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A BETA -2 MICROGLOBULINA URINÁRIA COMO BIOMARCADOR DE LESÃO 
RENAL NA AMILOIDOSE POR TRANSTIRRETINA

Ana Rocha (1); Luísa Lobato (1); Hugo Silva (1); Idalina Beirão (1); Josefina Santos (1); 
José Carlos Oliveira (2); António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal
(2) Serviço de Química Clínica / Hospital de Santo António, CHP / Porto / Portugal

Introdução: A beta -2 microglobulina (B2M) é uma cadeia leve da molécula 
HLA classe I filtrada pelo glomérulo, reaborvida e catabolisada no tubo 
proximal (TP). A proteína está descrita como um potencial biomarcador uri-
nário de lesão renal, atrofia tubular e fibrose intersticial. Na amiloidose 
associada à mutação V30M da transtirretina (TTR) a glomerulopatia está 
associada a microalbuminúria, no entanto um marcador precoce de tubulo-
patia proximal não foi estudado. A B2M representa uma avaliação de parti-
cular interesse pois a megalina, expressa na membrana apical do TP, é um 
receptor endocítico multiligandos que se liga à B2M e à TTR. Objectivo: 
Avaliar a possibilidade da B2M ser um biomarcador urinário de lesão e 
progressão da doença renal na ATTR V30M. Doentes e métodos: Estudo 
transversal de 19 doentes (9H, 10M) com polineuropatia amiloidótica familiar 
(ATTR V30M) observados consecutivamente. Foram avaliados simultaneamen-
te: B2M no sangue e urina, albuminúria, creatinina urinária, cistatina C e 
creatinina séricas, níveis séricos de fosfato e vitamina D. A determinação dos 
níveis séricos de Pro -BNP foi realizada para estimar a possibilidade de insu-
ficiência renal associada a insuficiência cardíaca. Resultados: O início da 
neuropatia foi em média aos 45,8 ± 13 anos e na data da observação a 
doença tinha 7,7 ± 4,7 anos de evolução. A B2M sérica e urinária eram res-
pectivamente 4584,1 ± 3357,5 e 114,2 ± 83,2 mg/mL, existindo uma correlação 
positiva entre estes valores (r 0,79; P<0.001). Os níveis de B2M foram seme-
lhantes em ambos os sexos. Não registámos associação entre estes valores 
e o tempo de evolução de neuropatia. A B2M urinária correlacionou -se sig-
nificativamente com a razão albumina/creatinina urinárias (r 0,71; P<0.001). A 
razão B2M/creatinina urinárias correlacionou -se com a creatinina sérica (r 0,82; 
P<0.001) e com a razão albumina/creatinina urinárias (r 0,67; P<0.01). O Pro-
-BNP correlacionou -se com a filtração glomerular estimada pela cistatina C 
(Fcis), (r  -0,5; P<0.05) mas não com a B2M urina. A Fcis, a creatinina sérica, 
o fósforo sérico e a vitamina D não se correlacionaram com os valores de 
B2M sérica ou urinária. Nenhum doente apresentou parâmetros bioquímicos 
consistentes com síndrome de Fanconi. Conclusões: A nossa avaliação preli-
minar evidenciou que a razão B2M/creatinina urinárias representa um meio 
de diagnóstico não invasivo de lesão renal, potencialmente útil nos portado-
res assintomáticos da mutação amiloidogénica TTR V30M. O significado a 
longo prazo deverá ser corroborado por avaliações de seguimento.
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ACUTE KIDNEY INJURY IN HOSPITALIZED HIV -INFECTED PATIENTS: 
A COHORT ANALYSIS

Maria João Melo (1); José António Lopes (1); Mário Raimundo (1); Ana Viegas (1); Inês 
Câmara (1); Francisco Antunes (2)

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

Few studies have focused on acute kidney injury (AKI) in hospitalized human 
immunodeficiency virus (HIV) -infected patients in the highly active antiretro-
viral therapy (HAART) era. In the present study, we evaluated the incidence, 
etiology, risk factors and the impact of AKI on in -hospital mortality in 489 
HIV -infected patients hospitalized in the Department of Infectious Diseases 
of the Hospital de Santa Maria (Lisbon, Portugal) between January 2005 and 
December 2007. Acute kidney injury was defined by RIFLE criteria based on 
serum creatinine. Cox regression method was used to determine predictors 
of AKI and in -hospital mortality. A two -tailed P value <0.05 was considered 
significant. Eighty -eight patients (18%) had AKI within the hospitalization. The 
most common etiologies of AKI were sepsis (59%), nephrotoxic drugs admin-
istration (37.5%), volume depletion (21.6%), and radiocontrast use (20.5%). 
Pre -existing hypertension (odds ratio 2.4, 95% CI 1.04 -5.6, P=0.04), Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) (odds ratio 2.7, 95% CI 1.2 -6, P=0.02), 
sepsis (odds ratio 23, 95% CI 11 -45.3, P<0.001), and nephrotoxic drugs admin-
istration (odds ratio 2.8, 95% CI 1.4 -5.8, P=0.004) were risk factors of AKI. 
Patients with AKI had higher in -hospital mortality than patients without AKI 

(27.3% versus 8%, P<0.001; odds ratio 4.3, 95% CI 2.4 -7.8, P<0.001). In 
multivariate analysis, AKI was a risk factor of in -hospital mortality (odds ratio 
2.7, 95% CI 1.3 -5.6, P=0.008). In summary, AKI occurred in 18% of hospital-
ized HIV -infected patients and it had a negative impact on in -hospital mortal-
ity. Therefore, strategies to preserve renal function in HIV -infected patients 
who are hospitalized, mainly prompt diagnosis and aggressive treatment of 
sepsis, fluid resuscitation, avoidance of nephrotoxic drugs, and contrast -induced 
nephropathy prophylaxis could have a positive impact on patient outcome.

