorpo policlonal da Serotec®. As biópsias foram avaliadas de 
forma independente por dois nefropatologistas de acordo com a 
classificação de Banff 2007. Resultados: A IF mostrou depósitos de 
C4d nos capilares peritubulares em 64 biópsias, sendo negativa em 
79 biópsias. A avaliação da biópsia por IP revelou -se mais difícil pela 
presença de fundo e marcação inespecífica. Observámos 18,5% (12/64) 
falsos negativo e total concordância na Classificação de Banff em 
87,4% (125/143) dos casos (Tabela 1). O estudo por curva ROC mostrou 
uma especificidade de 100% e sensibilidade de 81,2 % da imunope-
roxidase em relação ao Gold Standard – imunofluorescência (AUC: 
0.906; 95% intervalo de confiança: 0.846 -0.949; p=0.0001). Conclu-
sões: A técnica de imunoperoxidase apresenta uma excelente especi-
ficidade mas menor sensibilidade na detecção de C4d na disfunção 
do enxerto renal. A avaliação por este método é mais difícil, reque-
rendo mais experiência dos observadores em relação a IF. Pensámos 
que na ausência de tecido congelado a utilização de IP para pesqui-
sa de C4d é aceitável.

Tabela 1

Classificação de C4d de acordo com Banff

Imunofluorescência Imunoperoxidase n=143

Difuso Negativo 3(2,0%)

Difuso Focal 6(4,2%)

Difuso Difuso 36(25,2%)

Focal Negativo 9(6,3%)

Focal Focal 10(7,0%)

Negativo Negativo 79(55,3%)

 PO -SE059

DOIS ANOS DE TRANSPLANTE RENAL EM DOENTES SENSIBILIZADOS 
– O QUE MUDOU?

Ana Carina Ferreira (1); Francisco Buinho (2); Paula Alcântara (2); João Sousa (1); Aníbal 
Ferreira (1); Marília Possante (1); Dulce Carvalho (1); Francisco Remédio (1); Nuno 
Candeias (2); Ana Mateus (2); Hélder Trindade (1); Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / H Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Transplantação / HCVP / Lisboa / Portugal
(3) Sul / Centro Histocompatibilidade / Lisboa / Portugal

O transplante (tx) renal em doentes (dt) sensibilizados apresenta um 
risco acrescido de insucesso. Neste estudo pretendeu -se avaliar a 

evolução clínica de dt sensibilizados e submetidos a tx renal com 
crossmatch por CDC negativo ( -), ausência de anticorpo HLA específi-
co conhecido, com ou sem crossmatch positivo (+) por citometria de 
fluxo (FXM) pré tx. Anali saram -se os resultados do FXM histórico, de 
pico, basal, ao 3º dia e prospectivamente pós tx, bem como a deter-
minação prospectiva de Ac antiHLA. Caracterizou -se o receptor e o 
dador, bem como a evolução do tx. Avaliámos 30 dt com PRA médio 
75% (de 38% a 100%), 66.7% sexo feminino, 90% leucodérmicos, 
idade média (±DP) 47.9±11.9 anos (A), tempo médio em diálise 
135±60.6 meses. Tempo médio de isquémia fria 17.3±4.1h e média de 
incompatibilidades HLA 4.7±0.8. Follow up (fup) médio de enxerto 
(enx) funcionante 18.4±4.2 meses, com sobrevida do enx 86.7%, 
incluindo 1 perda cirúrgica, e Pcr final 1.2±0.4 mg/dl. Todos os dt 
receberam indução com Timoglobulina e gamaglobulina poliespecífica 
(IGIV) em perfusão 48h (2g/Kg), seguida por FK, MMF e PDN. Tera-
pêutica com rituximab (RTX) foi efectuada quando FXM +. Dos 30 dt, 
60% (n=18) apresentavam prévia sensibilização contra dador, 11 dt 
apresentaram FXM – pré tx (num dt não foi possível esta determina-
ção). Apenas 27% (n=8) apresentavam FXM + ao 3º dia. Dos 26 dt 
em que foi possível a determinação do FXM pós tx, 17/26 (56.7%) 
tiveram valor + e 13/17 (76.5%) tinham apresentado valor + no pré 
tx. Os Ac anti HLA por Luminex (n=16) foram identificados em 12/16 
(40%), 11 dos quais igualmente com FXM +. A especificidade para 
dador (DSA) ocorreu em 6/12 (50%), todos com FXM +. Ocorreram 12 
episódios de rejeições (rej) confirmadas por biópsia em 10 dt: 7 
humorais (rejH), 1 vascular, 3 celulares e 1 boderline. Os episódios 
de rejH foram tratados com IGIV e RTX, e plasmaferese em 3 casos. 
A presença de C4d sem outros indícios de rej foi encontrada em 2 dt. 
Observaram -se 3 episódios de recidiva tardia de rejH, em 2 casos 
associada a rejH crónica.  Na análise univariada, os episódios de rejH 
foram mais frequentes quando FXM + pré (r=0.5, p=0.01) pós (r=0.4, 
p=0.03) ou DSA (r=0.8, p<0.0001) +. A perda do enx teve correlação 
com PRA (r=0.4, p=0 -04) e com Pcr do dador (r=0.6, p=0.02). A Pcr 
no final do fup correlacionou -se de forma positiva com FXM basal ou 
do 3º dia + (r=0.4, p=0.03), com presença DSA (r=0.5, p=0.01) e 
episódios de rejH (r=0.5, p=0.01). Apenas um dt com rejH crónica 
apresenta valores de Pcr > 3 mg/dl. Com este trabalho podemos con-
cluir que a transplantação renal em dt sensibilizados é um tratamen-
to que tem riscos, no entanto com as estratégias utilizadas é possível 
obter sobrevivências do enx de 86,7% aos 18 meses. Até à data o 
desenvolvimento de rejH crónica e disfunção do enx apenas ocorreu 
numa minoria.

 PO -SE060

METODOLOGIA LUMINEX NA ABORDAGEM DO TRANSPLANTE RENAL 
PRECOCE – ESTUDO PROSPECTIVO

Ana Carina Ferreira (1); Helena Viana (1); Inês Aires (1); Alice Lima (2); Dulce Carvalho 
(1); Aníbal Ferreira (1); Francisco Remédio (1); Rosário Sancho (2); Hélder Trindade (2); 
Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / H Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Sul / Centro Histocompatibilidade / Lisboa / Portugal

A identificação de aloanticorpos (ac) antiHLA pós transplante (tx) 
renal assume importância crescente. Neste estudo pretende -se ava-
liar o seu significado no tx renal precoce. Procedeu -se à determi-
nação prospectiva de ac antiHLA classes I e II em novos transplan-
tados, por citometria por esferas (Luminex®) nos dias 3, 7, 10, 15, 
20 e mensalmente. Em simultâneo, foi efectuado crossmatch anti 
linfocitário T por citometria de fluxo (FXM). Caracterizou -se clinica-
mente o receptor e dador, bem como a evolução do tx. Avaliámos 
34 doentes (dt), 52.9% sexo feminino, 88.2% leucodérmicos, idade 
média (±DP) 51±12.8 anos (A), tempo médio em diálise 8.3±4.5A, 
55.9% hipertensos, 11.8% diabéticos, PRA médio 13% (0% a 75%), 
com 18% dt sensibilizados (6 mulheres). Tempo médio de isquémia 
fria 17±4.7h e média de incompatibilidades HLA 4.6±1.2. Sobrevida 
do enxerto (enx) 97%, com follow up médio 8.1±3.4 meses e Pcr 
final 1.4±0.5 mg/dl, com enx funcionante. Em 14.7% (n=5/34) dos 
dt (Grupo A) observou -se FXM + basal e ac antiHLA circulantes; em 
58.8% (n=20/34, Grupo B) FXM negativo, apesar de presença de ac 
antiHLA. Nos restantes 9 dt, ambos os testes foram negativos. Nos 
dt do Grupo A, mais jovens (p=0.03) e maioritariamente mulheres 
(p=0.02), a presença de ac antiHLA específicos para dador (DSA) 
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foi mais frequente (80%; p=0.02) e com valores elevados, e a 
presença de C4d na biópsia, mesmo isolada, foi frequente (p=0.01). 
Foram todos tratados com Timoglobulina, IgEV e Rituximab (RTX). 
Apenas neste grupo se observaram 2 episódios de rejeição humoral 
– rejH - (p<0.0001) com remissão após terapêutica com RTX, IgEV (e 
plasmaferese num dt), e negativação do FXM, desaparecimento dos 
DSA, mas persistência de títulos de ac não DSA. Apenas se obser-
vou 1 episódio de rej celular, no dt com DSA negativo. Nos dt do 
Grupo B, 40% (8/20) apresentaram DSA em valor baixo. Neste gru-
po houve 5 rej celulares (25%), 3 das quais no grupo de DSA+. Na 
análise univariada, o PRA correlacionou -se com idade (r= -0.4, 
p=0.02), tempo HD (r=0.6, p<0.001), episódios de rejH (r=0.5, 
p=0.004), presença de C4d (r=0.6, p=0.001), valor FXM a partir do 
7º dia (p=0.02) e com ac anti HLA não DSA (r=0.5, p=0.006). Na 
análise multivariada, apenas com tempo em HD (p=0.04) e presen-
ça de C4d na biopsia (p<0.001). Tanto a presença de DSA como não 
DSA não se correlacionaram com outras variáveis. Este trabalho 
demonstra que a determinação seriada do FXM e de DSA em alto 
título é essencial na identificação de dt em risco de rejH, permitin-
do início de terapêutica precoce. A presença de DSA em baixo 
título, com FXM negativo não se associou a rejH, mas a rej celular, 
podendo indicar activação imunitária. A determinação de ac antiHLA 
parece ser útil na avaliação da resposta terapêutica, observando -se 
descida e negativação dos títulos de DSA. Fica por esclarecer a 
manutenção de altos títulos de não DSA, indicando uma selactivi-
dade não esperada.

 PO -SE061

GLOMERULOPATIA DO TRANSPLANTE – CARACTERIZAÇÃO E INFLUÊNCIA 
NA SOBREVIDA DO ENXERTO

Fernando Caeiro (1); Helena Viana (1); Tânia Lapão (1); Ana Santos (1); Maria do Céu 
Santos (1); Maria João Galvão (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1); João 
Ribeiro Santos (1)

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

A glomerulopatia do transplante (GT) é uma lesão histológica que 
surge no enxerto renal com uma incidência de cerca de 20% aos 5 
anos pós transplante. É caracterizada por proteinúria, hipertensão e 
disfunção progressiva do enxerto e resulta da combinação de vários 
factores imunomediados e não imunomediados. Estudamos os doen-
tes com GT diagnosticados na nossa unidade entre Janeiro de 2000 
e Fevereiro de 2009. Para isso efectuámos a revisão dos seus pro-
cessos clínicos e das primeiras biópsias com o diagnóstico de GT 
classificando -os segundo os critérios de Banff 2007. Pesquizamos a 
presença de aloanticorpos anti -HLA classe I e II por citometria de 
fluxo na altura da biópsia. Os doentes com GT estudados represen-
tam 3,2% do número de total de transplantes na nossa unidade e 
representam 2,6% de todas as biópsias de enxerto efectuadas nes-
se período. A biópsia do enxerto foi efectuada em média no dia 
2984,81 ±1647 pós transplante, apresentando na altura uma protei-
núria média de 4,11g/L ± 2,96 (n=19) e uma creatinina média de 2,99 
± 1,23 mg/dl (n=27). Foi detectado C4d em 27% dos doentes com 
GT, não se encontrando nenhuma associação com os factores de 
risco não imunológicos. Foi detectada a presença de aloanticorpos 
anti -classe I e/ou II em 50% dos doentes com GT. Não encontrámos 
associação entre presença de C4d na biópsia e presença de aloan-
ticorpos anti - HLA séricos. A GT aparece associada a lesões de 
cronicidade do enxerto: grau de fibrose intersticial mediana de 2 e 
atrofia tubular mediana grau 2 de Banff. Encontrámos uma tendên-
cia, não estatisticamente significativa para os doentes com anticor-
pos anti -HLA apresentarem GT com menor grau de atrofia tubular, 
fibrose intersticial e menor quantidade de infiltrado inflamatório nas 
áreas de fibrose (P>0,05 Fisher). Os doentes com GT apresentam 
uma sobrevida média do enxerto de 3349 dias vs 4076 dias na 
restante população (p>0,05). Não encontrámos diferença na sobre-
vida dos doentes com GT C4d positivo vs C4d negativos, ou entre 
GT e aloanticorpos anti HLA positivos vs negativos. Na população 
do nosso estudo a presença de GT não parece estar associada a 
uma redução significativa na semi -vida do enxerto. A presença de 
GT nos doentes com aloanticorpos anti -HLA parece surgir para graus 
de lesões histológicas menos importantes, podendo sugerir meca-
nismo imunológico.

Caracterização dos doentes com GT

 Número total  27 

 Idade do Receptor  40,84 ± 13,61 

 Sexo Receptor (% homens)  60% 

 Primeiro Transplante  7,4% 

 Match HLA  2,61 ± 0,96 

 PRA  0,69% ± 1,15 

 Rejeição celular prévia  40,7% 

 Rejeicção humoral prévia  7,4% 

 Idade do dador  50,0±18,9 

 Sexo do dador (% homens)  33,3% 

 Isquémia fria (minutos)  1085,51 ±288,77 

 Função tardia do enxerto  40,7% 

 Infecção CMV  40,7% 

 Hipertensão arterial  88,8% 

 Diabetes Mellitus  18,5% 

 Tabagismo  11,1% 

 Dislipidémia  37% 

 C4d (n=27) positivo  20 

 Anti - HLA (n=22) positivo  11 

Características histológicas (Banff 2007)

N.º de Glomérulos 9,3±4,3

Glomérulos Esclerosados 2,5±2,9

Ah (med) 1

Cg(med) 3

Ci(med) 2

Ct(med) 2

Cv(med) 1

Infiltrado na Fibrose(med) 1

Capilarite(med) 1

med = mediana

 PO -SE062

CINACALCET EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL – EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL 
DE SANTA CRUZ

Ricardo Vizinho (1); Patrícia Matias (1); Cristina Jorge (1); Jorge Dickson (1); André 
Weigert (1); Margarida Bruges (1); Domingos Machado (1); José Diogo Barata (1)

(1) Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Lisboa / Portugal

Objectivo: Avaliação do efeito da terapêutica com cinacalcet sobre os 
níveis séricos de cálcio, fósforo e PTH em doentes transplantados renais 
com hipercalcémia. Desenho e Método: Foram analisados 34 doentes, 
transplantados em média há 4 anos. Dezoito doentes avaliados (53%) 
tinham sido medicados com cinacalcet e quatro (12%) tinham sido sujei-
tos a paratiroidectomia antes de serem transplantados. À data de início 
da terapêutica com calcimimético todos apresentavam hipercalcémia. 
Apuraram -se retrospectivamente os resultados laboratoriais em diferentes 
períodos: antes da instituição da terapêutica com calcimimético (pré-
-cinacalcet) e depois, sequencialmente: 15 dias a 1 mês; 2 a 4 meses; 6 
a 8 meses; e 12 a 14 meses após o início dessa terapêutica. Resultados: 
Encontraram -se os resultados estatisticamente significativos: diminuição 
da calcémia, aumento da fosforémia e diminuição da PTH – ver tabela 
(a comparação entre o valor pré -cinacalcet de cálcio, de fósforo e de PTH 
com o seu valor correspondente em cada um dos seguintes períodos do 
estudo foi sempre associada a diferença estatisticamente significativa). 
Não se registaram efeitos secundários e não houve necessidade de 
interromper ou de baixar a dose de fármaco utilizada. A dose média foi 
aumentando e variou entre 30 e 51mg. Conclusão: A utilização de cina-
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calcet foi eficaz no controlo da hipercalcémia, diminuição da PTH e ele-
vação da fosforémia, não se tendo documentado efeitos secundários.

Tabela

Valores médios de Cálcio, Fósforo e de PTH 

pré -cinacalcet
15 dias 
a 1 mês

2 a 4 meses 6 a 8 meses 12 a 14 meses

Cálcio corrigido (mg/dL) 11,3 (+/ - 0.85) 10,3 (+/ -0,95) 10 (+/ -1.9) 10,4 (+/ -0,92) 10,6 (+/ -0,61)

Fósforo (mg/dL) 2,9 (+/ - 0,5) 3,2 (+/ - 0,61) 3,3 (+/ - 0,56) 3,2 (+/ - 0,44) 3,5 (+/ - 0,55)

PTHi (pg/mL) 418 345 361 234 258

A diferença entre os períodos foi significativa.

 PO -SE063

TRANSPLANTAÇÃO COM RINS PEDIÁTRICOS: RIM ÚNICO OU EM BLOCO?

Catarina Santos (1); Cristina Jorge (2); Margarida Bruges (2); André Weigert (2); Jorge 
Dickson (2); Domingos Machado (2); José Diogo Barata (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Stª Cruz / Carnaxide / Portugal

A transplantação com recurso a rins de dadores pediátricos é uma prática 
com aplicação crescente, condicionada pela escassez de órgãos. A utiliza-
ção de rim único ou em bloco permanece, contudo, controversa pois 
algumas séries documentam maior taxa de complicações e menor sobre-
vida do enxerto nos doentes receptores de rins em bloco. Com este tra-
balho pretendemos avaliar os resultados a longo prazo da transplantação 
com rim pediátrico único versus em bloco nesta Unidade de Transplante. 
De forma retrospectiva avaliámos 52 doentes submetidos a transplante 
com rim de dador com menos de 17 anos no período entre 1987 e 2008. 
Vinte e seis doentes (50%) eram do sexo masculino, idade média de 35.6 
± 18.4 anos e 39 (75%) caucasianos. Relativamente aos dadores, 34 (65.3%) 
eram do sexo masculino e idade média de 11.7 ± 5.3 anos, dos quais 21 
(40.3%) com menos de 12 anos e 11 (21.1%) com menos de 6 anos. Cinco 
doentes (9.6%) foram transplantados com rins em bloco, todos provenien-
tes de dadores com menos de 8 anos. O tempo de isquémia fria e o 
número de mismatches foram semelhantes nos receptores de rim único ou 
em bloco (p>0.05). Em 5 doentes (9.6%), todos receptores de rim único, 
observou -se função tardia do enxerto atribuível a complicações vasculares 
ou urológicas. A principal causa de perda de função a longo prazo foi a 
rejeição crónica (46%). Globalmente, a sobrevida média do enxerto foi de 
8.5 ± 5.2 anos. Nos doentes transplantados com enxerto renal de dador 
com menos de 8 anos, a sobrevida do enxerto nos receptores de rim 
único ao 3º e 5º ano foi de 92% e 77%, respectivamente, e nos receptores 
de rins em bloco de 100% para o mesmo período de observação (p=0.061 
e p=0.157). Concluímos assim que, neste pequeno grupo de doentes, a 
utilização de rins em bloco não se associou a maior taxa de complicações 
no período pós -operatório imediato e que a sobrevida do enxerto a longo 
prazo foi semelhante nos receptores de rim único ou em bloco.

 PO -SE064

SOBREVIVÊNCIA A LONGO PRAZO DO ENXERTO RENAL – CASUÍSTICA 
DE UMA UNIDADE DE TRANSPLANTAÇÃO

Susana Machado (1); Nuno Figueiredo (1); Francisco Ferrer (1); Fernando Macário (1); 
Rui Alves (1); Alfredo Mota (1)

(1)  Unidade de Transplantação Renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

Introdução: A Transplantação Renal avançou muito nos últimos anos sobre-
tudo no que se refere às sobrevivências de enxerto e de doente no primei-
ro ano, com taxas superiores a 90%. Todavia, a evolução do prognóstico 
a longo prazo não foi tão significativa tornando -se um desafio conhecer os 
factores que podem prolongar a duração do enxerto renal. Objectivo: 
Avaliar doentes com mais de 10 anos de transplante e boa função do 
enxerto renal, relativamente à evolução clínica, analítica e terapêutica. 
Material e métodos: Tratou -se de estudo retrospectivo de doentes subme-

tidos a transplante renal de rim de cadáver entre 1980 e 1998. Definiu -se 
boa função do enxerto renal pela taxa de filtração glomerular superior a 
60 ml/min/1,73m2 (estimada pela equação de Nankivell). Procedeu -se à 
análise dos seguintes parâmetros: características demográficas dos recep-
tores e dadores, imunossupressão (IS), variáveis relacionadas com a 
cirurgia e imunologia do transplante, complicações imediatas e tardias. 
Resultados: Do total dos 813 transplantes renais realizados no período 
seleccionado, apurou -se 106 doentes com boa função do enxerto na actu-
alidade (13%). Tratou -se de uma população com uma duração média de 
transplante de 14,4±3,7 anos, um predomínio do sexo masculino (56 %) e 
uma média de idades na actualidade de 55,8±11,8 anos. O tempo médio 
em diálise foi de 34,1±39,0 meses. Os órgãos foram provenientes de 100 
dadores, na sua maioria do sexo masculino (81%), com média etária de 
26,7±10,0 anos e com creatinina média na data do óbito de 1,1±0,4 mg/dl. 
A principal causa de morte foi traumatismo crânio -encefálico (95%). A 
maioria dos doentes apresentou 2 ou 3 compatibilidades HLA (46% e 31%, 
respectivamente) e o tempo de isquémia fria (IF) foi de 19,8±5,8 h. Cerca 
de 85% dos doentes não fez indução com anticorpos mono ou policlonais 
e o esquema de IS inicial mais frequente foi constituído por azatioprina, 
ciclosporina e prednisona (75% dos casos). No primeiro mês após o trans-
plante as complicações mais frequentes foram a rejeição aguda (25%), a 
função tardia de enxerto (FTE) (13%) e infecção da ferida operatória (10%). 
Os doentes com FTE apresentaram um maior tempo de IF (p=0,046). Até 
à data actual apuraram -se as seguintes complicações: infecções graves 
(42% dos doentes), diabetes pós transplante (20%); doença cardiovascular 
(13%), neoplasias (12%) e osteoporose (12%). A maioria dos doentes 
manteve IS com corticóides (62%) e ciclosporina (85%) até à actualidade. 
Salientou -se uma prevalência elevada de alguns factores de risco cardio-
vascular: hipertensão arterial (80%), aumento do colesterol -LDL (79%) e 
índice de massa corporal > 25 Kg/m2 (65%). Conclusão: A imunossupressão 
baseada num esquema convencional, sem anticorpos mono ou policlonais 
permitiu uma excelente sobrevivência do enxerto nestes doentes. Numa 
análise global, as idades jovens do dador e receptor e o número médio de 
compatibilidades HLA podem ter influenciado este resultado favorável.

 PO -SE065

OUTCOME PÓS -TRANSPLANTE RENAL EM HEMODIÁLISE E DIÁLISE 
PERITONEAL

C Freitas (1); M Fructuoso (1); L Martins (2); M Almeida (2); S Pedroso (2); L Dias (2); 
A C Henriques (2); A Cabrita (1); R Almeida (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(2) Departamento de Transplante / Hospital Santo António / Porto / Portugal

Os autores compararam os resultados relativos aos episódios de rejeição 
aguda, atraso de função renal, sobrevida do enxerto e receptor nos doentes 
submetidos a transplante renal (TR) entre Janeiro/2004 e Junho/2009, de 
acordo com a modalidade dialítica prévia (Hemodiálise -HD vs Diálise 
Peritoneal -DP). Foram incluídos 306 doentes, 38 doentes em DP, 268 em 
HD, com follow -up médio de 29± 16 meses. Registámos um predomínio do 
sexo feminino no grupo de DP (68,4% vs 36,2%, p=0,001), uma idade 
inferior aos doentes em HD (38±14 vs 46±12 anos, p=0.004) e menor tempo 
de diálise prévia ao TR (33±49 meses vs 59±157 meses, p=0,043). O núme-
ro de diabéticos era semelhante nos 2 grupos (DP 2,6%, HD 8,2%, p=0,22). 
A idade do dador (DP 43±13 anos, HD 45±14 anos; p=0.30), o número de 
identidades em HLA (HD 2±1; DP 3±2, p=0.17), valores de PRA máximo (HD 
11±22; DP 13±26, p=0.55) e número de doentes hiperimunizados (HD 3.73%; 
DP 7.89%, p=0.23) não diferiu entre os grupos. Contudo, no grupo de DP, 
o TR de dador vivo foi mais frequente (DP 31,6%; HD 13,1%, p=0,003). Os 
esquemas de imunossupressão mais utilizados nos 2 grupos foram: ATG, 
micofenolato de mofetil (MMF), tacrolimus (FK) e prednisolona (P); ou 
Daclizumab, MMF, FK e P. Os doentes em HD apresentaram maior taxa de 
falência primária (3,4% vs 0%; p=0.025) e atraso de função do enxerto 
(37,1% vs 13,1%, p=0.037), mas os episódios de rejeição aguda foram 
semelhantes entre os 2 grupos (HD 10,5%, DP 5,3%, p=0,19). A sobrevida 
do receptor ao 1º (97% em DP e HD) e 3º anos (HD 90%, DP 94%, p=0.66) 
foi semelhante entre os grupos, tal como a sobrevida do enxerto (1º ano: 
HD 94%, DP 95%, p=0.80; 3º ano: HD 70%, DP 81%, p=0,73). As causas 
mais frequentes de falência de enxerto foram morte do receptor com enxer-
to funcionante e tromboses vasculares. A função do enxerto renal foi também 
semelhante entre os 2 grupos no 1º ano pós -TR (Clearance creatinina (Clcr) 
HD 64,2±25; DP 56,4±24 ml/min, p=0.17) e no 3º (Clcr HD 62,3 ± 21; DP 46 
±23 ml/min, p=0.16). Conclusão: Não se encontrou diferença significativa 
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nos episódios de rejeição aguda, sobrevida do receptor, função e sobrevida 
do enxerto entre os 2 grupos. A taxa de falência primária e de atraso de 
função de enxerto foi significativamente superior no grupo de HD.

 PO -SE066

FACTORES PREDITIVOS DOS CUSTOS DA HOSPITALIZAÇÃO 
PARA TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Margarida Domingos (1); Dulce Carvalho (1); Miguel Gouveia (2); Fernando Nolasco (3); 
João Pereira (4)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2)  Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais / Universidade Católica Portuguesa 

/ Lisboa / Portugal
(3) Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Nova de Lisboa / Lisboa / Portugal
(4) Escola Nacional de Saúde Pública / Universidade Nova de Lisboa / Lisboa / Portugal

Introdução: É escassa a informação relativa à efectividade clínica e custos 
da hospitalização para transplantação (Tx) renal, sendo necessário identi-
ficar o impacto económico de factores pré e pós -operatório nos custos do 
internamento inicial para Tx. Métodos: Num estudo prospectivo iniciado 
em 2008 na UTR, analisou -se o custo do internamento para Tx em 28 
doentes alocados a protocolos de imunossupressão baseados no risco 
imunológico (RI) prévio considerando -se de alto RI os doentes com <2 
compatibilidades, PRA> 25% e/ou Tx prévio. Na perspectiva do hospital 
determinaram -se os custos directos, excluindo a colheita do rim e cirurgia. 
Valorizaram -se os custos pela metodologia de micro custeio, parcialmente, 
com colheita de dados individuais sobre medicamentos e meios comple-
mentares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs) e dados agregados da UTR 
associados à demora no internamento. Considerararam -se como eventos 
clínicos: atraso da função renal, rejeição, risco de rejeição humoral, infec-
ções a CMV e outras, e complicações diversas. Resultados: Dos 28 doentes, 
16 eram homens, 25 receptores de cadáver, 5 hiperimunizados, 4 diabéti-
cos e 16 de alto RI. Em média, a idade foi 51,86 anos, tempo em Hd foi 
96,82 meses e tempo de isquemia fria foi 14,64 horas. Em média, os 
custos do internamento foram 17116,78€ ± 9050,93 e tempo de interna-
mento foi 31,5 dias. Os principais componentes dos custos foram medica-
mentos (51%), MCDT (27%) e pessoal (7%). O RI prévio, hiperimunização, 
risco de rejeição humoral, infecção a CMV resultaram em diferenças nos 
custos (p<0,05). Entre alto RI: 20402,66 ± 6800,32 vs baixo RI 12735,59 ± 
10068,26, hiperimunizados 25921,36 ± 5289,54 vs não hiperimunizados 
15202,74 ± 8602,44, com risco rejeição humoral 25597,32 ± 7026,07 vs 
sem risco 13724,56 ± 7471,93, infecção a CMV 25482,97 ± 9035,90 vs sem 
infecção 15722,41 ± 8444,82. Os custos correlacionaram -se positivamente 
com a idade do receptor, tempo de hospitalização e de isquemia fria 
(p<0,05). O tempo em Hd diferiu com o RI(p<0,05). Um modelo de regres-
são linear múltipla explicou 90,4% da variação dos custos do internamen-
to pelo RI (0,325), risco de rejeição humoral (0,633) e tempo de hospita-
lização (0,629). Conclusões: Os resultados preliminares indiciam que o 
custo do internamento varia com o RI do receptor e sugerem a relevância 
da precocidade de realização da Tx face ao risco de sensibilização em Hd. 
O risco da rejeição humoral teve um peso elevado nos custos mas dado 
a rejeição no internamento inicial condicionar a evolução clínica, as estra-
tégias baseadas na sua prevenção poderão ser custo -efectivas.

 PO -SE067

TRANSPLANTE RENAL DEPOIS DOS 65 ANOS – EXPERIÊNCIA 
DE UMA UNIDADE DE TRANSPLANTAÇÃO

Susana Machado (1); Francisco Ferrer (1); Nuno Figueiredo (1); Fernando Macário (1); 
Rui Alves (1); Alfredo Mota (1)

(1)  Unidade de Transplantação Renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

Introdução: A transplantação é a melhor terapêutica substitutiva da função 
renal independentemente da idade do doente. Tendo em conta este facto, 
foi implementado por rotina o programa de alocação “old -for -old” com o 
intuito de rentabilizar os órgãos provenientes de dadores marginais (DM). 
Objectivo: Avaliar o resultado dos transplantes renais realizados em doentes 
com mais de 65 anos (>65A), nos últimos 10A. Material e métodos: Analisou-
-se retrospectivamente os doentes com >65A submetidos ao 1º transplante 

de rim de cadáver na nossa Unidade, entre Agosto de 1999 e Agosto de 
2009. Avaliou -se as seguintes variáveis: idade, sexo, tempo em diálise, 
compatibilidades HLA, isquémia fria (IF), imunossupressão (IS), complicações 
imediatas e tardias do transplante, sobrevivência do enxerto e do doente. 
Resultados: Na última década, foram transplantados 61 doentes com >65A, 
44 homens e 17 mulheres, com idade média de 67,3±2,1 A e tempo médio 
em diálise de 55,7±32,9 M. Os rins foram provenientes de 59 dadores com 
média etária de 58,4±13,0 A dos quais 42% foram marginais. A IF foi de 
18,7±5,0 h. Utilizou -se indução com anticorpos mono/policlonais em 31% 
dos doentes e o esquema de IS mais frequente consistiu em micofenolato 
de mofetil, ciclosporina e prednisona (46%). No que se refere à função 
inicial do enxerto, verificou -se disfunção primária e função tardia de enxer-
to (FTE) em 5% e 36% dos doentes, respectivamente. 28% desenvolveu 
rejeição aguda (RA). A frequência de doentes que apresentou complicações 
cirúrgicas e médicas nos primeiros 3M após o transplante foi 21% e 57%, 
respectivamente. Das complicações médicas salientaram -se as do foro 
infeccioso (49%) e a diabetes pós -transplante (DPTX) (20%). Após os 3M, 
51% dos doentes necessitou de reinternamento hospitalar, na sua maioria 
por complicações infecciosas (75%). Cerca de 33% dos doentes perdeu o 
enxerto. As principais causas de perda foram: morte com rim funcionante 
(45%) e nefropatia crónica do enxerto (30%). As taxas de sobrevivência de 
enxerto aos 1º e 5º A foram de 76% e 58%, respectivamente. Verificou -se 
uma menor sobrevivência do órgão nos doentes com FTE (p=0,007), RA 
(p=0,007) e nos que receberam um rim de DM (p=0,04). Outras variáveis 
não apresentaram impacto na sobrevivência do enxerto, nomeadamente, o 
tempo em diálise, a IF, a ausência de compatibilidades e o desenvolvimen-
to de DPTX. Onze doentes faleceram e as causas dos óbitos foram: infecção 
(73%), patologia cardiovascular (18%) e neoplasia (9%). As taxas de sobre-
vivência do doente aos 1º e 5º A foram 87% e 76%, respectivamente. 
Conclusão: A maioria dos doentes com >65A transplantados na nossa Uni-
dade não recebeu um rim de DM. Salientou -se a elevada prevalência de 
FTE e RA o que condicionou a sobrevivência do enxerto. A infecção, mais 
do que a patologia cardiovascular, foi um factor importante de morbimor-
talidade. As taxas de sobrevivência do enxerto e do doente foram clara-
mente inferiores às obtidas na Unidade para receptores mais jovens.

 PO -SE068

INTRODUÇÃO DIFERIDA DE TACROLIMUS EM TRANSPLANTADOS RENAIS 
SOB ATG

C Freitas (1); M Almeida (2); L Martins (2); S Pereira (1); M Fructuoso (1); S Pedroso (2); 
L Dias (2); A C Henriques (2); A Cabrita (1); R Almeida (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(2) Departamento de Transplante / Hospital Santo António / Porto / Portugal

O atraso na função imediata constitui um factor de risco de progressão para 
nefropatia crónica do enxerto renal. Os inibidores da calcineurina são 
nefrotóxicos e provocam atraso na recuperação renal.  Objectivo: Estudar 
retrospectivamente os doentes adultos, submetidos a transplante renal 
isolado, entre 2004 e 2009 na Unidade de Transplante Renal do HGSA, cuja 
terapêutica imunossupressora de indução foi ATG, micofenolato de mofetil, 
prednisolona, com introdução diferida de tacrolimus. Avaliámos as caracte-
rísticas do dador e receptor, a evolução no pós -operatório imediato e a 
médio prazo, em termos de função renal, complicações infecciosas e imu-
nológicas. Foram avaliados 14 doentes: 11 homens (78,6%) e 3 mulheres, 
com idade média de 52,4 ± 8,0 (39 -70) anos. Sete doentes apresentavam 
insuficiência renal crónica secundária glomerulonefrite crónica e nos restan-
tes a etiologia era desconhecida. O tempo médio em terapêutica de subs-
tituição renal foi de 68,3 ± 28,6 (25 -131) meses, a maioria dos quais (85,7%) 
em hemodiálise. Apenas um doente tinha recebido transplante renal prévio. 
Um doente apresentava PRA actual > 10%; 12 (85,7%) tinham PRA actual=0%. 
A média de idade do dador foi de 54,1 ± 11,1 (36 -75) anos, na maioria 
(71,4%) a morte foi secundária a AVC e hemorragia cerebral. Apresentavam 
creatinina (Cr) média de 1,0 ± 0,4 mg/dl. As identidades em HLA I e II foram: 
0 em 3 doentes, uma em 5 doentes, duas em 2 doentes e três em 4 doen-
tes. A maioria dos dadores (85,7%) e dos receptores (92,9%) eram CMV +. 
Os receptores foram tratados com ATG em média, durante 6,8 ±1,5 (5 -11) 
dias; o tacrolimus foi introduzido em média 2,5 ± 1,5 (1 -6) dias após o 
transplante renal. No primeiro mês pós -TR, nenhum doente teve rejeição 
aguda, mas 5 (35,7%) tiveram necrose tubular aguda. Quatro doentes 
apresentaram complicações infecciosas, um teve bicitopenia e um sofreu 
síndrome coronário agudo. Na primeira semana pós -TR, a creatinina média 
era de 3,2 ± 2,5 (0,7 -8,38) mg/dl e à data de alta era de 1,7 ± 0,6 (0,7 -2,8) 
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mg/dl. A creatinina média era de 1,6 ±1,0 (0,8  -2,4) ao 1º mês, 1,5± 0,4 (0,9 
 -2,4) aos 3 meses, 1,4 ± 0,4 (0,7 – 2,2) aos 6 meses e 1,6± 0,4 (1,1  -2,1) 
mg/dl aos 12 meses. Ao longo do seguimento, um doente apresentou 
rejeição borderline (aos 3 meses), um doente teve rejeição aguda celular, 
um doente teve infecção por CMV e um doente teve nefrite intersticial a 
poliomavirus. A taxa de sobrevida do receptor e do enxerto foram de 100% 
aos 12 meses. A estratégia de introdução diferida de tacrolimus em trans-
plantados com factores de risco para necrose tubular aguda provou ser 
eficaz, com excelente função e sobrevida do enxerto aos 12 meses e baixa 
incidência de rejeição e reactivação de CMV.