 CO -QU003 

TRANSPLANTADOS RENAIS COM ELEVADO RISCO IMUNOLÓGICO
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Domingos Machado (1)
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Visto a alocação de enxertos renais ter sofrido alterações em Agosto de 2007, 
privilegiando, quer a sensibilização, quer o tempo em lista de espera, decidi-
mos efectuar uma análise retrospectiva aos nossos doentes de elevado risco 
imunológico, submetidos a transplantação renal (TR) entre Ago 2007 e Dez 
2008. População e métodos: Analisámos 35 doentes, com idade média de 
48,4 (±10,0) anos, 46% do género masculino, com tempo médio de diálise de 
130 (±57) meses, com grau de sensibilização de 64 (±31)%, 34,3% submetidos 
a 2º transplante e 5,7% a 3º transplante, que receberam enxerto renal com 
mediana de 5 (3 -6) incompatiblidades. Avaliámos parâmetros imunológicos 
(presença de Ac anti -HLA das classes I e II pré e post TR, anti -MICA pré TR, 
cross -match dos Linf T por citometria de fluxo – com soro de pico, último soro 
pré e post TR) e clínicos (tempo de isquémia fria, função renal imediata, 
episódios e tipos de rejeição aguda, tempo de internamento e sobrevida do 
enxerto). A terapêutica da rejeição humoral aguda ou mista incluiu imunoglo-
bulina humana inespecífica (2g/Kg) e/ou rituximab (375 mg/m2). Foi efectuada 
análise uni e multivariada., considerando -se significativo p<0,05. Resultados: 
No grupo geral, o período de seguimento médio foi de 33,1 (±9,5) meses e a 
creatininémia média aos 36 meses foi de 1,4 ±0,4 mg/dl. Foram identificados 
Ac anti MICA em 9% e anti -HLA em 85.7% dos doentes pré TR e em 96.8% 
dos doentes foram identificados Ac anti -HLA post TR. Em 18/26 doentes (69.2%) 
foram identificados Ac específicos do dador (DSA) no soro do pico e em 22/32 
(68.8%) no soro pré TR. Em 21/30 (70%) foram identificados DSA’s post TR.  
Verificámos 57,1% de episódios de rejeição aguda (70 % RHA, 15 % RCA e 
15% mista), 85% dos quais nas 2 primeiras semanas. Cinco em 35 (14,3%) 
doentes perderam o enxerto. Na análise univariada, a rejeição aguda associou-
-se a falência do enxerto (P=0,04), dias do 1º internamento (p=0,003) e cre-
atininémia ao 1º mês (p=0,02). A rejeição com componente humoral, associou-
-se à presença de DSA pré (p=0,04) e post TR (p=0,02), Cross -match positivo 
post TR (p=0,02) e Ac classe II post TR (p=0,04). Na análise multivariada 
(regressão logística binária), a rejeição aguda associou -se a maior duração do 
1º internamento (p=0,03) e a menor sobrevida do enxerto (p=0.03). A sobre-
vida do enxerto aos 36 meses foi significativamente inferior no grupo com 
rejeição, versus sem rejeição (respectivamente 75% e 100%, p=0,04). Conclu-
são: Neste grupo de doentes, com elevado risco imunológico e com elevada 
percentagem de DSA’s tanto pré como post TR, verificou -se uma alta incidên-
cia de rejeições precoces e que tiveram impacto na sobrevida do enxerto.

 CO -QU004 

SEQUELAE OF ACUTE KIDNEY DYSFUNCTION IN THE EMERGENCY 
SETTING_PLASMA NGAL AS A MARKER OF OUTCOME

P Fidalgo (1); S Coelho (1); B Rodrigues (1); L Inchaustegui (1); AL Papoila (2); Karina 
Soto (1)

(1) Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal
(2) Bioestatistica / FCM, Universidade Nova de Lisboa / Lisboa / Portugal