 PO -SE069

EXPERIÊNCIA NO TRANSPLANTE RENAL E HEPÁTICO EM SIMULTÂNEO

Maria João Rocha (1 Luísa Lobato (1); Idalina Beirão (1); Rui Seca (2); Helena Pessegeiro (2); 
João Queirós (3); António Castro Henriques (1); Rui Almeida (4); Manuel Teixeira (5)

(1) Nefrologia / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal
(2) Medicina / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal
(3) Urologia / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal
(4) Cirurgia Vascular / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal
(5) Cirurgia / Hospital Santo António, CHP / Porto / Portugal

A insuficiência renal é comum nos candidatos a transplante hepático, 
motiva o risco de dependência de diálise e a mortalidade. A importância 
da creatinina no modelo de doença hepática terminal aumentou o núme-
ro de transplantes renais e hepáticos em simultâneo (TRF). As indicações 
para TRF alargaram, incluindo as doenças quísticas e as amiloidoses 
hereditárias. Os critérios e benefícios desta abordagem não estão clara-
mente estabelecidos. Objectivo: avaliar as características clínicas e as 
complicações dos doentes submetidos a TRF. Doentes e métodos: estudo 
retrospectivo dos receptores de TRF no nosso hospital. Resultados: entre 
Janeiro de 2000 e Julho de 2009 foram submetidos a TRF 12 doentes (8 
H, 4 M). A idade na data do transplante foi 48,5 ± 8,8 anos e o tempo 
prévio de terapêutica de substituição renal foi 16 ± 13,3 meses, 1 foi 
preemptive (TFG 21 mL/min); 1 tinha hepatite C e o TRF representou o 
segundo enxerto renal. O motivo do TRF foi a polineuropatia amiloidótica 
familiar associada à TTR V30M (PAF) em 6, a doença renal poliquística 
autossómica dominante em 2, a cirrose hepática alcoólica com doença 
glomerular em 3 e a clínica de nefronoptisis com fibrose hepática num. 
Não houve compatilibilidades HLA em 7. A imunossupressão inicial incluiu 
ATG, azatioprina, ciclosporina e prednisolona em 8, nos outros a azatio-
prina foi substituída por micofenolato de mofetil e a ciclosporina por 
tacrolimus. Um transplante renal foi perdido ao 7º dia por trombose da 
veia renal e rejeição vascular; noutro doente houve rejeição celular hepá-
tica às 2 semanas; em 2/3 não foi instituída terapêutica dialítica; 2 
necessitaram de retransplante hepático; 2 faleceram aos 67 e 64 dias com 
infecções (fungos, E. faecium). O 1º internamento/tempo na UCI nos vivos 
foi 31 ± 23,3/2,5 ± 2,6 dias respectivamente; 6 foram reinternados, 5 tinham 
PAF, predominando as infecções urinárias e respiratórias. O tempo de 
seguimento após o TRF nos vivos foi 58,5 ± 36 meses (4 -110). A imunos-
supressão de manutenção baseou -se na ciclosporina e ácido micofenólico. 
Na PAF a neuropatia estabilizou, excepto num doente com AVC. No fim 
do seguimento: creatinina sérica 1,3 ± 0,6 mg/dL, valores plasmáticos de 
TGO e TGP normais e bilirrubina > 1 mg/dL num caso, proteinúria ausente 
em todos. Conclusão: a morte foi precoce e na presença de infecções. Os 
reinternamentos foram mais comuns na amiloidose. Não houve perdas de 
enxerto a longo prazo nem recidiva clínica das doenças glomerulares.

 PO -SE070

RISCOS VERSUS BENEFÍCIOS DA MINIMIZAÇÃO DA CORTICOTERAPIA 
NO PÓS TRANSPLANTE: REVISÃO DOS CASOS DA UNIDADE 
DE TRANSPLANTAÇÃO DO HOSPITAL SANTA MARIA

Estela Nogueira (1); José Guerra (1); Alice Santana (1); Sónia Silva (1); Clara Mil -Homens 
(1); António Gomes Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Maria,CHLN,EPE / Lisboa / Portugal

Introdução: Desde há meio século que os corticóides (CCT) assumem um 
papel relevante na terapêutica imunossupressora usada na transplantação 
renal. Apesar da sua elevada eficácia, os seus efeitos secundários (osteo-

porose, dislipidémia, obesidade, diabetes mellitus pós transplante e hiper-
tensão) têm conduzido a esquemas terapêuticos com doses progressiva-
mente menores de corticóides. O risco de um aumento de rejeição aguda 
ou crónica do enxerto, traduz o ainda pequeno número de unidades com 
esquemas de imunossupressão sem corticóides. Objectivos e métodos: Foram 
analisados retrospectivamente os doentes da nossa Unidade, nos quais a 
corticoterapia foi suspensa ou minimizada para 2,5 mg/dia durante o pós 
transplante.Avaliámos os motivos da paragem/redução dos CCT, o efeito 
desta alteração terapêutica nos níveis de colesterolémia, triglicéridemia, 
pressão arterial, nº de fármacos anti -hipertensores e peso pós 3 a 6 meses 
e analisámos também a sua segurança, através do nº de rejeições e esta-
bilidade das creatininémias aos 1, 3 e 5 anos.Avaliámos 55 doentes (49 de 
sexo masculino e 51% de sexo feminino) com idade média de 54 ±12anos. 
Destes, 82% suspenderam os CCT e 18% reduziram a corticoterapia para 
2,5mg/dia. A alteração terapêutica foi efectuada em média 55±35 meses 
após o transplante, apresentando na altura creatininas plasmáticas médias 
de 1.2±0,3mg/dl. 38% tinham sofrido pelo menos um episódio de rejeição 
aguda antes da alteração da corticoterapia.A obesidade (26%), diabetes 
mellitus pré (26%) e pós transplante (16%), osteoporose e complicações da 
mesma (9%), foram os principais motivos para alterar a corticoterapia. 
Resultados: Constatou -se uma redução do peso (73,6±13,4 vs 72,1±12,3Kg; 
p=0,00) da colesterolémia (220±41 vs 196±35,3mg/dl; p=0.000), trigliceridé-
mia (160±94 vs 157±87,4mg/dl; p=0,01) da pressão arterial sistólica (129±10,2 
vs 127±10,8mmHg; p=0.002) e diastólica médias (77,1±8 vs 74,3±9mmHg; 
p=0.007), embora se tenha mantido o nº de anti -hipertensores administra-
dos (1,7±0,9 vs 1,6±0,9cp/dia; p=0,29). Não foi possível quantificar de forma 
segura as eventuais alterações da terapêutica com insulina ou anti diabéti-
cos orais.Nenhum dos doentes desenvolveu rejeição aguda e as creatininas 
plasmáticas mantiveram -se estáveis 1, 3 e 5 anos após a alteração da 
corticoterapia (1,25±0,3 vs 1,3±0,5 vs 1,3 ±0,3 mg/dl; p<0.05), sendo que 36 
completaram o follow -up aos 3 anos e 14 doentes aos 5 anos. De notar que 
3 doentes desenvolveram tardiamente disfunção crónica. Conclusões: Neste 
grupo de doentes foi seguro minimizar ou suprimir a corticoterapia e obti-
vemos um perfil ponderal, lipídico e tensional mais favorável.

 PO -SE071

TERAPÊUTICA DE INDUÇÃO NO TRANSPLANTE RENAL DE DADOR 
COM CRITÉRIOS EXPANDIDOS

Pedro Bravo (1); Carlos Oliveira (1); Aura Ramos (1)

(1) Unidade de Trasnplante Renal / Hospital Garcia de Orta / Almada / Lisboa

Introdução: A terapêutica de indução tem assumido importância crescen-
te na profilaxia da rejeição aguda no transplante renal. Por outro lado, o 
aumento da quantidade de dadores de órgãos com critérios expandidos 
acarreta um risco acrescido de atraso da função do enxerto e rejeição 
aguda, o que constitui um cenário com indicação para a instituição de 
terapêutica de indução. Objectivos: Avaliara a segurança e eficácia da 
timoglobulina e basiliximab como terapêutica de indução no transplante 
de rim de dador cadáver com critérios expandidos. Métodos: Análise 
retrospectiva dos processos dos receptores de transplante renal (RTR) de 
dador cadáver com critérios expandidos que receberam terapêutica de 
indução na Unidade entre 2002 e 2009. Foram excluídos doentes com 
outros critérios de elevado risco imunológico. Resultados: Avaliaram -se 
28 RTR (20 homens, idade média 55,5±10,4 anos). A mediana do follow -up 
foi 27,5 meses (6 -89). Onze doentes (39%) receberam timoglobulina e os 
restantes basiliximab. Os RTR tratados com basiliximab tinham idade média 
inferior (52,2±11,3 vs 60,6±6,6 anos; p=0,04). Não houve diferença signi-
ficativa entre os grupos na distribuição por sexos ou na proporção de RTR 
de raça negra. As características dos dadores (idade, presença de HTA, 
Creatininemia>1,5 mg/dL ou morte por AVC) foram semelhantes nos 2 
grupos, bem como o número de incompatibilidades ou o tempo de isque-
mia fria (17,2±3,8 vs 16,8±5,5 horas; p=0,82). A imunossupressão de 
manutenção também não diferiu, embora a introdução do inibidor da 
calcineurina tenha sido atrasada em média 5 dias nos doentes que rece-
beram timoglobulina. Em relação à eficácia, registou -se apenas uma 
rejeição aguda comprovada por biopsia, ao 12º dia, num doente com 
recuperação lenta da função do enxerto, no grupo do basiliximab. Não 
houve diferença nas sobrevivências médias do enxerto e dos doentes, 
verificando -se uma perda de função do enxerto aos 31 meses e uma 
morte com enxerto funcionante aos 24 meses no grupo do basiliximab e 
uma morte com enxerto funcionante aos 55 meses no grupo da timoglo-
bulina. Em relação a efeitos adversos graves, verificou -se maior proporção 
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de intercorrências infecciosas e hematológicas no grupo da timoglobulina, 
mas sem significado estatístico (73% vs 53%, p=0,44; 91% vs 65%, p=0,19, 
respectivamente). Diagnosticou –se uma neoplasia (Tumor de Grawitz), no 
grupo do basiliximab. Conclusão: No transplante de dador com critérios 
expandidos, a timoglobulina e o basiliximab apresentam resultados com-
paráveis como terapêutica de indução. O basiliximab parece ter um perfil 
de segurança mais favorável.

 PO -SE072

PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICO NUMA POPULAÇÃO 
DE DOENTES COM TRANSPLANTE RENAL E SUA COMPARAÇÃO 
COM OS ESQUEMAS DE IMUNOSSUPRESSÃO

José Durães; Luís Resende (1); Gil Silva (1); Luz Rodrigues (1); Nuno Rosa (1); José 
Teixeira (1); Fernando Rodrigues (1); José Araújo (1)

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

Introdução: O Síndrome Metabólico (SM) pode ser definido como um 
conjunto de estados fisiológicos que aumentam significativamente o risco 
cardiovascular e a mortalidade. Os seus componentes são a obesidade, 
hipertrigliceridémia, baixos níveis de colesterol HDL, elevação da pressão 
arterial e elevação dos níveis de glicose em jejum. Em algumas séries, o 
SM pode atingir 24% da população adulta. É ainda mais frequente entre 
a população de transplantados renais, tendo estes doentes um risco 10x 
superior de mortalidade cardiovascular. Por outro lado, a doença cardio-
vascular é responsável por 50% dos casos de perda do enxerto renal no 
1º ano de transplante. Objectivos: Avaliar a prevalência de SM numa 
população de doentes com transplante renal. Comparar a prevalência do 
SM em relação com os esquemas de imunossupressão (combinações triplas 
de prednisolona (PDN), ciclosporina (CSA), tacrolimus (TAC), sirolimus (SIR) 
e azatioprina (AZA). População alvo e Métodos: Selecção de doentes 
seguidos em consulta de pós transplante renal no Hospital Central do 
Funchal que em Janeiro de 2009 tinham mais de 12 meses de transplante. 
A presença de SM foi definida como a presença de 3 em 5 dos seguintes 
critérios: IMC≥30; HDL< 50 (♀); HDL<40 (♂); Gli J≥110; TG≥150; PA≥135/85. 
Resultados: Foram avaliados um total de 85 doentes, dos quais 40% eram 
mulheres e 60% homens. A prevalência dos factores de risco – IMC, HDL 
(♀ ou ♂), Gli J, TG e PA foram de 13%, 52%, 27%, 33% e 93%, respecti-
vamente. O SM está presente em 39% da população estudada. Se estra-
tificarmos os doentes quanto ao tempo de transplante e avaliarmos a 
prevalência de SM nesses grupos encontramos 2 picos: o primeiro entre 
o primeiro e o terceiro ano com uma frequência de 42%, com tendência 
a aumentar progressivamente com o tempo de transplante até outro pico 
entre o 9º e 11º ano com frequência de SM correspondente a 67%. Rela-
tivamente à relação entre a prevalência de SM e os esquemas de imunos-
supressão, 59% estavam a fazer PDN+CSA+MMF, 19% a fazer PDN+TAC+MMF. 
Não encontraram diferenças na prevalência de SM entre os grupos da CSA 
e do TAC. Conclusões: A prevalência de SM entre a população transplan-
tada é elevada, o mesmo se verificando individualmente com os factores 
de risco, particularmente com os baixos valores de HDL e na HTA. A 
prevalência de SM aumenta com o tempo de transplante. Parece existir, 
também, uma associação com esquema de imunossupressão utilizado, no 
entanto, serão necessários estudos com um maior nº de doentes, para 
confirmar estes resultados.

 PO -SE073

ENVOLVIMENTO RENAL NO SÍNDROME DOS ANTICORPOS 
ANTIFOSFOLIPÍDEOS: A PROPÓSITO DE 3 CASOS

Bernardo Faria (1); Cátia Pêgo (1); Vidinha Joana (1); Tânia Sousa (1); Carla Lima (1); 
Sérgio Lemos (1); Jesus Garrido (1); Giovanni Sorbo (1); Cláudia Martins (1); Fernanda 
Carvalho (2); Edgar Lorga (1)

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital São Teotónio – Viseu / Viseu / Portugal
(2) Laboratório Morfologia Renal / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

As manifestações renais do Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídeos 
(SAF) podem resultar de trombose ocorrendo em qualquer localização da 
vasculatura renal, e estão descritas no SAF primário e também secundário 
(geralmente associado a lúpus eritematoso sistémico). Clinicamente, o 
envolvimento renal pode -se apresentar como hipertensão arterial, nefro-

patia associada ao SAF (hipertensão, lesão renal aguda e/ou doença renal 
crónica, proteinúria) ou trombose das veias renais. A nefropatia associada 
ao SAF (NSAF) é uma entidade histologicamente heterogénea, apresentando-
-se como microangiopatia trombótica, arteriosclerose, hiperplasia fibrosa 
da íntima ou atrofia focal cortical, e tem vindo a ser reconhecida com 
maior frequência como uma entidade nefropatológica distinta. De seguida 
apresentamos 3 casos clínicos de envolvimento renal pelo SAF. Três 
doentes do sexo feminino, com idades entre os 22 e os 24 anos. No caso 
1 e 2 foi diagnosticado um SAF secundário a lúpus eritematoso sistémico 
(LES), e no caso 3 um SAF primário. Como manifestações extra -renais do 
SAF apresentaram episódios de trombose venosa profunda dos membros 
inferiores (caso 1 e 2) e AVC isquémico (caso 3). A apresentação renal foi 
síndrome nefrótico, leucoeritrocitúria, e hipertensão arterial no caso 1, no 
caso 2 síndrome nefrítico com lesão renal aguda, leucoeritrocitúria, pro-
teinúria subnefrótica, hipertensão arterial grave e ainda trombose da veia 
renal esquerda e no caso 3 proteinúria subnefrótica. Foi iniciada terapêu-
tica anticoagulante com heparina de baixo peso molecular e posteriormen-
te varfarina nos 3 casos, e proposta biópsia renal após estabilização do 
quadro clínico (com suspensão temporária da anticoagulação). No caso 1, 
a biópsia renal revelou a presença de Nefrite Lúpica III(c) e caracteristícas 
de NSAF (microangiopatia trombótica – trombo intravascular em pequena 
artéria, dilatação capilares glomerulares, mesangiólise; e atrofia focal 
cortical). No caso 2 não foi efectuada biópsia renal (após repermeabiliza-
ção da veia renal) por abandono da consulta. No caso 3, a biópsia renal 
revelou características compatíveis com NSAF (arteriosclerose, hiperplasia 
fibrosa da íntima e atrofia focal cortical). O envolvimento renal é variável 
e não totalmente específico no SAF. Nos casos apresentados incluiu a 
hipertensão arterial, a NSAF e a trombose da veia renal, que constituem 
as manifestações descritas no espectro da doença renal associada ao SAF. 
A sua associação a LES correlaciona -se com um aumento da sua morbili-
dade. O seu reconhecimento é difícil, mas deve ser pesquisado nos 
doentes com SAF com ou sem LES associado, dadas as implicações na 
terapêutica e prognóstico.

 PO -SE074

STEROID SPARING REGIME IN LUPUS NEPHRITIS – CASE REPORT

Inês Castro Ferreira (1); Liz Lightstone (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de São João / Porto / Portugal
(2)  Imperial College Kidney & Transplant Institute / Hammersmith Hospital / London / 

United kingdom

Introduction: SLE is a relapsing/remitting autoimmune disease and lupus 
nephritis (LN) is one of the most serious manifestations. Treatment regimes 
include steroids and cyclophosphamide, both associated with significant 
morbidity. Attempts to reduce adverse effects with other immunosuppres-
sant regimes have been trialled. Although these regimes avoid cyclophos-
phamide, most still include high dose steroids. We report a case of LN 
with severe extra -renal features successfully treated with the standard 
treatment of a single center in UK, characterized by a steroid sparing 
regimen. Case report: a 46 -year -old Indian woman was admitted on May 
2006, with a nephrotic syndrome. She had a history of peripheral oedema 
for two months. Weakness, anorexia and athralgias ensued together with 
a severe cutaneous rash. She had no other alterations on her physical 
examination beyond hypertension, elevated jugular venous pressure, 
peripheral oedema and widespread rash. Laboratory evaluation revealed 
bicytopenia, hypoalbuminaemia, preserved renal function, proteinuria 3,9g/
day and active urinary sediment. Renal ultrasound was unremarkable. 
Immunology evaluation revealed autoimmune haemolytic anaemia, hypo-
complementemia and high titre anti ds -DNA, 4600 u/mL. ANA, anticardio-
lipin antibodies and lupus anticoagulant were negative. Renal biopsy 
showed LN, ISN class IV -S (A). Induction therapy consisted of two doses 
of 1g rituximab (two weeks apart) with 500mg methylprednisolone IV with 
each dose of rituximab, and maintenance therapy with MMF initially at a 
dose of 1 g/day. The dose of MMF was adjusted according to trough levels 
of MPA or development of side effects. Since then she had a gradual 
clinical improvement. After 6 months she presented preserved renal func-
tion, with no proteinuria or active sediment. Haematological evaluation 
also improved in addition to negative anti ds -DNA and normal complement 
values despite B cell repletion. Renal surveillance biopsy (April 2007) 
showed ISN class V with no new deposits and no chronic damage. Over 
the next few months anti -ds -DNA and ANA became slightly positive and 
she had low level proteinuria (330mg/day). Afterwards a skin relapse 
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occurred. She was treated with an increased dose of MMF (750mg bd 
increased to 1g bd) with complete resolution after 3 months. Since then 
she has remained in full remission. Discussion: B cells are thought to play 
a crucial role in the pathogenesis of SLE, therefore rituximab is a logical 
therapeutic choice. However most studies have used rituximab in combi-
nation with corticosteroids. Steroids are clearly effective for constitutional, 
articular and cutaneous manifestations, but their use results in significant 
morbidity. This case demonstrates that the combination of rituximab and 
MMF allows steroid avoidance with no loss of clinical efficacy in severe 
systemic lupus with class IV LN and minimises side effects.

 PO -SE075

NEFRITE LÚPICA MEMBRANOSA: EVOLUÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO

Pedro Bravo (1); Cristina Santos (1); José Paulo Santos (1); Susana Colaço (1); Aura 
Ramos (1)

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

A Nefrite Lúpica Membranosa (NLM) ou classe V, afecta entre 10 a 20% 
dos indíduos com manifestações renais do Lúpus Eritematoso Sistémico 
(LES). Ao contrário das classes III e IV, surge frequentemente na ausência 
de outras manifestações clínicas e laboratoriais do LES, dificultando o 
diagnóstico diferencial com a Nefropatia Membranosa Idiopática (NMI). Tal 
como a NMI, apresenta -se habitualmente com Síndrome Nefrótico e com 
um padrão histológico indistinguível da forma idiopática. A imunofluores-
cência e a microscopia electrónica são fundamentais para o diagnóstico. 
Apesar de se associar a um menor risco de lesão renal aguda, em relação 
às formas proliferativas, a longo prazo o prognóstico é incerto, com uma 
percentagem significativa a progredir para doença renal crónica (DRC) 
estádio 5D (10 -20%). O risco cardio -vascular e trombo -embólico é também 
considerável. Os factores de risco para progressão e a história natural da 
doença não estão bem estabelecidos, o que dificulta a decisão acerca do 
início e do tipo de terapêutica a instituir. Medidas anti -proteinúricas, 
agentes alquilantes, inibidores da calcineurina, micofenolato de mofetil e 
rituximab são algumas das opções terapêuticas disponíveis. A evidência 
existente acerca da eficácia relativa das diferentes terapêuticas é limitada. 
Para ilustrar as especificidades da NLM, são apresentados 5 casos clínicos. 
Tratam -se de 5 mulheres (2 de raça negra), com idades compreendidas 
entre os 20 e 37 anos. Quatro doentes apresentaram -se com Síndrome 
Nefrótico e apenas uma com proteinúria não nefrótica. Na apresentação, 
a proteinúria variou entre 2,1 e 14 g/24h, Albumina entre 1,0 e 3,0 mg/dL 
eo débito filtrado glomerular estimado entre 61 e 138 ml/min. Não se 
identificou um padrão laboratorial imunológico consistente nos 5 casos. 
Apenas 2 doentes tinham diagnóstico prévio de LES. Uma doente tinha 
biopsia renal prévia com nefrite lúpica de outra classe. Todas as doentes 
foram submetidas a imunossupressores (corticóides, ciclofosfamida, ciclos-
porina ou micofenolato de mofetil). Uma doente não apresentou remissão 
da proteinúria, e progrediu para DRC estádio 5D, 1 apresentou remissão 
completa e as restantes, remissão parcial. Em resumo, a abordagem do 
doente com Nefrite Lúpica classe V continua a ser um desafio, desde o 
momento do diagnóstico até ao reconhecimento da evolução clínica e 
instituição de terapêutica.

 PO -SE076

POLIANGEÍTE MICROSCÓPICA: UMA CAUSA RARA DE VASCULITE 
NO ADULTO JOVEM – CASO CLÍNICO

Cátia Pego (1); Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Carla Lima (1); Tânia Sousa (1); 
Sérgio Lemos (1); Jesus Garrido (1); Giovanni Sorbo (1); Fernanda Carvalho (2); Edgar 
Lorga (1)

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital de São Teotónio / Viseu / Portugal
(2) Laboratório de Histopatologia Renal / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A poliangeíte microscópica é uma vasculite sistémica de 
pequenos vasos, pauci -imune, frequentemente associada aos anticorpos 
anti -citoplasma dos neutrófilos (ANCA), cujas manifestações clínicas têm 
início, geralmente, durante a 5ª, 6ª ou 7ª décadas de vida. Na criança e 
no adulto jovem, verifica -se um predomínio do sexo feminino e o diag-
nóstico é habitualmente tardio, comparativamente com as restantes faixas 
etárias. Caso Clínico: Doente do sexo feminino, raça caucasiana, 22 anos 

de idade, referenciada à consulta externa de Nefrologia por alterações da 
análise sumária de urina (eritrocitúria), insuficiência renal e anemia. Refe-
ria astenia, anorexia e perda ponderal não quantificada com vários meses 
de evolução e de agravamento progressivo. Desde os 15 anos de idade, 
apresentava episódios de erupção cutânea (pernas e dorso dos pés) de 
carácter recidivante (sazonal), de tipo purpúrico. Exame objectivo inicial 
sem alterações significativas. Analiticamente destacava -se anemia normo-
cítica normocrómica (hemoglobina 8,9 g/dl), creatinina sérica 2 mg/dl, ureia 
sérica 84 mg/dl, clearance creatinina 32,8 ml/min/1,73 m2, proteinúria 1,61 
g/24h, leucocitúria 110/μl, eritrocitúria 2513/μl e ANCA P anti -MPO positivos 
(476 U/ml). Ecograficamente, rins com dimensões normais, ecogenecidade 
do córtex renal bilateralmente aumentada com acentuada atenuação da 
normal diferenciação cortico -medular renal. A biópsia renal revelou glo-
merulonefrite proliferativa segmentar, necrosante, com pequenos crescen-
tes em todos os glomérulos, a maioria celulares. O quadro clínico, a 
positividade dos ANCA P anti -MPO e os achados da biópsia renal mostra-
ram tratar -se de uma poliangeíte microscópica. Efectuou medicação imu-
nosupressora com glicocorticóides e ciclofosfamida endovenosa (0,5 g/
área de superfície corporal), transitando aos 3 meses de terapêutica para 
azatioprina. Após 9 meses de seguimento apresenta hemoglobina 11,3 g/
dl, creatinina sérica 1 mg/dl, ureia sérica 54 mg/dl, clearance de creatinina 
100,9 ml/min/ 1,73 m2, proteinúria 1,07 g/24h, leucocitúria 47/μl e eritro-
citúria 701/μl. Conclusão: As vasculites pauci -imunes associadas a ANCA 
constituem uma causa rara de doença na criança e no adulto jovem. 
Condicionam uma morbi -mortalidade importante, dependente quer da 
agressividade da doença, quer do tratamento. O diagnóstico atempado e 
a instituição precoce da terapêutica são decisivos para uma evolução 
clínica favorável.

 PO -SE077

DOENÇA DE DEPÓSITOS DE CADEIAS LEVES: INCIDÊNCIA, 
CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E MORFOLÓGICA

Ana Carina Ferreira (1); Helena Viana (1); M João Galvão (1); Fernanda Carvalho (1); 
João Ribeiro Santos (1)

(1) Nefrologia / H Curry Cabral / Lisboa / Portugal

As discrasias de plasmocitos representam um grupo de doenças caracte-
rizadas pela expansão clonal de plasmocitos anómalos, com superprodu-
ção de imunoglobulinas (Ig) ou fragmentos de Ig. Dentro deste conjunto 
de doenças, a doença de depósitos de cadeias leves (DDCL) é rara, ocor-
rendo em cerca de 5% das biopsias. Efectuámos um estudo retrospectivo 
das biopsias observadas nos últimos 30 anos com o objectivo de avaliar 
a incidência e características morfológicas da DDCL na nossa população. 
Os dados analisados foram a idade, género, raça, morbilidades associadas, 
motivo da biopsia, creatinina plasmática (Pcr) e proteinúria à data da 
biopsia, necessidade de diálise, tipo de cadeais, presença de cilindros 
malignos, e semi - quantificação do grau de lesão glomerular, tubular e 
intersticial. Do total de 6000 biopsias avaliadas pelo nosso Laboratório 
de Morfologia Renal, menos de 3% (n=160) foram classificadas como 
discrasias plasmocitárias e apenas 0.2% (n=12) diagnosticadas como DDCL. 
As 160 biópsias dividiram -se da seguinte forma: 79 nefropatias de cilindros, 
68 amiloidoses AL, 12 DDCL e 1 doença depósitos de cadeias pesadas. 
Revimos 12 biópsias de DDCL em doentes com idade média (±DP) 62.9±9.9 
anos, 58.3% (n=7) sexo masculino, todos leucodérmicos. Os motivos para 
a realização da biopsia foram presença de síndrome nefrótico (45.5%, 
5/11), proteinúria nefrótica (27.3%, 3/11), IRRP (18.2%, 2/11) e IRA (9% – 
1/11). A proteinúria média dos doentes foi de 4.6±3.2 g/24h, com Pcr média 
dos doentes sem necessidade de diálise de 2.8±1 mg/dl, com 1 doente a 
necessitar de prótese dialítica. Dos 12 doentes apenas 3 (21.4%) apresen-
tavam pico monoclonal à data da realização da biopsia. A cadeia leve 
predominante foi a kappa em 8 doentes (66.7%), seguida pela cadeia leve 
lambda em 4 doentes (33.3%). O diagnóstico de DDCL kappa, compara-
tivamente com DDCL lambda, associou -se a doentes com idade mais jovem 
(p=0.06) e a insuficiência renal mais grave e maior quantidade de protei-
núria (p=0.05), mas sem significado estatístico. Dois doentes apresentavam-
-se com nefropatia de cilindros e DDCL. Relativamente aos dados histoló-
gicos, tivemos uma média de 9.9±5.3 glomérulos, a maioria com paredes 
espessadas, e uma média de 1.4±1.6 glomérulos esclerosados. Globalmen-
te, os glomérulos apresentavam lobulação evidente, a atrofia tubular, o 
infiltrado intersticial e a fibrose intersticial eram severos. Para além da 
positividade para os depósitos de cadeias leves, a imunofluorescência foi 
positiva em 3 doentes: 2 com depósitos de C3 e IgM e 1 com depósitos 

24th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:98Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:98 28-01-2010   17:30:4128-01-2010   17:30:41



Port J Nephrol Hypert 2010; 24(1): 67-123    99

CMYKP

de C3 e IgG. A presença de cilindros foi comum (83.3%), já a de sinsício 
com células gigantes apenas estava presente em dois doentes. Em con-
clusão, e do ponto de vista nefrológico, a DDCL confirma -se como uma 
doença rara, que se manifesta na maior parte das vezes por proteinúria 
nefrótica e que é diagnosticada numa fase avançada de lesão tubulo 
intersticial.

 PO -SE078

AMILOIDOSE – CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA 
E MORFOLÓGICA

Helena Viana (1); Honorata Veloso (1); Fernanda Carvalho (1); Maria João Galvão (1); 
Ana Rita Santos (1); João Ribeiro Santos (1)

(1)  Laboratório de Morfologia Renal / Serviço de Nefrologia do Hospital Curry Cabral / 
Lisboa / Portugal

Introdução: A amiloidose é uma doença sistémica, cujo diagnóstico cabe 
frequentemente ao nefrologista. O tipo de amiloidose predominante varia 
de acordo com o grau de desenvolvimento do país, com maior prevalên-
cia de amiloidose AL nos países ricos. Material e métodos: Revisão 
retrospectiva de todas as biopsias de rim nativo avaliadas no serviço entre 
1981 e 2008. Caracterização clínica dos doentes à data da biópsia. Ava-
liação morfológica qualitativa do tipo de substância amiloíde por imuno-
fluorescência e imunoperoxidase. Avaliação semi -quantitativa do grau de 
depósitos de acordo com a sua localização e grau de glomeruloesclerose 
e fibrose tubulo -interstical. Resultados: Neste período de 28 anos, obser-
vámos 202 biópsias positivas para substância amiloíde (3,5% de 5797) 
num total de 197 doentes (54,4% homens vs 45,5% mulheres), com 
idade mediana de 59,5 ± 15,6 anos. A maioria (68%) dos doentes foi 
biopsada por síndrome nefrótico. A insuficiência renal e as alterações 
assintomáticas urinárias foram os outros principais motivos de biopsia em 
15 % e 7% dos casos, respectivamente. Os doentes na altura da biópsia 
apresentavam proteinúria mediana de 5 g/dia ± 5,4 (n=144) e creatinina 
mediana de 1,3 ± 1,7 mg/dl (n=150). As amiloidoses foram classificadas 
como AA em 51% dos casos, AL em 31,6% (25,5% lambda e 5,9% kappa) 
e Polineuropatia Amiloidótica Familiar em 3,5%. Não foi possível a carac-
terização do tipo de amilóide, por dificuldade técnica, em 12,8% das 
biópsias. A amiloidose revelou -se a terceira causa de síndrome nefrótico 
nos doentes com mais de 65 anos. Os doentes com amiloidose primária 
são significativamente mais velhos do que aqueles com amiloidose secun-
dária ou PAF (65,2 vs 53,7 vs 52,7 respectivamente, p <0,05).Verificámos 
uma diminuição da incidência das amiloidoses AA com aumento das AL, 
com inversão do predomínio das AA em relação as AL a partir de 1995. 
Em termos morfológicos, a maioria das biópsias caracteriza -se por depo-
sição marcada de amilóide no glomérulo (30% com +++) e nos vasos (40% 
com +++), com escassa deposição a nível intersticial cortical (60% sem 
depósitos) e medular (50% sem depósitos). Estudámos as possíveis 
relações entre manifestações clínicas e morfologia renal. Verificámos uma 
correlação positiva entre creatinina e grau de fibrose e/ou grau de depo-
sição intersticial. Não encontrámos relação entre proteinúria e grau/local 
de deposição de amilóide. Conclusões: Actualmente, em Portugal, predo-
mina a amiloidose AL, que surge em doentes mais idosos e se manifesta 
mais frequentemente por sindrome nefrótico. A função renal a data da 
biópsia correlaciona -se com o grau de fibrose tubulo -interstical renal.

 PO -SE079

NEFRITE LÚPICA – 20 ANOS DE BIÓPSIAS RENAIS

Luís Resende (1); José Mário Durães (1); Nuno Rosa (1); Gil Silva (1); José Alves Teixeira (1); 
Fernando Rodrigues (1); José Augusto Araújo (1)

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

Introdução: A nefrite lúpica (NL) é uma manifestação frequente do Lúpus 
Eritematoso Sistémico (LES), influenciando a sua morbilidade e mortalida-
de e constituindo um importante factor prognóstico. A biópsia renal (BR) 
é um exame fundamental para o seu diagnóstico e orientação terapêutica. 
Objectivos: Avaliação descritiva das características demográficas, clínicas, 
analíticas, histológicas e tratamento imunossupressor efectuado nos 
doentes com NL submetidos a BR no nosso Serviço. Correlação entre as 
características clínico -analíticas dos doentes e a histologia das respectivas 

BR. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
relatórios das BR de 31 doentes com LES submetidos a BR entre 1989-
-2009. Resultados: No período em estudo, 31 doentes com LES (96,8% 
do sexo feminino; idade média 30,3±9,7 anos; tempo de diagnóstico de 
LES 27,0±52,35 meses; nº critérios da American Rheumatism Association 
6,0±1,3 critérios; taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) 69,0±26,4 
mL/min) realizaram BR no nosso Serviço, num total de 37 biópsias. Os 
motivos mais frequentes de realização da BR foram a presença de hemato-
-proteinúria (37,8%), insuficiência renal associada a hemato -proteinúria 
(21,6%) e síndrome nefrótico (18,9%). Na data da realização da biópsia a 
proteinúria estava presente em 96,8% dos doentes (>3,5g/24 horas em 
18,9% dos casos), hematúria em 18,9% e hipertensão arterial (HTA) em 
62,2%. Treze doentes apresentavam uma TFGe menor que 60mL/min. Os 
anticorpos anti -nucleares (ANA) estavam presentes em 89,2% dos doentes, 
anticorpos anti -dsDNA em 86,5% e hipocomplementémia em 67,6%. 
Distribuição do resultado histológico das BR: classe I – 2,7%; classe II – 
27%; classe III – 21,6%; classe IV – 43,2%; classe V – 2,7%; classe VI – 
2,7%. Comparando as classes de maior actividade histológica (classes III 
e IV) com as restantes, verificamos um maior número de critério de LES 
(6,3 vs 5,4; p=0,09), menor TFGe (63,2 mL/min vs 81,1 mL/min; p=0,0035), 
maior frequência de HTA (p=0,003), sedimento activo (p<o,oo1), presença 
de anticorpos anti -dsDNA (p=0,03) e hipocomplementémia (p=0,029). A 
terapêutica imunossupressora foi individualizada de acordo com a classe 
histológica. Em relação à evolução clínica dos doentes, uma doente (3,2%) 
alcançou a remissão da doença, não realizando actualmente qualquer 
terapêutica imunossupressora; 3 doentes (9,7%) apresentam agravamen-
to progressivo da função renal; 3 doentes (9,7%) iniciaram diálise; 24 
doentes (77,4%) permanecem com função renal e proteinúria estabilizadas. 
Conclusão: No nosso estudo verificámos uma correlação clínico -histológica 
entre as classes de NL. A realização de BR permitiu a caracterização his-
tológica da NL, com a consequente individualização da terapêutica e boa 
evolução clínica manifestada pelo número reduzido de doentes que evo-
luíram diálise.

 PO -SE080

AMILOIDOSE PRIMÁRIA SUBMETIDA A TRANSPLANTE AUTÓLOGO 
DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS – CASO CLÍNICO

Cátia Pego (1); Bernardo Faria (1); Joana Vidinha (1); Sérgio Lemos (1); M. Helena Vitória (2); 
Catarina Geraldes (3); Tânia Sousa (1); Jesus Garrido (1); Carla Lima (1); Fernanda X. Cunha 
(4); Edgar Lorga (1)

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital de São Teotónio / Viseu / Portugal
(2) Serviço de Hematologia / Hospital de São Teotónio / Viseu / Portugal
(3) Serviço de Hematologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(4)  Serviço de Anatomia Patológica / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 

/ Portugal

Introdução: A amiloidose primária sistémica é um distúrbio proliferativo 
monoclonal plasmocitário, no qual fragmentos de cadeias leves de imuno-
globulinas constituem os elementos precursores das fibrilhas de amilóide, 
que se depositam nos tecidos, conduzindo à disfunção orgânica. O envol-
vimento renal é muito frequente, sendo uma das principais manifestações 
a Síndrome Nefrótica. A incidência da amiloidose primária é de aproxima-
damente 9/1 000 000/ano e a idade média aquando do diagnóstico é de 
64 anos. Apresenta um prognóstico reservado a longo prazo, com um 
tempo médio de sobrevivência após o diagnóstico de aproximadamente 
10 meses. Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 48 anos, internado por 
quadro de edemas palpebrais de predomínio matinal e dos membros 
inferiores com cerca de 6 meses de evolução, com agravamento progres-
sivo. Estudo analítico com alterações compatíveis com diagnóstico de 
Síndrome Nefrótica (albuminemia 0,7 g/dl, proteinúria 8,22 g/24 h, hiper-
colesterolemia), creatinina sérica 0,7 mg/dl, ureia sérica 44 mg/dl, gama-
patia monoclonal IgG lambda, aumento das cadeias lambda na urina e 
parâmetros de auto -imunidade negativos. Avaliação ecográfica renal normal. 
Ecocardiograma transtorácico revelou hipertrofia ventricular esquerda, sem 
hipertrofia do septo interventricular e fracção de ejecção ventricular esquer-
da de 75,85%. Realizado medulograma, que excluíu mieloma múltiplo (7,7% 
plasmócitos). Realizada biópsia renal que revelou amiloidose renal primá-
ria de natureza imunoglobulínica. Foi referenciado para a Hematologia e 
iniciou terapêutica com Idarrubicina/ Dexametasona (4 ciclos), sem registo 
de resposta. Realizou, de seguida, 6 ciclos de Talidomida/ Ciclofosfamida/ 
Dexametasona, com resposta minor, pelo que foi instituído protocolo de 
Bortezomib e Dexametasona (8 ciclos), com obtenção de resposta parcial. 
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Posteriormente submetido a transplante autólogo de progenitores hema-
topoiéticos, com resposta clínica e analítica favoráveis. Actualmente, 
encontra -se sem edemas, com doseamentos de cadeias leves no sangue 
e na urina normais. Conclusão: Trata -se de um caso raro de amiloidose 
primária em doente jovem, com resposta favorável à quimioterapia segui-
da de transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos.