Acute kidney injury (AKI) is common in emergency settings, but has been a 
dearth of investigations of its recovery. Our aim was to prospectively analyze 
the renal prognosis after AKI in a cohort of patients admitted to Emergency Room 
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(ER). Methods: 616 patients were admitted to ER in 2008 and classified as AKI 
(21.1%), transient AKI (preR 25.8%), CKD (2.4%) and normal function (NF 50.7%). 
Plasmatic NGAL (pNGAL) and serum creatinine (SCr) were measured during 
admission. SCr at discharge (D) and follow up 2010 (F). Complete renal recovery 
(TR) was defined as >90% of baseline GFR, partial (PR) 50 -90 and no -recovery 
(NR) <50%. CKD = GFR < 60 ml/min. Mann–Whitney and Fisher’s exact test were 
used for comparison, multivariable analysis was performed by Cox model. Results: 
Among all, 4.4% of patients died during hospitalization, more than half were 
AKI. Median time of follow -up was 16.2 mo (0.8 -24.9), and 59 patients died 
(10%); 17.4% of AKI, 9.7% of preR, 6.7% of CKD and 7.5% of NF (p<0.001). 
Regarding recovery at D time, only 16.2% of AKI patients presented TR; 54.6% 
PR and 29.2% NR, 62% of all showed GFR < 60. In preR 50.6; 46.2 and 3.2% 
respectively. In CKD 64.3% maintained their renal function. NF partially worsened 
in 23.7%, but only 2.7% had GFR<60. At F time, in AKI group only 8.5% pre-
sented TR, 46.5% PR, 42.6% NR and only 2.3% improved; 66.7% had GFR<60. 
For preR group 23.3%, 54.7%, 18.9 and 2.5% were found respectively; and 25.2% 
had GFR<60. In CKD group more than half worsened. In NF group, 33% of patients 
developed renal dysfunction, but only 7.5% with GFR<60. Analyzing the evolution; 
47.6% of AKI patients who had recovered at D, developed partial and 42.6% 
significant decreased renal function at F time. While 63% of preR patients with 
TR worsened, 65.3% remained in PR, and 21% worsened. Only half of AKI patients 
preserved renal function at 16m; in contrast to 87.4% of preR and 94.5% of NF. 
In the multivariable analysis, age (HR 1.03, p<0.001) pre -existing renal dysfunction 
(HR 2.5, p=0.002), AKI episode (HR 4.3, p <0.001), and even transient AKI or 
preR (HR 2.1, p=0.008) were associated with worsening of renal function. In the 
multivariable analysis of patient survival, an episode of AKI (HR 2.1, p=0.005), 
and age (HR 1.04, p<0.001) emerged as independent predictors of mortality. 
Finally, levels of pNGAL during hospitalization could differentiate between patients 
who maintained their renal function (63 -70 ng/mL); those with TR (96.5 -104);and 
PR (97 -111); from those with NR (113.5 -133) p<0001. Conclusions: Failure to 
recover renal function have a negative impact on the outcome of patients admit-
ted to ER. A single AKI episode even transient, carried persistent deleterious 
renal effects irrespective of recovery at hospital discharge. Plasmatic NGAL could 
be useful to address renal outcome issue.

 CO -QU005 

REAVALIAÇÃO HISTOLÓGICA NA NEFRITE LÚPICA

Beatriz Malvar (1); Helena Viana (2); Maria João Galvão (2); Maria Fernanda Carvalho (2)

(1)  Serviço de Nefrologia / Hospital Espirito Santo E.P.E. / Évora / Portugal
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Introdução e objectivos: A biopsia renal (BR) é essencial no diagnóstico da 
nefrite lúpica – o tipo de lesões glomerulares guiam a escolha terapêutica e 
em conjunto com as lesões tubulares, intersticiais e vasculares permitem uma 
previsão do prognóstico renal. A necessidade da reavaliação histológica com 
cada agravamento clínico é contestada por alguns autores, que advogam a 
reduzida frequência de “switchs” relevantes entre classes ISN/RPS e questio-
nam, por isso, a sua utilidade. Com o intuito de estudar a frequência de 
“switch” de classe ISN/RPS e a variabilidade do grau de actividade e cronici-
dade procedeu -se à revisão dos exames anatomopatológicos dos doentes 
com nefrite lúpica em que foi repetida a biopsia renal. Métodos: foram inclu-
ídos no estudo 141 BRs, correspondentes a 66 doentes com nefrite lúpica, 
todas realizadas em contexto de agravamento clínico (nenhum caso de biop-
sia protocolada). A maioria repetiu o exame histológico uma única vez (n=60), 
4 doentes foram biopsados em 3 ocasiões, um doente foi submetido a 4 
biopsias e outro a 5 biopsias. No total, foram analisadas 75 repetições – a 
apresentação clínica, a classe ISN/ RPS, o índice de actividade glomerular e 
o índice de cronicidade (estes 2 últimos calculados segundo Hill et al). Resul-
tados: A idade média foi de 29,7 ± 10,9 anos (mínimo 8 e máximo 64 anos), 
com a maioria (88,1%; n = 59) do sexo feminino. Os motivos principais para 
realização de BR foram o síndrome nefrótico (33,6%), imediatamente seguido 
da associação proteinuria não nefrótica com hematuria microscópica (32,8%) 
e a deterioração da função renal (24,6%). O tempo médio entre biopsias foi 
de 44 ± 44 meses (mínimo de 1,7 meses e máximo de 224 meses). Ocorreu 
switch de classe ISN/ RPS em 40 das biopsias repetidas, apenas 42,7% 
mantiveram a classificação inicial. O teste de Wilcoxon mostrou uma diferen-
ça estatisticamente significativa de distribuição de classes ISN/ RPS da pri-
meira para a segunda BR, sendo a redução de classe 3 vezes menos provável 
que o aumento ou manutenção (p=0,0001). Apesar de tendência de correlação 
entre mudança de apresentação clínica e mudança de classe ISN/ RPS, não 
chegou a atingir significado estatístico (p=0,091). O grau de cronicidade foi 
em média significativamente superior na segunda BR (2,74 vs 5,04; p<0,0001), 