 PO -SE081

NEFROPATIA DE IGA NA DOENÇA DE CHARCOT -MARIE -TOOTH

Ana Rita Cruz (1); Alberto Leite (2); Josefina Santos (3); Teresa Coelho (4); Luísa Lobato (3); 
António Cabrita (2)

(1) Medicina / C.H. Alto Minho / Viana do Castelo / Portugal
(2) Medicina / Hospital de S. Marcos / Braga / Portugal
(3) Nefrologia / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal
(4) Neurofisiologia / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal

A doença de Charcot -Marie -Tooth (CMT) engloba um conjunto de neuro-
patias hereditárias causadas por mutações das proteínas da mielina 
periférica, nomeadamente, o gene 22 KDa (PMP22),o gene da proteína 
zero (P0), o gene de crescimento rápido 2 (EGR -2) e o gene da conexina 
32. As características clínicas e patológicas das diferentes variantes são 
semelhantes e incluem atrofia muscular lenta e progressiva. A associação 
de doença de CMT com nefropatia é rara, havendo descrição de casos 
pontuais de glomeruloesclerose focal e nefropatia fibrilar. Em estudos 
anteriores demonstrou -se a presença de P0 na membrana celular dos 
podócitos e consequente aumento da permeabilidade glomerular. Os 
marcadores dos podócitos estão alterados na nefropatia de IgA (NIgA). 
Apresenta -se um homem de 49 anos com polineuropatia sensitivo -motora 
hereditária tipo CMT 2 sintomática desde os 20, portador duma mutação 
da transtirretina (TTR), T119M, descrita como não patogénica. História de 
infecções cutâneas após traumatismos nos locais das deformidades dos 
membros inferiores. Foi referido por microhematúria e proteinúria (1 a 3 
g/d) com 10 anos de evolução. Sem hipertensão arterial, função renal e 
estudo imunológico normais. A biópsia renal revelou um aumento da matriz 
e das células mesangiais, com depósitos de IgA e C3 no mesângio. Não 
foram encontrados depósitos de amilóide. O caso descrito associa pela 
primeira vez a doença de CMT a NIgA. A expressão renal da P0, para além 
do sistema nervoso periférico, poderá explicar esta relação, independen-
temente da potencial associação a infecções cutâneas. A mutação TTR 
T119M não se relacionou com amiloidose renal.

 PO -SE082

EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO COM A UTILIZAÇÃO DO MICOFENOLATO 
MOFETIL NA NEFRITE LÚPICA

Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Cátia Pêgo (1); Jesus Garrido (1); Tânia Sousa (1); 
Sérgio Lemos (1); Carla Lima (1); Giovanni Sorbo (1); Edgar Lorga (1)

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

Introdução: A Nefrite Lúpica (NL) complica o LES em cerca de 25 -50% dos 
doentes e está associada a um aumento da morbimortalidade. O follow -up 
a longo prazo dos doentes com nefrite lúpica proliferativa focal ou difusa 
(Classe III ou IV, respectivamente) progride para DRCT, na ausência de 
tratamento imunossupressor. As opções actuais de tratamento da NL 
incluem corticosteroides e agentes imunossupressores, como a Ciclofos-
famida (CFM), a Azatioprina e o Micofenolato Mofetil (MMF). Resultados: 
Descrevem -se 7 casos (3 mulheres, 4 homens) de doentes com idades 
compreendidas entre 20 e 40 anos na altura do diagnóstico de NL (classes 
IV e V com 1 que progrediu para IVc) diagnosticados entre 2002 -2009 e 
tratados com MMF. Em todos os doentes houve resposta favorável após 
o início do MMF. Quatro doentes fizeram indução e manutenção com MMF; 
três mantém -se em remissão completa (RC) < 2 anos; um manteve -se em 
RC durante 6 anos. Dois doentes fizeram terapêutica de manutenção com 
MMF, um mantém -se em remissão completa há 4 anos. Houve recidivas 
em 3 doentes, todos com NL classe IVc. Discussão: O MMF (associado a 
corticóides) tem sido utilizado na nossa consulta como alternativa aos 
imunossupressores clássicos dados os menores efeitos laterais e a maior 
compliance dos doentes. Contudo, a nossa experiência desde 2002 veri-
ficou que, nos doentes submetidos a outras terapêuticas e com NL IV e/

ou V as respostas iniciais são favoráveis, apesar de se terem verificado 
algumas recidivas posteriores. A utilização deste fármaco como primeira 
linha na indução e manutenção da doença também já é também uma 
realidade obtendo -se respostas favoráveis nos três doentes. A limitação 
e variabilidade da amostra não permitem concluir acerca da eficácia geral 
do MMF. Conclusão: O MMF apresenta menor toxicidade e melhor tolerân-
cia em comparação com a CFM. O seu papel no tratamento da NL ainda 
está por definir em estudos de larga escala, nomeadamente nos doentes 
com DRC mais avançada, mas os resultados preliminares são favoráveis 
quer na indução quer na manutenção.

 PO -SE083

INSUFICIÊNCIA RENAL RAPIDAMENTE PROGRESSIVA COMO FORMA 
DE APRESENTAÇÃO DE MIELOMA MÚLTIPLO – CASO CLÍNICO

Ricardo Santos (1); Rui Silva (1); Beatriz Malvar (1); Vítor Ramalho (1); Pedro Pessegueiro (1); 
Manuel Amoedo (1); João Aniceto (1); Carlos Pires (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital do Espírito Santo, E.P.E. / Évora / Portugal

Descreve -se o caso clínico de uma mulher de 53 anos internada para 
esclarecimento de insuficiência renal rapidamente progressiva, apresen-
tando um agravamento da função renal de pCreat de 1,1 mg/dl para 3,9 
mg/dl em dois meses, anemia normocítica normocrómica (Hb – 9,2 g/dl) 
e trombocitopénia (93.000 /mm3). Tinha como sintomatologia associada 
dores ósseas generalizadas, cansaço fácil e anorexia. No internamento 
realizou biópsia renal e ecografia renal que mostrou rins de dimensões e 
diferenciação cortico -medular normais. O estudo analítico complementar 
revelou ANAs, dsDNA, ANCAs e serologias virais negativos, morfologia de 
sangue periférico normal e a presença de pico monoclonal beta no pro-
teinograma. Realizou imunofixação que revelou gamapatia monoclonal IgA 
kappa (cadeias leves livres kappa – 578 mg/dl) confirmando -se em bióp-
sia renal, Rim de Mieloma. O mielograma mostrou 1,5% de plasmócitos 
displásicos, com fenótipo aberrante. Com o objectivo de diminuir a depo-
sição renal de cadeias leves, decidiu -se iniciar fluidoterapia agressiva e 
plasmaferese, efectuando um total de 7 sessões, com troca de 1 volume 
de plasma por solução de albumina a 4%, com diminuição das cadeias 
leves Kappa para valor normal e estabilização da função renal em pCreat 
– 3,2 mg/dl. Simultaneamente, em consulta de decisão terapêutica foi 
decidido que a doente seria candidata a transplante autólogo de medula 
óssea, iniciando quimioterapia pré -transplante com Dexametasona e Tali-
domida. Actualmente a doente apresenta uma pCreat de 2,0 mg/dl, a 
aguardar transplante e mantém terapêutica com Talidomida. O Mieloma 
Múltiplo é uma discrasia plasmocitária que contribui para quase 10% das 
neoplasias hematológicas. O envolvimento renal é comum em doentes 
com Mieloma Múltiplo, com uma clearance de creatinina diminuída na 
apresentação, em cerca de 50% dos doentes. Aproximadamente 20% 
desenvolve insuficiência renal rapidamente progressiva no curso da doen-
ça, que é a segunda causa de morte, a seguir às infecções. O desafio que 
estes casos colocam, para além do diagnóstico precoce, é tentar travar 
rapidamente a lesão renal provocada pela deposição de proteínas, até 
que a quimioterapia possa actuar plenamente.

 PO -SE084

SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO: UMA APRESENTAÇÃO RARA DE LES

C. Botelho (1); F. Ferrer (1); K. Lopes (1); P. Cotovio (1); C. Silva (1); Teresa Mendes (1); 
A. Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

O Síndrome Hemofagocítico é caracterizado pela activação de histiócitos e 
macrófagos na medula óssea e em outros sistemas retículo -endoteliais, 
levando à fagocitose de eritrócitos, leucócitos, plaquetas e os seus precur-
sores. É frequentemente descrito como complicação de quadro infeccioso 
ou neoplasia maligna. Nos últimos anos associações com doenças auto-
-imunes têm sido descritas. Nessas situações a terapêutica deve ser direc-
cionada para a doença de base, bem como para o bloqueio da produção 
de auto -anticorpos e citocinas. Os autores apresentam o caso clínico de 
uma doente do sexo feminino, caucasiana, 37 anos, referenciada ao Servi-
ço de Urgência por síndrome clínico polimórfico com cerca de um mês de 
evolução, caracterizado por febre elevada (38,5 -39ºC) intermitente, fotos-
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sensibilidade, aftas orais, acrocianose, mialgias intensas, emagrecimento 
(Δ= – 5 Kg), toracalgia e edemas bilaterais dos membros inferiores. No 
exame físico com palidez cutâneo -mucosa, mau estado geral, febre 
(Tax:38,5ºC), taquicardica sinusal (FC120 bpm), aftas orais e rash cutâneo 
malar exuberante. Na ACP ruído de atrito pericárdico e a palpação abdo-
minal evidenciou hepatoesplenomegalia (cerca de 4 -5 cm do rebordo costal); 
com edemas bilaterais dos MIS moderados e lesões purpúricas maleolares. 
No estudo realizado salienta -se: Pancitopenia (Hb:8,1; Leucócitos: 2,92; 
Plaquetas:21), aumento dos tempos de coagulação, fibrinogénio e d -díme-
ros; VS:115; PCR:2,5; ligeira retenção azotada (Ur:15; Cr:153); hipoalbumi-
némia grave (18); dislipidémia com hipertrigliceridémia grave (CT:6,1; 
CLDL:4,60; TG:8,3); elevação das enzimas hepáticas (TGO:110; TGP:153; 
Gama GT:291; LDH:910) e da ferritina (656). Na urina II: hematoproteinúria 
e sedimento urinário sem leucoeritrocitúria. Proteinúria maciça: 12 gr/24 
horas. No estudo imunológico com hipocomplementémia de C3 e C4; ANA 
+ (>1280); Anticoagulante lúpico + forte; Acs. anti RNP e Anti Sm positivo 
forte. Coombs directo positivo e haptoglobina indoseável. Marcadores 
tumorais negativos; uroculturas, hemoculturas e culturas de expectoração 
negativas. Teste tuberculínico não reactivo e serologias negativas. A TAC 
toraco -abdominal -pélvica mostrou hepatoesplenomegália e adenopatias 
inguinais direitas; o Ecocardiograma revelou derrame pericárdico moderado. 
Efectuou BR que vem a revelar Nefrite Lúpica (NL) proliferativa focal (clas-
se III OMS); o aspirado de medula óssea evidenciou hiperplasia histiocitói-
de com hemofagocitose, compatível com Síndrome Hemofagocítico. Iniciou 
terapêutica com 1 gr de Metilprednisolona ev (3 pulsos), seguido de Pred-
nisolona oral (PDN) – 1 mg/kg – e Ciclofosfamida (CYC) 1 gr ev mensal. O 
síndrome hemafogocítico como manifestação inicial de LES é raro, poten-
cialmente fatal, desafiante nos seus diagnósticos diferenciais e requer 
intervenção terapêutica urgente. Há poucos casos descritos na literatura, 
sendo ainda necessário uma melhor compreensão dos diversos mecanismos 
imunopatogénicos. Os autores apresentam os resultados de follow -up 
subsquentes, questionando aspectos diagnósticos e opções terapêuticas.

 PO -SE085

MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Nuno Rodrigues (1); Joaquim Bordalo (1); Fernanda Carvalho (1); João Ribeiro Santos (1)

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

Introdução: A microangiopatia trombótica é caracterizada por anemia 
hemolítica microangiopática, trombocitopénia e por sinais variáveis de 
lesão multiorgânica a nível da microcirculação, com envolvimento frequen-
te do rim. Engloba o síndrome hemolítico -urémico, a púrpura trombocito-
pénica trombótica e o síndrome antifosfolipídico. É frequentemente 
adquirida, associada com gravidez, quimioterapia, transplante, hipertensão 
maligna, infecções e doenças sistémicas, como a esclerodermia e o lúpus 
eritematoso sistémico. Doença não adquirida é rara estando associada a 
defeitos genéticos (ex: ADAMTS13). Caso clínico: Os autores descrevem o 
caso clínico de um adulto do sexo masculino, caucasiano, com 26 anos 
de idade e história de lúpus eritematoso sistémico recém diagnosticado 
e medicado em ambulatório com prednisolona. É admitido no S.U. do 
H.C.C. transferido do S.U. do hospital Reynaldo dos Santos por quadro 
clínico caracterizado por febre, dispneia e dor torácica tipo pleurítica à 
esquerda. Analiticamente há a salientar leucocitose (GB 20100 x109/L), 
anemia (Hb 10,5 g/dl), trombocitopénia (54000) e aumento dos valores 
de retenção azotada (Pcr 3,1 mg/dl Pu 184 mg/dl). Iniciou antibioterapia 
empírica com Imipenem e Claritromicina. Realizou ecografia renal que 
revelou rins sem alterações ecoestruturais significativas e TC -Torax que 
evidenciou envolvimento pulmonar difuso e bilateral compatível com focos 
pneumónicos. Por agravamento hipoxémico é transferido para a U.C.I. do 
H.C.C. Efectuou três pulsos de Metilprednisolona, infusão de Imunoglobu-
lina e Plasmaferese. O estudo analítico revelou anemia hemolítica coombs 
positiva com valores de haptoglobina e LDH no limite inferior do normal; 
hipocomplementémia, antigenúria positiva para Legionella e positividade 
para ACA, Anticoagulante lúpico, AB2G, ANA, DNA, Antinucleossoma e 
Antiribossoma. Por apresentar melhoria clínica e analítica é transferido ao 
segundo dia de internamento para o serviço de Nefrologia do H.C.C. 
Neste serviço completou quatorze dias de antibioterapia com melhoria 
clínica, laboratorial e imagiológica. Realizou oito sessões de plasmaferese 
com reposição de Plasma, imunosupressão com micofenolato de mofetil 
(MMF) e prednisolona. Efectuou biópsia renal que evidenciou microangio-
patia trombótica num contexto de doença infecciosa e Síndrome antifos-
folipídico. Após estabilização clínica, doente tem alta clínica, medicado 

com MMF, prednisolona, enoxaparina e varfarine, referenciado para con-
sulta de Nefrologia e com creatinémia de 2 mg/dl à data da alta. Conclu-
sões: Os autores salientam a complexidade deste caso clínico, onde se 
descreve uma microangiopatia trombótica num doente com lúpus erite-
matoso sistémico complicado por pneumonia a Legionella e com um 
síndrome antifosfolipídico concomitante.

 PO -SE086

NUTRIENT INTAKE IN DIALYSIS PATIENTS – THE UNDERREPORT

Ana Catarina Moreira (1); Ana Brito Costa (2); Augusta Gaspar (3); Jacinto Simões (3)

(1) Dietética / Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa / Lisboa / Portugal
(2) Dietética / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Restelo / Fresenius Medical Care / Lisboa / Portugal

Reported energy intake (EI) is a substitute measure of the total quantity 
of food intake. When EI is underestimated, the intakes of the nutrients 
correlated with EI can also be underestimated. Evaluate the validity of 
reported EI provides important evidence on the quality of the dietary data. 
Objectives: assess the EI of haemodialysis (HD) patients and the underre-
porting. Setting: forty six patients on regular HD, 3 times a week, 4 hours/
session, for at least 3 months, were included in the study. METHODS: 
demographic data, body mass index, percentage of weight lost in previous 
3 months and energy intake using a 3 -day food record were collected. 
Resting energy expenditure (REE) was calculated using Schofield equation. 
We compared the energy intake with REE. Underreporting of energy intake 
was considered when the EI/REE ratio was <1.27. Results: The mean age 
was 62,7 ± 15,3 years, 58,7% of patients were overweight. Eleven patients 
lost weight in previous 3 months. The EI/REE ratio was 0,99 +/ - 0,29. 
There were 82,6% patients with EI/REE ratio below 1,27. There were no 
differences in EI/REE when patients were split according to BMI or percen-
tage of weight lost. Conclusion: A significant number of HD patients 
underreported the energy intake evaluated by a 3 -day food diaries.

 PO -SE087

REMISSÃO ESPONTÂNEA DA CRIOGLOBULINEMIA DO VHC

Vasco Fernandes (1); Carina Ferreira (1); Helena Viana (1); Dulce Carvalho (1); Joaquim 
Calado (1); Joaquim Bordalo (1); Fernanda Carvalho (1); Ana Vilalobos (1); João Ribeiro 
Santos (1)

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

Introdução: A crioglobulinémia do VHC (vírus da hepatite C) é uma vascu-
lite sistémica de pequenos e médios vasos. A antigenémia VHC persisten-
te provoca expansão clonal de linfócitos B com consequente formação e 
deposição de complexos imunes no endotélio. O tratamento baseia -se nos 
antivirais, imunossupressão e plasmaferese consoante a gravidade. No 
entanto, está descrita em 10 % a 30 % dos casos a remissão espontânea 
parcial ou total da crioglobulinémia. Caso clínico: Doente de 53 A, género 
masculino, grau socioeconómico baixo, com consumo endovenoso activo 
de heroína e cocaína, seropositividade para VHC. Internado por quadro com 
3 semanas de evolução de febre, astenia, artralgias, rash maculopapular, 
edema dos membros inferiores e HTA. Analiticamente: Hb 7,9g/dl, ureia 
69mg/dl, creat 2,2mg/dl, Alb 2,0g/dl; leuco e eritrocitúria, proteinúria 300 
mg/dl. Carga viral VHC 1,4 x 105 UI/ml e genótipo 3a. AgHbs e AcVIH 1 e 2 
negativos. Crioglobulinémia: IgG 90 mg/dl, IgA 5mg/dl, IgM 10mg/dl. Enzi-
mologia e função hepática sem alterações. A biopsia renal revelou glome-
rulonefrite membranoproliferativa tipo 1 com 2 glomérulos com crescentes 
celulares. Manteve -se sob terapêutica conservadora e 5 meses depois 
estava em remissão total apenas com IECA e abstinência toxicológica. Após 
14 meses não havia vasculite cutânea ou renal e tinha creat 1,0mg/dl, ureia 
56mg/dl, Alb 4,7g/dl e RPC 0,2, sem crioglobulinas e com carga viral sobre-
ponível. Discussão: Apesar de pouco frequente, a crioglobulinémia do VHC 
pode evoluir para remissão espontânea parcial ou total. Dado a ausência 
de vasculite severa ou insuficiência renal progressiva teria sido aceitável 
manusear este doente somente com terapêutica antiviral ao invés de fazer 
imunossupressão e plasmaferese com terapêutica antiviral subsequente. 
Serão necessários mais estudos para compreender a patogénese e evolução 
da crioglobulinémia do VHC no sentido de melhor individualizar a terapêu-
tica que não raramente tem efeitos secundários graves.
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 PO -SE088

GLOMERULONEFRITE CRESCÊNTICA ASSOCIADA A POLICONDRITE 
RECIDIVANTE – CASO CLÍNICO

Pedro Bravo (1); Susana Colaço (1); Aura Ramos (1)

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

Introdução: A policondrite recidivante é uma patologia inflamatória multis-
sistémica, crónica, episódica, que atinge predominantemente as estruturas 
cartilagíneas. Desconhece -se a etiologia, mas é provável que envolva meca-
nismos autoimunes. Caso Clínico: Mulher de 57 anos, sem antecedentes 
pessoais relevantes, recorre ao serviço de urgência por quadro arrastado 
de febrícula, astenia, anorexia, emagrecimento e poliartralgias com carácter 
episódico, a que se associou o aparecimento de sinais inflamatórios no 
pavilhão auricular esquerdo. Foi feito o diagnóstico clínico de pericondrite 
do pavilhão auricular. A doente apresentava anemia microcítica hipocrómi-
ca (Hemoglobina 9,2g/dL), parâmetros inflamatórios elevados e lesão renal 
aguda (Creatinina 2,2 mg/dL e Ureia 108mg/dL), com sedimento urinário 
activo. Foi internada para investigação do quadro clínico. Realizou ecogra-
fia renal apenas com litíase no rim esquerdo, ecocardiograma com pequeno 
derrame pericárdico anterior e posterior e cintigrafia óssea com focos de 
hipercaptação nos ossos próprios do nariz, rótula esquerda e articulação 
tibio -társica esquerda. Realizou ainda biopsia renal que revelou glomerulo-
nefrite crescêntica, com alterações túbulo -intersticiais sugestivas de doença 
crónica moderada. Iniciou terapêutica imunossupressora com 6 pulsos 
mensais de ciclofosfamida endovenosa e corticoterapia. Após o início da 
terapêutica, houve melhoria das lesões do pavilhão auricular, da anemia e 
da função renal, com normalização do sedimento e sem proteinúria. Man-
teve corticoterapia em dose baixa durante 1 ano, com controlo clínico da 
patologia inflamatória crónica. Apesar disso, assistiu -se a um agravamento 
progressivo da função renal, com uma diminuição estimada do débito fil-
trado glomerular de cerca de 2ml/min/ano em 10 anos. Dez anos após o 
diagnóstico, houve recidiva da policondrite, com atingimento da árvore 
laringo -traqueo -brônquica, manifestada por dispneia, estridor e expectoração 
hemoptóica. Simultaneamente, apresentava novo agravamento da anemia 
(hemoglobina 8,8g/dL) e da função renal (Creatinina 5,9 mg/dL e Ureia 283 
mg/dL). Re -iniciou corticoterapia, com controlo clínico e laboratorial do 
episódio agudo. Por ausência de recuperação da função renal para os 
valores prévios a este episódio, correspondendo a um débito filtrado glo-
merular de 10 ml/min, construiu fístula arterio -venosa, acabando por neces-
sitar de iniciar terapêutica de substituição renal 2 meses mais tarde. Desde 
o início de diálise, sob corticoterapia em dose baixa, mantém -se assinto-
mática. Conclusão: Como patologia multissistémica, a Policondrite Recor-
rente pode afectar múltiplos órgãos e sistemas para além do tecido carti-
lagíneo com gravidade e prognóstico variáveis. A presença de doença renal 
constitui um factor de mau prognóstico em todas as idades.

 PO -SE089

POLIARTERITE NODOSA E SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDOS -A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

Cristina Outerelo (1); Teixeira Costa (1); Jorge Silva (1); Pedro Ponce (1); Aura Ramos (1)

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

A poliarterite nodosa (PAN) é uma arterite necrosante de pequenas e 
médias artérias, predominantemente viscerais, resultando na formação de 
microaneurismas, com isquémia dos órgãos afectados. É uma doença rara 
(3 em 100.000 habitantes), com etiologia e patogénese desconhecidas, 
embora seja reconhecida a relação com a infecção pelo vírus da hepatite 
B. A PAN associada à hepatite B pode surgir em qualquer fase da doença. 
Alterações gastrointestinais, hipertensão maligna, enfarte renal e orquie-
pididimite parecem ser as manifestações mais frequentes. Os autores 
descrevem o caso clínico de um homem de 52 anos, com antecedentes 
pessoais irrelevantes, não medicado, que recorreu ao Serviço de Urgência 
por quadro de instalação súbita de dor lombar esquerda e disúria, tendo 
tido alta medicado com antibiótico e anti -inflamatório, para presumível 
infecção urinária. Por intensificação da dor lombar e aparecimento de febre 
(38.5ºC), regressou ao hospital, constatando -se analiticamente leucocitose 
(17.700x109/L), proteína C reactiva 17.2mg/dL, LDH 1779 UI/L, CK 705 UI/L, 
creatinina 1.0mg/dL, ureia 19mg/dL, sedimento urinário sem alterações. O 
ECG revelou ritmo sinusal. Realizou ecografia renal complementada por TC 

que demonstrou imagem polar inferior esquerda compatível com pielone-
frite focal vs enfarte renal. Iniciou antibioterapia endovenosa com cefuro-
xima e heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica, verificando-
-se apirexia mantida e descida dos parâmetros de infecção. A urocultura 
e as hemoculturas foram negativas, o ecocardiograma transesofágico não 
revelou alterações valvulares, massas ou trombos intracavitários, e a 
cintigrafia renal revelou ausência total de perfusão na metade inferior do 
rim esquerdo, a favor de enfarte renal. Foi agendada angiografia dos vasos 
abdominais, que demonstrou microaneurismas da artéria mesentérica 
superior, envolvendo os ramos jejunais, além de enfarte renal esquerdo 
importante, envolvendo o pólo inferior. Do restante estudo realizado, 
destaca -se agHBs negativo com antiHBc positivo e anticoagulante lúpico 
positivo. O doente iniciou terapêutica com prednisolona 1mg/kg/dia, lami-
vudina e varfarina, recusando ciclofosfamida. Mantém -se clinicamente 
estável, sem novas intercorrências, apesar do follow -up recente. O enfarte 
renal é muitas vezes sub -diagnosticado, atendendo à sua raridade e 
apresentação inespecífica. Frequentemente consequência de arritmia car-
díaca, pode também estar associado a doenças auto -imunes. Este caso 
demonstra uma forma de associação da PAN à presença de anticorpos 
anti -fosfolípidos, descrito em raros casos na literatura. A etiologia do 
enfarte renal neste contexto poderá ser explicada quer pela inflamação 
arterial quer por trombose. Esta associação representa um dilema terapêu-
tico, uma vez que a anticoagulação pode aumentar o risco de rotura dos 
microaneurismas. Salienta -se também a ausência de agHBs positivo, ape-
sar do antiHBc confirmar contacto com o vírus no passado, e, desta forma, 
confirmar um dos factores associados ao aparecimento desta entidade.

 PO -SE090

POLIANGEÍTE MICROSCÓPICA -DIAGNÓSTICO BASEADO NO ESTUDO 
IMUNOLÓGICO VS BIÓPSIA RENAL -A PROPÓSITO DE DOIS CASOS 
CLÍNICOS

Sandra Mota Belo (1); Maria Teresa Antunes (1)

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

Caso  1: Doente do sexo feminino, 71 anos, semi -dependente, antecedentes 
de hipotireoidismo, HTA, dislipidemia. Internamento no Hospital de Ama-
rante em 2008 por anemia grave e IRA pré -renal. Recuperação da função 
à alta. Internamento em Abril de 2009 novamente por anemia e agrava-
mento da função renal. Realizou EDA e Colonoscopia sem alterações. 
Coombs e Estudo imunológico negativos. Ecografia renal normal. Alta a 
3/06/09 com melhoria. Trazida ao SU -HSJ a 10/06 por prostração. À admis-
são Hb 11mg/dl, Ur 1,25g/L e Cr 48mg/L. No internamento do Serviço de 
Medicina realizou ecografia renal, que não apresentou alterações, e estudo 
imunológico, com ANCA -MPO positivo 33U/mL. Sem outras alterações de 
relevo. Ecografia e TC abdominais sem alterações de relevo. Discutido o 
caso com Nefrologia – efectuado diagnóstico de Poliangeite Microscópica. 
A 29/06 iniciou Ciclofosfamida 100mg id e 3 pulsos de Metilprednisolona 
1g/dia, posteriormente prednisolona 75mg id. Melhoria progressiva da 
função renal. Transferida a 17/07 para o Hospital de Amarante com Ur 
1,06g/L Cr 35,2mg/L tendo completado 19 dias de terapêutica e com indi-
cação para manter corticoterapia por 6 meses e ciclofosfamida por 1 ano. 
Caso 2: Doente do sexo feminino, 72 anos, antecedentes de anemia, HTA, 
dislipidemia, história de artralgias generalizadas desde Dezembro de 2008, 
com consumo de AINE’s desde então. Em Agosto 2009 iniciou astenia, 
anorexia e emagrecimento. Sem outras queixas. Em Setembro 2009 recor-
reu ao SU do Hospital de Viana com os sintomas supra referidos, tendo 
sido medicada com Naprosyn. Por persistência do quadro, recorreu de novo 
ao SU a 15/10 apresentando IRA com Cr 36,3mg/L e Ur 1,22g/L. (Função 
renal normal em Março de 2009). Realizou ecografia com sinais sugestivos 
de nefropatia, sem sinais de obstrução. Teve alta. A 20/10 recorreu à 
médica asssistente apresentando agravamento da função renal (Cr 44,7mg/L, 
Ur 1,31g/L), sedimento com leucoeritrocitúria e proteinúria. Foi internada 
no Hospital de Viana. Por agravamento progressivo da função renal foi 
transferida para o SU -HSJ a 24/10. À admissão apresentava Cr 58,4mg/L e 
Ur 1,31g/L. Por suspeita de IRRP iniciou o primeiro de 3 pulsos de metil-
prednisolona (D1). No Serviço de Medicina Interna efectuou estudo imuno-
lógico – IgG aumentada, ANA 1/320 padrão homogénio, ANCA’s negativos, 
sem outras alterações. Ecografia renal – Diminuição parenquimo -sinusal 
por aumento da ecogenecidade. Em D4 iniciou prednisolona e realizou 
biópsia renal. Em D7 repetiu estudo imunológico que foi sobreponível. Em 
D12 resultado da biópsia renal – Quadro morfológico de poliangeite micros-
cópica. Iniciou ciclofosfamida. Melhoria da função até D14 (Cr 42,8mg/L, Ur 
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2,06g/L). Repetiu ecografia a D18 – Rins de dimensões normais, preserva-
ção da diferenciação parenquimo -sinusal. Em D19 reiniciou pulsos de 
metilpredisolona por deterioração da função (Cr 49,2mg/L, Ur 2,48g/L). A 
13/11, D21, mantinha agravamento da função (Cr 65,4 mg/L, Ur 2,78 g/L) e 
hipercalémia. Doente clinicamente bem. Ponderado início de diálise.

 PO -SE091

SÍNDROME NEFRÓTICA COMO APRESENTAÇÃO DE GLOMERULONEFRITE 
MEMBRANO -PROLIFERATIVA TIPO 1 SECUNDÁRIA A LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO

João Albuquerque Gonçalves; Raquel Chorão (1); Catarina Santos (1); Ana Bernardo (1); 
Rui Filipe (1); José Montálban (1); António Ramalheiro (1); Ernesto Rocha (1)

(1) Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal

Glomerulonefrite membranoproliferativa (GMP) é uma doença rara, hetero-
génea, que quando se manifesta como síndrome nefrótica (50% dos casos) 
está associada a pior prognóstico. A GMP tipo 1 (mais comum) é geralmen-
te secundária a doenças sistémicas, com depósito de complexos imunes. O 
tratamento é difícil e, preferencialmente, etiológico. No entanto, identificam-
-se alguns casos de GMP “idiopática”. O Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
é clínica e patologicamente heterogéneo e pode cursar com nefrite lúpica 
proliferativa, sendo recomendado o tratamento imunosupressor, de acordo 
com o estadio definido por biopsia renal. Caso clínico: Doente, sexo femi-
nino, 45 anos, com antecedentes pessoais de dislipidemia, hipertensão 
arterial (HTA) medicada, hipertiroidismo, cirurgia neurocirúrgica em 1/2005 
por malformação Chiari tipo 1 associada a Seringomielia, com sequelas de 
hemiparésia direita. Interna -se em Outubro/2008 por quadro de edema 
marcado dos membros inferiores até ao nível dos joelhos e periorbitário e 
agravamento de HTA, com 5 meses de evolução. Destaca -se alopécia, 
fotossensibilidade, ligeiro rash malar e história recurrente de aftose oral 
(desde os 20 anos). Analiticamente destaca -se: anemia normocítica normo-
crómica (Hemoglobina–11 g/dL);Ureia/Creatinina – 27/0,7mg/dL;Albumina 1,6g/
dL; dislipidemia. Exame sumário de urina: Hg ++, albumina +++ e 10 eritró-
citos/campo. Proteinúria -8 gr/24H. Estudo imunológico: hipocomplementémia 
(C3, C4 e CH50), ANA positivo; Ac -anti -SSA positivo; Ac -anti -DNAds - limiar. 
IgG diminuída. Restante imunidade sem alterações. Ecografia renal e vesical 
– sem alterações significativas. Uroculturas negativas. Cintigrafia renal – 
discreto aumento de actividade. Ecocardiograma – regurgitação mitral 
ligeira. Para esclarecimento da síndrome nefrótica realizou -se biópsia renal 
(BR): glomerulonefrite de padrão membrano -proliferativo difuso com depó-
sitos granulosos e pseudolineares nos capilares (IgG, IgA, C1, C3 e C4) e 
crescentes celulares circunferenciais. Iniciou terapêutica com albumina 
humana a 20% em dias alternados (12 dias) e metilprednisolona 30 mg id. 
Ajustou -se medicação anti -hipertensiva. Verificou -se melhoria do estado 
global. Pelo resultado da BR com índices de actividade de doença optou -se 
por ciclos de ciclofosfamida ev/mensal. Iniciou Cotrimoxazol 960 mg id. 
Discussão: Apresenta -se uma síndrome nefrótica por GMP tipo 1. Após uma 
procura exaustiva do diagnóstico etiológico, a hipótese mais provável é o 
LES. A doente apresenta 5 -6 critérios clínicos de LES (S -85%;E -95%). De 
facto, pode enquadrar -se na classe IV da nefrite lúpica (ISN/RPS), sendo 
que a GMP 1 é histológica e imunologicamente, semelhante a esta classe 
de nefrite lúpica. Iniciou -se esquema de tratamento para esse efeito, com 
sucesso verificado ao longo do follow -up. Considerando a clínica e a boa 
resposta à terapêutica poder -se -á colocar a hipótese mais provável de uma 
síndrome nefrótica, no contexto de GMP1, como apresentação de LES.

 PO -SE092

UM CASO DE SÍNDROME HEMOLÍTICO -URÉMICO ASSOCIADO A INFECÇÃO 
PNEUMOCÓCICA

Mário Raimundo (1); Sónia Silva (1); Fernando Abreu (1); António Gomes Costa (1)

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

O Síndrome Hemolítico -Urémico (SHU) associado a infecção pneumocócica 
é a causa mais frequente de SHU não enteropático em crianças, no entan-
to é uma raridade na população adulta. A fisiopatologia julga -se relaciona-
da com a produção de Neuramidase, responsável pela exposição do anti-
génio de Thomsen -Friedenreich, reconhecido por anticorpos IgM que 
conduziriam à aglutinação dos glóbulos vermelhos. Apresenta -se o caso de 

um homem de 34 anos, sem antecedentes patológicos, que recorreu ao 
Serviço de Urgência com febre elevada e cefaleias, sem outras queixas de 
órgão/sistema. Ao exame objectivo salientava -se: febre, hipertensão 
(170/110mmhg), palidez, sopro sistólico em todo o pré -córdio, hepatome-
gália e edema bimaleolar. Analiticamente apresentava anemia e tromboci-
topenia ligeiras, elevação de parâmetros de fase aguda, LDH discretamen-
te elevada, hipoalbuminémia, retenção azotada (Pcreat 3.0mg/dl; Pureia 
81mg/dl) e urinaII com hematoproteinúria. RxTórax não mostrava alterações 
e a ecografia abdominal e renal revelou hepatoesplenomegália e rins de 
dimensões normais discretamente hiperecogénicos. Ficou internado e iniciou 
antibioterapia com ceftriaxone, com apirexia em 24 horas. Foi instituída 
terapêutica anti -hipertensora com rápido controle da pressão arterial. 
Durante o internamento documentou -se haptoglobina indoseável (sem 
esquizócitos no esfregaço), complementémia normal, autoimunidade nega-
tiva, IgA sérica elevada, proteinúria/24h 5.9gr e hemocultura com isolamen-
to de pneumococos. Da restante investigação diagnóstica salienta -se: 
Ecocardiograma com HVE, excluindo endocardite; TAC corpo sem alterações. 
Ao longo do internamento, apesar da melhoria clínica e de controlo ten-
sional mantido, constatou -se agravamento da anemia (5.3gr/dl) e da 
trombocitopénia (34x109/L), paralelamente a elevação da LDH e da retenção 
azotada (Pcreat 7.9mg/dl; Pureia 179mg/dl). Colocada a hipótese de micro-
angiopatia trombótica (MAT), apesar de não se identificarem esquizócitos, 
iniciou plasmaferése. Após 15 dias de terapêutica aferética verificou -se 
estabilização da hemoglobina, normalização da contagem plaquetária, LDH 
e haptoglobina e recuperação parcial da função renal (Pcreat 2.9mg/dl), 
mantendo proteinúria nefrótica (5gr/24h). Ao 30º dia de internamento 
efectuou biópsia renal (BR), com colheita de um fragmento para microsco-
pia óptica que revelou glomerulonefrite proliferativa mesangial, com zonas 
de necrose fibrinóide dos glomérulos. Repetiu BR um mês após a alta que 
revelou aspectos compatíveis com Nefropatia IgA. O diagnóstico definitivo 
admitido pelos autores é de SHU associado a Pneumococos, intercorrente 
num doente com Nefropatia IgA de base. A BR, ao ser efectuada já em fase 
de resolução do processo patológico, não permitiu identificar os aspectos 
típicos de MAT (além da necrose fibrinóide, por vezes descrita), sabendo -se, 
por outro lado, que em parte dos casos estes apenas se identificam na 
microscopia eletrónica. Os autores salientam ainda, para além da raridade, 
o permanente desafio diagnóstico que este caso colocou.

 PO -SE093

POLIANGEÍTE MICROSCÓPICA ANCA NEGATIVO – UM DESAFIO CLÍNICO

João Gonçalves; Bruno Pereira (3); Raquel Chorão (1); Carla Araújo (2); Catarina Santos (1); Ana 
Bernardo (1); António Ramalheiro (1); Rui Filipe (1); José Montálban (1); Ernesto Rocha (1)

(1) Nefrologia / H. Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(2) Medicina Interna / Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(3) Gastrenterologia / Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal

A poliangeíte microscópica (PAM) é uma vasculite necrotizante sistémica 
de pequenos vasos de incidência rara. Manifestações clínicas: glomerulo-
nefrite rapidamente progressiva (GNRP), hemorragia alveolar, púrpura, 
artralgias, isquemia intestinal (1/3 dos doentes). A PAM está associada a 
ANCA circulantes em 70 -90% dos doentes. A terapêutica imunossupresso-
ra permite taxas de sobrevivência de 74% aos 5 anos. GLI, homem,74 anos, 
com hábitos tabágicos e alcoólicos marcados, sem outros antecedentes 
pessoais relevantes. Em Janeiro/2009, foi internado por astenia e edema 
dos membros inferiores, com hipertensão arterial severa. Confirmou -se 
insuficiência renal grau 4, hematúria e proteinúria subnefrótica. Realizou 
biopsia renal que revelou glomerulonefrite proliferativa difusa com cres-
centes, imunofluorescência negativa, compatível com GNRP pauci -imune. 
Iniciou terapêutica imunossupressora com corticóides (PDN 40 mg/d após 
indução endovenosa) e ciclofosfamida 50 mg/d verificando -se, contudo, 
evolução para oligúria, com necessidade de inicio de hemodiálise (HD). Em 
Março/2009, o doente foi reinternado por púrpura palpável generalizada 
(incluindo face, couro cabeludo, palmas das mãos e pés), febre (38,3ºC), 
dispneia e alterações do estado de consciência. A partir do 2º dia de 
internamento, surgiram lesões sangrantes na mucosa oral e comissuras 
labiais e iniciou quadro de dor abdominal e dejecções diarreicas de cor 
esverdeada. Exames complementares: retenção azotada moderada (ureia 
46 mg/dl,creatinina 2,4 mg/dl), PCR elevada (74,3 mg/dL), leucócitos 15670, 
plaquetas – 126000; sedimento urinário activo (30 eritrócitos/campo) e 
proteinúria subnefrótica (3,2g/d). Ecografia renal – rins de dimensões 
normais, espessura do parênquima conservada sem perda de diferenciação 
parênquimo -sinusal. Radiografia de tórax – infiltrado ligeiro nas bases. 
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Estudo imunológico – sem alterações (anticorpos ANCA negativos).Copro-
culturas e hemoculturas negativas. Colonoscopia – mucosa congestiva e 
múltiplas lesões petequiais ao longo do cólon, erosões e pequenas ulce-
rações no ascendente. Histologicamente constatou -se processo isquémico 
e inflamatório. Endoscopia digestiva alta – erosões em todo o esófago, 
serpiginosas, longitudinais e superficiais. Biopsia cutânea – infiltrado 
inflamatório, sugestivo de vasculite. A conjugação destes dados conduziu 
a discussão diagnóstica, concluindo tratar -se de PAM. A sintomatologia 
regrediu com aumento da corticoterapia, mantendo -se, no entanto, em HD. 
Os autores descrevem o caso clínico de uma PAM – síndrome de vasculite 
sistémica com envolvimento gastrintestinal, pulmonar e cutâneo, com 
glomerulonefrite pauci -imune associada a ANCA negativo, complemento 
normal e anticorpo anti -MBG negativo. Realça -se a importância do reco-
nhecimento das vasculites como síndrome clínica rara, sem a necessidade 
imperiosa da existência de marcadores de auto -imunidade característicos.

 PO -SE094

ANKLE BRACHIAL INDEX IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS

Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Margarida Gonçalves (1); Elisabete Costa (1); 
José Diogo Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz -CHLO / Carnaxide / Portugal

Peripheral artery disease (PAD) is highly prevalent among patients in end-
-stage renal disease. PAD is increasingly recognized as an entity particulary 
associated with higher mortality. PAD is often unrecognized in dialysis 
patients. Ankle Brachial Index (ABI), a simple and non -invasive method to 
diagnose PAD, shows a U -shaped association with mortality. The ABI is 
believed to be highly correlated with the subclinical PAD of lower extremities 
but little is known about the associated risk factors and outcome for PAD 
and ABI in patients on peritoneal dialysis (PD). We performed cohort analysis 
of 37 prevalent PD patients in a single centre. These patients were screened 
for subclinical PAD using the ABI measurement. Measurements of ABI were 
performed in supine position. Blood pressure was measured in both arms 
(brachial artery) and both ankles (posterior tibial arteries). Highest ankle SBP/ 
highest brachial SBP was used to calculate ABI. An ABI value greater than 
0.9 was defined as normal. Subclinical PAD was defined as an ABI value less 
than 0.90 in either extremity. The ABI was measured and a ratio of <0.9 was 
considered abnormal The ABI value was correlated them with laboratorial 
data, functional parameters of peritoneum, Residual renal function (RRF), 
clinical cardiovascular disease and vascular calcifications. We used a vascular 
calcification score (vsc) based on plain radiographic film of pelvis and hands. 
Total prevalence of PAD, sub clinical (18,9%) and clinical, 37,8%. ABI < 0.9 
was positively correlated with advanced age, pulse pressure, cardiovascular 
disease, arterial calcifications and C reactive protein (PCR). ABI < 0.9 was 
negatively correlated with serum albumin and lower residual renal function. 
The PTHi value, Ca*F (mg2/mg2), ultrafiltration failure, diabetes and duration 
of PD treatment were not correlated with ABI. ABI < 0.9 and > 1.4 was corre-
lated with advanced age, pulse pressure, cardiovascular disease, arterial 
calcifications and C reactive protein (PCR). In these DP patients, serum albu-
min, serum PCR, arterial calcifications and residual renal clearance were 
predictores of ABI < 0.9. ABI > 1.3, in PD patients is related to non compres-
sible peripheral arteries in lower limbs, and was associated with peripheral 
arterial calcifications. In this study higher protein peritoneal losses was a 
predictor of occlusive arterial disease (ABI < 0.9) and non compressible 
arteries in lower limbs (ABI > 1.3). The mechanisms of this link is unknown. 
We need to confirm these preliminary results in a larger group of patients.

 PO -SE095

RIESGO CARDIOVASCULAR AL INICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL: REVISIÓN 
DE 7 AÑOS

Nora Mohamed Gad (1); Ines Castellano Cerviño (1); Miguel Angel Suárez Santisteban 
(1); Sandra gallego Dominguez (1); Jesus Pedro Marin Álvarez (1); Maite Mora Mora (1); 
Juan Ramon Gomez Martino (1); Ricardo Novillo Santana (1)

(1) S. Nefrologia / Hospital San Pedro de Alcántara / Cáceres / España

La enfermedad renal crónica (ERC) se asocia a riesgo cardiovascular (RCV) 
muy elevado donde se suman los factores de RCV (FRCV) clásicos y los 
asociados a la propia ERC, siendo la causa más frecuente de muerte la de 

origen cardiovascular. El objetivo del estudio fue valorar los FRCV presen-
tes al inicio de diálisis peritoneal (DP) en los pacientes incidentes en 
nuestro centro. Material y métodos: estudio retrospectivo descriptivo 
donde se revisaron los FRCV presentes al inicio de DP en los pacientes 
que comenzaron dicha técnica entre el 1/10/2002 y el 30/9/2009. Se valoró 
edad, sexo, etiología de ERC, FRCV clásicos [diabetes mellitus (DM), índice 
de masa corporal (IMC), LDL -colesterol, TA, tabaquismo, hipertrofia ventri-
cular izquierda (HVI)] y específicos de diálisis (anemia, albúmina, fibrinó-
geno, PCR, homocisteína, calcio, fósforo, PTH) al inicio de DP. Resultados: 
entre el 1/10/2002 y el 30/9/2009 realizaron DP en nuestra unidad 87 
pacientes: edad media 52.7 ± 16.5 años, 52.9% hombres, 24% diabéticos, 
19.5% fumadores, 40% con HVI. La mediana del índice de Charlson modi-
ficado fue 5. Etiología de la ERC: 36.8% glomerulonefritis, 21.8% DM, 5.7% 
pielonefritis, 11.5% poliquistosis, 10.4% vascular, no filiadas 16.2% y otras 
2.3%. Las TA medias fueron 134.0 ± 15.2/79.20±11.6 mmHg. En la tabla se 
muestran las medias y el porcentaje de pacientes fuera del rango aconse-
jado respecto a los parámetros utilizados para valorar el riesgo CV.

Cuantificación de factores de riesgocardiovascular

 Parámetro  Media ± DS 
 % pacientes con valor 

asociado a aumento RCV 

 TA  134 ± 15,2/79.27 ± 11,6 mmHg  43.6% 

 IMC  25.7 ± 4.5  55.9% 

 Homocisteína  23.4 ± 10.6 ng/ml  77.5% 

 Fibrinógeno  498.6 ± 125.3 mg/dl  73.4% 

 Hemoglobina  11.4 ± 1.7 g/dl  42.5% 

 Albúmina  3.4 ± 0.6 g/dl  45.9% 

 PCR  6.34 ± 8.6 mg/l  34% 

 Calcio  9.5 ± 0.8 mg/dl  49.4% 

 Fósforo  5.4 ± 1.4 mg/dl  54% 

 PTHi  281.6 ± 340.1 pg/ml  28.7% 

 LDL -colesterol  91.6 ± 29.3 mg/dl  35.6% 

Conclusiones: la población en DP presenta aumento de FRCV clásicos 
(elevada tasa de DM, sobrepeso, HVI e HTA) y asociados a la diálisis. Por 
ello se deban reforzar las medidas para controlarlos y conseguir así dis-
minuir la morbimortalidad CV asociada que presenta esta población.

 PO -SE096

AVALIAÇÃO DO ESTADO VOLÉMICO EM DIÁLISE PERITONEAL 
POR BIOIMPEDÂNCIA: RELAÇÃO COM HTA E FACTORES CLINICOS 
ASSOCIADOS À SOBRECARGA DE VOLUME

Francisco Ferrer (1); Maria João Carvalho (1); Luís Oliveira (1); Anabela Rodrigues (1); 
António Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Hospital Sto António, Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

O estado volémico em diálise peritoneal (DP) é um problema fisiopatoló-
gico complexo com repercussões clínicas relevantes. A bioimpedância 
multifrequência pode ser um elemento complementar valioso no diagnós-
tico e na orientação terapêutica deste parâmetro. Apresentamos um 
estudo transversal em 56 doentes adultos estáveis prevalentes em DP com 
os objectivos: 1) Caracterização da distribuição do estado de volume 
determinada pelo BCM (Body Composition Monitor) e da sua relação com 
a HTA; 2) Determinação dos factores associados à sobrecarga de volume 
(SV). A hidratação mediana foi de 1L (min: – 3,8L; máx: 5,4L). Dez doentes 
(18%) apresentavam SV (> 15% ECW), 21 (38%) hiperhidratação (HH) ligei-
ra (6,8% – 15% ECW), 22 (39%) normohidratação, 3 (5%) défice de volume. 
Nos doentes com SV encontramos HTA sistólica (HTAS) em 5 (50%) e HTA 
diastólica (HTAD) apenas em 2 (20%); nos com HH ligeira HTAS em 9 (29%) 
e HTAD em 8 (26%); nos normohidratados HTAS em 14 (64%) e HTAD em 
9 (41%); 1 (33%) doente com défice de volume apresentava HTAS e outro 
(33%) HTAD. O grupo com SV é mais idoso [68 anos (53 -78) vs 52 anos 
(39 -62); P= 0,01], tem maior score de comorbilidade de Davies [1 (0,5 -1,5) 
vs 0 (0 -1); P=0,04], menor valor sérico de albumina [3,3mg/dl (3,2 -3,8) vs 
3,7mg/dl (3,5 -4,0); P= 0,03], menor ICW [14,1L (11,4 -17,1] vs 16,9L (14,1 -21,2); 
P= 0,008], maior ECW/ICW [1,1 (1,0 -1,2)] vs 0,9 (0,8 -1,0); P <0,0001], menor 
LTI [11,2kg/m2 (9,2 -12,0) vs 12,6 kg/m2 (10,2 – 15,2); P= 0,07]. Não encon-
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tramos diferenças entre os grupos no tempo em DP ou tempo total de 
terapêutica de substituição da função renal, no sexo, diabetes mellitus, 
doença cardiovascular, anemia, inflamação, adequação de solutos, nPCR, 
perfil lipídico, transporte peritoneal, ultrafiltração, modalidade da DP ou 
uso de icodextrina. O pró -BNP (Brain Natriuretic Peptide) é mais elevado 
no grupo com SV [5979 pg/mL (1424 -18633) vs 1203 pg/mL (645 -2739); 
P= 0,007], assim como as medições ecocardiográficas da aurícula esquer-
da [43mm (42 -43) vs 39mm (35 -42); P= 0,04] e do septo interventricular 
[14mm (14 -15) vs 12mm (11 -13); P= 0,005]. A maioria (77%) da nossa 
população de DP apresenta um estado de normohidratação / HH ligeira 
avaliada pelo BCM; 18% apresentam SV. A distribuição da HTA é variável 
entre os diferentes estados de hidratação. Na nossa população encontramos 
associação da SV determinada pelo BCM com maior comorbilidade, com 
menor albumina, com alterações da distribuição da composição corporal 
e com marcadores bioquímicos e estruturais de sobrecarga cardíaca.

 PO -SE097

FUNÇÃO RENAL RESIDUAL -PREDITORA DA MORBIMORTALIDADE 
NA DIÁLISE PERITONEAL

Ana Teixeira Pinho (1); Anabela Malho (1); Ana Cabrita (1); Robson Carmo (2); Isabel 
Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); Sandra Sampaio (1); Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospital de José Joaquim Fernandes / Beja / Portugal

Introdução: A contribuição da Função Renal Residual (FRR) nos distúrbios 
endocrino -metabolico -nutricionais decorrentes da insuficiência renal crónica 
(IRC) ainda não se encontra esclarecida. Estudos recentes sugerem que os 
doentes anúricos apresentam maior morbilidade cardiovascular, pior perfil 
metabólico, aumento do grau de inflamação e desnutrição relativamente 
aos doentes com FRR preservada. Objectivo: Pretende -se avaliar a relação 
da FRR com os marcadores de malnutrição, metabolismo mineral e morta-
lidade. Material e métodos: Foi efectuada colheita de dados clinico-
-laboratoriais dos doentes em programa de diálise peritoneal (DP) crónica, 
no período entre Janeiro de 2001 a Fevereiro de 2009. O estado nutricional 
foi determinado pela avaliação subjectiva global (SGA) e pela determinação 
da taxa catabólica proteica normalizada (PCRn). Resultados: Foram anali-
sados 51 doentes (29 homens e 22 mulheres), com média de idades de 54 
anos, 14 em DP contínua ambulatória e 37 em DP automática. A média de 
FRR foi de 4,3 mL/min/1,73 m2. A população foi dividida homogeneamente 
em 2 subgrupos: Grupo I (n=32) doentes com FRR ≤4,5 mL/min/1,73 m2 e 
Grupo II (n=19) doentes com FRR > 4,5 mL/min/1,73m2. O Grupo I apresen-
tou maior taxa de hospitalização (P=0,016) com internamentos mais pro-
longados (P=0,014), taxa de mortalidade significativamente mais alta (81% 
vs 19%, P=0,05), apesar de não se encontrar diferença na sobrevida média 
(63,1 vs 58,0 meses P=0,4). Relativamente ao metabolismo mineral, apre-
sentou PTH mais elevada (821 vs 407pg/mL, P=0,05), tal como o P (5,4 vs 
4,5 mg/dL, P= 0,018) e o produto cCaxP (51,7 vs 43,9 mg2/dL2, P=0,05). 
O Grupo II apresentou menor grau de inflamação (PCRhs 9,72 vs 24,4 mg/
dL, P=0,014) melhor estado nutricional (ASG 6,3 vs 5,46 score, P=0,029; 
PCRn 1,18 vs 0,81 g/Kg/dL, P<0,01) e concentração de HDL (52,9 vs 40,5 
mg/dL, P=0,01). Como seria de esperar, observou -se correlação positiva 
entre a FRR e a SGA (r2=0,135, p=0,01), e inversa com o P e a PTH (r2= 
0,08, P=0,04; r2= 0,095, P=0,02). Conclusão: Conclui -se que na população 
estudada, a FRR correlacionou -se positivamente com o estado nutricional 
e o metabolismo mineral (PTH e P inferiores). Os valores mais baixos de 
FRR associam -se a taxas mais elevadas de mortalidade e hospitalização.

 PO -SE098

CAUSAS DE SALIDA DE UN PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL

Inés Castellano Cerviño (1); Jesús Pedro Marín Álvarez (1); Sandra Gallego Domínguez (1); 
Isabel Martín Mejías (1); Angelines Domínguez Calle (1)

(1) S. Nefrologia / H. San Pedro de Alcantara / Caceres / España

Introducción: La diálisis peritoneal (DP) constituye una técnica minoritaria en 
el espectro del tratamiento renal sustitutivo (TRS) en España. Según el infor-
me del 2007 del Registro Español de Enfermos Renales, la DP supuso el 
6.15% en pacientes prevalentes y el 12.4% en incidentes. En nuestra provin-
cia, en 2008, la DP fue la técnica inicial en el 22% de los pacientes y en 

prevalentes alcanzó el 9.5%. Uno de los motivos que contribuye a una menor 
prevalencia de la DP es el fallo de la técnica que conlleva la dificultad para 
mantenerse en la terapia durante periodos prolongados. Nuestro objetivo fue 
revisar los motivos de salida de la técnica en DP en el programa durante 5 
años. Material y métodos: Revisamos las historias clínicas de los pacientes 
en DP en nuestra unidad entre el 1/1/2004 y el 31/12/2008. Valoramos inci-
dencia y salida anual, edad, sexo, tiempo medio en la técnica y causa de 
abandono. Resultados: Durante estos 5 años realizaron DP 82 pacientes, 37 
(45.1%), con edad media de 52.1 ± 16.5 años y tiempo medio en DP de 22.7 
± 16 meses. La incidencia y salida anual de programa se muestra en el grá-
fico 1. Las causas de abandono se describen en la tabla 1.

Tabela 1

Causas de abandono anual de la técnica

Año Tx renal Exitus
Recuperación 

fr
Peritonitis

Complicaciones 
abdominales

Infradiálisis Psicosociales 

2004 2 2 1 1

2005 3 1 3 1

2006 6 4 2 2

2007 3 1 4 2 1 1

2008 3 2 2

Total 17 (36.1%) 10 (21.2%) 1 (2.2%) 11 (23.4%) 2 (4.3%) 2 (4.3%) 4 (8.5%) 

Conclusiones: 1. La tasa de abandono en DP durante periodos prolongados 
es muy elevada. 2. En nuestro programa la primera causa de salida es el 
trasplante renal seguido de las peritonitis y fallecimiento del paciente. 3. 
Otras causas minoritarias de abandono son los conflictos psicosociales, 
infradiálisis y complicaciones abdominales.

 PO -SE099

CAUSAS MODIFICABLES DE SALIDA DE UN PROGRAMA DE DIÁLISIS 
PERITONEAL

Jesús P. Marín Álvarez (1); Inés Castellano Cerviño (1); Noura Mohamed Gad (1); Mª Teresa 
Mora Mora (1); Juan R. Gómez -Martino Arroyo (1); M. Angel Suarez Santisteban (1); Sandra 
Gallego Domínguez (1)

(1) Sección de Nefrología / Hospital San Pedro de Alcántara / Cáceres / España

Introducción: La Diálisis Peritoneal (DP) supone una técnica minoritaria 
dentro de las opciones del Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS). Uno de 
los motivos que contribuye a una menor prevalencia de la DP es el fallo 
de la técnica, que conlleva dificultad para mantenerse en el programa 
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durante periodos prolongados. El objetivo de nuestro trabajo fue revisar 
las causas evitables de abandono de la técnica de DP en nuestro progra-
ma de DP durante 5 años. Material y métodos: Estudio retrospectivo 
donde revisamos los pacientes en DP entre el 1/01/2004 y el 31/12/2008. 
Valoramos incidencia y salida anual del programa, edad, sexo, tiempo 
medio en la técnica y causas modificables de abandono (excluyendo 
recuperación de función renal, trasplante renal y exitus). Resultados: 
Durante los 5 años realizaron DP 82 pacientes, 37 mujeres (45,1%), edad 
media de 52,1 ± 16,5 años y tiempo medio en DP de 22,7 ± 16 meses. La 
incidencia y salida anual del programa por todas las causas se muestra 
en Gráfico 1. De los 47 pacientes que salieron sólo 19 se consideran 
abandono. Las causas de abandono se describen en la tabla 1.

Tabela 1

Causas de Abandono de la Técnica

Año Peritonitis 
Complicaciones 
abdominales

Infradiálisis
Causas 

psicosociales
Total 

2004 1 1

2005 3 1 4

2006 2 2 4

2007 4 2 1 1 8

2008 2 2

Total 11 (57,9%) 2 (10,5%) 2 (10,5%) 4 (21,1%)  19 (100%) 

Conclusiones: 1. La tasa de abandono de DP en periodos prolongados es 
elevada. 2. La principal causa de abandono de la técnica en nuestro pro-
grama es la peritonitis, seguida por las causas psicosociales. 3. Otras causas 
minoritarias fueron las complicaciones abdominales y la infradiálisis.

 PO -SE100

ASCITE HEMÁTICA COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE PERITONITE 
ESCLEROSANTE ENCAPSULANTE

Catarina Teixeira (1); Ana Cortesão Costa (1); Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); 
Edgar Almeida (1); António Gomes Costa (1)

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

A peritonite esclerosante encapsulante (PEE) é uma entidade pouco fre-
quente surgindo como complicação da diálise peritoneal (DP) habitualmen-
te quando mantida por longos períodos. As formas de apresentação da PEE 
são variáveis e inespecíficas, propondo -se os autores a relatar um caso de 
ascite hemática como manifestação de PEE. Homem de 44 anos, caucasia-
no, com doença renal crónica estadio 5 de etiologia não esclarecida em 
diálise peritoneal desde Janeiro 2004. Apresentava má adesão à terapêuti-
ca dialítica, aumentando o tempo de permanência de soluções de icodex-
trina e cumprindo inadequadamente agente estimulador da eritropoiese. 
Durante este período teve 2 episódios de peritonite bacteriana. Em Janeiro 
2009 iniciou quadro de emagrecimento progressivo e vómitos pós -prandiais. 
Quatro meses mais tarde desenvolveu sobrecarga hídrica refractária e 
agravamento da anemia necessitando de suporte transfusional. A avaliação 
complementar diagnóstica não mostrou alterações de relevo. Assumiu -se o 
quadro em contexto de falência da DP e transitou para hemodiálise em 
Maio 2009. Em Junho 2009, 24h após remoção do catéter Tenckhoff, iniciou 
quadro sugestivo de peritonite pelo que fez antibiótico com boa resposta. 
A TAC abdominal excluiu colecções e não mostrou alterações de relevo. Os 
exames bacteriológicos foram negativos. Nas 4 semanas após a alta assistiu-
-se a deterioração clínica acelerada com perda ponderal importante, apare-
cimento de dor abdominal, agravamento dos vómitos e dejecções diarreicas 
ocasionais. Objectivamente apresentava ascite sob tensão pelo que foi 
reinternado em Julho 2009. Foi efectuada paracentese com saída de abun-
dante quantidade de líquido hemático. As culturas, pesquisa de micobac-
térias e de células neoplásicas foram negativas. A nova TAC abdominal 
mostrou volumosa quantidade de líquido ascítico com múltiplas imagens 
hiperdensas esboçando níveis em topografia pélvica, coexistindo espessa-
mento difuso mas regular do peritoneu. Sem adenopatias patológicas.x Foi 
feita laparotomia exploradora com biópsia peritoneal que mostrou espes-
samento fibroso dos tecidos submesoteliais com hialinização e focos de 
infiltrado inflamatório, não se identificando atipias, formações granuloma-

tosas ou substância amiloide. Assumiu -se o diagnóstico de PEE e iniciou 
terapêutica com prednisolona 20mg/dia e tamoxifeno 20mg/dia. Inicialmen-
te houve melhoria dos vómitos, mas ao fim de 2 meses de follow -up 
manteve emagrecimento progressivo e desnutrição marcada pelo que se 
iniciou alimentação parentérica, também esta sem sucesso. Em Novembro 
2009 foi submetido a enterolise sem complicações imediatas no pós-
-operatório, encontrando -se actualmente ainda a recuperar da cirurgia e 
sintomaticamente melhorado. A ascite hemática é uma manifestação pouco 
frequente de PEE e raramente descrita na literatura. Tendo em conta a 
gravidade da PEE, o alto índice de suspeição e a intervenção precoce são 
de extrema importância para melhorar o prognóstico destes doentes.

 PO -SE101

COMUNICAÇÃO PLEURO -PERITONEAL EM DIÁLISE PERITONEAL

Cristina Outerelo (1); Teixeira Costa (1); Jorge Silva (1); Pedro Ponce (1); Aura Ramos (1)

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

O aumento da pressão intra -abdominal no decurso da diálise peritoneal 
(DP) pode levar à passagem de líquido entre as cavidades peritoneal e 
pleural, condicionando hidrotórax. A passagem de líquido faz -se através de 
defeitos constitucionais musculo -tendinosos do diafragma. Apesar de rela-
tivamente rara (±6%), esta entidade surge com maior frequência nos doen-
tes do sexo feminino e afecta preferencialmente o hemitórax direito. O 
líquido drenado da cavidade torácica é compatível com um transudado rico 
em glicose. O diagnóstico pode ser confirmado por técnicas imagiológicas 
– cintigrafia peritoneal e peritoneografia por TAC ou RM. A suspensão 
temporária da técnica, associada ao reinício com volumes mais baixos, 
soluciona a maior parte dos casos. A obliteração mecânica, quer através da 
pleurodese ou correcção por toracoscopia, permite o encerramento defini-
tivo desses defeitos. Descrevemos três casos clínicos de complicações 
pleuro -peritoneais registados na nossa unidade. Caso 1: Homem, 44 anos, 
doença renal crónica estádio V (DRC) por nefropatia diabética, em diálise 
peritoneal. Após quatro anos, registou -se o aparecimento de derrame pleu-
ral direito, compatível com transudado estéril com glicose 217 mg/dl. 
Suspendeu -se a técnica dialítica durante um mês, com resolução do quadro. 
A cintigrafia peritoneal não evidenciou fístula pleuro -peritoneal. Caso 2: 
Mulher, 70 anos, DRC por nefropatia de analgésicos em DP durante cerca 
de sete meses, após o que surgiu derrame pleural direito. Feita toracocen-
tese diagnóstica, com saída de líquido compatível com transudado com 
glicose 186 mg/dl. Cintigrafia peritoneal negativa. Suspendeu -se DP durante 
um mês e meio, com recidiva do derrame após reinício com baixos volumes. 
Realizou -se pleurodese com sucesso, tendo reiniciado DP sem complicações. 
Caso 3: Mulher, 72 anos, DRC por pielonefrite crónica litiásica, em DP. Um 
ano após o início da técnica, surgiu importante derrame pleural direito. 
Foram drenados cerca de 1600cc, compatível com transudado com glicose 
136 mg/dl. A cintigrafia peritoneal foi negativa. A doente suspendeu DP 
durante cerca de um mês, com recidiva do derrame pleural após reinício da 
técnica, mesmo com volumes baixos. Foi proposta para pleurodese, que 
realizou, não tendo actualmente ainda reiniciado DP. A prevalência desta 
complicação da DP na nossa unidade é de 2.3%. O tratamento definitivo 
do hidrotórax neste contexto é a suspensão da técnica dialítica (4 a 6 
semanas), eficaz em 50% dos casos. No entanto, se houver recidiva, a 
pleurodese constitui uma alternativa com eficácia em cerca de 47%. A 
cintigrafia peritoneal, apesar de ser um método fácil, não foi útil no diag-
nóstico, devido provavelmente ao atraso na realização do exame (aproxi-
madamente duas semanas) e à necessidade eventual de longo tempo de 
permanência para evidenciar a comunicação pleuro -peritoneal (até 24h).

 PO -SE102

BNP EM DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL: SEUS FACTORES 
DETERMINANTES

Anabela Malho Guedes (1); Ana Cabrita (1); Ana Pinho (1); Robson Carmo (2); Isabel 
Pinto (1); Idalecio Bernardo (1); Viriato Santos (1); Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospital de Beja / Beja / Portugal

A prevalência de hipertensão, hipertrofia do ventrículo esquerdo, car-
diopatia isquémica é muito elevada nos doentes insuficientes renais 
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em diálise, nos quais a mortalidade cardiovascular é 10 a 30 vezes 
superior à população geral. Nestes doentes, apesar da ausência da 
depuração renal, os níveis circulantes do peptídeo natriurético tipo B 
(BNP) reflectem a estrutura e função cardíacas, traduzindo valor prog-
nóstico na mortalidade cardiovascular. O objectivo deste estudo foi 
determinar quais os factores determinantes da elevação dos níveis 
séricos de BNP numa população em Diálise Peritoneal. Em todos os 
doentes foi doseado o pró -peptídeo natriurético B (pró -BNP), e deter-
minados vários parâmetros bioquímicos, dialíticos e ecocardiográficos. 
Foi calculado o índice de massa do ventrículo esquerdo (Penn Conven-
tion). Na análise dos dados foi usada a estatística descriptiva e os 
modelos de regressão simples e múltipla, tendo sido utilizada como 
variável dependente o valor de pró -BNP. Foram estudados 23 doentes 
(11 do sexo masculino, 12 do sexo feminino), com uma idade média de 
59,4 ± 15,5 anos, tempo em DP de 24,3 ± 21,4 meses, kt/V de 2,4 ± 
0,6 e de pró -BNP de 208 ± 306 pg/mL. No modelo de regressão simples 
o pró -BNP foi influenciado de modo directo pelo tempo em DP (t= 
4,065, p= 0,001), índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) (t= 
3,136, p= 0,005) e tensão arterial sistólica (t= 0,507, p= 0,014), e de 
modo inverso pela dose dialítica (t=  -2,105, p= 0,048). No modelo de 
regressão múltipla apenas o tempo de DP influenciou de modo inde-
pendente o valor de pró -BNP (t= 3,053, p=0,008). Tendo o BNP valor 
prognóstico, pensamos que é importante a avaliação dos seus factores 
determinantes. Na nossa população o IMVE, a TAS e a dose de diálise 
influenciaram o seu valor, para além do tempo de diálise. Os primeiros, 
no entanto, perderam esta capacidade no modelo de regressão múlti-
pla, devido provavelmente ao tamanho da amostra. Deverão ser reali-
zados estudos com um maior número de doentes, no sentido de se 
avaliar quais são de facto os factores associados com o aumento dos 
valores de BNP.

 PO -SE103

UTILIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA 
RENAL AGUDA APÓS CIRURGIA CARDÍACA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Catarina Santos (1); Patrícia Branco (2); Margarida Gonçalves (2); Margarida Bruges (2); 
Augusta Gaspar (2); Rui Anjos (3); Miguel Abecasis (4); Carlos Meneses (5); José Diogo 
Barata (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Stª Cruz / Carnaxide / Portugal
(3) Serviço de Cardiologia Pediátrica / Hospital de Stª Cruz / Carnaxide / Portugal
(4) Serviço de Cirurgia Cardiotorácica / Hospital de Stª Cruz / Carnaxide / Portugal
(5) Unidade de Cuidados Intensivos / Hospital de Stª Cruz / Carnaxide / Portugal

A diálise peritoneal (DP) é a técnica de eleição para o tratamento da 
insuficiência renal aguda (IRA) em crianças após cirurgia por cardiopatia 
congénita. Esta técnica apresenta várias vantagens que incluem a maior 
estabilidade hemodinâmica e a dispensa de colocação de acesso vascular. 
Com este trabalho pretendemos analisar a experiência do nosso centro 
com a utilização de DP no tratamento da IRA em crianças submetidas a 
cirurgia cardíaca. Entre Janeiro de 2000 e Março de 2008 foram avaliados 
de forma retrospectiva 23 doentes tratados com DP após cirurgia cardía-
ca. A incidência de IRA tratada com DP foi de 2.3%. Treze doentes (56.5%) 
eram do sexo masculino, idade média 29 ± 48.4 meses (7 dias a 165 
meses), peso corporal 9.1 ± 8.1 Kg e “Pediatric Risk of Mortality Score II” 
de 19.3 ± 6 e “Risk Adjustment for Congenital Heart Surgery Score” ≥3 em 
16 doentes. As indicações para o início de DP foram oligúria (13 doentes), 
anúria (9 doentes) e acidose metabólica (1 doente). O tempo médio entre 
a cirurgia cardíaca e o diagnóstico de IRA foi de 4.8 ± 16.8 horas e entre 
a IRA e o início de DP 12 ± 16.8 horas. O tempo médio em DP foi de 4.8 
± 3.8 dias. Em 18 doentes o volume intra -peritoneal foi >10 mL/Kg e em 
20 doentes o tempo de permanência >20 minutos. O valor médio de 
ultrafiltração foi de 23 ± 20 mL/Kg/dia e em 13 doentes foram utilizadas 
soluções hipertónicas. Em 2 doentes foi diagnosticada peritonite e num 
doente disfunção mecânica do cateter de DP. Dez doentes sobreviveram, 
todos com recuperação completa da função renal. Nos doentes falecidos 
(56.5%) observaram -se valores mais baixos de pressão arterial média 
(p=0.02) e débito urinário (p=0.04) e tempo de bypass cardio -pulmonar 
(p=0.02), de internamento hospitalar (p=0.03) e tempo entre diagnóstico 
de IRA e início de DP (p=0.03) mais prolongado. Concluímos que a DP é 
uma técnica eficaz e segura para o tratamento da IRA após cirurgia cardí-
aca e que o início precoce de diálise pode ter um impacto favorável no 
prognóstico dos doentes.

 PO -SE104

COLONIZAÇÃO POR MRSA NOS DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

Ricardo Santos (1); Adriana Coutinho (2); Miguel Furtado (2); Rui Silva (1); Beatriz 
Malvar (1); Vítor Ramalho (1); Filomena Caldeira (2); Manuel Amoedo (1); Rodrigo 
Gusmão (2); Carlos Pires (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital do Espírito Santo, E.P.E. / Évora / Portugal
(2 Serviço de Patologia Clínica / Hospital do Espírito Santo, E.P.E. / Évora / Portugal

Os doentes em programa de Diálise Peritoneal (DP) apresentam um 
risco elevado de infecções causadas por microrganismos colonizadores 
da pele, nomeadamente o Staphylococcus aureus meticilina -resistente 
(MRSA). O estado de portador de MRSA associa -se a um risco 4 vezes 
superior de progressão para infecção. Os custos associados a estas 
infecções levaram ao desenvolvimento de estratégias de erradicação/
controlo deste microrganismo. Foram colhidas zaragatoas nasais, bucais, 
axilares e inguinais aos doentes em DP, que foram semeadas em meios 
de cultura selectivos (Microbiologia Convencional). As colónias bacteria-
nas sugestivas foram identificadas e foi feito o teste de sensibilidade 
aos Antimicrobianos através do equipamento Vitek 2. Em paralelo foi 
utilizada uma zaragatoa de exsudado nasal para pesquisa de MRSA por 
Polymerase Chain Reaction (Biologia Molecular). Quando identificado um 
portador de MRSA, o doente foi tratado com Mupirocina nasal 3x/dia, 
durante 5 dias, e banho com Clorohexidina, com o intuito de avaliação 
da efectividade dessas medidas três meses depois. Os doentes porta-
dores desse microrganismo foram caracterizados quanto à idade, sexo, 
tempo em DP, co -morbilidades, infecções a S. aureus e internamentos 
hospitalares anteriores. Até à data, participaram neste estudo 42 doen-
tes, 52% do sexo masculino, com uma média de idades de 49,3 ± 14 
anos. Identificaram -se apenas 2 doentes (4,8%) colonizados por MRSA, 
apenas detectados pela técnica de Biologia Molecular. Por outro lado a 
técnica de Microbiologia Convencional identificou 2 portadores de Sta-
phylococcus aureus meticilina -sensível (MSSA). Os doentes portadores 
de MRSA eram do sexo feminino, com 80 e 28 anos, há 7 e 1,5 anos 
em DP, respectivamente. Ambas eram diabéticas e já tinham tido uma 
infecção do orifício de saída do cateter a MSSA. A mais idosa já tinha 
estado internada 12 vezes e a mais nova apenas 3. No último ano, de 
acordo com o protocolo habitual do Serviço para a pesquisa de porta-
dores de S. aureus (apenas por Microbiologia Convencional) foram 
detectados 9 doentes colonizados por MSSA, os quais foram tratados 
apenas com Mupirocina nasal. Todos esses doentes também foram 
agora reavaliados, verificando -se a erradicação da bactéria em todos 
eles. Em relação ao nosso programa de Hemodiálise a prevalência foi 
menor (4,8% vs. 15,5%), provavelmente devido ao rastreio e erradicação, 
referidos anteriormente, efectuados por rotina.