não havendo diferença significativa no grau de actividade glomerular entre as 
biopsias repetidas (6,18 vs 5,55; p=0,6). Conclusão: a nefrite lúpica é uma 
doença dinâmica, sendo frequente o “switch” de classe ISN/ RPS. O grau de 
actividade auto -imune e a progressão patológica com estabelecimento de 
lesões crónicas e irreversíveis são também muito variáveis e difíceis de avaliar 
sem uma BR. Com base na variabilidade que verificámos neste estudo retros-
pectivo, concluímos que não deve ser presumido o mesmo quadro de lesão 
renal nas recidivas clínicas, devendo ser sempre realizada nova BR para 
adequadamente guiar a escolha do tipo e intensidade do tratamento.
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GLOMERULONEFRITE PÓS -INFECCIOSA – INTERSECÇÃO COM OUTRAS 
SÍNDROMES NEFROLÓGICAS

Hugo Silva (1); Luísa Lobato (1); Guilherme Rocha (1); Ramón Vizcaíno (2); Josefina 
Santos (1); António Cabrita (1)
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Introdução: O padrão histológico clássico da glomerulonefrite pós -infecciosa 
(GNPI) é de uma proliferação difusa com depósitos de IgG e C3 e raramente 
de outras imunoglobulinas. Os critérios de diagnóstico e inclusão de doentes 
nos estudos variam, dificultando a comparação de dados. Sugere -se que casos 
com evolução atípica podem ser enquadrados noutros síndromes. Objectivo: 
Avaliação das características de doentes com classificação histopatológica de 
GNPI. Estudo anatomo -clínico e evolução do complemento. Material e métodos: 
Análise retrospectiva dos casos classificados como GNPI entre 1983 e 2010. 
Incluídos doentes com história de infecção, consumo de C3 na apresentação e 
histologia compatível. Resultados: Obtivemos 12 doentes, (7H, 5M), 39,4±21,8 
anos na apresentação (4 com >60 anos, 2H/2M). O local de infecção foi o 
tracto respiratório superior em 7, pele em 3, gastrointestinal em 1 e abcesso 
esplénico em 1; TASO e AntiDNASE positivos em 2; 4 eram hipertensos, 2 
esplenectomizados, 1 diabético e 1 alcoólico. Na apresentação: 75% com sín-
drome nefrítico agudo, filtração glomerular (FG) 40,5±31,5 mL/min, albumina 
sérica 2,9±0,7 g/L, proteinúria 3,5±1,4 g/dia e C3 sérico 33,4±10,5 mg/dL. A FG 
correlacionou -se indirectamente com a idade (P≤0,05); os 8 doentes que recu-
peraram função tinham FG mais elevada na apresentação (52,1±30,9 vs 17,4±18,6 
mL/min) e eram mais novos (35,7±17,8 vs 46,7±30 anos). O C3 não normalizou 
em 7 doentes; estes, relativamente aos que aos que normalizaram C3, eram 
mais velhos (43,9±18,3 vs 35,4±10,1 anos), tinham C3 mais elevado (41,0±3,1 
vs 22,8±6,8 mg/dL; P<0,01), proteinúria superior (3,7±1,3 vs 3,2±1,6 g/dia), albu-
mina inferior (2,7±0,6 vs 3,3±0,6 g/dL), recuperação mais lenta de função (5 vs 
2 meses) e evolução para DRT mais frequente (43% vs 20%); 86% tinham 
comorbilidades, cursando com FG mais baixa (26,5±17,3 vs 68,7±30,8 mL/min; 
P<0,02). A microscopia de luz revelou: proliferação endocapilar associada a 
crescentes (PE) em 50%, 2 com padrão mesangioproliferativo, 1 com padrão 
membranoproliferativo; 2 com atrofia tubular e fibrose do interstício. A imuno-
fluorescência demonstrou: 4 com depósitos exclusivos de C3 e 8 com C3 + IgG, 
IgM ou IgA. Os doentes com PE eram mais novos (33,2±18,3 anos vs 58,0±24,3), 
tinham FG superior à apresentação (51,3±29,2mL/min vs 8,9±3,1, p=0,01), C3 
inferiores (31,1±10,0 vs 43,3±6,1mg/dL) e maior recuperação de função renal 
(88,8% vs 0%, p=0,02). Analisando os doentes com deposição exclusiva de 
C3: nenhum teve normalização de C3, 75% evoluíram para DRT; destes 1 
repetiu biópsia após 1 ano que mostrou GNMP. Conclusão: O nível de C3 
revelou -se importante no prognóstico da GNPI. Valores mais elevados, sem 
posterior normalização, definiram um conjunto de doentes com depósitos exclu-
sivos de C3 na imunofluorescência e evolução mais grave e atípica. O controlo 
da activação do complemento pode estar disfuncional nestes casos, situação 
passível de ser enquadrada no conceito de glomerulopatias de C3.

 CO -SE001 

EFFICACY OF PREVENTING HEMODIALYSIS CATHETER INFECTIONS 
WITH CITRATE LOCK

Jorge Silva (1); Jorge Antunes (1); Telmo Carvalho (2); Pedro Ponce (2)

(1) Unidade de Hemodiálise / Nephrocare Grândola / Grândola / Portugal
(2) Unidade de Hemodiálise / Nephrocare Lumiar / Lisboa / Portugal

Background: Prevalent use of Long -term cuffed tunnelled dialysis catheters 
as long -term dialysis vascular access can go up to 30%. Infection remains 
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the most serious catheter -related problem, causing huge morbidity and mor-
tality and financial costs. Catheter locks are increasingly used to prevent 
infections, but are not yet recommended either by FDA or EMEA, on the basis 
of increasing bacterial resistance or lock toxicity. Our main goal is to test the 
effectiveness of citrate in preventing CRB. Methods: A prospective, non ran-
domized, observational clinical trial was conducted to compare safety and 
efficacy of catheter locking with low dose gentamicin versus 30% citrate lock 
in preventing catheter -related bacteremia (CRB). A total of 157 prevalent tun-
nelled catheters, were locked with citrate and prospectively followed during 
a one -year period. The primary end -point was first catheter related infection 
diagnosed according to the diagnostic criteria of CDC as b) Definite infection 
or c) Probable infection. As an historic control group we used 141 catheters 
prospectively followed for 2 years in a previous study. Of these control group 
catheters, 96 were locked with gentamicin (5.2 mg/ml) and 45 with plain 
heparin. Results: Heparin lock group (n=45) had a significantly lower infection-
-free time survival curve (p < 0.007, Kaplan -Meier) with an average catheter 
survival of 106.9 days and a significantly higher number of CRB (9 episodes, 
p < 0.014). Gentamicin lock group (n=96) had 128.6 mean infection -free days 
and 6 episodes of CRB. Citrate lock group (n=157) had 130.6 mean infection-
-free days and 10 episodes of CRB. No toxicity or other adverse events were 
observed during the study. No significant differences were found in the 
incidence of CRB episodes or infection -free time survival curve when compar-
ing gentamicin or citrate lock groups (p<0.877). Conclusion: Citrate lock is as 
effective as gentamicin in preventing CRB. No toxicity was observed during 
either the 2 -years of low dose gentamicin lock study or the one -year citrate 
trial. The use of citrate lock may have advantages over gentamicin: no 
reported bacterial resistance, lower industrial cost and less manipulation.
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VASCULAR ACCESS -RELATED OUTCOMES OF INCIDENT HAEMODIALYSIS 
PATIENTS: ELECTIVE VERSUS UNPLANNED DIALYSIS INITIATION

Luis Coentrao (1); Ricardo Neto (1); Manuel Pestana (1)

(1) Nephrology R&D Unit / FMUP, Hospital S. João, EPE / Porto / Portugal

Background: Chronic kidney disease (CKD) patients who choose haemodialysis 
(HD) as renal replacement therapy (RRT) need a vascular access before initiation 
of dialysis. Therefore, the ERBP guidelines strongly recommended early referral 
of CKD patients to the nephrologist in order to allow adequate time for plan-
ning, creation and maturation of the vascular access. Objectives: The aim of 
our study was to evaluate the vascular access -related morbid -mortality of CKD 
patients with elective vs. unplanned HD initiation. Methods: Patients were 
recruited from the Department of Nephrology, Hospital S. João, Porto. All adult 
CKD patients scheduled for HD between January 1, 2008, and June 1, 2008 and 
subsequently transferred to satellite dialysis units were included in this study. 
Follow -up started on the day HD was first performed and continued either for 
1 year or until death or loss to follow -up. Clinical and demographic information, 
as well as data on access type were retrospectively analysed. Results: Ninety-
-four patients were included in the final analysis – 61 (65%) patients had an 
elective start of HD (EHD) and 33 (35%) patients had an unplanned start of 
HD (UHD). There were no significant differences between EHD and UHD groups 
at baseline with respect to demographic characteristics and relevant medical 
history (mean age, 65.7 ± 14.2 vs. 65.4 ± 16.2 years, P = 0.462; male sex, 61% 
vs. 67%, P = 0.654; Diabetes, 46% vs. 36%, P = 0.763; Charlson Comorbid-
ity Index, 5.0 ± 2,9 vs. 4.4 ± 2.2, P = 0.155, respectively). However, UHD patients 
presented lower levels of haemoglobin (Hg) and eGFR (MDRD) at baseline (Hg, 
8.7 ± 1.6 vs. 10.5 ± 1.3 g/dL, P<0.001; MDRD, 6.8 ± 2.9 vs.10.3 ± 3.6 ml/min/1.73m2, 
P < 0.001). Fifty -one (84%) EHD patients initiated dialysis with a mature fistula, 
whereas all 33 (100%) UHD patients initiated dialysis with a catheter (P < 0.001). 
Seventeen (28%) EHD patients and 32 (97%) UHD patients initiated dialysis 
during hospitalization (P < 0.001). During follow -up, UHD patients required more 
access -related hospitalizations (mean ± SD, 0.34 ± 0.83 vs. 0.12 ± 0.49 per 
patient -year; P = 0.053) and access -related interventions (mean ± SD, 2.88 ± 
1.40 vs. 0.46 ± 0.83 per patient -year; P < 0.001). All access -related hospitaliza-
tions were the consequence of dialysis catheter infection and/or thrombosis. 
Ten patients (10%) died during follow -up – 6 from UHD group (18%) and 4 
from EHD group (7%), P = 0.041. Sixty percent of the deaths were the conse-
quence of dialysis catheter infection. At the end of follow -up, 49 (86%) EHD 
and 13 (48%) UHD patients presented a mature fistula as a permanent vascu-
lar access (P < 0.001). Conclusions: The need of a dialysis catheter in incident 
HD patients plays a key role in morbid -mortality at year 1. Timely referral to 
nephrologists is critical for the establishment of an adequate vascular access 
both at the beginning and at year 1 of dialysis.