 PO -SE105

A PROBLEMÁTICA DO ACESSO VASCULAR EM DIÁLISE PERITONEAL

Liliana Pinho (1); Ana Oliveira (1); Carla Santos (1); Manuel Pestana (1)

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

A diálise peritoneal (DP) é uma técnica de substituição da função renal 
amplamente utilizada em todo o mundo. Anualmente, cerca de 10% dos 
doentes em DP têm necessidade de transitar para a hemodiálise (HD) por 
variados motivos como a falência de ultrafiltração ou complicações infec-
ciosas. Nestes doentes, torna -se importante a construção atempada de 
acesso vascular de forma a evitar o recurso a catéteres venosos centrais 
(CVC), com o aumento da morbi -mortalidade que lhe está frequentemen-
te associado. Persiste no entanto a dúvida se um angioacesso definitivo 
deverá ser construído de forma universal em todos os doentes que optam 
por DP como modalidade dialítica. Com este trabalho, os autores preten-
deram determinar a prevalência de doentes com fístula arteriovenosa (FAV) 
na sua população em DP e a taxa de utilização do angioacesso da mesma 
nos últimos 24 meses em função da necessidade de transferência para 
HD. Nos últimos 24 meses, estiveram em programa regular de DP no 
nosso centro 114 doentes, dos quais 42 (36,8%) possuem FAV. Dos 114 
doentes, 11 foram transferidos definitivamente para HD enquanto que 9 
(7,9%) necessitaram de HD temporariamente. As causas de transferência 
temporária foram: hipervolemia refractária (3 doentes), peritonite grave 
refractária (2 doentes), infecção persistente do túnel do catéter com 
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necessidade de remoção do catéter (1 doente), remoção de catéter após 
transplante renal, tendo ocorrido falência primária do transplante e retor-
no à DP após curto período em HD (1 doente), comunicação peritoneo-
-pleural e persistência do canal peritoneo -vaginal, até às respectivas 
cirurgias correctivas (2 doentes). Destes 20 doentes tranferidos para HD, 
8 possuiam FAV funcionante realizada previamente ao início de DP enquan-
to que 12 não tinham angioacesso puncionável, pelo que foram submeti-
dos à colocação de CVC. Não se verificaram complicações significativas 
nos 12 doentes que necessitaram de CVC temporariamente até ao regres-
so à DP. Em conclusão, apesar da uma importante fracção dos nossos 
doentes em DP apresentar FAV funcionante (36,8%), no momento de 
transição para HD apenas 40% dos doentes apresentavam acesso vascu-
lar patente. Na maioria dos doentes, a transferência para HD foi tempo-
rária e imprevisível e não se verificaram complicações associadas à utili-
zação limitada do CVC. Desta forma, parece -nos que a construção de um 
acesso vascular no doente em DP deverá ser orientada em função da 
identificação precoce dos indivíduos em risco de transição para HD, sen-
do que nos restantes doentes não parece haver indicação universal para 
criação de FAV. Resta no entanto definir correctamente os factores pre-
dictores de falência da DP que permitam uma referenciação precoce do 
doente para a consulta de acessos vasculares.

 PO -SE106

DIMINUIÇÃO DA EFICÁCIA DIALÍTICA E LEUCOENCEFALOPATIA POSTERIOR 
REVERSÍVEL

Catarina Teixeira (1); Ana Cortesão Costa (1); Sofia Jorge (1); Cristina Pinto Abreu (1); 
Fernando Neves (1); José Barbas (1); António Gomes Costa (1)

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

A leucoencefalopatia posterior reversível (LPR) é uma síndrome clínico-
-radiológica caracterizada por cefaleias, alteração do estado de cons-
ciência, convulsões e amaurose associadas a características neurora-
diológicas particulares; afectando principalmente a substância branca 
das regiões posteriores do cérebro. Doentes com hipertensão, doença 
renal crónica e aqueles sob terapêutica imunossupressora são grupos 
de risco para o desenvolvimento desta síndrome. Os mecanismos 
fisiopatológicos que estão na origem desta entidade são heterogéneos 
e não totalmente conhecidos sabendo -se, no entanto, que a falência 
na auto -regulação do fluxo sanguíneo cerebral e a disfunção endotelial 
são factores importantes no seu aparecimento. Mulher de 22 anos, 
caucasiana, com doença renal crónica terminal no contexto de nefro-
patia de refluxo. Iniciou diálise peritoneal (DP) em Abril de 1995, 
sendo transplantada em Setembro de 1995, retomando DP em Junho 
de 2007. Mantinha diurese residual >1L/dia. Em Abril de 2009 apresen-
tou queixas de visão enublada 24h após início de odinofagia e febre. 
Foi internada em Oftalmologia detectando -se edema muito marcado da 
papila. Fez RMN e punção lombar que foram normais. Cerca de 1 
semana depois tinha recuperado parcialmente a visão e mantinha 
ainda ligeiro edema da papila. Este quadro foi interpretado como 
sendo de origem infecciosa. Nos meses seguintes constatou -se redução 
progressiva da diurese e da eficácia dialítica. Foi proposta transição 
para hemodiálise que a doente recusou. Em Outubro de 2009, cerca 
de 72h após início de traqueobronquite aguda, desenvolveu subita-
mente diminuição da acuidade visual a que se seguiu crise convulsiva 
tónico -clónica generalizada. Nessa altura apresentava PA>200/100mmHg 
e retinopatia hipertensiva grau IV com papiledema. A TAC -CE mostrou 
hipodensidade cortico -subcortical occipital bilateral, sem significativo 
efeito de massa e a RMN revelou lesões hiperintensas cortico-
-subcorticais parieto -occipitais bilateralmente, sugestivas de leucoen-
cefalopatia posterior reversível. Iniciou terapêutica com nimodipina, 
labetalol e anti -convulsivantes, com controlo tensional e da actividade 
convulsiva após 12horas de tratamento. A RMN de controlo, efectuada 
6 dias depois, mostrou resolução das lesões previamente encontradas. 
Assumindo que na origem do quadro de LPR esteve o agravamento da 
hipertensão e da urémia, optou -se pela transição para hemodiálise. 
Desde então a doente tem -se apresentado assintomática e normotensa 
sem uso de anti -hipertensores. Embora tipicamente reversível, o diag-
nóstico e tratamento precoces, com anti -hipertensores e diálise, foram 
essenciais para a reversão do quadro e prevenção de lesões irreversí-
veis ou morte nesta doente. A LPR deve ser sempre colocada como 
hipótese diagnóstica nos doentes renais crónicos perante existência de 
actividade convulsiva, amaurose ou coma.

 PO -SA107

GRAVIDEZ E DOENÇA RENAL CRÓNICA – 5 CASOS CLÍNICOS

Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Cátia Pêgo (1); Jesus Garrido (1); Tânia Sousa (1); 
Sérgio Lemos (1); Carla Lima (1); Giovanni Sorbo (1); Edgar Lorga (1)

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

Introdução: Durante a gravidez o rim sofre alterações morfológicas e hemodi-
nâmicas adaptativas. Nas mulheres com doença renal crónica (DRC) prévia a 
gravidez determina uma maior morbimortalidade fetal e materna, podendo 
haver deterioração funcional irreversível. Nestas doentes, o sucesso obstétrico 
está relacionado com o estádio da DRC e com o controlo da tensão arterial 
(TA). Com excepção da nefrite lúpica, não é consensual que a doença de base 
seja factor de risco para a deterioração permanente da função renal durante 
ou após a gravidez. Casos clinicos: Estudo descritivo de 5 casos de gravidezes 
em mulheres com idades entre 21 e 29 anos, com DRC leve a moderada (4 
casos) e grave (1 caso) por múltiplas etiologias (GEFS primária, NL classe V, 
rim único, Nefropatia IgA, Glomerulonefrite crónica), verificando -se partos de 
termo em 4 casos; presença de HTA gestacional em 3 casos; pré -eclâmpsia 
num caso que motivou o parto; evolução da DRC num caso; agravamento da 
proteinúria de base em 3 casos, 2 deles de forma permanente; uma gravidez 
não foi vigiada. Discussão: Nas doentes com DRC leve a moderada, todas as 
gravidezes foram bem sucedidas com partos de termo (2 eutócicos e 2 por 
cesareana). Embora a identificação de pré -eclâmpsia nas doentes com DRC e 
HTA e proteinúria prévias possa ser difícil, esta complicação só surgiu no caso 
da grávida que não foi submetida a vigilância adequada durante a gestação. 
Nestas doentes não se verificou agravamento da função renal, embora tenha 
havido um caso NL classe V em que ocorreu aumento da proteinúria transi-
tória e um de Nefropatia de IgA em que este aumento foi permanente. Na 
doente com DRC grave por Glomerulonefrite crónica, a gestação decorreu de 
forma controlada apesar do agravamento da função renal (CCr 28  -> 22 mL/
min) e aumento da proteinúria para níveis nefróticos. O parto pré -termo (35 
semanas) foi induzido por atraso de crescimento intra -uterino, complicação 
mais frequente neste tipo de doentes. A doente manteve -se clinicamente 
estável nos 8 meses posteriores com diminuição ligeira da proteinúria e 
estabilização da função renal, mantendo -se sem necessidade de terapêutica 
renal substitutiva. Conclusão: A taxa de complicações associadas à gravidez 
e sequelas a longo prazo estão associadas ao grau de disfunção renal. A TA 
deve ser rigorosamente controlada. O sucesso obstétrico é superior a 90% 
nos casos de DRC leve a moderada mas reduz para cerca de metade nos 
casos de DRC grave, pelo que é necessária uma adequada vigilância multidis-
ciplinar (Nefrologia e Obstetrícia) para optimizar as possibilidades de sucesso, 
identificar situações de risco atempadamente e evitar complicações.

 PO -SA108

INGESTÃO PROTEICA ESPONTÂNEA NOS DOENTES COM DRC 
NOS ESTADIOS 3 A 5

Vasco Fernandes (1); Ana Vilalobos (1); João Ribeiro Santos (1)

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

Introdução: a deterioração nutricional da doença renal crónica (DRC) pode 
começar antes do início de diálise e está associada a maior morbi-
-mortalidade durante o estadio 5d da doença. É aceitável e potencialmen-
te benéfica uma ingesta proteica 0,6 a 0,75 g/kg/dia desde que seja de 
alto valor biológico. Objectivo: avaliar retrospectivamente a ingestão pro-
teica espontânea, a albuminémia e a variação ponderal em 35 doentes (d) 
com DRC em estadios 3 a 5 seguidos em consulta de nefrologia. Métodos: 
foram excluídos os d com inflamação activa ou internamento recente. Os 
d incluídos não tiveram aconselhamento nutricional. Regista ram -se a idade, 
o género, a clearance de creatinina calculada (Cockcroft -Gault). A ingesta 
proteica espontânea foi definida como PNA (protein nitrogen appearence) 
calculada a partir da ureia quantificada em pelo menos uma colheita de 
urina de 24 h. A albuminémia foi quantificada simultaneamente à PNA. A 
variação ponderal foi definida como uma diminuição> 5 % do peso corpo-
ral sem edema, entre 2 consultas consecutivas (2 a 6 meses). Resultados: 
A idade média foi 73,4 anos; 55% eram do género feminino. 18 d tinham 
DRC 4 e 5 e 17 DRC 3. O PNA médio no 1º grupo foi 0,48 g/kg/dia e no 2º 
de 0,55 g/kg/dia sendo a diferença estatisticamente significativa com um 
nível de significância de 0,03 (T de Student). A albuminémia no 1º grupo 
foi de 4,0 g/dl e no 2º de 4,3 g/dl, diferença sem significado estatístico. 
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Apenas 2 d tiveram variação de peso e ambos pertenciam ao 1º grupo. 
Conclusões: Os doentes tiveram PNA médio inferior ao recomendado, 
verificando -se uma redução significativa do PNA à medida que se agravou 
a DRC. A albuminémia manteve -se dentro dos valores normais. A reduzida 
duração do estudo não permitiu avaliar o impacto na morbi -mortalidade.

 PO -SA109

CONTROLO DE ANEMIA EM DOENTES EM DIÁLISE COM ADMINISTRAÇÃO 
MENSAL DE METOXI POLIETILENOGLICOL -EPOETINA BETA VERSUS 
EPOETINA BETA TRISSEMANAL

João Albuquerque Gonçalves (1); Catarina Santos (1); Raquel Chorão (1); Ana Bernardo (1); Rui 
Filipe (1); António Ramalheiro (1); José Montálban (1); Isabel Doria (2); Ernesto Rocha (1)

(1) Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(2) Estatística / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Introdução: A anemia é uma complicação comum da insuficiência renal 
crónica (IRC) avançada ou terminal e está associada a um aumento do risco 
de mortalidade e morbilidades. A eritropoetina (EPO) recombinante humana 
tem sido utilizada ao longo das últimas duas décadas no tratamento da 
anemia de etiologia renal. O objectivo deste trabalho foi avaliar a equiva-
lência de eficácia terapêutica da metoxi polietilenoglicol -epoetina beta – 
activador contínuo do receptor da eritropoetina (C.E.R.A.) de administração 
mensal relativamente à epoetina beta de administração trissemanal, na fase 
de manutenção do tratamento da anemia renal em doentes em diálise, 
averiguando a estabilidade da concentração da hemoglobina (Hg) ao longo 
do período em estudo. Métodos: Estudo prospectivo. A população estudada 
inclui doentes em programa regular de hemodiálise (HD) hospitalar ou diá-
lise peritoneal (DP) com anemia de etiologia renal em tratamento com 
epoetina beta (NeoRECORMON®) e valores de Hg estáveis, nas 16 semanas 
anteriores à alteração. Efectuou -se a alteração da prescrição terapêutica para 
C.E.R.A. (MIRCERA®) a partir do dia 23/Dezembro/2008. Foram realizadas 
análises e controlo sintomático mensalmente, fazendo -se acompanhamento 
clínico até 6 meses após a introdução da nova eritropoetina (Hg, Vitamina 
B12, Ácido fólico, Ferritina, PTH, Alumínio, PCR, KT/V, URR). Resultados: Foram 
incluídos no estudo 10 doentes, com uma média de 71+/ -12,47 anos, 60% 
do sexo masculino, apenas 1 doente em DP e os restantes 9 em HD, tempo 
médio em HD 83,25+/ -34,14 meses. O valor médio de Hg inicial foi 12,1 +/ - 0,9 
g/dL tendo sido, no final do estudo 11,75 +/ - 0,55g/dL, não se verificando 
diferenças estatisticamente significativas na variação da concentração de 
hemoglobina ao longo do período do estudo (p=0,176). Não houve variações 
nas alterações de prescrição das EPOs ao longo do período em estudo 
(p=0,301). Não houve intercorrências clinicamente significativas. Conclusão: 
O activador contínuo do receptor da eritropoetina – metoxi polietilenoglicol-
-epoetina beta (MIRCERA®) de administração subcutânea mensal manteve 
estável os níveis de Hg em doentes em programa de HD e DP, que foram 
convertidos directamente de epoetina beta de administração trissemanal.

 PO -SA110

FACTORES DETERMINANTES DA HEMOGLOBINA NUMA POPULAÇÃO 
DE DIABÉTICOS TIPO 2 IDOSOS

Robson Carmo (1); Elsa Morgado (1); Ana Cabrita (1); Anabela Guedes (1); Ana Pinho (1); 
Ana Silva (1); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, Epe / Faro / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospital José Joaquim Fernandes / Beja / Portugal

A anemia é um problema comum nos doentes idosos com doença renal 
crónica, particularmente naqueles com nefropatia diabética. A correcção da 
anemia melhora a sobrevida renal e vital assim como a performace cogni-
tiva e cardiovascular, essenciais a uma melhor qualidade de vida. O 
objectivo do nosso trabalho foi identificar factores determinantes de anemia 
numa população de doentes idosos com Diabetes mellitus tipo 2 seguidos 
na Consulta de Nefropatia Diabética. No estudo incluímos 70 doentes 
(idade ≥ 65 anos) com uma idade média 71,9 + - 5.9 anos, uma hemoglo-
bina média de 12,5 + -1,7 g/dl uma taxa de filtração glomerular 38.3 + - 22.8 
ml/min, seguidos em consulta há mais de 6 meses. Apenas incluímos 
doentes que nunca tinham feito terapêutica com ferro, vitamina B, ácido 
fólico ou estimulador eritropoietico. De entre as variáveis analisadas, 
incluindo (estado nutricional, parâmetros inflamatórios, metabolismo do 

ferro, metabolismo calcio -fosforo), verificámos uma correlação positiva entre 
a taxa de filtração glomerular (r = 0.365 p= 0.002) e a hemoglobina e uma 
correlação negativa entre a hormona paratiroideia (r = – 0.247 p=0.05), 
proteína C reactiva (r =  -0.238 p= 0.05) e a hemoglobina. No modelo de 
regressão múltipla apenas a taxa de filtração glomerular (r = 0.298 p= 
0.042) se mostrou factor preditivo independente dos níveis de hemoglo-
bina. Na nossa população de doentes diabéticos tipo 2 idosos apenas a 
taxa de filtração glomerular parece determinar os níveis de hemoglobina.

 PO -SA111

O ECOCARDIOGRAMA NO DOENTE RENAL CRÓNICO – VIGIAR 
UM CORAÇÃO “ENVELHECIDO”

Francisca Caetano (1); Patrícia Cotovio (2); Ana Botelho (1); Nuno Oliveira (2); Fátima 
Costa (2); A. Carreira (2); A. Leitão Marques (1)

(1) Serviço de Cardiologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: Encontra -se claramente estabelecida a relação entre doença 
renal crónica (DRC) e complicações cardiovasculares, nomeadamente a 
doença isquémica e a insuficiência cardíaca. Objectivos: Através da carac-
terização clínica e ecocardiográfica de uma população de doentes (D) com 
DRC, os autores pretendem avaliar a prevalência das co -morbilidades car-
díacas e as principais alterações ecocardiográficas e o seu grau de gravi-
dade. Métodos: Análise retrospectiva de 84 D com o diagnóstico de DRC, 
internados num Serviço de Nefrologia, entre Junho de 2007 e Maio de 2009, 
que realizaram ecocardiograma transtorácico. Foram avaliados dados demo-
gráficos, estádio da DRC (classificação K/DOQUI guidelines – NKF; clearan-
ce da creatinina calculado pela fórmula MDRD), perfil de risco cardiovascu-
lar (RC), co -morbilidades cardíacas e dados ecocardiográficos. Resultados: 
A caracterização da população do estudo encontra -se na Tabela 1.

Tabela 1

Caracterização da população do estudo

 Idade, anos (média)  67,1 

 Sexo masculino, %  53,6 

 Estadio 5 DRC, %  86,9 

 Estadio 4 DRC, %  8,3 

 Estadio 3 DRC, %  4,8 

 Hemodiálise (HD), %  42,9 

 Tempo de HD, meses (média)  29 

 Hipertensão arterial, %  85,7 

 Dislipidémia, %  51,2 

 Diabetes mellitus tipo 2, %  38,1 

As manifestações clínicas de doença cardíaca mais prevalentes foram: 
insuficiência cardíaca (71,4%), doença coronária (26,2%) e fibrilhação 
auricular (23,8%). Foram encontradas alterações ecocardiográficas em 
todos os doentes, sendo a sua incidência apresentada na Tabela 2.

Tabela 2

Principais alterações ecocardiográficas

 Alterações ecocardiográficas  % de doentes 

 Dilatação da aurícula esquerda  59,5 

 Hipertrofia ventricular esquerda  77,4 

 Alterações da motilidade segmentar  32,1 

 Fracção de ejecção < 50%  25 

 Disfunção diastólica  32,1 

 Derrame pericárdico  29,8 

 Calcificação valvular  44 

 Insuficiência mitral ≥moderada  21,4 

 Estenose aórtica ≥moderada  4,8 
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Conclusões: De acordo com o descrito na literatura, verificou -se nesta 
população uma elevada prevalência de factores de RC e de comorbilidades 
cardíacas. Ecocardiograficamente verificou -se um amplo espectro de alte-
rações morfológicas e funcionais, com diferentes gravidades, destacando-
-se: hipertrofia ventricular esquerda, alterações da motilidade segmentar, 
disfunção diastólica e calcificação valvular. Estes achados realçam a 
importância da avaliação ecocardiográfica nesta população permitindo um 
tratamento mais direccionado e sugerem a importância de um controlo 
apertado dos factores de RC.

 PO -SA112

O QUE MUDA COM A HEMODIÁLISE

Francisca Caetano (1); Cristina Silva (2); Ana Botelho (1); Nuno Oliveira (2); Fátima 
Costa (2); A. Carreira (2); A. Leitão Marques (1)

(1) Serviço de Cardiologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A doença renal crónica (DRC) acelera a aterosclerose, a doen-
ça miocárdica e valvular. Comparativamente com a população geral, estes 
doentes (D) têm maior risco de morbilidade e mortalidade cardiovascular, 
sendo esta a principal causa de morte em todos os estadios da doença; 
com maior incidência nos D em hemodiálise (HD). Objectivos: Avaliar o 
impacto da HD nos achados ecocardiográficos comparando variáveis clí-
nicas e analíticas. Métodos: Análise retrospectiva de 73 D (50,7% do sexo 
masculino; idade média 67 ± 15,9 anos) com DRC estadio 5, internados 
num Serviço de Nefrologia, entre Junho de 2007 e Maio de 2009. 
Consideraram -se 2 grupos (G): o G1 dos D em HD regular (n=36) e o G2 
dos D em fase pré -dialítica (n=37). Foram comparados dados demográfi-
cos, clínicos, analíticos e ecocardiográficos. Análise estatística com SPSS 
17.0. Resultados: Na população estudada não foram encontradas diferen-
ças entre os 2 grupos em termos de idade, sexo, factores de risco cardio-
vascular, co -morbilidades cardíacas (insuficiência cardíaca, doença coro-
nária e fibrilhação auricular) e hiperparatiroidismo secundário. Os D do G1 
estão em HD há 29±25 meses (mediana 18 meses). A [tabela 1] sintetiza 
a análise comparativa de variáveis analíticas. Dos parâmetros ecocardio-
gráficos analisados (dilatação de cavidades; hipertrofia ventricular esquer-
da; função sistólica global; calcificação valvular e doença valvular) não 
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas [tabela 2].

Tabela 1

Análise comparativa de variáveis analíticas

 Variáveis analisadas  G1 (n=36)  G2 (n=37)  p 

 Hemoglobina, g/dl (média)  10,42± 2,1  9,56± 1,51  0,048 

 Eritropoietina, %  91,7  35,1  0,000 

 Cálcio, mmol/L (média)  2,18±0,18  2,02±0,24  0,002 

 Fósforo, mmol/L (média)  1,31±0,52  1,91±0,52  0,000 

 Cálcio x Fósforo, mmol2/L2 (média)  2,86±1,16  3,79±0,87  0,000 

 Paratormona, pg/ml (média) 388,77±472,85 402,05±384,49  n.s. 

Tabela 2

Análise comparativa de dados ecocardiográficos

 Dados ecocardiográficos  G1 (n=36)  G2 (n=37)  p 

 Dilatação da aurícula esquerda, %  55,6  64,9  n.s. 

 Hipertrofia ventricular esquerda, %  83,3  73  n.s. 

 Fracção de ejecção < 50%, %  25  24,3  n.s. 

 Calcificação valvular, %  50  40,5  n.s. 

 Insuficiência mitral, %  63,9  54,1  n.s. 

 Estenose aórtica, %  22,2  8,1  0,073 

Conclusões: No que se refere à anemia e ao metabolismo fosfo -cálcio, os D 
do G2 estão pior controlados e menos medicados. Quanto ao ecocardiogra-
ma em ambos os grupos são observadas alterações semelhantes. Estes 
resultados alertam para a necessidade de um controlo mais precoce destes 

doentes e um tratamento mais agressivo dos factores de risco cardiovascu-
lar e das alterações metabólicas associadas à progressão da DRC, com o 
objectivo de atrasar o desenvolvimento de complicações cardio -vasculares.

 PO -SA113

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTE JOVEN

Sandra Gallego Domínguez (1); Juan Luengo Alvarez (1); Juan Francisco Sánchez Muñoz-
-Torrero (1); Alberto Costo Campoamor (1)

(1) Servicio de Medicina Interna / Hospital San Pedro de Alcántara / Cáceres / España
(2) Sección de Nefrología / Hospital San Pedro de Alcánatra / Cáceres / España

Caso clinico: Presentamos el caso de una mujer de una mujer de 36 añoscon 
antecedentes pesonales de hipercolesterolemia e hipertensión desde hace 3 
años bien controlada con calcio antagonistas, que a raíz de embarazo y 
lactancia comienza con mal control de cifras a pesar de aumento de dosis 
de calcioantagonistas y adicción de diurético con cifras 170 -160/110 -90. En la 
explración física no destacaba nada de interés. En pruebas complementarias 
solicitadas destacaba: creat 0.8 mg/dl, sodio 141mmol/L, potasio 4.85 mmol/L, 
sodio/potasio en orina 24 horas 140.6/54.8 mmol/L. Se realizó estudio cortico-
-suprerrenal donde se objetivo ACTH y cortisol normales, ARP basal < 0.1 ng/
mL/h y aldosterona basal 256 pg/mLy postestimulación (sobrecarga salina 
i.v) de 240pg/mL y cociente ald/ARP > 100. En estudios de imagen por eco-
grafía abdominal se detecto un nódlo suprarrenal derecho e izquierdo de 
1.3x0.8 y 1.2 x 0.7 cm respectivamente. En el TAC se confirmaron estos datos 
mientras que en la ganmagrafía suprarrenal se objetivó depósito patológico 
del radiotrazador en área suprarrenal derecha pero no en la izquierda (figu-
ra 1). Ante esta discordancia se realizó cateterismo selectivo de las venas 
suprarrenales confirmándose el diagnóstico. Evolución: A la paciente se le 
realizó suprarenalectomía derecha laparoscópica, confirmándose mediante 
anatomia patológica nódulo de 1 cm compatible con adenoma suprarrenal 
(figura 2). Tras la intervención quirúrgica, en controles ambulatorios la 
paciente presenta cifras de TA normales sin tratamiento antihipertensivo. 
Juicio clínico: Hiperaldosteronismo primario por adenoma suprarrenal derecho. 
Incidentaloma suprarrenal izquierdo. Comentarios: El hiperaldosteronismo 
primario es un sindrome clínico caracterizado por una secreción aumentada 
de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal, descrito por primera vez 
por Conn en 1950. La prevalencia de esta enfermedad ha experimentado un 
gran aumento en los últimos años siendo actualmente el 10% de la pobla-
ción hipertensa y el 16 -32% de las HTA rebeldes. La forma clásica de pre-
sentación de este síndrome cada vez se ve menos, debido a la mayor sen-
sibiliadad y especificidad de las pruebas diagnósticas. El gold standar es el 
muestreo selectivo de las venas suprarrenales. El tratamiento de esta enfer-
medad es médico si es bilateral y quirúrgico si es unilateral.

 PO -SA114

GLOMERULONEFRITE PÓS -INFECCIOSA: UMA REVISÃO CLÍNICO-
-PATOLÓGICA

Luís Oliveira (1); Helena Viana (3); Francisco Ferrer (2); Ana Santos (3); Maria João 
Galvão (3); Maria Fernanda Carvalho (3); João Ribeiro Santos (3)

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

(2) Serviço de Nefrologia / Hospital dos Covões / Vila Real / Portugal
(3)  Laboratório de Morfologia Renal/S. de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa 

/ Portugal

Introdução: A epidemiologia da glomerulonefrite pós -infecciosa (GNPI) tem 
vindo a mudar, sendo associada a uma lista crescente de microrganismos, 
atingindo doentes progressivamente mais idosos. O seu prognóstico renal 
a longo prazo permanece incerto. Objectivos: Caracterização epidemiológi-
ca, clínica e histológica da GNPI. Variação das características nas últimas 
duas décadas. Determinação de factores de prognóstico renal. Métodos: 
Foram diagnosticados histologicamente noventa casos de GNPI no Hospital 
de Curry Cabral de 1 de Janeiro de 1988 a 31 Dezembro 2009. Os dados 
clínicos, laboratoriais e histológicos à data de apresentação da doença 
foram revistos e relacionados com o prognóstico renal. Resultados: Estes 
doentes apresentavam 35,0±19,5 anos e predomínio do género masculino 
(72,2 %). As principais indicações para a biopsia renal foram a insuficiên-
cia renal aguda (n=28; 31,1%) e a síndrome nefrótico (n=21; 23,3%). As 
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principais manifestações da GNPI foram a microhematuria (60%), a protei-
nuria (57%), a hipertensão arterial (53%) e a insuficiência renal aguda 
(50%). Foram identificados episódios infecciosos prévios em 37% dos casos 
(n=33), dos quais sete secundários a Streptococcus sp. A proliferação 
endocapilar constituiu o padrão histológico dominante variando de mode-
rada a grave. Os depósitos de C3 surgiram em 54,4% e os depósitos IgG 
em 17,7% das biopsias quando avaliadas por imunofluorescência. A fibro-
se intersticial moderada a severa foi mais comum nos hipertensos (65 vs 
36%; p=0,03). A diabetes mellitus associou -se a hialinose arteriolar (67 vs 
18%; p=0,004), fibrose intersticial moderada a severa (100 vs 27%; 
p=0,0002) e infiltrado intersticial moderado a severo (83 vs 33%; p=0,01). 
Quando avaliada as variações epidemiólogicas, clínicas ou histológicas ao 
longo das últimas duas décadas, verificou -se um aumento da incidência 
das infecções por agentes atípicos e aumento da gravidade dos infiltrados 
intersticiais. Foi possível avaliar o follow -up de 37 doentes ao longo de 
50,2±68,6 meses. Destes, 28 (76.3%) recuperaram a função renal de forma 
completa (n=24) ou parcial (n=4). Os que não recuperaram função renal 
apresentavam creatininemia mais elevada à data da biopsia. As lesões 
glomerulares e tubulo -intersticiais avançadas associaram -se a um mau 
prognóstico. Conclusões: Verificámos um bom prognóstico renal a longo 
termo. Determinámos factores clínicos e histológicos de mau prognóstico 
renal: valor de creatinina sérica mais elevado na altura da biopsia, presen-
ça de maior grau de esclerose glomerular, fibrose e infiltrado intersticial.

 PO -SA115

DOENTES HOSPITALIZADOS COM DOENÇA RENAL CRÓNICA 
TÊM UM RISCO AUMENTADO DE INFECÇÕES NOSOCOMIAIS: 
EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Ana Farinha (1); Patrícia Carrilho (1); Pedro Cruz (1); Ana Natário (1); Joana Felgueiras (1); 
José Assunção (1); José Vinhas (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Setúbal, EPE / Setúbal / Portugal

Reduzir o erro médico e aumentar a segurança dos doentes deve ser 
considerada uma prioridade. Os doentes com doença renal crónica (DRC) 
podem estar em maior risco de consequências adversas dos cuidados 
médicos, mas poucos estudos avaliaram esta questão. Os autores avaliaram 
de forma retrospectiva a patologia infecciosa na população com DRC na 
Unidade de Internamento de um Serviço de Nefrologia de um hospital geral, 
no período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2009, com especial foco nas 
infecções nosocomiais. Dos 104 internamentos observados neste período, 
70 apresentaram infecções (67%), sendo que esta foi o motivo de interna-
mento em 45% dos casos (47 internamentos). Nos doentes com infecções, 
foram diagnosticadas 113 infecções diferentes, o que corresponde a 1,6 
infecções por doente, respondendo as infecções respiratórias por 37% dos 
casos, as urinárias por 34% e as infecções da corrente sanguínea por 15%. 
Foram consideradas como nosocomiais (IN) 52 infecções (46%). O acesso 
vascular foi o ponto de partida das IN da corrente sanguínea em 41% dos 
casos. O agente mais frequentemente isolado (n=46, 66% dos casos) foi 
o Staphylococcus aureus (43% meticilino -resistentes), seguido pela Pseu-
domonas aeruginosa (9%), Staphylococcus epidermidis (6%) e Escherichia 
coli (6%). A piperacilina -tazobactam foi o antibiótico mais frequentemente 
utilizado (25 casos), seguido pela vancomicina (22 casos) e ciprofloxacina 
(19 casos). As infecções representaram 62% das causas de morte. Neste 
estudo, as infecções foram a causa mais frequente de internamento e a 
principal causa de morte da população hospitalizada com DRC. A incidência 
de infecções nosocomiais foi extremamente elevada, levantando questões 
relacionadas com a segurança dos doentes. São necessários estudos adi-
cionais para desenvolver e testar intervenções que reduzam este risco.

 PO -SA116

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA: CASUISTICA DE UM SERVIÇO DE MEDICINA

Cristina Silva (1); Francisco Ferrer (1); Karina Lopes (1); Carlos Botelho (1); Patrícia 
Cotovio (1); Arnaldo Sá (2); Ana Figueiredo (2); Maria Raposo (1); Armando Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. / Coimbra / Portugal

Introdução: A insuficiência renal aguda (IRA), é uma entidade clínica com 
grande incidência; estudos randomizados acreditam a IRA como factor de 

risco independente na mortalidade. Objectivos: Caracterizar a amostra 
populacional e avaliar a IRA relativamente à etiologia, gravidade e outco-
me clínico. Material e métodos: Estudo retrospectivo dos casos de IRA, 
definida de acordo com a classificação “Risk, Injury, Failure, Loss of kidney 
function and End -stage kidney disease” (RIFLE) internados entre Outubro 
2008 e Março 2009 no Serviço de Medicina Interna; consulta dos proces-
sos clínicos codificados pelo ICD -9 para IRA; analise estatística (SPSS 17ª 
edição). Resultados: No período do estudo, foram levantados 129 casos 
de IRA. A idade média era de 80±9.5, com 56.6% de mulheres, um índice 
de comorbilidade de Charlson moderado -grave. Verificou -se um predomí-
nio da etiologia multifactorial, 36.4% dos casos (com 2 a 5 factores 
etiológicos sobrepostos, sendo a associação mais frequente sepsis e 
rabdomiólise); a rabdomiólise, a hipovolémia e o choque foram respon-
sáveis por 17.8%, 15.5% e 11.6% dos casos de IRA, respectivamente. A 
gravidade da IRA foi avaliada, com 19.4% (25) dos doentes na classe I de 
RIFLE e 40.3% (52) na classe R e na F de RIFLE. Por agravamento da 
função renal hospitalar houve transição entre as classes de RIFLE em 9 
doentes (3 doentes da classe I para a R, 2 doentes da classe I para a F, 
e 4 doentes da classe R para a F). No período do estudo verificou -se 
recorrência do quadro de IRA em 6 doentes (2 a 3 episódios), sem recor-
rência etiológica em 5 destes. Recorreu -se TSFR em 3 doentes, 2 por 
quadros de intoxicação e 1 por edema agudo do pulmão refractário a 
terapia médica. A mortalidade hospitalar foi de 32.6%, com maior inci-
dência nos doentes com IRA classe F de RIFLE (p=0 -020) e nas IRA em 
contexto de choque (p=0.006); 8 dos 9 doentes que agravaram a função 
renal com transição entre as classes de RIFLE, morreram. Os 3 doentes 
que necessitaram de TSFR morreram. Dos doentes que sobreviveram, 60% 
teve recuperação completa da função renal à data de alta (duração média 
do internamento hospitalar foi de 11±14 dias). Conclusão: A amostra 
populacional do estudo é idosa muito velha, com comorbilidades 
moderadas -graves, a IRA é maioritariamente multifactorial e de gravidade 
moderada -grave, com maior mortalidade nos casos de IRA classe F de 
RIFLE.