 CO -SE003 

ANGIOGRAFIA DE ENXERTOS ARTERIO -VENOSOS DISFUNCIONANTES 
APÓS TROMBECTOMIA CIRÚRGICA

Luís Resende (1); Carlos Lucas (2); Artur Mendes (2); Célia Gil (2); Humberto Messias (3); 
José Diogo Barata (2)

(1) Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal
(2) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Cruz / Lisboa / Portugal
(3) Cirurgia / Hospital de Santa Cruz / Lisboa / Portugal

Introdução: A trombose dos enxertos arterio -venosos é uma complicação 
frequente nos doentes insuficientes renais crónicos que realizam hemodiáli-
se. A trombectomia cirúrgica deve ser acompanhada de terapêuticas adju-
vantes no sentido de diagnosticar e corrigir estenoses hemodinamicamente 
significativas, que possam estar na base da trombose do acesso vascular. 
Material e métodos: De 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2009 
foram realizadas 883 angiografias de acessos vasculares na Unidade de 
Nefrologia de Intervenção de Acessos Vasculares; 93 angiografias (10.5%) 
foram realizadas em enxertos arterio -venosos disfuncionais (avaliação clínica 
ou analítica) submetidos a trombectomia cirúrgica prévia após um episódio 
de trombose. Foi realizada uma análise retrospectiva dos dados demográficos 
e clínicos dos doentes submetidos a angiografia, achados e procedimentos 
angiográficos, patência primária dos enxertos arterio -venosos. Resultados: 
Foram diagnosticadas lesões estenóticas em 77 enxertos arterio -venosos 
(82.8%) (veia central – 29%; veia axilar – 14%; anastomose venosa – 52.7%; 
intra -prótese – 21.5%; anastomose arterial – 3.2%; múltiplas lesões – 32.2%). 
Sessenta e quatro enxertos arterio -venosos (68,8%) com lesões estenóticas 
foram submetidos a angioplastia percutânea transluminal com balões de alta 
pressão, com bom resultado clínico e radiológico em 56 enxertos, registando-
-se apenas uma complicação major (trombose do acesso após ruptura da 
veia). Na análise univariada, doentes diabéticos com idade superior a 60 
anos, enxertos arterio -venosos recentes e episódio recurrentes (≥ 2) de trom-
bose foram factores preditores de retrombose do enxerto. A patência primá-
ria dos enxertos aos 3 e 6 meses foi de 61.3% and 45.0%, respectivamente. 
Doentes submetidos a angioplastia apresentaram uma melhor patência pri-
mária. Conclusões: A disfunção dos enxertos arterio -venosos submetidos a 
trombectomia cirúrgica após um episódio de trombose está associada a uma 
elevada prevalência de lesões estenóticas hemodinamicamente significativas. 
A angioplastia percutânea transluminal é um procedimento seguro e eficaz 
na correcção das lesões estenóticas, que prolonga a sobrevida do enxerto.

 CO -SE004 

ANGIOGRAFIA PERCUTÂNEA: PODEM OS MOTIVOS PARA A REALIZAÇÃO 
DE UM EXAME ANGIOGRÁFICO PREVER ESTENOSES 
HEMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVAS?

Nuno Viana (1); Celia Gil (2); Carlos Lucas (2); Artur Mendes (2); Jose Diogo Barata (2); 
Mario Campos (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Lisboa / Portugal

Introdução: A falência do acesso e as complicações resultantes continuam a 
acarretar uma elevada morbilidade e mortalidade. A angioplastia percutânea 
assume assim um papel importante na mudança deste paradigma. Objectivo: 
Avaliar o papel dos motivos para a realização de um exame angiográfico na 
predição de estenoses hemodinamicamente significativas. Métodos: Foram 
analisadas 545 angiografias realizadas entre Janeiro de 2009 e Novembro 
de 2010, tendo -se excluído os exames cujo motivo foi: trombose do acesso, 
pós -trombectomia cirúrgica e mapeamento vascular. Resultados: Amostra 
constituída por 545 angiografias, 54,5% do sexo masculino e 45,5% do sexo 
feminino. A idade média é de 67,8 anos (± 13,95); 68,8% são diabéticos; 
67% têm HTA; Relativamente ao tipo de acesso vascular as FAV representam 
58,7% dos exames e as PTFE’s 41,3%. Os motivos para realização do exame 
foram: 1 -pressão venosa elevada 28,25%; 2 -dificuldade de punção 22,9%; 
3 -edema do membro 19,6%; 4 -mau débito 18,3%, 5 -pulsatilidade 17%; 6 -mau 
desenvolvimento 11,7%; 7 -hemostase prolongada 11,5%; 8 -má eficácia dia-
lítica 7,7%. Em 19,2% dos exames não se encontraram estenoses, em 51% 
existia apenas 1 estenose e em 29,8% existiam 2 ou mais estenoses. Com-
parando a localização das estenoses entre as Fistulas e as Próteses verificaram-
-se diferenças estatisticamente significativas para todos os locais, excepto 
ao nível da anastomose arterial (ver tabela 1).
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Tabela1