 PO -SA117

GASTROBANDOPLASTIA E RESOLUÇÃO DE PROTEINÚRIA EM DOENTE 
OBESA

Clara Santos (1); Susana Pereira (1); Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Joaquim 
Seabra (1)

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

A incidência da glomerulopatia relacionada com a obesidade (GRO) acom-
panha o aumento da incidência de obesidade. Está estabelecido que a 
obesidade favorece o aparecimento de proteinúria e de hipertensão dado 
o aumento da reabsorção de sódio, a activação do sistema renina-
-angiotensina -aldosterona e a alteração da pressão intra -glomerular. Nos 
casos de obesidade classe III o tratamento conservador tem -se revelado 
pouco eficaz e a gastrobandoplastia laparoscópica (GBPL) é o tratamento 
preferencial. A cirurgia bariátrica conduz a uma maior redução do peso e 
é mais eficaz no controlo da hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e 
outros factores de risco cardiovasculares e parece ter um papel importan-
te no tratamento de lesões renais. MCBRG, sexo feminino, de 37 anos de 
idade, com hipertensão arterial com um ano de evolução, obesidade 
classe III (IMC=52,8kg/m2) e dislipidemia, referenciada à consulta de 
Nefrologia por proteinúria nefrótica (6g/dia). Apresentava um peso corpo-
ral de 130Kg e altura de 1,57m (IMC igual a 52,8Kg/m2). Do estudo ana-
lítico, salientava -se creatinina de 0,49mg/dl, ureia de 26mg/dl, TGO=10U/L, 
TGP=14U/L, colesterol total=240mg/dl, LDL=162mg/dl, triglicerídeos=310mg/
dl, albumina=4,1mg/dl, sedimento urinário sem eritrocitúria ou leucocitúria. 
Ecografia renal mostrava rins com tamanho e diferenciação normais. O 
estudo imunológico, que incluiu ANCA, ANA, C3 e C4, electroforese das 
proteínas séricas, não tinha alterações. Marcadores para o HBV, HCV e 
HIV negativos. Associou -se inibidor do enzima de conversão da angioten-
sina e antagonista dos receptores da aldosterona com redução parcial da 
proteinúria (2 -3gr/dia) e melhoria do controlo tensional. Dada a forte 
suspeita de GRO e a doente aguardar a realização GBPL) decidiu -se não 
efectuar biopsia renal. Meio ano após a cirurgia tinha perdido cerca de 
30kg, verificou -se o desaparecimento da proteinúria e normalização da 
tensão arterial. Actualmente, 3 anos após a GBPL, notou -se redução do 
peso corporal de cerca 70Kg. A doente apresenta um IMC de 24.2kg/m2, 
proteinúria inferior a 30mg/dia e encontra -se normotensa. Mantém como 
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medicação crónica estatina. A obesidade constitui um problema de saúde 
pública que está a atingir proporções epidémicas e cada vez mais se 
associa a lesões renais, nomeadamente a GRO. Este caso salienta a 
necessidade de vigilância da proteinúria em doentes obesos e ilustra que 
o controlo do peso corporal é determinante para o desaparecimento da 
proteinúria e da hipertensão arterial. Neste caso, a redução marcada de 
peso após a cirurgia bariátrica, para além de ter permitido um controlo 
dos distúrbios metabólicos e da hipertensão arterial, permitiu resolver a 
proteinúria associada à obesidade.

 PO -SA118

FIBROSE SISTÉMICA NEFROGÉNICA -NÃO ASSOCIADA AO GADOLÍNEO

Nuno Figueiredo (1); Susana Machado (1); Helena Sá (1)

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

Trata -se de uma doente de 67 anos de idade, sexo feminino, caucasiana, 
insuficiente renal crónica(Grau IV) que é internada a 03 de Abril de 2009 
no Serviço de Nefrologia dos HUC com o diagnóstico de celulite dos mem-
bros inferiores. Em Fevereiro de 2008 por apresentarlombalgia mecânica 
persistente realizou R.M.N.à coluna lombar sem aparente administração de 
contraste. Em Novembro de 2008 inicia queixas de dor,edema e eritema ao 
nível dos membros inferiores(Joelho>>Raiz da coxa). No S.U. apresentava ao 
exame objectivo para além do eritema e edema do 1/3 inferior das pernas, 
a presença de placas escleróticas subcutâneas,dolorosas, não aderentes ao 
plano muscular, de limites bem definidos e estendendo -se ao longo da 
nádega e face externa das coxas até aos joelhos. Durante o internamento 
devido ao agravamento das manifestações cutâneas apesar da terapêutica 
instituída com Meropenem, realizou biopsia cutânea que revelou alterações 
compatíveis com Fibrose Sistémica Nefrogénica: paniculite septal, infiltração 
de células dendríticas e expansão dos septos sub -cutâneos por deposição 
de colagénio e mucina. Assim face ao diagnóstico foi então iniciado pro-
grama regular de Hemodiálise através de FAV previamente construída e 
terapêutica com Pentoxifilina, tendo -se verificado estabilização e melhoria 
das lesões presentes. O caso clínico descrito apresenta portanto um duplo 
interesse: o facto de ser uma entidade pouco frequente e por outro lado 
não ter sido precedida de exposição ao Gadolíneo.

 PO -SA119

SINDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO ASSOCIADO A INFECÇÃO 
POR HELICOBACTER PYLORI

Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Cátia Pêgo (1); Jesus Garrido (1); Sérgio Lemos (1); 
Carla Lima (1); Giovanni Sorbo (1); Tânia Sousa (1); Edgar Lorga (1)

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

Introdução: O Síndrome Hemolítico -Urémico/Púrpura Trombocitopénica Trom-
bótica (SHU/PTT) são síndromes agudas com afectação multissitémica. O SHU 
atípico (SHUa) – não associado a diarreia ou infecção por E. coli produtora 
da toxina Shiga – é raro. Têm sido descritas mutações específicas do com-
plemento associadas à sua patogenia e alterações do ADAMTS 13 relacionadas 
com a PTT clássica. Os critérios de diagnóstico são anemia hemolítica micro-
angiopática, trombocitopenia, alterações neurológicas, lesão renal aguda e 
febre. Até 50% dos doentes com SHUa progridem para DRCT e 25% podem 
falecer na fase aguda. Caso clinico: Mulher de 48 anos, sem antecedentes de 
relevo, adimitida por quadro de emergência hipertensiva com cefaleia intensa, 
náuseas e vómitos, alterações visuais, lesão renal aguda, anemia hemolítica 
microangiopática e trombocitopenia. Diagnosticada de SHU/PTT atípico, iniciou 
plasmaferese. (PF) com reposição com plasma fresco congelado (7 sessões). 
O estudo complementar não mostrou patologias associadas. Fez biopsia renal 
compatível com microangiopatia trombótica e alguns sinais de cronicidade. 
Teve alta clínica estabilizada com DRC estádio III e proteinúria ~ 1,5g/dia 
residual. Reavaliada uma semana depois apresentava sinais de reactivação 
da hemólise pelo que reiniciou PF, realizando 34 sessões. Apresentou altera-
ções neurológicas graves revertidas com PF. Fez nova endoscopia digestiva 
alta com biopsia verificando -se a presença abundante de H. pylori, pelo que 
iniciou tratamento de erradicação. Desde esse momento observou -se estabi-
lização da doença e resposta favorável à PF. A doente mantém -se sem evi-
dência de hemólise desde há 4 meses. Analiticamente apresenta níveis 
reduzidos de ADAMTS -13 com actividade normal e anticorpo negativo. Aguar-

da estudo alargado do complemento. Discussão: Após o diagnóstico de PTT/
SHU atípico a PF foi iniciada prontamente interpretando -se a HTA como 
secundária a DRC de base. Os níveis de ADAMTS 13 diminuídos da doente, 
apesar da actividade enzimática normal, podem estar na origem do quadro 
da doente, determinando uma maior susceptibilidade para desenvolver SHU/
PTT perante um estímulo inflamatório (trigger) como a infecção crónica do H. 
pylori. Este facto poderia explicar ainda as lesões de cronicidade da doente, 
que poderia ter tido quadros prévios subclínicos. Conclusão: Em doentes com 
suspeita de HSU/PTT, a presença de anemia hemolítica microangiopática e 
trombocitopenia sem outra causa aparente justifica o início do tratamento 
com PF. Alguns estudos sugerem uma entidade patológica diferente entre o 
SHU e a PTT mas a clínica é sobreponível na maioria dos doentes e podem 
fazer parte do mesmo espectro da doença. Os avanços na compreensão da 
fisiopatologia do SHU/PTT com a identificação de mutações do complemento 
e o doseamento do ADAMTs13 nos permitirão classificar melhor os doentes 
para definir diferentes prognósticos e estratégias terapêuticas.

 PO -SA120

DOENÇA RENAL POLIQUÍSTICA NUM ADULTO

Ana Farinha (1) José Assunção (1); José Vinhas (1)

(1)  Serviço de Nefrologia do CHS, EPE / Centro Hospitalar de Setúbal, EPE / Setúbal / 
Portugal

A doença renal poliquística unilateral (DRPU) foi um termo proposto pela 
primeira vez em 1989 por Levine. É uma entidade com apenas 10 casos 
descritos até 1999 e que deve ser distinguida de outras situações com 
que partilha características clínicas e imagiológicas. Caracteriza -se por 
atingimento renal unilateral, sem transmissão mendeliana e ausência de 
progressão para insuficiência renal. Os autores descrevem o caso clínico 
de uma doente sexo feminino, raça caucasiana referenciada à consulta de 
Nefrologia em 1999, aos 26 anos, por quistos renais no rim direito (RD) 
sem repercussão na função renal. A doente não apresentava antecedentes 
familiares relevantes, nomeadamente de quistos renais. Como anteceden-
tes pessoais apresentava uma hipertensão arterial de aparecimento 
recente, não medicada. A doente recorrera ao médico assistente por dor 
no flanco direito, sem relação com nenhum factor potencialmente agra-
vante. A ecografia renal revelava múltiplas formações quisticas no RD, a 
maior com 38 mm, e sem outras alterações ao nível do rim esquerdo. 
Analiticamente, apresentava creatinina plasmática: 0,8 mg/dL. A TC renal 
mostrava RD de 17,5 cm com o parênquima substituído por incontáveis 
formações quisticas corticais e justa -piélicas, a maior com cerca de 5cm 
de diâmetro. Em 2009, decorridos 10 anos sem intercorrências, a doente 
mantém ecografia e TC com as mesmas lesões quisticas no rim direito, 
sem evidência de quistos em outras localizações, e creatinina plasmática 
de 0,6 mg/dL [figura 1]. Foram feitos estudos ecográficos aos pais e filha 
que não mostraram alterações, o que corrobora o diagnóstico de DRPU.

Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:112Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:112 28-01-2010   17:30:5328-01-2010   17:30:53



Port J Nephrol Hypert 2010; 24(1): 67-123    113

CMYKP

24th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

 PO -SA121

AVALIAÇÃO DOS FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM DIABÉTICOS 
TIPO 2 SEM DOENÇA CARDIOVASCULAR

Ana Paula Silva (1); Ana Camacho (2); Robson Carmo (3); Nelson Tavares (2); Ana 
Cabrita (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); Veloso Gomes (2); Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Cardiologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(3) Serviço de Medicina / Hospital Jose Joaquim Fernandes / Beja / Portugal

No último século, ocorreram avanços extraordinários em termos de pre-
venção e tratamento das complicações microvasculares da diabetes, não 
se tendo verificado o mesmo em relação às macrovasculares. A principal 
causa de morbilidade e mortalidade na diabetes é cardiovascular, sendo 
a sua fisiopatologia complexa, devido ao envolvimento de factores infla-
matórios, metabólicos e genéticos. Também existem factores de risco de 
DCV especificamente relacionados com a doença renal, como alterações 
hemodinamicas, metabólicas e inflamatórias. Neste estudo pretendemos 
avaliar os factores de risco de doença cardiovascular numa população de 
diabetes tipo 2 com doença renal. Foram incluídos 51 diabéticos tipo 2 
(f=21, m=30), com idade média de 67,8 anos, um filtrado glomerular 
(MDRD) de 50,19 ml/min/1,73 m2. Foram critérios de exclusão: patologia 
cardiovascular, mau controlo metabólico (HgA1c >7) e tensão arterial não 
controlada (TA≥140 -90 mmHg). A população foi dividida em dois grupos 
de acordo com a sua função renal: G I (FGe ≥ 59 ml/min/1,73 m2) n=18, 
G2 II (FGe< 59 ml/min/1,73 m2) n= 32. Os dois grupos foram comparados 
em relação a vários parâmetros laboratoriais e ainda em relação ao índi-
ce de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) (Penn Convention). Na anali-
se estatística foram utilizados os testes t Student e do χ2. Não houve 
diferença entre os dois grupos em relação à distribuição por género e aos 
valores fósforo, fibrinogenio, colesterol e proteína C reactiva. O grupo II 
apresentou uma idade média superior (70 vs 63,6 anos, p= 0,024), assim 
como valores inferiores de hemoglobina (12,5 vs13,6, p=0,006) e superio-
res de péptido natriturético B (BNP) (99,3 v 41,2 pg/ml, p= 0,037), homo-
cisteína (18,2 v 10,3 μmol /L, p= 0,01) e IMVE (120,3 v 99,1 g / m2). A 
doença renal associada aos biomarcadores não tradicionais e as alterações 
ecocardiográficas poderá contribuir para a detecção precoce do risco 
cardiovascular em diabéticos tipo 2 sem doença prévia.

 PO -SA122

ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO RS7903146 DO TCF7L2 
COM A SUSCEPTIBILIDADE PARA NEFROPATIA DIABÉTICA EM DOENTES 
COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

Paulo Fernandes (1); Sara Gonçalves (1); Ana Cortesão Costa (1); Joana Couceiro (2); 
Ana Coutinho (3); Alice Fortes (1); Fernando Abreu (1); António Gomes da Costa (1); 
Gabriel Miltenberger Miltenyi (4)

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

(2) Serviço de Oftalmologia / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal
(3) Genomed / Diagnósticos de Medicina Molecular / Lisboa / Portugal
(4) Instituto de Medicina Molecular / Instituto de Medicina Molecular / Lisboa / Portugal

Introdução: Várias linhas de evidência sugerem um forte componente 
genético na susceptibilidade para a nefropatia diabética (ND). Recente-
mente o polimorfismo rs7903146 (C/T) no gene transcription factor 7 -like 
2 (TCF7L2) foi descrito como a variante genética mais importante na 
predisposição para a Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). O TCF7L2 é um 
factor de transcrição que participa na via WNT/β -catenina. Esta é uma das 
principais vias patogénicas activadas na fibrose renal. Embora pareça 
existir uma associação entre este polimorfismo e a doença renal crónica, 
a associação com a ND mantém -se uma questão controversa. Objectivo: 
Verificar se as variantes do gene do TCF7L2 (polimorfismo rs7903146 (C/T)) 
estão associadas à ND em doentes com DM2. Métodos: Estudo caso -control 
que avaliou 146 doentes com Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) diagnostica-
da há >/=10 anos (idade 67±9.5 anos; 50% do género masculino), dos 
quais 44 doentes apresentavam nefropatia diabética (ND) estabelecida 
(ratio albumina/creatinina urinárias (ACR) >300mg/g) e 102 doentes não 
apresentavam doença renal (taxa de filtração glomerular >60mL/min e ACR 
<30mg/g). Todos os doentes foram submetidos a uma avaliação clínica, 
laboratorial e oftalmológica. Os doentes com DM2 foram ainda compara-

dos com um grupo de 72 indivíduos saudáveis. A análise do polimorfismo 
foi efectuada por Polymerase Chain Reaction (PCR) e Restriction Fragment 
Length Polymorphism (RFLP). Resultados: A frequência do alelo T foi 
significativamente mais elevada nos doentes com DM2 em comparação 
com o grupo control (43,5%vs.33,3%; p=0,04; OR=1,54; 95%CI:1,02–2,34). 
Os doentes com ND apresentavam uma frequência dos genotipos CT/TT 
mais elevada que os doentes sem nefropatia (73% vs 67%), no entanto 
esta diferença não foi estatisticamente significativa. Conclusões: Estes 
resultados confirmam a associação do polimorfismo rs7903146 com a 
susceptibilidade para a DM2, contudo não foi encontrada uma associação 
estatisticamente significativa com a ND.

 PO -SA123

STRESS OXIDATIVO, INFLAMAÇÃO E NEFROPATIA DIABÉTICA EM 
DIABÉTICOS TIPO 2

Iolanda Maia (1); Ana Paula Silva (2); Leonor Cancela (3); Pedro Leão Neves (1)

(1) Ciências Biomédicas / Universidade do Algarve / Faro / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(3) Ciências Biomédicas de Medicina / Universidade do Algarve / Faro / Portugal

A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença caracterizada por hiperglicemia 
crónica, constituindo um grave problema de saúde pública, associada a 
diversas complicações, de entre as quais se destaca a nefropatia diabéti-
ca. O stress oxidativo está identificado como mediador da progressão da 
doença renal e é induzido pela hiperglicemia. Neste estudo avaliou -se a 
associação entre o stress oxidativo, a nefropatia diabética e a inflamação 
numa população com nefropatia diabética. Foram incluídos 25 diabéticos 
tipo 2 (f = 11; m = 14) com nefropatia no estádio 3 e 4, idade média de 
66,2 ± 8,6 anos, filtrado glomerular estimado de 55,54 ± 23,22 mL/min/1,73 
m2 e valor médio de malonaldeído de 3,46 ± 0,98 μmol/L. Foram avaliados 
vários parâmetros laboratoriais, marcadores do stress oxidativo (malonal-
deído, LDL oxidada (oxLDL)), da inflamação (proteína reactiva C (PCR) de 
alta sensibilidade) e o fibrinogénio como marcador de disfunção endote-
lial. Os níveis de malonaldeído correlacionaram -se significativamente, num 
modelo de regressão simples, com a hemoglobina (r =  -0,443; p = 0,027), 
albumina (r =  -0,469; p = 0,038), filtração glomerular estimada (r =  -0,418; 
p = 0,018) e PCR de alta sensibilidade (r = 0,677; p = 0,001). Introduzidos 
estes parâmetros num modelo de regressão múltipla, verificou -se que a 
PCR foi o único que influenciou, de modo independente, os valores de 
malonaldeído (r = 0,583, p = 0,012). Verificou -se uma correlação positiva 
entre o fibrinogénio e a proteinúria (r = 0,459; p = 0,042). O oxLDL não 
apresentou qualquer relação significativa com qualquer parâmetro anali-
sado. Neste estudo, o malonaldeído revelou -se como um bom marcador 
do stress oxidativo e a inflamação como maior factor determinante do 
stress oxidativo. A anemia, a desnutrição, a doença renal e a inflamação 
estão também associados a um maior stress oxidativo.

 PO -SA124

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O STRESS OXIDATIVO E O 
METABOLISMO ÓSSEO EM DIABÉTICOS TIPO 2

Ana Paula Silva (1); Robson Carmo (2); Ana Pinho (1); Ana Cabrita (1); Anabela Guedes (1); 
Marilia Faísca (1); Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Medicina / Hospital Jose Joaquim Fernandes / Beja / Portugal

As alterações do metabolismo mineral na doença renal crónica são facto-
res de risco potencialmente modificáveis da doença cardiovascular. A 
interacção complexa e a evolução lenta destas alterações metabólicas, 
desde as fases iniciais da doença renal até à insuficiência renal terminal, 
expõem esta população a maior risco de doença cardiovascular, sendo 
este risco maior na presença de diabetes. O stresss oxidativo poderá 
conduzir a diversas formas de lesão celular estando associado a várias 
patologias, nomeadamente a doença cardiovascular. O objectivo do nosso 
estudo foi avaliar como os marcadores do metabolismo osteo -mineral 
interagem com os marcadores de stress oxidativo em diabéticos tipo 2 
com doença renal estádio 3 e 4. Foram incluídos 25 diabéticos tipo 2 
(f=11; m= 14), com idade média de 66.2 anos e um filtrado glomerular 
médio (MDRD) de 55.54 ml/min/1.73 m2, tendo sido excluídos aqueles que 
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apresentavam doença cardiovascular prévia. A população avaliada apre-
sentou os seguintes valores médios: fósforo – 3.6 mg/L, cálcio – 9.55 
mg/L, PTH – 128.60 pg/ml, malonaldeído – 3.46 μmol/L. Os níveis de 
malonaldeído correlacionaram -se significativamente com os valores de 
fósforo (r = 0.475 p = 0.016), PTH (r = 0.637 p = 0.001), cálcio (r = – 0. 
441 p = 0.027) e com o FTGe (r= – 0.0418 p = 0.038). No nosso estudo 
em doentes com estádio 3 e 4 da doença renal, o stress oxidativo está 
associado a maior disfunção renal e com alteração dos valores do meta-
bolismo osteo -mineral. É expectável esta relação uma vez que os valores 
de MH e dos marcadores osteo -mineral se vão alterando á medida que o 
valor da FG diminui. Será no entanto importante avaliar se o stress oxi-
dativo não concorrerá para a maior gravidade da doença cardiovascular, 
nomeadamente aumento da calcificação vascular.

 PO -SA125

C.E.R.A. CORRECTS ANEMIA IN PATIENTS WITH DIABETIC NEPHROPATHY 
NOT ON DIALYSIS

Rita Birne (1); Patrícia Branco (1); Cristina Paiva (1); Sónia Prates (1); João Raposo (1)

(1) Nephrology / Associação Protectora Diabéticos de Portugal / Lisboa / Carnaxide

Continuous erythropoietin receptor activator (CERA) is a third -generation 
erythropoiesis stimulating agent (ESA). CERA is used to correct anemia and 
maintain hemoglobin levels in patients with chronic kidney disease (CKD). 
CERA is administered once every two weeks to correct anemia, and once 
per month to maintain hemoglobin levels. This offers a potential advantage 
over other ESAs that require more frequent administration. This single 
centre observational study examined the efficacy and safety of CERA, for 
correcting anemia in patients who had diabetic nephropathy and CKD, when 
administered once monthly. They receiving subcutaneous CERA once mon-
thly during 52 weeks. Dosage was adjusted to achieve a hemoglobin (Hb) 
response and to maintain Hb between 10 and 12 g/dl. Primary end points 
were Hb response rate during correction, change in Hb concentration betwe-
en baseline and evaluation, injection site pain and adhesion We studied 
sixteen adult patients with CKD stage three and four not receiving treatment 
with ESAs. Mean age 59 +/ - 9 years, 50% men. Hb response rates were 
93,75% for CERA. Mean changes in Hb from baseline to evaluation were 
2.76 g/dl. We didn’t find differences on arterial pressure, albuminuria, A1C 
Hb or creatinemia. Subcutaneous CERA once every 4 week was well tolera-
ted and corrects anemia in diabetic patients who are not on dialysis.

 PO -SA126

CASUÍSTICA DA CONSULTA DE NEFROPATIA DIABÉTICA (2003 -2009)

Patrícia Aires Neto (1) Susana Machado (2); Rui Alves (3); Henrique Vieira Gomes (4); 
Mário Campos (5)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(4) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(5) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

Objectivos: Contribuir para a abordagem multidisciplinar da população 
diabética; Recolher dados e efectuar o respectivo tratamento estatístico 
com o fito de melhorar a qualidade dos cuidados prestados. Material e 
métodos: Consulta retrospectiva dos processos clínicos dos doentes ins-
critos em consulta de Nefropatia diabética (2003 a 2009). Resultados: A 
consulta de nefropatia diabética tem neste momento 106 doentes inscritos, 
65% do sexo masculino, com idade média de 64,61 +/ - 11,75 anos, com 
Diabetes mellitus tipo 2 em 89% dos casos, 32% dos casos com microal-
buminúria, 57% com macroalbuminúria (15% com proteinúria em faixa 
nefrótica), um caso de Síndrome Nefrótico e 11% em normoalbuminúria 
(estadio 1). A par da complicação microvascular tratada nesta consulta são 
também encontradas outras lesões de órgão -alvo nomeadamente a reti-
nopatia diabética em 35,8% e a neuropatia diabética com pé diabético em 
5,7%, doença cerebrovascular em 10,4% e cardiopatia isquémica em 16% 
dos casos. O estadiamento de Doença Renal crónica (DRC) apresenta a 
seguinte distribuição: Estadio 1: 31%, Estadio 2: 12%, Estadio 3: 42%, 
Estadio 4: 9,4% e Estadio 5: 2,8% e um caso sem DRC. Da análise dos 
factores de risco cardiovascular refere -se a existência de Hipertensão 

Arterial em 90% dos casos e hipercolesterolémia em 82% dos casos. O 
tratamento proposto relaciona -se com a optimização do controlo glucídico 
que é alcançado em 23,5% dos casos (HbA1c <7%) com o recurso a insu-
linoterapia (51,9%), antidiabéticos orais (35,8%) e associação (11,3%); 
terapêutica anti -proteinúrica com inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina I (IECA) (32 casos), antagonista do receptor da angiotensina 
II (ARAII) (33 casos) e IECA+ ARAII em 34 casos; terapêutica antihiperten-
sora com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 classes farmacológicas é encontrada em respec-
tivamente 9,4%, 26,1%, 29,1%, 27,0%, 6,3% e 2,1%, permanecendo a HTA 
mal controlada em 52% dos casos (Grau 1 - 38% / Grau II 32% / Grau III 
30%). No controlo da hipercolesterolémia usa -se estatina em 62% dos 
casos. A análise da evolução está limitada pelo pequeno intervalo tempo-
ral (6 anos), pela heterogeneidade temporal de seguimento e por se tratar 
de uma amostra de reduzida dimensão. Conclusão: Trata -se de uma popu-
lação diabética constituída maioritariamente por diabéticos tipo 2, 50% 
com nefropatia franca, 1/3 com retinopatia diabética, mais de 80% em 
estadio 1 -3 de IRC com mau controlo metabólico e de factores de risco.

 PO -SA127

AVALIAÇÃO PROSPECTIVA DO DÉBITO DO ACESSO VASCULAR NO 
DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO DO ACESSO

Inês Aires (1); Fernanda Gomes (1); Vasco Fernandes (2); Patrícia Matias (1); Célia Gil 
(1); Cristina Jorge (1); Aníbal Ferreira (1)

(1)  Hemodial / FMC / VFX / Portugal
(2) Nefrologia / HCC / Lisboa / Portugal

A optimização da patência dos acessos vasculares (AV) é um objectivo 
constante na prática do nefrologista. Os programas de vigilância hemodi-
nâmica dos AV são recomendados, mas a sua relação custo -benefício não 
está totalmente esclarecida. No seguimento de um trabalho anterior, 
analisámos prospectivamente a eficácia da determinação do débito do 
acesso vascular (Qa) pelo método da termodiluição no diagnóstico da 
disfunção do AV. Realizámos determinações mensais, durante a primeira 
hora de uma sessão de hemodiálise com o módulo “BTM -Blod Therapy 
Monitor” dos monitores 5008 da Fresenius Medical Care a todos os doen-
tes hemodialisados da nossa unidade. Mantivemos como “critérios de 
alarme” (AL) para intervenção angiográfica: Qa de fistula < 200 ml/min. ou 
Qa de próteses <600 ml/min. ou ainda a redução do Qa superior a 50% 
em duas determinações consecutivas. Durante 24 meses realizámos 2433 
avaliações de Qa. Cento e seis casos cumpriram os AL. Estes verificaram-
-se em 43 AV diferentes em 38 doentes. Por mês 4.5% das avaliações 
cumpriram os AL. Sempre que possível os dts foram submetidos a angio-
grafias no mês seguinte à avaliação do AL. Onze AV (26%) sofreram 
trombose antes de ser realizada qualquer intervenção. Inversamente, 5 
doentes nunca foram submetidos a angiografia e os AV permaneciam 
funcionantes após 6 meses. Realizámos 57 angiografias. Metade dos 
procedimentos foram reintervenções no mesmo AV por nova determinação 
de AL. Detectámos estenoses hemodinâmicamente significativas em 92.5% 
dos casos. Foram realizadas 47 angioplastias com sucesso e 5 doentes 
foram referenciados à cirurgia. O aumento médio do Qa após angioplastia 
foi de 118%. A taxas de patência primária registadas foram de 83, 31 and 
8.3% a 3, 6 e 12 meses. As taxas de patência global foram de 85, 88 and 
92% no mesmo período. Na nossa experiência, a avaliação mensal do Qa 
pelo BTM é um meio simples e sensível de monitorização da disfunção 
do AV.Este programa de vigilância poderá aumentar o número de inter-
venções “preemptive” para manter a função do AV. No entanto, as nossas 
taxas de patência global a longo prazo parecem apoiar esta estratégia.

 PO -SA128

A PRESSÃO VENOSA DINÂMICA E O FLUXO INTRA -ACESSO COMO 
PREDITORES DE DISFUNÇÃO DO ACESSO VASCULA

Ana Natario (1); Fátima Moreno (1); Carlos Barreto (1); Jorge Silva (1)

(1) Centro de Diálise da Costa Vicentina SA / Fresenius Medical Care / Grândola / 
Portugal

Introdução: A vigilância regular dos acessos vasculares é recomendada, 
mas a técnica e a periodicidade desta monitorização permanece contro-
versa. Objectivos: O objectivo do nosso estudo foi avaliar dois métodos 
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de vigilância do fluxo do acesso vascular (pressão venosa dinâmica e 
fluxo dos enxertos), e identificar os factores de risco para a sua disfunção. 
Material e métodos: Instituímos um protocolo de vigilância dos acessos 
em todos os enxertos de politetrafluoretileno (PTFE) prevalentes de um 
único Centro de Hemodiálise, desde Agosto de 2008. Durante um período 
de 15 meses, foi efectuada a avaliação quinzenal seriada da pressão 
venosa dinâmica e mensal do fluxo dos enxertos por BTM (Blood tempe-
rature monitoring; Fresenius Medical Care, Germany)). Os doentes eram 
referenciados para angioplastia se apresentassem uma redução do fluxo 
do acesso superior a 25 %, BTM inferior a 650 mL/min ou pressão veno-
sa dinâmica superior a 120 mmHg. Foram avaliados 35 doentes com 
enxerto de PTFE, 60% do sexo masculino, idade média de 74,5 ± 11,1 
(48 -90) anos, 40% diabéticos. O tempo médio em hemodiálise foi de 77,4 
± 48,8 meses. O duração média do enxerto vascular foi de 38,3 ± 28,4 
meses. Resultados: Durante o tempo de follow -up, foi detectada redução 
do fluxo intra -acesso > 25% ou BTM < 650 mL/min em 40% dos casos e 
a pressão venosa dinâmica foi >120 mmHg em 62,9% dos enxertos. Foi 
realizada angiografia de intervenção em treze doentes (37,1%). Ocorreu 
trombose do acesso em 40% dos acessos e destes, 42,9 % foram sub-
metidos a revisão cirúrgica com sucesso. O acesso foi considerado disfun-
cionante sempre que ocorreu trombose, revisão cirúrgica ou estenose >50% 
detectada na angiografia. Em análise univariada a presença de diabetes 
mellitus (HR 3,212; 95% IC 1,224 -8,432) e a redução do fluxo intra -acesso 
> 25% (HR 2,625; 95% IC 1,077 -6,401) estiveram associados a um risco 
aumentado de disfunção do acesso. Utilizando o modelo de regressão de 
Cox ajustado para idade, sexo e diabetes, verifica -se que a redução do 
fluxo do acesso (HR 2,709; CI 95% 1,101 -6,667) se mantém como preditor 
independente de disfunção do enxerto. A sensibilidade e especificidade 
da redução do fluxo intra -acesso>25% para a ocorrência de disfunção foi 
de 55% e 73,3%, respectivamente. Conclusão: A redução do fluxo do 
acesso por BTM acima de 25% constitui um risco 2,7x superior de ocor-
rência de problemas com o acesso vascular. Os doentes diabéticos apre-
sentam maior risco de disfunção dos enxertos vasculares. No nosso tra-
balho a medição da presssão venosa dinâmica não constituiu um preditor 
de disfunção do acesso vascular. A vigilância regular do fluxo intra -acesso 
tem uma especificidade com capacidade preditiva razoável para disfunção 
dos enxertos mas uma reduzida sensibilidade.

 PO -SA129

O QUE SABEMOS SOBRE AS ESTENOSES DA CROSSA DA CEFÁLICA?

Ana Cortesão Costa (1); Alice Fortes (1); Fernando Neves (1); António Gomes da Costa (1)

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

O acesso vascular é de vital importância para o doente em hemodiálise 
e as estenoses no sistema venoso são a principal causa de falência/ má 
função de fístulas e enxertos. Neste estudo foram revistos os exames 
angiográficos realizados em doentes com disfunção do acesso vascular, 
em que foram identificadas estenoses da crossa da veia cefálica. Avaliou-
-se também a patência do acesso vascular aos seis meses após angio-
plastia. Foi feita uma análise retrospectiva de 512 estudos angiográficos 
realizadas no Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal do CHLN -HSM, 
entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2008. Foram também revistos os 
dados demográficos dos doentes, co -morbilidades e terapêutica em curso 
à data do procedimento. Estenoses localizadas na crossa da veia cefálica, 
isoladamente ou em associação com outras lesões venosas, foram iden-
tificadas em 34 exames, correspondendo a 26 doentes. Dos 26 doentes 
estudados, 22 (85%) apresentavam fístulas braquiocefálicas e 4 (15%) 
radiocefálicas. Sessenta e cinco porcento dos doentes eram hipertensos 
(todos medicados com IECAs ou ARAs) e apenas 3 eram diabéticos (11.5%). 
Durante o período referido, dois doentes foram submetidos a 3 angioplas-
tias e 4 foram submetidos a duas angioplastias. Todos os procedimentos 
foram diagnósticos e terapêuticos, tendo sido usados balões de alta 
pressão para dilatação, com colocação de dois stents Fluency nos dois 
doentes que realizaram 3 procedimentos angiográficos. A patência primá-
ria aos 6 meses foi superior a 75%. Apesar das lesões estenóticas veno-
sas em uma fístula arteriovenosa ocorrerem mais frequentemente no 
“swing -point” pós -anastomótico, podem localizar -se em qualquer ponto 
do sistema venoso. Em doentes com fístulas braquiocefálicas, a crossa da 
veia cefálica parece particularmente vulnerável ao desenvolvimento de 
lesões estenóticas. A patência primária aos seis meses mostra que é 
válido tentar dilatar estas lesões, tendo no entanto em conta que esta é 

uma zona frágil, em que o risco de ruptura venosa é elevado. Em alguns 
estudos é sugerido que a prevalência destas lesões é menor em doentes 
diabéticos, sendo no entanto necessários mais estudos controlados para 
suportar esta afirmação.

 PO -SA130

A REALIDADE DOS ACESSOS VASCULARES NA BEIRA INTERIOR EM 2008

João Albuquerque Gonçalves; José Maria Montálban (1); Catarina Santos (1); Ana 
Bernardo (1); Raquel Chorão (1); Rui Filipe (1); António Ramalheiro (1); Ernesto Rocha (1)

(1) Nefrologia / Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal

Introdução: A disfunção de acesso vascular é a primeira causa de interna-
mento hospitalar e de morbilidades nos doentes em hemodiálise (HD). 
Objectivos: analisar a prevalência dos diferentes acessos vasculares e 
procedimentos relacionados com os acessos vasculares nos doentes com 
Insuficiência Renal Crónica (IRC) terminal em HD, na região da Beira Inte-
rior, durante um ano. Material e métodos: Estudo descritivo e retrospec-
tivo. Recolha de dados dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
realizados por disfunção de acesso vascular, em doentes hemodializados, 
na região da Beira Interior, no ano 2008. Analisa -se os acessos vasculares 
construídos a doentes IRC terminais. Analisa -se a prevalência dos acessos 
vasculares definitivos (fístulas arterio -venosas (FAV), próteses (PTFE) e 
catéteres tunelizados (CLD)) e provisórios (CVC), bem como a sua locali-
zação anatómica. Resultados: a 31 de Dezembro de 2008 havia 264 
doentes em HD, 52 no hospital e 212 em centros periféricos. 65,5% pos-
suíam FAV, 20% PTFE, 10% CLD e 4,5% CVC. Dos doentes em programa 
de HD, 58% eram do sexo masculino, idade média de 69,9 anos e tempo 
médio em HD de 40,8 meses. 137 (51%) submeteram -se a um procedi-
mento relacionado com o acesso vascular. Os procedimentos mais fre-
quentes foram a colocação de CVC – 101, maioritariamente na veia jugular 
interna direita (VJD) (60,5%), construção de FAV (84), 31 PTFE e colocação 
de 35 CLD. Realizaram -se 33 revisões do acesso, 15 substituições; 19 
trombectomias; 8 superficializações; 1 encerramento e 46 angiografias, 
com recurso a outras entidades de saúde. O acesso definitivo mais pre-
valente foi a FAV proximal esquerda, logo seguido do CLD na VJD e PTFE 
proximal esquerda. 37% dos doentes tiveram 2 ou mais acessos vascula-
res. 75,5% dos doentes necessitaram da realização de mais de um pro-
cedimento. 42 doentes da consulta de IRC terminal construíram acesso 
vascular. 55 doentes iniciaram HD em 2008, 30 com CVC (54%) e 25 com 
FAV (46%). Conclusões: A maioria dos doentes apresenta uma FAV proxi-
mal. Há um elevado número de doentes em hemodiálise que necessita de 
procedimentos invasivos ou cirúrgicos relacionados com o acesso vascular, 
envolvendo muitos recursos humanos e materiais. Constata -se que existe 
uma enorme necessidade de angiografia preventiva e interventiva. Verifica-
-se a alta prevalência de técnicas invasivas, nomeadamente a colocação 
de CVC, especialmente na VJD. Dever -se -á relevar a importância da conti-
nuidade da consulta de acessos vasculares e continuar a referenciação 
para construção atempada de maior número de FAV distais.