Local de estenoses e tipo de acesso

 
N. Total 

Estenoses 
Anastomose 

Venosa 
Veia 

Periférica 
Crossa 
Cefálica 

Estenose 
Venosa 
Central 

Artéria 
Anastomose 

Arterial 

FAV 232 29 185 35 36 16 2 

PTFE 248 92 78 2 73 0 3 

p  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Odd 
Ratio 

 6,94 2,56 13,69 3,78 1,05  X 

Em relação aos diferentes motivos para realização da angiografia percutânea, 
verificaram -se diferenças estatisticamente significativas entre as fistulas e as 
próteses para todos excepto para hemostase prolongada (ver tabela 2).

Tabela 2

Motivo do exame e o tipo de acesso

  FAV  PTFE  p  Odd Ratio 

 Mau Débito  86  14  <0,05  5,56 

 Pulsatilidade  64  29  <0,05  1,7 

 Pressão Venosa Elevada  49  105  <0,05  4,83 

 Má Eficácia Dialítica  37  5  <0,05  5,7 

 Edema Membro  28  79  <0,05  5,65 

 Dificuldade Punção  101  24  <0,05  3,8 

 Hemostase Prolongada  33  30  >0,05  X 

 Mau Desenvolvimento  64  0  <0,05  X 

Através de uma análise multivariada verifica -se que apenas a presença de 
mau débito, acesso pulsátil, pressão venosa elevada e edema do membro 
são preditores da existência de estenoses (todos com p<0,05). Conclusão: 
Pelos resultados apresentados há uma maior probabilidade de se encon-
trar lesões hemodinamicamente e estatisticamente significativas quando 
existe edema do membro ou o acesso apresenta mau débito, pulsatilida-
de ou pressão venosa elevada, podendo ser considerados sinais major 
para a realização de um exame angiográfico.

 CO -SE005 

AVALIAÇÃO PROSPECTIVA DA PATÊNCIA PRIMÁRIA DO ACESSO 
VASCULAR APÓS ANGIOGRAFIA E ANGIOPLASTIA

Marco Mendes (1); Vasco Fernandes (1); Inês Aires (1); Fernanda Gomes (2); Nilza 
Gonçalves (2); Manuel Anibal Ferreira (1); Fernando Nolasco (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Nephrocare Vila Franca de Xira / Nephrocare Vila Franca de Xira / Vila Franca de 
Xira / Portugal

A prevenção e resolução da disfunção do acesso vascular (AV) constitui um 
desafio por resolver. Durante 36 meses (m) avaliamos prospectivamente em 
todos os nossos doentes (dts) em hemodialise (HD) (população média: 166) 
a patência primária (PP) do AV, indicações para angiografia e tempo para 
nova intervenção e/ou trombose. A PP foi avaliada pelo método de Kaplan-
-Meier, covariaveis foram ajustadas por regressão de Cox e resultados expres-
sos por Hazard Ratio (HR) (SPSS -15.0.). Mensalmente medimos o fluxo do AV 
(Qa) pelo método BTM -Blood Temperature Monitor -Fresenius Medical Care. 
Foram consideradas indicações para angiografia: Qa fistula (FAV) < 200 ml/
min; PTFE < 600 ml/min ou redução de Qa > 50% em 2 meses consecutivos 
(65.2% dts); Pressão venosa aumentada (VP)e/ou edema do membro (25.8% 
dts)e trombose do AV (9.1% dts). Seguindo estes critérios 67 dts foram 
submetidos a angiografia (idade media: 66.7 anos; Homens: 46.3%). Hiper-
tensão (58%) e diabetes mellitus (44%) foram as comorbilidades mais preva-
lentes. O AV foi FAV em 51% dos casos. 52.2% dos dts sob drogas antipla-
quetárias. Achados mais frequentes: estenose anastomose enxerto -veia (96.97% 
das PTFE), estenose da FAV (29.4% das FAV) e estenose central (12.3%.). 
Angiografia considerada normal em 18.5% (3.03% das PTFE). 90.8% dos 
doentes tiveram uma angioplastia parcial ou completamente bem sucedida e 

13.8% foram referenciados à cirurgia. Após angioplastia vericou -se trombose 
em 47.0% dos casos (60.6% PTFE vs 33.3% FAV) (p=0.026). A PP do AV foi 
de 18 m (9.6 -26.4 m) para FAV, 12 m (6.9 -17.0 m) para PTFE e 18 m (13.1 -23.0 
m) para AV de doentes sob terapêutica antiplaquetária. PTFE estiveram rela-
cionados com piores resultados de PP (HR=2.1, IC95% [1.1; 4.4]). De acordo 
com estes resultados, programas de vigilância do AV (nomeadamente analises 
de Qa por BTM) mostram maior sensibilidade na detecção de estenose em 
PTFE. Angioplastia preventiva parece aumentar a sobrevida do acesso. Uso 
de drogas antiplaquetarias parecem aumentar a PP. São necessários ensaios 
randomizados com uma maior população para confirmar estes resultados.