 PO -SA131

AVALIAÇÃO DO EFEITO HEMODINÂMICO DA CONSTRUÇÃO DO ACESSO 
ARTERIOVENOSO (AAV) PARA HEMODIÁLISE

Ricardo Vizinho (1); Catarina Santos (2); Célia Gil (1); Teresa Adragão (1); Carlos Lucas 
(1); José Diogo Barata (1)

(1) Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Lisboa / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal

O AAV parece induzir, a curto prazo, circulação hiperdinâmica, secundária 
à fistula de alto débito e efeitos neuro -hormonais, como aumento de BNP 
– Brain Natriuretic Peptide. A avaliação da onda de pulso permite deter-
minar vários índices hemodinâmicos: o Rácio de Viabilidade SubEndocár-
dica (RVSE) que traduz a susceptibilidade do miocárdio a isquemia e que 
depende da razão o índice de pressão e tempo diastólico (IPTD) e sistó-
lico (IPTS) que traduzem, respectivamente, a entrega e o consumo de O2 
a nivel do miocárdio; a Duração de Ejecção (DE) indicador de disfunção 
sistólica vs diastólica; e outros parâmetros, marcadores de risco cardio-
vascular, como a pressão de pulso periférica PPp) e a pressão de pulso 
aórtica (PPa). Objectivo: Determinar o impacto cardiovascular da constru-
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ção do AAV. Desenho, Métodos e Resultados: Avaliação prospectiva de 
parâmetros clínicos, laboratoriais e da onda de pulso de 25 doentes, com 
Doença Renal Crónica (DRC) estadio 5. As variáveis foram comparadas 
usando o teste t emparelhado. Encontrou -se diminuição estatisticamente 
significativa do RVSE e do IPTD e elevação estatisticamente significativa 
da DE na comparação entre a avaliação pré e 15 dias após construção do 
AAV. Na avaliação basal vs 2ª mês, encontrou -se elevação estatisticamen-
te significativa do NTpróBNP e diminuição estatisticamente significativa 
da PPa, da PPp e da Tensão Arterial sistólica. Discussão e Conclusões: 
Inicialmente apurou -se agravamento da susceptibilidade à isquemia, 
aparentemente condicionada por diminuição do aporte de O2 ao miocár-
dio, associada a diminuição do tempo de diástole e de perfusão coroná-
ria, o que é coerente com achados de estudos anteriores. Na fase mais 
posterior, a instalação de determinados mecanismos adaptativos poderá 
compensar essa alteração inicial. O NTpróBNP elevou -se ao 2º mês, pro-
vavelmente traduzindo disfunção diastólica ventricular, por persistência 
do status circulatório hiperdinâmico. A diminuição, encontrada ao 2º mês, 
dos marcadores de risco cardiovascular.

 PO -SA132

CONSULTA DE PROGRAMAÇÃO DE ACESSO VASCULAR – EXPERIÊNCIA 
DE UM CENTRO

Maria Rocha (1); N Matos (2); F Silva (1); J Queirós (1); R Almeida (2); A Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar Porto / Porto / Portugal
(2) Cirurgia Vascular / Centro Hospitalar Porto / Porto / Portugal

Introdução: A fistula arteriovenosa (FAV) é o melhor acesso para hemodi-
álise crónica dado a menor incidência de complicações, menor morbilidade 
e menor custo de manutenção. A avaliação pré -operatória com mapeamen-
to vascular é recomendada como medida para aumentar a prevalência de 
fistulas. Métodos: Em 2008 foi criada uma consulta de planeamento de 
acesso vascular que inclui estudo pré -operatório e avaliação da patência 
da FAV ao 7 dia e ao mês após a construção. Na consulta pré -operatória 
é feita a colheita de dados clínicos, exame objectivo e mapeamento vas-
cular por eco -Doppler com avaliação de sistema venoso superficial (pre-
sença e continuidade das veias, distensibilidade e diâmetro interno) e 
arterial (fluxos, diâmetro interno) dos membros superiores e sugerida a 
melhor localização para construção da FAV. Ao 30º dia é determinada o 
fluxo da FAV, diâmetro, profundidade e trajecto das veias arterializadas e 
proposto uma estratégia de punção do acesso. Foram incluídos os doentes 
observados entre Fevereiro/08 e Abril/09. Resultados: Foram observados 
135 doentes: 82% com IRC estadio 4 e os restantes com estadio 5d. A 
média de idades era de 64±15 anos, 53% da população tinha idade igual 
ou superior a 65 anos e 43% eram diabéticos. Foram propostas 129 FAV 
(53% braquiocefálicas, 44% radiocefálicas, 3% braquiobasílicas) e uma 
pontagem arteriovenosa.. Trinta doentes foram perdidos em follow -up ao 
primeiro mês. A taxa de patência aos 30 dias foi de 70%. Foram propostas 
duas transposições da veia basílica além das previamente programadas. 
Uma fístula foi reintervencionada por estenose justa -anastomótica. Uma 
doente desenvolveu S. Roubo tratado com redução do débito da FAV. 
Discussão: A avaliação pré operatória com mapeamento permite a avalia-
ção integral do património vascular. Foi programada FAV arteriovenosa na 
quase totalidade dos doentes. A patência ao primeiro mês foi comparável 
à de outros grandes centros que fazem esta avaliação. A avaliação pós-
-operatória permite identificação precoce de fístulas disfuncionantes, a sua 
correcção com vista à redução do número de falências primárias e a 
obtenção de acesso puncionável à data de início de diálise.

 PO -SA133

PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO ASSOCIADA A CATÉTER VENOSO CENTRAL EM 
DOENTES COM IRC EM HEMODIÁLISE

José Durães; Luís Resende (1); Gil Silva (1); Manuela Luís (1); Nuno Rosa (1); José 
Teixeira (1); Fernando Rodrigues (1); José Araújo (1)

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

Introdução: Os cateteres venosos são amplamente usados como acesso 
vascular em hemodiálise (HD). A frequência pode variar entre 35% e 60% 
em algumas séries. A infecção associada a catéter de HD é a complicação 

mais frequentemente reportada. Em média, existem 3 infecções /1000 dias 
de permanência de um cateter tunelizado; frequência essa que é maior no 
caso dos provisórios. Estas infecções variam consoante o local do catéter, 
tempo de permanência e necessidade de internamento. Independentemen-
te dos factores, os microorganismos mais frequentemente isolados são 
Staphylococcus, mas podem isolar -se uma variedade de bactérias Gram 
negativas. Objectivos: Avaliar a prevalência de infecções associadas a 
catéter de HD numa população de doentes em programa crónico de HD 
hospitalar. Relacionar as infecções com o tempo de permanência do cateter 
e localização. População alvo: Selecção dos doentes em programa crónico 
de HD hospitalar que possuíam, como acesso vascular, catéter provisório 
ou permanente e que tiveram síndrome febril (não atribuível a outra con-
dição patológica) associado a: hemoculturas (HC) de sangue periférico 
positivas e/ou sinais inflamatórios no local de inserção do catéter. Resul-
tados: No período estabelecido, estiveram um total de 56 doentes em 
programa crónico de HD dos quais 29 (52%) tinham como acesso vascular 
um catéter – 17 tunelizados (30%) e 12 provisórios (22%). 69% desses 
catéteres infectaram, correspondendo a 40% e 60% dos tunelizados e 
provisórios, respectivamente. Metade dos casos obrigaram a internamento 
devido à gravidade clínica, embora sem casos fatais. As HC foram negativas 
em 45% dos casos, positivas para MSSA em 25% e MRSA em 20%. Todos 
os MRSA eram sensíveis à vancomicina. Em 10% foram isolados outras 
bactérias, todas Staphylococcus. Do total dos 29 catéteres colocados, 21 
(72%) foram na veia jugular interna direita (VJID). No total de infecções, 
55% tiveram origem em catéteres na VJID, correspondendo a 25% dos 
provisórios e 30% dos tunelizados. Dos quatro cateteres colocados na veia 
femoral todos infectaram, correspondendo a 40% dos internamentos ocor-
ridos. Quanto ao tempo decorrido desde a colocação até à infecção, nos 
provisórios, aos 21 dias de implantação 50% tinham infecção; nos tuneli-
zados, ao fim de 12 meses, 62,5% estavam infectados. Conclusão: As 
infecções são uma complicação frequente entre doentes em programa de 
HD que mantêm, como acesso vascular, um cateter venoso central. Mantêm-
-se como uma causa frequente de internamento. As infecções nos doentes 
com cateteres tunelizados surgem mais tardiamente que nos cateteres 
provisórios, não havendo grandes diferenças nas espécies dos microorga-
nismos isolados.O Staphylococcus aureus é o grande responsável pelas 
infecções associadas a cateter de HD. O local de implantação dos cateteres 
parece estar relacionado com a frequência e a gravidade da infecção.

 PO -SA134

IMPACTO DE COMORBILIDADES E TERAPÊUTICAS NA PATÊNCIA PRIMÁRIA 
DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS

M Rocha (1); N Matos (2); F Silva (1); R Machado (2); J Queiros (1); R Almeida (2); A 
Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Cirurgia Vascular / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: A menor morbilidade e custos de manutenção associados a 
fistulas arteriovenosas (FAV) tornam este o melhor acesso vascular para 
hemodiálise. A falência primária com inviabilidade do acesso limita o uso 
de FAV em doentes incidentes. Pretende -se avaliar o impacto de comor-
bilidades e algumas intervenções terapêuticas na patência primária. 
Métodos: Estudo prospectivo observacional. Incluídos 100 doentes (H: 53; 
M:47), avaliados em consulta de acesso com avaliação clínica e mapea-
mento vascular por eco -doppler (ED). Registados dados epidemiológicos 
e clínicos nomeadamente terapêutica com estatina, antiagregação plaque-
tar ou inibidor do sistema renina angiotensina aldoesterona (SRAA), dia-
betes, etiologia da insuficiência renal crónica (IRC), presença de doença 
vascular isquémica major (DVI) definida como antecedentes de enfarte 
agudo de miocárdico, doença arterial periférica ou acidente vascular 
isquémico e dados do exame por ED. Avaliada patência da FAV aos 30 
dias. 15 anos de idade. Amostra com 37% de± Resultados: A idade média 
era de 62 prevalência de diabetes, 83% de hipertensão e 33% de preva-
lência de DVI. 17% dos doentes tinha IRC estadio 5d. 45% dos doentes 
tomavam estatina, 60% estavam antiagregados e 78% inibidor do SRAA. 
A distribuição de etiologias de IRC era a seguinte: 26% nefropatia diabé-
tica (ND), 6% nefropatia isquémica, 15% doença renal poliquística, 12% 
glomerulonefrite crónica e 42% etiologia desconhecida. Foram construídas 
67% de fístulas braquiocefálicas e 33% fistulas 1.09 mm. Dos dados 
analisados o±radiocefálicas. O diâmetro médio da veia era 3,2 uso de 
antiagregantes (RR 0.39; p=0,008), a ND (RR 0,27; p= 0,03) ou DVI (RR 
0,32;p= 0.01) foram associados a uma menor incidência de falência pri-

Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:116Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:116 28-01-2010   17:30:5728-01-2010   17:30:57



Port J Nephrol Hypert 2010; 24(1): 67-123    117

CMYKP

24th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

mária. Não houve diferença estatisticamente significativa no diâmetro da 
veia entre as FAV patentes e FAV cm falência primária. Discussão: a ava-
liação ED antes da construção de FAV permite identificar a presença de 
vasos adequados para a sua construção eliminando eventual impacto de 
vasculopatia associada a comorbilidades na patência do acesso. Parece 
haver benefício da antiagregação plaquetar na patência a curto prazo da 
FAV. A presença de comorbilidade.

 PO -SA135

CATÉTER VENOSO CENTRAL ENCARCERADO – UMA COMPLICAÇÃO RARA

Karina Lopes (1); Carlos Botelho (1); Francisco Ferrer (1); Patrícia Cotovio (1); Nuno 
Oliveira (1); Ana Belmira Santos (1); Armando Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

A qualidade do acesso vascular é fundamental para o bem -estar dos 
doentes em hemodiálise(HD) crónica devendo permitir a obtenção de um 
elevado débito sanguíneo. A fístula arterio -venosa é o acesso vascular 
que se associa a um número menor de complicações sendo o melhor 
acesso vascular para os doentes com insuficiência renal crónica (IRC) em 
HD. Embora o catéter venoso central(CVC) não seja o acesso vascular de 
eleição é sempre uma alternativa de recurso em doentes sem acesso 
nativo. Os autores descrevem o caso de uma doente de 78 anos, com IRC 
de etiologia indeterminada, em HD desde 09/03/1999. Nestes 10 anos teve 
como acesso inicial um catéter provisório na veia jugular direita(VJD) que 
posteriormente foi substituído por catéter Tesio tunelizado. Não foi efec-
tuado outro acesso vascular por a doente recusar. Em Junho de 2009 a 
doente foi enviada ao nosso Serviço, por o catéter manter, há várias 
semanas, problemas de débito apesar de terem sido efectuadas múltiplas 
tentativas de fibrinólise. Ao exame objectivo, a doente apresentava, cir-
culação colateral exuberante no hemitórax superior, ausência de edema 
da face e da região cervical. Face aos problemas de débito apresentados 
decidiu -se efectuar exérese do catéter. Ao dissecar os tecidos subcutâne-
os constataram -se aderências tecidulares profundas e impossibilidade de 
mobilização do catéter pelo que se programou a sua retirada sob contro-
le fluoroscópico. A fluoroscopia permitiu visualizar: terminais do catéter 
livres e aderências aos tecidos profundos e provavelmente à veia. Foi 
efectuada flebografia dos membros superiores tendo -se constatado stop 
flow completo a nível da veia axilar, bilateralmente, sendo a drenagem 
venosa efectuada a custa de colaterais desenvolvidas a nível da parede 
torácica ântero -lateral. Realizou angioTAC cervical e torácica que evidenciou 
obliteração e fibrose da VJD, tronco venoso braquiocefálico direito e veia 
cava superior assim como diminuição do calibre do tronco venoso bra-
quiocefálico esquerdo e circulação venosa colateral marcada a nível das 
intercostais, lombares, parede torácica e diafragmática drenando para a 
aurícula direita através da veia cava inferior. Face aos dados clínicos e 
radiológicos e à impossibilidade de exérese do catéter assim como de 
construção de acesso vascular nos membros superiores optou -se pela 
colocação de catéter tunelizado na veia femoral direita. O catéter jugular 
foi submetido a secção, obliteração das pontas com fio de nylon e foi 
colocado em loca subcutânea. A complicação que descrevemos - catéter 
encarcerado, “stuck catheter” - é rara e surge habitualmente em doentes 
com catéteres implantados há vários anos. Decidimos pela apresentação 
deste caso pela sua raridade assim como pela gravidade das aderências 
encontradas que impossibilitaram a excisão do catéter.

 PO -SA136

COMPLICAÇÃO RARA DE UM CATETERISMO DA VEIA FEMORAL

P Cotovio (1); F Ferrer (1); C Botelho (1); K Lopes (1); C Silva (1); N Oliveira (1); F Costa (1); 
A Carreira (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: O cateterismo percutâneo da veia femoral constitui uma forma 
expedita de obter um acesso vascular para hemodiálise (HD). Apesar de 
ser considerado um procedimento seguro, podem ocorrer complicações 
graves. Caso Clínico: Apresenta -se o caso de um doente do sexo mascu-
lino com 78 anos, insuficiente renal crónico em HD desde 24/11/2003. Em 
07/07/2008, na sequência de trombose de fístula arterio -venosa, colocou-
-se um cateter venoso central (CVC) tunelizado na veia femoral direita para 

continuação de HD. O procedimento decorreu sem incidentes, em regime 
ambulatório, sem recurso a controlo imagiológico. Nos meses seguintes, 
não se registaram intercorrências intradialíticas. Em 23/10/2008 durante a 
sessão de HD desenvolveu subitamente um quadro de dor abdominal nos 
quadrantes direitos associada a hipotensão grave com necessidade de 
interrupção da HD e envio ao Serviço Urgência do Centro Hospitalar de 
Coimbra. Nesta Unidade apresentou -se consciente, colaborante e hemodi-
namicamente estável. Os exames complementares evidenciaram hemoglo-
bina (Hb) de 9g/dL e ecografia abdominal sem alterações. Por suspeita de 
ventre agudo, foi submetido a laparotomia exploradora, que revelou um 
hematoma retroperitoneal sem foco hemorrágico evidente. No 2º dia pós-
-operatório, imediatamente após o início da sessão de HD pelo CVC, 
verificou -se novo episódio de hipotensão severa que condicionou a inter-
rupção da sessão. Por anemia agravada (Hb 5.8g/dL) fez 4 unidades de 
eritrócitos e 2 unidades de plasma. Realizou angio -TAC abdominal que 
mostrou hematoma retroperitoneal volumoso à direita. Na análise arterial 
não se detectaram alterações; na análise venosa não se observava a veia 
ilíaca primitiva direita nem a extremidade distal do CVC, sugerindo even-
tual posicionamento extravascular. Efectuou angiografia através do CVC 
que evidenciou estenose cerrada da veia ilíaca comum direita, ponta 
arterial do CVC na veia ilíaca externa e ponta venosa numa veia colateral 
com saída de contraste para o espaço retroperitoneal. A 30/10/2008 foi 
submetido a laparotomia para remoção do cateter com hemostase local. 
O pós -operatório foi favorável. Passou a efectuar HD por prótese braquio-
-axilar esquerda previamente construída. Conclusão: Não se encontrou na 
literatura nenhum caso características semelhantes a este. Salienta -se a 
importância da colocação de CVC sob controlo fluoroscópico ou, pelo 
menos, controlo imagiológico posterior, de modo a minimizar os riscos 
associados a este procedimento.

 PO -SA137

BORTEZOMIB EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL -UM CASO CLÍNICO

Cristina Jorge (1); Catarina Santos (2); Ricardo Vizinho (1); Patrícia Matias (1); Jorge 
Dickson (1); André Weigert (1); Margarida Bruges (1); Domingos Machado (1); José 
Diogo Barata (1)

(1)  Serviço Nefrologia -Unidade de Transplantação Renal / CHLO -Hospital de Santa Cruz 
/ Carnaxide / Portugal

(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal

O Bortezomib é um fármaco inibidor do Proteosoma 26S, que tem sido 
utilizado com êxito no mieloma múltiplo pois induz apoptose dos plas-
mócitos. O seu uso em transplante renal é ainda escasso, mas parece ser 
um fármaco promissor no tratamento da rejeição humoral aguda e/ou 
mista. Descreve -se o caso de um doente do género masculino, 36 anos, 
Caucasiano, com DRC por provável GSF em rim único congénito, que foi 
submetido a 2º transplante renal, dador cadáver, em Abril de 2004 (aos 
29 anos), com 3 compatibilidades HLA (1 em B e 2 em DR). A imunossu-
pressão consistiu em timoglobulina, sirolimus, MMF e pred. Atingiu nadir 
de creatinina de 1.2 mg/dl ao 1,5 mês, mas desde então apresentou 
valores oscilantes entre 1.3 e 1.7 mg/dl. Cerca de 14 meses post TR, sofreu 
episódio de rejeição celular aguda tratado com pulsos de metilpredniso-
lona. Quatro meses mais tarde, em Dez de 2005, foi detectada proteinúria 
que, apesar da inibição dupla do sistema renina -aniotensina -aldosterona, 
evoluiu para valores nefróticos (6,7 g/dia). Por esse motivo, foi submetido 
a biópsia do enxerto renal (BR) em Março de 2009 (4 anos e 9 meses de 
TR) que revelou glomerulopatia do transplante com C4d + em cerca de 
50% dos capilares peri -tubulares (aspectos de rejeição crónica humoral 
activa) e evidenciaram -se níveis elevados de Ac’s anti HLA das classes I 
(incluindo específicos do dador) e II. Apesar do tratamento com Imuno-
globulina humana (2g/kg), e substituição do sirolimus por tacrolimus, 
manteve anticorpos anti -HLA de título elevado e proteinúria nefrótica. Em 
Maio de 2009 (4 anos e 11M post TR), repetiu a BR que mostrou aspectos 
semelhantes à anterior. Após este procedimento, o doente entrou em 
anúria. Documentou -se estenose cerrada do uretero do enxerto. Foi efec-
tuada dilatação do mesmo e colocado stent ureteral. A creatinina que 
chegou a atingir 4,3 mg/dl desceu lentamente até aos 3 mg/dl. Para 
controlo da rejeição humoral activa, decidiu -se efectuar Bortezomib. Após 
4 tomas (a 1ª de 1.3 mg/m2 e as seguintes de 0.5 mg/m2), verificou -se 
redução da proteinúria (1,5g/dia) e melhoria da função renal – creatinina 
actual de 1.9 mg/dl, apesar de não se ter verificado redução dos níveis 
dos Ac anti -HLA. Discute -se o possível mecanismo de acção deste imu-
nossupressor, bem como o seu papel na transplantação renal.
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 PO -SA138

RITUXIMAB NO TRATAMENTO DA GLOMERULOESCLEROSE SEGMENTAR E 
FOCAL RECIDIVADA APÓS O TRANSPLANTE RENAL

Liliana Pinho (1); Catarina Carvalho (1); Joana Santos (1); Susana Sampaio (1); Manuela 
Bustorff (1); Isabel Tavares (1); Manuel Pestana (1)

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

A glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) recorre em 20 a 40% dos trans-
plantes renais. O tratamento proposto passa sobretudo pela plasmaferese (PLF). 
Têm surgido descrições de casos de remissão da GESF com o anticorpo mono-
clonal anti CD20 Rituximab. Os autores apresentam dois casos de doentes com 
GESF recidivada após o transplante renal. Caso 1: sexo feminino, 26 anos, GESF 
diagnosticada aos 12 anos, corticodependente. Evolução para insuficiência renal 
com início de hemodiálise aos 21 anos. Transplante renal aos 23 anos, imunos-
supressão com tacrolimus, micofenolato mofetil (MMF) e prednisolona. Função 
imediata e excelente do aloenxerto. Recidiva precoce da GESF, confirmada por 
biópsia, tendo iniciado PLF em dias alternados com remissão parcial. Manteve 
PLF semanais durante dois meses, tendo depois efectuado PLF de manutenção 
quinzenalmente. Durante esse período apresentou dois episódios de agrava-
mento da proteinúria, que resolveram com intensificação das PLF. 3 anos após 
o transplante surge quadro de síndrome nefrótico apesar da manter PLF de 
manutenção. Biópsia do aloenxerto confirmou tratar -se de recidiva de GESF. 
Iniciou rituximab 375mg/m2 ev 1x/semana (4 doses), com remissão do síndrome 
nefrótico. Dois meses após o tratamento apresentava proteinúria <1,5g/dia e 
actualmente (seis meses após rituximab) mantém proteinúria <0,5g/dia e boa 
função do aloenxerto (creatinina 0,8 mg/dL). Caso 2: sexo masculino, 45 anos, 
com GESF diagnosticada aos 40 anos. Foi instituída corticoterapia que o doen-
te não cumpriu, tendo abandonado consulta de Nefrologia. Um ano após o 
diagnóstico iniciou hemodiálise por azotemia severa. Transplante renal aos 44 
anos, imunossupresão com tacrolimus, MMF e prednisolona. Função tardia – 
biópsia renal (D7) com necrose tubular aguda e segunda biópsia (D14) compa-
tível com rejeição IIA, anticorpos antidador positivos, tendo iniciado tratamento 
com PLF (no total 9 sessões) e imunoglobulina, com resposta favorável. Um 
mês após transplante desenvolvimento de proteinúria severa (13g/dia). Análise 
de biópsia prévia em microscopia electrónica revelou fusão dos podócitos 
sugestiva de recidiva da GESF. Reiniciou PLF bisemanal (2 meses) sem diminui-
ção significativa da proteinúria (mínimo de 7g/dia), pelo que se optou por 
efectuar curso de rituximab (375mg/m2 ev 1x/semana, 4 doses). Não apresentou 
resposta ao tratamento, pelo que reiniciou PLF bisemanal ao 6º mês pós trans-
plante, com diminuição da proteinúria para cerca de 5g/dia. Mantém -se neste 
momento (1 ano após transplante) a efectuar PLF semanais de manutenção. 
Mantém boa função do aloenxerto (creatinina 1,2 mg/dL) mas proteinúria signi-
ficativa (4 -5g/dia). Em conclusão, o rituximab parece ser uma alternativa no 
tratamento da GESF recidivada após o transplante renal, embora os resultados 
sejam díspares. Estudos randomizados são necessários para estacelecer quais 
os grupos de doentes que beneficiam com esta terapêutica.
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REJEIÇÃO HUMORAL CRÓNICA: CASE REPORT

Beatriz Malvar (1); Susana Machado (2); Fernando Macário (2); Rui Baptista Alves (2); 
Alfredo Mota (3)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital do Espírito Santo Évora E.P.E. / Évora / Portugal
(2)  Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra E.P.E. / Coimbra / 

Portugal
(3)  Unidade de Transplantação Renal / Hospitais da Universidade de Coimbra E.P.E. / 

Coimbra / Portugal

Introdução: A produção de anticorpos anti -HLA de novo ocorre em 17 -20% de 
todos os transplantes renais e associa -se a redução da sobrevivência do enxer-
to a longo prazo. Caso Clínico: Descreve -se o caso de um doente de 53 anos, 
com antecedentes de hipertensão arterial e doença renal crónica de etiologia 
indeterminada, submetido ao 1º transplante de rim de cadáver há 10 anos. 
Verificou -se a perda de enxerto aos 17 M de transplante por microangiopatia 
trombótica, tendo sido integrado em programa regular de hemodiálise. Há 3 
anos, foi submetido ao 2º transplante de rim de cadáver, com uma compatibi-
lidade HLA no locus DR e PRA pico de 81% (cross -match negativo). A indução 
de imunossupressão foi efectuada com timoglobulina (1,5mg/kg/dia, durante 5 
dias) associada a terapia tripla com tacrolimus, micofenolato de mofetil e metil-
prednisolona. Apresentou uma boa função inicial de enxerto, não se verificando 

intercorrências significativas no período pós -operatório imediato e tardio. Aos 
4 meses de transplante procedeu -se à conversão de tacrolimus para everolimus. 
O doente foi internado 24M após o transplante por disfunção do enxerto (cre-
atinina 2,1 mg/dl) e síndrome nefrótico (proteinúria 24h: 11 g). A biópsia do 
enxerto renal foi compatível com rejeição crónica humoral e os anticorpos anti-
-HLA 1 e 2 (específicos para o dador) foram positivos. O doente iniciou terapia 
com plasmaferese (7 sessões) e imunoglobulina humana endovenosa (1g/kg em 
2 dias consecutivos) e foi reconvertido a tacrolimus, com melhoria analítica. 
CONCLUSÃO: Os doentes hiperimunizados apresentam um risco imunológico 
elevado pelo que estratégias de imunossupressão mais potente, monitorização 
mais frequente e agressiva e início de tratamento em fase sub -clínica, poderão 
melhorar a sobrevivência do enxerto renal. Os esquemas de manutenção com 
terapêutica tripla, incluindo inibidores da calcineurina, parecem suprimir mais 
eficazmente a resposta aloimune e devem ser preferidos em doentes de risco. 
A alteração do esquema imunossupressor provavelmente contribuiu para a 
rejeição humoral crónica neste doente, traduzindo -se em insuficiente supressão 
das células B activas, com evolução ao longo de meses para a rejeição clínica.
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REJEIÇÃO HUMORAL AGUDA  -CASO CLÍNICO

Nuno Figueiredo (1); Susana Machado (1); Rui Alves (1); Fernando Macário (1); Alfredo 
Mota (1)

(1) Serviço Transplantação Renal / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Coimbra

Trata -se de uma doente de 49 anos de idade, internada na Unidade de 
Transplantação Renal dos HUC a 08/08/2009 para 2º transplante renal, de rim 
cadáver, apresentando 2 compatibilidades(A1 Bo DR1)e PRA de 8%. Assim, 
foi induzida com terapêutica quádrupla nomeadamente Timoglobulina, Tacro-
limus, Ácido Micofenólico e Metilprednisolona. Apresentava antecedentes de 
insuficiência renal crónica 2ª a Nefropatia IgA, em terapêutica substitutiva da 
função renal desde Janeiro de 2001 a Março de 2008(DP e posteriormente por 
falência da técnica HD), período em que foi submetida a 1º transplante renal 
de rim cadáver complicado com Trombose da Veia Renal e consequente rei-
nicio de hemodiálise. Apresentou uma boa evolução clínica até ao 6º dia 
pós -Transplante, altura em que se verifica agravamento da função do enxerto 
(Creat. -0,9>>1,4mg/dL). Iniciou pulsos de Metilprednisolona (3 administrações) 
e Timoglobulina (8 administrações) sem haver resposta clínica e com neces-
sidade de realizar 8 sessões de HD. Os Ac -HLA eram positivos e específicos, 
com um título de 27% e a biópsia do enxerto renal mostrou rejeição humoral 
grave. Face ao diagnóstico iniciou terapêutica com Plasmaferese (6 sessões) 
e Imunoglobulina humana (2 administrações de 1g/Kg), tendo -se verificado 
normalização da função renal(Creat. -0,9mg/dL) e negativização dos Ac -HLA.
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TROMBOSE VENOSA TARDIA DO ENXERTO RENAL: DOIS CASOS COM 
DIFERENTE TRATAMENTO E OUTCOME

C Freitas (1); M Fructuoso (1); M J Rocha (1); L Martins (2); M Almeida (2); S Pedroso (2); 
L Dias (2); A C Henriques (2); A Cabrita (1); R Almeida (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santo Antonio / Porto / Portugal
(2) Departamento de Transplante / Hospital Santo António / Porto / Portugal

Os doentes submetidos a transplante renal (TR) apresentam maior incidência 
(0,6 -25%) de eventos trombóticos e maior risco de recorrência após suspensão 
de hipocoagulação. A trombose venosa (TV) precoce do enxerto, mais frequente, 
está relacionada com complicações da técnica cirúrgica e episódios de rejeição. 
A TV tardia é rara. Apresentamos dois casos de TV tardia. O primeiro caso refere-
-se a um doente de 63 anos com insuficiência renal crónica (IRC) secundária a 
doença renal poliquística autossómica dominante (DRPAD), submetido a TR em 
1988. Sob ciclosporina (CsA), micofenolato de mofetil e prednisolona evoluiu 
com nefropatia crónica de enxerto, com insuficiência renal (creatinina (Cr): 3mg/
dl) e proteinúria nefrótica (3,98g/dia), sem hipoalbuminemia (3,26 g/dl). Seis 
meses antes foi -lhe diagnosticado adenoma do recto e nos 3 meses anteriores 
teve diverticulite aguda complicada por peritonite. Admitido com TV femoro-
-poplítea direita com extensão à veia ilíaca interna (VII), veia do enxerto renal 
(trombose parcial) e veia cava inferior (VCI). Iniciou hipocoagulação, mas verificou-
-se agravamento progressivo de função renal, com necessidade de início de 
hemodiálise (HD). Mantém -se em assintomático, em programa regular de HD. O 
segundo doente tinha 58 anos, IRC secundária a DRPAD e foi submetido a TR 

Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:118Nefro - 24-1 MIOLO.indd   Sec1:118 28-01-2010   17:30:5828-01-2010   17:30:58



Port J Nephrol Hypert 2010; 24(1): 67-123    119

CMYKP

24th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

em 1993. Medicado com CsA, azatioprina e prednisolona, evoluiu com eritroci-
tose pós -TR (hematócrito 54%), sem IRC (Cr: 1,01mg/dl) ou proteinúria. Três 
meses antes, teve TV poplítea direita, com evolução favorável sob hipocoagula-
ção oral. Após suspensão de hipocoagulação, readmitido com TV femoro -poplítea 
direita, com extensão à VII e anastomose do enxerto renal. Reiniciou hipocoa-
gulação, mas verificou -se agravamento progressivo da função renal com neces-
sidade de HD. Submetido a trombectomia cirúrgica após colocação de filtro na 
VCI. Recuperou função renal e suspendeu HD. Actualmente, sob hipocoagulação, 
com valor de creatinina estável (Cr: 1,8mg/dl). Estados pró -trombóticos sistémi-
cos como os gerados por doses elevadas de corticóides, neoplasias, imobilização, 
proteinúria nefrótica e policitemia, ou factores locais, como compressão da veia 
renal por bridas ou rins poliquisticos são muitas vezes identificados em associa-
ção com TV tardia do enxerto renal. O tratamento, que inclui trombectomia 
cirúrgica, trombólise e hipocoagulação, apresenta reduzidas taxas de sucesso na 
preservação da função de enxerto. A trombectomia cirúrgica é eficaz em 10 -15% 
dos casos. As opções alternativas incluem trombólise isolada ou combinada com 
trombectomia percutânea. A recorrência da TV ocorre em 50% dos casos, obri-
gando períodos prolongados de hipocoagulação.
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GLOMERULONEFRITE APÓS O TRANSPLANTE RENAL

Ana Carina Ferreira (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Ana Santos (1); M João 
Galvão (1); Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / H Curry Cabral / Lisboa / Portugal

A recorrência de glomerulonefrite (GN) e a ocorrência de GN de novo no 
transplante (tx) renal é um problema há muito reportado e com impacto 
negativo na sobrevida a longo prazo do enxerto (enx). Revimos de forma 
retrospectiva todos os processos de doentes transplantados renais por GN 
com pelo menos uma biopsia (bx) de enx de Junho/1989 a Junho/2009 com o 
objectivo de avaliar a taxa de recorrência de GN nos nossos transplantados 
renais, e o seu impacto Os dados analisados foram a idade, sexo, raça, doen-
ça glomerular de base e se confirmada histologicamente, recorrência da 
doença ou presença de GN de novo, motivo da bx, data bx quando recorre/
data última bx sem doença recorrente, imunossupressão efectuada, última 
creatinina plasmática (Pcr) no enx funcionante, tempo de follow up. Avaliámos 
144 doentes, 93 com bx de rim nativo e 51 com GN suspeita, 57.2% (n=83) 
sexo masculino, 88.4% leucodérmicos, idade média (±DP) 41.15±12.8 anos (A), 
follow up médio de 86.9±68 meses. Pcr média final de 0.9±0.2 mg/dl. Dos 144 
doentes, 35 (25%) apresentaram critérios histológicos de recorrência de GN: 
9 recorrências confirmadas (bx rim nativo anterior ao tx); 23 recorrências 
prováveis (sem bx rim nativo) e 3 GN de novo (GN pós tx diferente da GN de 
base). O tempo médio para a recorrência foi de 53±47.9 meses. A biopsia renal 
foi efectuada por proteinúria (prot) nefrótica em 12 dt, agravamento da função 
renal em 10 dts, síndrome nefrótico (SN) em 10 dt, hematúria em 2 dt e atra-
so função enx em 1 dt. Dos doentes que recorreram 55.6% (n=20/36) perderam 
o enxerto, em comparação com 43.5% (n=47/108) que não apresentaram 
doença recorrente. A tabela 1 mostra as doenças recorre3ntes [tabela 1].

Tabela 1

Recorrência de GN

GESF IgA/PHS SHU Membranosa MP I

Nº dt 18 (2F; 16M) 7 (2F; 5M) 5 (4F; 1M) 3 (1F; 2M) 2 (1F; 1M)

Principal motivo bx SN (44.4%) Proteinuria 
(43%)

agravamento 
função (100%)

Prot (66.6%) SN/ Prot

Tempo para diagn (meses) 17 95 51 21 42.5

Prot (g/dia) 4.7 2.2 – 3.5 1.1

Perda enx 66.6% (12) 28.5% (2) 66.6% (2) 0%

Tp follow up 72 130 46.5 79 64

F – feminino, M masculino; SN sínd nefrótico

As recorrências IgA são as mais tardias (p=0.01), e mais frequentes em indi-
víduos HCV + (p=0.03). A GESF associou -se ao uso de imunossupressão com 
FK (p=0.02) e MMF (p=0.002), tendo tido correlação inversa com AZA (P=0.01). 
Em conclusão, a recorrência de GN após tx renal é frequente e, dependendo 
do tipo de lesão, condiciona a sobrevida do enx a longo prazo.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DO TERIPARATIDE PARA TRATAMENTO 
DA HIPOCALCÉMIA ASSOCIADA AO HIPOPARATIROIDISMO NO PÓS 
TRANSPLANTE

Estela Nogueira (1); Alice Santana (1); José Guerra (1); Sónia Silva (1); Clara Mil -Homens (1); 
António Gomes Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Maria, CHLN, EPE / Lisboa / Portugal

A secreção de PTH encontra -se quase invariavelmente aumentada na 
insuficiência renal crónica (Hiperparatiroidismo secundário – HPTH2). O 
aparecimento de novos fármacos calcimiméticos veio permitir o tratamen-
to conservador desta entidade mas não evita a recorrência à paratiroidec-
tomia. Como conseqüência, os doentes desenvolvem hipocalcémias graves, 
com necessidade de elevadas doses de cálcio, bem como doença óssea 
de baixo turnover. Após a transplantação renal, este quadro clínico, é 
agravado pela recuperação da função renal e pelas perdas urinárias de 
cálcio. O Teriparatide, análogo sintético da hormona paratiroideia, foi 
aprovado pela U.S Food and Drug Administration no tratamento da oste-
oporose com risco de fractura. Alguns estudos têm também advogado o 
seu uso no tratamento do hipoparatiroidismo primário, para estabilização 
dos níveis de cálcio e aumento da massa óssea. Existem relatos esporá-
dicos da sua utilização em transplantação renal para tratamento do 
hipoparatiroidismo iatrogénico. Analisámos os doentes transplantados na 
nossa Unidade com hipocalcémia grave e persistente no pós transplante 
imediato, no contexto de hipoparatiroidismo pós paratiroidectomia no pré 
transplante. Avaliámos a eficácia (níveis séricos de cálcio, fósforo, doses 
de cálcio e calcitriol administradas) e perfil de segurança (creatinémias, 
efeitos secundários) da terapêutica com Teriparatide numa dose de 20óg/
dia por via sub -cutânea. Analisámos 5 doentes (3 mulheres e 2 homens), 
com idade média de 52±9.2 anos. No pós transplante imediato, constatá-
mos níveis médios de PTH de 5.3±7.7 pg/ml e de cálcio de 5,6±0.9mg/dl, 
com necessidade de elevada dose de gluconato de cálcio (4,4±1,5 ampo-
las/dia). A persistencia da hipocalcémia levou à instituição da terapêutica 
com Teriparatide em média 33±11dias após o transplante. Após o inicio 
do Teriparatide, os níveis de cálcio aumentaram (7±1.2 vs 8.5±1.2mg/dl) e 
os níveis de fósforo diminuiram (5,4±1.5 vs 4 ±0.9 mg/dl). Houve uma 
redução da dose de Cálcio oral (12,2±7,2 vs 6±2 g/dia) e Calcitriol admi-
nistrada (4±1.5 vs 2.5±1 cp/dia) e foi possível suspender em todos os 
doentes a terapêutica com cálcio endovenoso. O Teriparatide foi adminis-
trado durante 13.8±10,8 meses, em 2 doentes não foi possível suspendê-
-lo (aos 17 e 30 meses respectivamente) e noutro foi necessário reinicia-
-lo por hipocalcémia persistente. Não observámos efeitos secundários 
associados a esta terapêutica. Em conclusão a terapêutica com Teripara-
tide foi eficaz e segura no tratamento dos doentes com hipoparatiroidismo 
iatrogénico no pós transplante.
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A PROPÓSITO DE 1 VÍRUS

Catarina Carvalho (1); Isabel Tavares (1); Luís Coentrão (1); Susana Sampaio (1); Manuela 
Bustorff (1); Manuel Pestana (1)

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

As infecções respiratórias são causa importante de morbimortalidade no 
transplante renal. Os vírus estão frequentemente envolvidos podendo causar 
deterioração clínica rápida com necessidade de suporte ventilatório, e envol-
vimento cardíaco importante. Descrevemos o caso de um doente de 69 anos, 
com HTA e IRC5 de etiologia indeterminada, em hemodiálise desde 12/05, 
submetido a transplante de rim de cadáver a 2/8/09. Imunossupressão de 
indução com basiliximab (dador com critérios alargados) e de manutenção 
com ciclosporina, micofenolato mofetil e prednisolona. Disfunção moderada 
do aloenxerto. Alta ao 15º dia de internamento com creatininémia de 2,66mg/
dL. Na primeira semana após a alta, documentou -se SCA – EAM sem supra-
-desnivelamento de ST associado a FA com resposta ventricular rápida. 
Cateterismo cardíaco sem doença coronária significativa. Internado a 9/10/09 
por Doença a CMV. Iniciou tratamento com ganciclovir e foi -lhe diminuída a 
imunossupressão, com desaparecimento da antigenemia. Subsequentemente, 
registou -se agravamento da função de enxerto, documentando -se histologi-
camente Rejeição Humoral com C4d +, e anticorpos anti -dador negativos. 
Iniciou curso de plasmaferese com IGIV, verificando -se melhoria lenta, mas 
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progressiva da função renal. A 9/11/09 a situação clínica complicou -se de 
dispneia para esforços, tosse por vezes com emissão de expectoração hemop-
tóica e dessaturação de O2, mantendo -se sempre apirético. Parâmetros 
inflamatórios em crescendo. A TC (11/11/09) mostrou “Opacidades dispersas 
em ambos os campos pulmonares de forma difusa em relação com processo 
inflamatório multifocal mais expressivos nos lobos superiores”. Microbiologia 
de secreções brônquicas positiva para vírus Parainfluenza tipo 1. Baciloscopias 
negativas. A 12/11/09 efectuou broncofibroscopia com colheita de lavado 
brônquico e lavado broncoalveolar, confirmando -se a presença do mesmo 
vírus. Reduziu -se a imunossupressão, mantendo o doente agravamento clíni-
co progressivo. Dois dias depois a situação complicou -se de instabilidade 
hemodinâmica, com acidose mista e hipoxemia com necessidade de VNI. ECG 
com supra -desnivelamento de ST em todas as derivações, exceptuando V1 -V2 
com infra -desnivelamento. Em menos de 24h o doente faleceu em paragem 
cardio -respiratória. Posteriormente, disponibilizado o doseamento dos mar-
cadores de necrose miocárdica – Trop I 546ng/mL (N <0,012), CK -MB (massa) 
1061ng/mL (N <6,4), tradutores de lesão miocárdica grave. Neste doente, sem 
coronariopatia significativa, pensamos tratar -se de uma miocardite provavel-
mente associada ao Parainfluenza 1. Discussão: A infecção por vírus Parain-
fluenza tem elevada morbimortalidade em doentes imunocomprometidos. 
Habitualmente manifesta -se por quadro de infecção respiratória, que pode 
ser fatal. Tendo em conta a ausência de estudos clínicos que provem a efi-
cácia de agentes anti -víricos, nomeadamente a ribavirina, e a presença de 
azotemia moderada, optou -se pela não utilização deste agente.Este é o pri-
meiro caso descrito de pneumonia a Parainfluenza 1 num transplantado renal 
com evolução desfavorável provavelmente por miocardite vírica associada.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL

Ines Castellano Cerviño (1); Jesus Pedro Marin Alvarez (1); Sandra Gallego Dominguez; 
Nora Mohamed Gad (1); Miguel Angel Suarez Santisteban (1); Juan Ramon Gomez-
-Martino Arroyo (1); Javier Deira Lorenzo (1); Angelines Dominguez Calle (1)

(1) S. Nefrologia / Hospital San Pedro de Alcantara / Caceres / España

La peritonitis infecciosa representa una de las complicaciones más impor-
tantes en diálisis peritoneal (DP) y supone la causa más frecuente de fallo 
de la técnica y de hospitalización. El objetivo de nuestro estudio fue 
revisar la incidencia y evolución de las peritonitis infecciosas en los 
pacientes en nuestro programa de DP. Pacientes y métodos: Estudio 
restrospectivo descriptivo en el que revisamos la base de datos de peri-
tonitis, registro e historias clínicas de los pacientes que realizaron DP en 
nuestra unidad entre 1/1/1999 y 31/12/2008. Se registraron edad, sexo, 
etiología de la enfermedad renal crónica (ERC), presencia de diabetes 
mellitus (DM), tipo de técnica (DPA/CAPD) y episodios de peritonitis con-
siderando germen causal, concomitancia de infección del orificio de salida 
(OS) y evolución. Resultados: Durante estos 10 años realizaron DP en 
nuestra unidad 120 pacientes (45 CAPD -37.5%, 75 DPA -62.5%) con edad 
media de 52.3 ± 17.3 años, 40.8% mujeres y 27.5% diabéticos. Se obser-
varon 118 episodios de peritonitis (58 en CAPD y 60 en DPA) en 63 
pacientes, en 2519 meses en riesgo (765 en CAPD y 1754 en DPA), lo que 
supone una tasa de 1 episodio/13 meses -paciente en CAPD y 1 episodio/29 
meses -paciente en DPA. Sólo 10 casos se consideraron secundarios a 
infección del OS (8.4%). Los gérmenes responsables de las infecciones se 
encuentran en la tabla 1. El 81.4% de los casos evolucionó a la curación, 
el 17.8% precisó retirada del catéter peritoneal y paso a hemodiálisis y 1 
paciente falleció (0.8%).

Tabla 1

Gérmenes responsables de episodios de peritonitis

 Germen  Nº episodios  % Episodios 

 St coagulasa negativo  32  27.1% 

 St aureus  12  10.2% 

 Otro germen Gram +  15  12.7% 

 Gram –  24  20.3% 

 Hongos  11  9.3% 

 Polimicrobiana  1  0.9% 

 Cultivo negativo  23  19.5% 

Conclusiones: 1. En DPA, la tasa de peritonitis es muy inferior a CAPD. 2. 
La evolución de las peritonitis en DP es favorable, con baja tasa de exitus. 
3. Menos del 10% de los episodios de peritonitis son secundarias a infec-
ciones del OS. 4. Los gérmenes Gram positivos son responsables de la 
mitad de los casos de peritonitis.
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PERITONITES FÚNGICAS EM DIÁLISE PERITONEAL – EXPERIÊNCIA DE 
UMA UNIDADE AO LONGO DE 24 ANOS

Karina Lopes (1); Maria João Carvalho (2); Anabela Rodrigues (2); António Cabrita 
(2)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2)  Serviço de Nefrologia / Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto / Porto 

/ Portugal

Introdução: A peritonite fúngica(PF) em diálise peritoneal(DP) é rara com-
parativamente à peritonite bacteriana(PB), contudo associa -se a maior 
morbi -mortalidade e é responsável por falência permanente da técnica em 
elevado número de casos. Objectivos e Métodos: Analisamos prospecti-
vamente a incidência de PF ao longo de 24 anos de um programa de DP. 
Descrevemos a população afectada, os agentes fúngicos etiológicos, os 
factores de risco, o prognóstico e mortalidade. Resultados: Em 417 doen-
tes tratados, 956 anos em risco, foram diagnosticados 24 PF em 24 
doentes, 4,6% do total de episódios de peritonites. Até ao final de 1999 
a proporção de PF foi 4,1%, entre 2000 e 2004 foi 6,3%. Em 2005 foi 
introduzido o protocolo de profilaxia antifúngica com fluconazol oral 
durante o tratamento antibiótico de peritonites e de infecções do orifício 
de saída (IOS) sob cursos terapêuticos prolongados; após esta introdução 
a taxa desceu para 4,1%. A idade média era 56,6 ± 17,3 anos, 83% dos 
doentes eram do sexo feminino e a duração média de DP era de 33,4 ± 
25,0 meses (0,5 -91). As espécies de fungos isoladas foram a Candida em 
22 (92%) dos episódios e Aspergillus em 2(8%). Os factores de risco 
identificados foram a antibioterapia prévia em 63 % dos doentes (13 com 
episódio recente de PB e 2 com IOS) e a terapêutica imunossupressora 
indução/pós -transplante precoce em 8 %(2). As principais comorbilidades 
encontradas foram: diabetes mellitus (DM) 21%, LES 8%, artrite reumatói-
de 4%, vasculite 4%. DRPAD era causa de IRC em 17%. Em 29% dos 
doentes a PF ocorreu como peritonite primária, sem nenhum evento 
infeccioso a antecede -la. Todos os doentes foram medicados com antifún-
gicos sistémicos (18 Fluconazol, 4 Anfotericina, 1 Voriconazol e 1 Flucito-
sina); após 2005 tratamos 6 PF por Candida parapsilosis com fluconazol, 
com boa evolução. O catéter foi removido em todos os casos e os doen-
tes transitaram para hemodiálise (HD); o intervalo médio entre o início da 
sintomatologia da PF e a remoção do catéter foi de 4,4 dias. Foi reim-
plantado catéter de DP em 4 doentes após um intervalo médio de 34 dias; 
1 doente teve recidiva imediata. Faleceram 3 doentes devido a aspergilo-
se sistémica, sépsis de catéter de HD e pneumonia. Nos sobreviventes a 
técnica foi mantida em 3. Conclusão: A PF associou -se a uma mortalidade 
elevada e implicou a remoção do catéter de DP em todos os doentes. A 
espécie de fungos mais frequente foi a Candida. O uso prévio de antibio-
terapia foi factor predisponente de PF. A DM, as doenças imunológicas, a 
imunossupressão, a DRPAD e o sexo feminino associaram -se a esta com-
plicação na nossa população. Verificou -se uma redução da proporção de 
PF após a introdução do protocolo de profilaxia com fluconazol oral, sem 
identificação de resistências. Foi possível a reimplantação de catéter e 
continuação da técnica com sucesso em casos seleccionados.

 PO -SA147

PERITONITE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO EM DIÁLISE PERITONEAL-
-QUAL O EFEITO A MÉDIO PRAZO?

Susana Machado (1); Nuno Figueiredo (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Mário 
Campos (1)

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

Introdução: São inevitáveis as alterações na estrutura e função da mem-
brana peritoneal (MP) com o aumento do tempo de permanência em 
diálise peritoneal (DP). A relação entre a incidência de peritonite e a efi-
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cácia dialítica a médio prazo é alvo de controvérsia. Objectivo: Avaliar o 
efeito da peritonite nos parâmetros de adequação do tratamento em DP. 
Material e métodos: Os autores elaboraram um estudo retrospectivo de 
30 doentes em DP distribuídos equitativamente por 2 grupos: grupo 1, 
constituído por doentes com história de pelo menos um episódio de 
peritonite; grupo 2, doentes que não desenvolveram peritonite. Utilizou -se 
o teste de equilíbrio peritoneal (TEP) para quantificar o KT/V semanal, a 
clearance da creatinina semanal, ultrafiltração (UF) diária e as alterações 
longitudinais no transporte das pequenas moléculas. Compararam -se os 
resultados dos valores de adequação entre o primeiro TEP realizado após 
o início da técnica e o último teste disponível. Avaliou -se para cada um 
dos grupos variáveis demográficas, tempo de tratamento e modalidade 
de DP. O intervalo de tempo entre a realização dos dois TEP foi de 
72,9±22,6 meses (Grupo 1) e 58,4±26,9 meses (Grupo 2). Resultados: Os 
grupos foram semelhantes no que se refere ao sexo, à idade, etiologia da 
doença renal crónica e tempo de permanência em DP. A maioria dos 
doentes encontrou -se em diálise peritoneal automática (33% vs 40%, 
p=NS). A frequência de doentes anúricos à data do TEP final foi igual nos 
dois grupos (47%). Relativamente ao Grupo 2, a maioria dos doentes 
apresentou um episódio isolado de peritonite (87%), o número médio de 
células no líquido peritoneal foi 5193±6405/mm3 e o agente etiológico 
não foi identificado em 40% dos casos. Os microorganismos mais frequen-
temente isolados foram: Streptococcus (44%) e Staphylococcus coagulase 
negativo (22%). No que se refere ao tratamento do episódio infeccioso, 
67% dos doentes iniciou terapêutica empírica intraperitoneal com ceftazi-
dima e vancomicina. Em todos os casos de peritonite verificou -se uma 
resposta favorável à antibioterapia instituída. A diferença no transporte 
das pequenas moléculas e ultrafiltração encontra -se representada na 
tabela 1.

Tabela 1

Grupo 1 Grupo 2

p valueTEPi 
(média±DP)

TEPf 
(média±DP)

TEP f -i 
(média±DP)

TEPi 
(média±DP)

TEPf 
(média±DP)

TEP f -i 
(média±DP)

KT/V ureia semanal 2,64±0,72 2,16±0,69  -0,48±0,78 2,73±1,07 1,88±0,30  -0,84±0,96 NS

Clearance creatinina (ml/
sem/1,73m2)

103,3±42,2 73,6±36,1  -29,6±37,6 115,2±97,7 68,5±37,8  -46,7±74,7 NS

UF (L) 0,97±0,54 1,50±1,12 0,53±1,20 1,11±0,66 1,28±0,67 0,17±0,94 NS

D/Pureia (4h) 0,91±0,07 0,88±0,06  -0,04±0,11 0,90±0,05 0,87±0,06  -0,03±0,08 NS

D/Pcreatinina (4h) 0,68±0,11 0,67±0,11  -0,01±0,14 0,63±0,07 0,64±0,10 -0,01±0,08 NS

D/Pglicose (4h) 0,37±0,0 0,39±0,08 0,02±0,09 0,43±0,09 0,41±0,09  -0,02±0,11 NS

I – inicial; F – final; NS: p>0,05 (TEPf -i, Grupo1vsGrupo2)

Conclusão: Na população em estudo, o desenvolvimento de peritonite, 
sem critérios de gravidade e com boa resposta à terapêutica, não implicou 
alterações da função da membrana peritoneal a médio prazo.

 PO -SA148

RIESGO DE DESARROLLAR PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL

Ines Castellano Cerviño (1); Sandra Gallego Dominguez (1); Jesus Pedro Marin Alvarez (1); 
Nora Mohamed Gad (1); Miguel Angel Suarez Santisteban (1); Angelines Dominguez 
Calle (1); Isabel Martin Mejias (1); Juan Ramon Gomez -Martino Arroyo (1); Javier Lorenzo 
Deira Lorenzo (1)

(1) S. Nefrologia / Hospital San Pedro de Alcantara / Caceres / España

Introducción: La peritonitis representa una de las complicaciones más 
importantes en DP y supone la causa más frecuente de fallo de la técnica. 
El objetivo de nuestro estudio fue revisar los posibles factores relaciona-
dos con la presencia de peritonitis en nuestra unidad de DP, comparando 
las características de los pacientes que presentaron algún episodio con 
aquellos que no presentaron ninguno. Material y métodos: Estudio retros-
pectivo donde revisamos la base de datos de peritonitis, registro e histo-
rias clínicas de los pacientes que realizaron DP en nuestra unidad entre 
1/1/1999 y 31/12/2008. Realizamos 2 grupos, aquellos con algún episodio 
de peritonitis (grupo P) y los que no presentaron ninguno (grupo NP). 
Valoramos edad, sexo, etiología de la enfermedad renal crónica (ERC), 
presencia de diabetes mellitus (DM), tipo de técnica (DPA/CAPD), tiempo 

medio en la técnica. Resultados: Entre 1/1/1999 y 31/12/2008 realizaron DP 
en nuestro centro 126 pacientes, de los cuales 6 fueron eliminados por 
falta de datos, quedando en el estudio 120 (45 CAPD -37.5%, 75 DPA-
-62.5%), 63 grupo P y 57 grupo NP. La tabla 1 muestra los datos compa-
rativos entre ambos grupos.

Tabla 1

Datos de pacientes con (P) y sin peritonitis (NP)

Grupo P 
(n = 63)

Grupo NP 
(n = 57)

p

Edad media 53.9 ± 16.9 años 50.5 ± 16.4 años NS

Varones 61.9% 56.1% NS

Diabetes melli-

tus

28.6% 26.3% NS

Tº medio en téc-

nica

25 ± 17.8 m 17 ± 14.2 m 0.001*

CAPD 24 20 NS

DPA 39 37 NS

*Variables significativas a un 99,9% de IC.

Conclusiones: 1. En DP los pacientes varones y con un tiempo más pro-
longado en la técnica presentan más incidencia de peritonitis. 2. Ni la 
presencia de DM, el sexo ni el tipo de técnica (DPA/CAPD) presentan 
relación con la presencia de peritonitis.

 PO -SA149

O EFEITO DA PERITONITE NO TRANSPORTE DA MEMBRANA PERITONEAL

Susana Machado (1); Nuno Figueiredo (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Mário 
Campos (1)

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

Introdução: A diálise peritoneal (DP) eficaz depende de uma membrana 
peritoneal (MP) eficiente para o transporte de solutos e de fluidos. Está 
comprovado o efeito imediato da peritonite na redução da ultrafiltração 
(UF) e aumento do transporte da glicose, ureia e creatinina. No entanto, 
existe alguma controvérsia relativamente ao efeito a médio e longo -prazo 
nas características do transporte da MP. Objectivo: Avaliar o efeito da 
peritonite na cinética peritoneal. Material e métodos: Estudo retrospectivo 
de doentes em DP com história de pelo menos um episódio de peritoni-
te e que realizaram o teste de equilíbrio peritoneal (TEP) antes e após a 
infecção. A cinética peritoneal foi avaliada pelo TEP realizado com soluções 
com concentração de glicose de 2.27%. O primeiro TEP foi realizado, em 
média, 5,6±5,4 meses antes do episódio de peritonite enquanto o segun-
do foi executado 3,9±2,4 meses depois. Resultados: Analisou -se um total 
de 19 doentes, a maioria do sexo feminino (63%) e em diálise peritoneal 
automática (63%). A idade média foi de 52,9±14,3 anos. A média de 
tempo de permanência em DP foi de 109,8±39,6 meses. Foram diagnosti-
cados 22 casos de peritonite na população em estudo e a maioria dos 
doentes apresentou um episódio isolado (90%). O agente etiológico não 
foi identificado em 41% das situações. Os microorganismos mais frequen-
temente isolados foram: Streptococcus (18%) e Staphylococcus coagulase 
negativo (14%). No que se refere ao tratamento do episódio infeccioso, 
64% dos doentes iniciou terapêutica empírica intraperitoneal com ceftazi-
dima e vancomicina. Os episódios de peritonite com culturas negativas 
associaram a uma menor contagem diferencial de células (3290 vs 7140/
mm3, p=0,04) e a um menor número de neutrófilos na amostra inicial de 
líquido peritoneal (2529 vs 5854/mm3, p=0,02). Comparando o resultados 
dos TEP pré e pós peritonite não se verificou diferenças estatísticas rela-
tivamente às seguintes variáveis: D/P ureia, D/P creatinina, D/P glicose e 
volume ultrafiltrado. Conclusão: Na população em estudo, o desenvolvi-
mento de peritonite não implicou alterações da permeabilidade da mem-
brana peritoneal. A ausência de infecções a microorganismos mais 
agressivos e o início atempado de uma terapêutica alargada são factores 
que poderão justificar estes resultados.
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UMA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA A NÃO ESQUECER...

Ana Cortesão Costa (1); Sónia Silva (1); Cristina Pinto Abreu (1); Edgar Almeida (1); 
António Gomes da Costa (1)

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

A peritonite fúngica é uma complicação pouco frequente mas grave na 
Diálise Peritoneal, sendo responsável por cerca de 3 a 14 % das peritonites 
neste grupo de doentes. Associa -se a uma alta taxa de morbilidade e 
mortalidade, condicionando muitas vezes falência da técnica. Os autores 
propuseram -se analisar as características clínicas e microbiológicas dos casos 
de peritonite fúngica ocorridos entre Janeiro de 2001 e Junho de 2009, nos 
doentes do Sector de Diálise Peritoneal do Serviço de Nefrologia e Trans-
plantação Renal do CHLN -HSM. Entre Janeiro de 2001 e Junho de 2009, um 
total de 162 doentes com DRC em estadio V estiveram sob programa de 
DP no nosso sector. Destes, 72% realizaram DPA e 28% DPCA, utilizando 
como acesso um cateter de Tenckhoff colocado por via laparoscopica. Foram 
identificados e revistos 8 casos de peritonite fúngica durante este período. 
O diagnóstico foi feito tendo em conta critérios clínicos e laboratoriais, tais 
como febre, dor abdominal, efluente turvo, contagem de leucócitos no 
efluente superior a 100 mm -3 com mais de 50% de neutrófilos e isolamen-
to de uma espécie de fungo em cultura em uma ou mais ocasiões. Duran-
te o período referido foram identificados 8 casos de peritonite fúngica, 
correspondendo a 8 doentes. As espécies isoladas foram Candida parapsi-
losis (3), Candida albicans (2), Candida guilliermondii (2) e Rhodotorulla 
rubra (1). Dos 8 doentes, 5 eram homens e 3 mulheres, com idade média 
de 46 anos e tempo médio de permanência em DP de 38.4 meses. A etio-
logia da DRC era nefropatia diabética em 4 doentes, nefrite lúpica em dois, 
nefroangiosclerose hipertensiva em um e glomerulonefrite crónica não 
classificada histologicamente em um. Todos os casos se apresentaram com 
dor abdominal e vómitos e em apenas um o efluente não era turvo. Quatro 
casos cursaram com íleus e em dois foram identificados abcessos intra-
-abdominais. Seis dos doentes haviam tido múltiplos episódios (n ≥ 3) de 
peritonite bacteriana, mas apenas 1 doente havia estado sob antibioterapia 
nas 4 semanas anteriores. Nos 8 doentes foi instituída terapêutica com 
fluconazol (IP e IV em 4 dos casos, apenas IP em dois e PO em dois), 
tendo sido feita posteriormente substituição para anfotericina B lipossómi-
ca IV em todos os casos, assim como remoção do catéter de Tenckhoff, por 
ausência de melhoria clínica. Todos os doentes transitaram para hemodiá-
lise, sendo que nenhum regressou a dialise peritoneal. Em dois casos 
ocorreu óbito, um por choque séptico e outro por AVC isquémico catastró-
fico. Os autores realçam que, embora pouco frequente, a peritonite fúngica 
é sempre um diagnóstico a ter em mente nos doentes em Diálise Peritone-
al, dada a sua alta taxa de morbilidade e mortalidade.

 PO -SA151

PERITONITES EM DIÁLISE PERITONEAL - CASUÍSTICA

Nuno Figueiredo (1); Susana Machado (1); Helena Sá (1)

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

Introdução: As peritonites representam uma das principais complicações na 
Diálise Peritoneal com importantes repercussões na morbilidade e mortalida-
de. Objectivo: Caracterizar o perfil de peritonites em doentes em Programa 
de Diálise Peritoneal no Serviço de Nefrologia dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra. Métodos: Avaliou -se através de um estudo retrospectivo trans-
versal os doentes em programa activo de Diálise Peritoneal até 30 de Setem-
bro de 2009. Resultados: Amostra caracterizada por 30 doentes, com as 
seguintes características: Ver Tabela 1. Quanto ao número de peritonites por 
doente verificou -se que 66% tiveram 1 episódio, 20% 2 e 14% mais do que 
2, tendo o nº total de peritonites sido de 24. A taxa de peritonites foi de 
0,38/doente -ano. Relativamente ao agente etiológico a distribuição da amos-
tra foi a seguinte: Culturas negativas 42%; Streptococus 17%; Staphylococus 
coag. Neg. 8%; Klebsiella 8%; Enterococus 8%; Corynebacterium 8%; Mora-
xella. 4% e Staphylococus aureus(Metacilina Sensível) 4%. A percentagem de 
internamentos foi 71%. A Antibioterapia mais utilizada foi a Ceftazidima(96%) 
e a Vancomicina(83%). Conclusão: A taxa de peritonites obtida não foi ele-
vada. O Streptococus foi a causa mais elevada de peritonites, verificando -se 
no entanto uma elevada percentagem de casos com culturas negativas.

Tabela 1

 
 Doentes 

com Peritonites 
 Doentes 

sem Peritonites 
 p 

Nº de Doentes  15  15  

Sexo  M -33%;F -67%  M -67%;F -33% <0.05 

Idade média (anos)  52.3  47.2 >0.05 

Tempo médio em DP (anos)  4.2  1.4 >0.05 

Nº de Diabéticos  1  1  

DPCA  75%  25% <0.05 

DPA  41%  59% <0.05 

 PO -SA152

PERFIL MICROBIOLÓGICO DE LAS PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL

Ines Castellano Cerviño (1); Sandra Gallego Dominguez (1); Jesus Pedro Marin Alvarez 
(1); Nora Mohamed Gad (1); Miguel Angel Suarez Santisteban (1); Isabel Martin Mejias 
(1); Juan Ramon Gomez -Martino Arroyo (1); Javier Deira Lorenzo (1)

(1) S. Nefrologia / Hospital San Pedro de Alcantara / Caceres / España

La peritonitis infecciosa representa una de las complicaciones más impor-
tantes en diálisis peritoneal (DP) y supone la causa más frecuente de fallo 
de la técnica y de hospitalización. El objetivo de nuestro estudio fue 
conocer el perfil microbiológico de las peritonitis de los pacientes de 
nuestro programa de DP y ver la evolución según los gérmenes respon-
sables. Pacientes y métodos: Estudio restrospectivo descriptivo en el que 
revisamos la base de datos de peritonitis, registro e historias clínicas de 
los pacientes que realizaron DP en nuestra unidad entre 1/1/1999 y 
31/12/2008. Revisamos episodios de peritonitis, gérmenes responsables y 
evolución. Durante todo el periodo de estudio nuestro protocolo de tra-
tamiento de las peritonitis incluyó inicialmente Vancomicina y Gentamici-
na intraperitoneal de forma empírica. Resultados: Durante estos 10 años 
realizaron DP en nuestra unidad 120 pacientes. Hubo un total de 118 
episodios de peritonitis en 63 pacientes, en 2519 meses en riesgo (1 
episodio/21 meses -paciente). Los gérmenes responsables fueron los 
siguientes: St. Coagulasa negativo 32 (27.1%), St. Aureus 12 (10.2%), otro 
Gram + 15 (12.7%), Gram – 24 (20.3%), hongos 11 (9.3%), polimicrobiana 
1 (0.9%) y cultivo negativo 23 (19.5%). Evolución: en 96 casos (81.4%) se 
consiguió la curación (91 inicialmente y en 5 tras recidiva); en 21 ocasio-
nes (17.8%) fue preciso retirar el catéter peritoneal (CP) (17 tras el episo-
dio inicial y 4 tras recidiva), suponiendo en 20 de ellos la salida definiti-
va de programa (un paciente pudo retornar posteriormente a DP tras 
colocación de nuevo CP). Los gérmenes responsables de estas peritonitis 
con mala evolución fueron: 10 hongos, 6 Gram –, 1 St. Aureus, 1 St. Coa-
gulasa negativo, 1 polimicrobiana y 2 cultivo negativo. Un paciente falleció 
debido a peritonitis fúngica (0.8%). Todos los episodios por otros gérme-
nes Gram + evolucionaron a la curación. Conclusiones: 1. La tasa global 
de peritonitis en nuestro programa es elevada. 2. La peritonitis fúngica y 
polimicrobiana se asocian a peor pronóstico, ocasionando la salida de la 
técnica en el 100% de los casos. 3. Los gérmenes Gram – conllevan reti-
rada del catéter peritoneal en un alto % (21%). 4. Las infecciones debidas 
a St. Coagulasa negativo y otros gérmenes G + presentan buena evoluci-
ón, con curación del 97% y 100% respectivamente. 5. St. Aureus supone 
peor pronóstico que St. Coagulasa negativo y otros gérmenes G +, pero 
mejor que Gram – y hongos, ocasionando el paso a hemodiálisis en el 
7.7% de los casos.

 PO -SA153

PERITONITIS DUE TO ROSEOMONAS SPP IN CAPD

Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Catarina Santos (1); Cristina Toscano (2); Eli-
sabete Costa (1); José Diogo Barata (1)

(1) Nephrology / Santa Cruz Hospital, CHLO / Carnaxide / Portugal
(2) Clinical Pathology / Santa Cruz Hospital, CHLO / Carnaxide / Portugal

We report the rare case of peritonitis caused by Roseomonas spp in a 
patient receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). A 
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66 -year -old retired nurse with chronic renal failure due to chronic glome-
rulonephritis was placed on CAPD in March 2008. In September 2008 she 
presented with abdominal pain and cloudy peritoneal dialysate. A clinical 
diagnosis of peritonitis was made, and samples of dialysate fluid were 
taken for culture and microscopy. The microscopic examination showed a 
concentration of 1300 cells/mm 3, with a predominance of neutrophils. 
The patient was treated empirically with intraperitoneal administration of 
cefazolin and ceftazidim once a day. The microorganism identified was 
Roseomonas spp. After bacteriologic results were obtained, cefazolin and 
ceftazidim treatment was stopped and the patient was treated with cipro-
floxacin until complete recovery. Roseomonas is a described genus of 
pink -pigmented, nonfermentative, gram -negative bacteria that have been 
recognized as a cause of human infections. Peritonitis is the main com-
plication of CAPD and is most commonly caused by skin commensal 
organisms. Environmental organisms are a rare cause of peritonitis in 
these patients, and this is one of the few cases that the pink -pigmented 
organism Roseomonas spp has been implicated. The domestic water 
supply was implicated as the probable source of infection.

 PO -SA154

CUIDADO QUE ELA EXISTE E MATA!

Ana Cortesão Costa (1); Cristina Pinto Abreu (1); Edgar Almeida (1); António Gomes da 
Costa (1)

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

A peritonite fúngica é uma complicação pouco frequente nos doentes em 
diálise peritoneal associando -se, no entanto, a uma elevada taxa de mor-
bilidade e mortalidade. Nestes doentes, a precocidade do diagnóstico e 
instituição de terapêutica dirigida tem um forte impacto na diminuição da 
morbi -mortalidade. No sentido de ilustrar a extrema gravidade clínica da 
peritonite fúngica, assim como da importância do diagnóstico e terapêuti-
ca precoces, os autores descrevem um caso clínico de uma doente com 
peritonite fúngica refractária e fatal. Trata -se de uma doente de 66 anos, 
caucasiana, com DRC (nefroangiosclerose hipertensiva) em programa de 
diálise peritoneal desde 2004. Desde o início da técnica salientam -se 
quatro episódios de peritonite bacteriana, o último dos quais em 2006. 
Em Janeiro de 2008, quando se encontrava no estrangeiro, iniciou quadro 
clínico caracterizado por vómitos, dor abdominal e efluente peritoneal 
turvo. Foi medicada com cefalosporina de primeira geração (P.O.). Uma 
semana após, por agravamento das queixas, a doente foi internada no 
nosso Serviço. Laboratorialmente destacava -se leucocitose com neutrofilia 
(leucócitos 16000/mm3; PMN: 92%), elevação da proteína -C reactiva (52 
mg/dl) e aumento da celularidade do efluente peritoneal (2560 cels/mm3 
com 90% de PMN). Perante a suspeição clínica de peritonite bacteriana, 
iniciou -se cefalosporina de terceira geração e vancomicina (IP), após rea-
lização de hemoculturas e colheita de líquido peritoneal para exame bac-
teriológico. Às 48 horas de internamento foi isolada Candida parapsilosis 
no líquido peritoneal, pelo que se adicionou fluconazol (IP e IV). Apesar 
da terapêutica instituída, assistiu -se ao agravamento do quadro clínico pelo 
que, ao 4º dia de internamento, se removeu o catéter de Tenckhoff. Nas 
24 horas seguintes instalou -se choque séptico com falência multiorgânica, 
o que motivou a admissão da doente no Serviço de Medicina Intensiva. 
Foram realizadas duas laparotomias exploradoras com colheita de líquido 
peritoneal e lavagem da cavidade peritoneal. Não obstante a susbtituição 
do fluconazol por anfotericina B lipossómica, persistiu o isolamento de 

Candida parapsilosis no líquido peritoneal. As hemoculturas foram sempre 
negativas. Apesar da antibioterapia instituída, a doente manteve -se em 
choque séptico refractário e faleceu ao 30º dia de internamento. A perito-
nite fúngica é responsável por 3 a 15% dos casos de peritonite nos 
doentes em diálise peritoneal, e em 70 a 90% dos casos o agente respon-
sável é Candida, geralmente Candida albicans. Apesar de pouco frequente, 
a incidência de peritonite por Candida parapsilosis tem vindo a aumentar 
nos últimos anos, e está associada a uma elevada mortalidade. Neste caso 
clínico, o atraso do diagnóstico bem como da terapêutica antifúngica e 
remoção do catéter de Tenckhoff, condicionou o prognóstico. Concluímos, 
portanto, que no doente em diálise peritoneal com peritonite dever -se -á, 
sempre, considerar e excluir a peritonite fúngica.
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PREDITORES DA DEPRESSÃO E DA QUALIDADE DE VIDA NA DIÁLISE 
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Introdução: Estudos recentes apontam que a depressão em doentes com 
insuficiência renal terminal se encontra associada com maior mortalidade, 
pior qualidade de vida e maior risco de suicídio. O presente estudo visa 
identificar factores que se correlacionem com a depressão e a qualidade 
de vida nestes doentes. Material e métodos: O questionário de depressão 
Beck Depression Inventory (BDI) e o questionário da qualidade de vida 
(QdV) Short Form - 36 (SF -36) foram aplicados a doentes clinicamente 
estáveis em diálise peritoneal (DP) crónica, avaliados laboratorialmente e 
pelo Índice de Comorbilidades de Charlson (ICC). Efectuou -se ainda a 
avaliação subjectiva global (SGA) e a taxa catabólica proteica normalizada 
(PCRn) para determinação do estado nutricional. Resultados: Foram ava-
liados 23 doentes (11 homens e 12 mulheres), com média de idades de 
59 anos, tempo de diálise médio 28 meses (3 -87 meses), 17 em DP con-
tínua ambulatória e 6 em DP automático. A prevalência da BDI moderada 
e severa é equitativa (13,0% cada). Considerando apenas os sintomas 
cognitivo -afectivos (BDI -13), a prevalência da depressão moderada a 
severa é de 21,7%. A média do score de limitação mental (SMQdV) e 
física (SFQdV) da QdV é 61,0 (±24,3SD) e 43,0 (±19,6SD) respectivamente. 
Num modelo de regressão simples, verificou -se que a IL -6 (r=0,52, P=0,011) 
e a PCRhs (r =0,58, P=0,004) influenciaram de modo directo o BDI, 
enquanto que o score de SGA (r =  -0,48, P=0,020) e PCRn (r =  -0,44, 
P=0,034) influenciaram -no de modo inverso. O SMQdV correlaciona -se 
melhor com depressão (r2=0,56, P <0,001) do que o SFQdV (r2=0,33, 
p=0,006). Não existe relação entre ICC e a depressão. Introduziram -se 
estas variáveis num modelo de regressão múltipla (r2=0,94, P <0,001) 
tendo -se verificado o seguinte: IL -6 (r= 0,33 P=0,007), SGA (r =  -0,33, 
P=0,002), PCRn (r =  -0,33, P=0,003), SMQdV (r= – 0,76 P <0,001), SFQdV 
(r= 0,29, P=0,062). Os doentes com depressão severa representam pre-
dominantemente os doentes que transitaram da hemodiálise por falência 
de acessos (p=0,032), sendo este facto independente do tempo médio 
em diálise peritoneal. Conclusão: Na nossa população, verificou -se que a 
depressão moderada a severa é pouco prevalente, associando -se positi-
vamente com marcadores da inflamação, desnutrição e a realização prévia 
da hemodiálise. A disfunção psicossocial parece ser mais importante que 
a própria limitação física nestes doentes.
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