 CO -SE006 

SERÁ POSSÍVEL MELHORAR A TAXA DE MATURAÇÃO DAS FAV’S?

Clara Santos (1); Ana Ventura (1); Ana Marta Gomes (1); Susana Pereira (1); Victor 
Martins (2); Joaquim Seabra (1)

(1) S. Nefrologia / CHVNG/E / VN Gaia / Portugal
(2) S. Cirurgia Vascular e Angiologia / CHVNG/E / VN Gaia / Portugal

A vigilância precoce e o diagnóstico oportuno das complicações associadas à 
fístula arteriovenosa (FAV) para hemodiálise (HD) permitem a eficaz resolução 
e o aumento da sobrevida do acesso, evitando a colocação indesejada de um 
catéter venoso central (CVC).O período médio de maturação de uma FAV é de 
cerca de 30 dias, encontrando -se, na maioria dos casos, apta para permitir um 
tratamento dialítico adequado. Entre Abril de 2007 e Dezembro de 2010, avaliou-
-se clínica e ecograficamente 299 FAV 30 dias após a sua construção.A idade 
média dos doentes era de 64,9 + 14,9 anos. A maioria era do sexo masculino 
(70%, n=209). A percentagem de diabéticos era de 46% (n=138), 48% dos 
doentes encontravam -se em HD crónica (n=143), 34% tinham antecedentes de 
FAV prévia (n=101) e em 38% havia história actual ou pregressa de um CVC 
como acesso para HD (n=113). Quanto à localização da FAV construída, em 
52% dos casos foi no punho (n=155) e em 48% no cotovelo (n=144). A ava-
liação clínica e ecográfica ao 30º dia permitiu o diagnóstico de 61 complicações, 
o que corresponde a uma taxa de complicações de 20%. As complicações 
diagnosticadas foram: estenose justa -anastomose (33%, n=20), estenose veno-
sa (26%, n=16), síndrome de roubo (18%, n=11), veia profunda (11%, n=7), 
veias acessórias (7%, n=4) e doença arterial (5%, n=3). 60% das estenoses 
justa -anastomóticas (n=12) foram encontradas no punho e 40% (n=8) no 
cotovelo. A maioria das estenosas venosas foi diagnosticada no punho (81%, 
n=13) e apenas 19% no cotovelo (n=3). O tratamento das estenoses das FAV 
incluiu a angioplastia transluminal percutânea e a cirurgia. A taxa de sucesso 
foi significativamente superior (p<0.05) nos casos de reconstrução em relação 
às angioplastias (37% vs 100%). Nas situações de síndrome de roubo, houve 
perda do acesso em 36% dos casos (n=4) e em 27% (n=3) foi possível a 
correcção. Nos restantes casos (n=4), a vigilância cuidadosa foi a opção. Qua-
tro FAV do punho apresentavam veias acessórias. Em 1 caso, não foi necessá-
rio intervir por não haver repercussão hemodinâmica da FAV e nos restantes 3 
procedeu -se à laqueação das veias acessórias que foi eficaz. Em 67% dos casos 
de arteriopatida da FAV, verificou -se perda do acesso vascular. Foi diagnosti-
cada uma veia profunda em 7 casos, 6 em FAV do cotovelo e 1 em FAV do 
punho. A taxa de sucesso com a correcção cirúrgica foi de 67%. A análise 
comparativa das características do grupo com FAV normal e do grupo com FAV 
com alterações mostrou que a idade (p=0.78), o sexo (p=0.06), a diabetes 
(p=0.50), o status de diálise (p=0.93), a existência de FAV prévia (p=0.79), o 
uso actual ou pregresso de CVC (p=0.87) ou a localização da FAV (p=0.80) não 
favoreceram o desenvolvimento de complicações. A taxa de deficiente matura-
ção das FAV aos 30 dias após a construção foi significativamente elevada (20%). 
Contudo, o diagnóstico precoce e a correcção atempada das disfunções permi-
tiram a recuperação destes acessos em 64% dos casos. A vigilância precoce e 
assertiva é determinante na sobrevida do acesso vascular.

 CO -SA001 

PACIENTES INCIDENTES EN DIÁLISIS: MORTALIDAD PRECOZ Y TARDÍA

Sandra Gallego (1); Ines Castellano (1); Jesús Pedro Marín (1); Maite Mora (1); Gema 
Rangel (1); Miguel Ángel Suárez (1); Vanesa García -Bernalt (1); Javier Lorenzo Deira (1); 
Ricardo Novillo (1); Juan Ramón Gómez -Martino (1)

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

La mortalidad global de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo 
(TRS) es muy elevada. El registro de diálisis y trasplante de la SEN del 
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año 2007 reporta una mortalidad anual global del 8.04%, con varia-
ciones muy manifiestas según la edad: en pacientes >65 años hay 8.2 
fallecidos por cada fallecido en la población general, mientras que en 
pacientes entre 15 -44 años hay 43 fallecidos por cada fallecido en la 
población general. En el último informe del año 2009 la mortalidad 
anual alcanza el 14.8% en hemodiálisis (HD) y el 8.4% en diálisis 
peritoneal (DP). El objetivo de nuestro estudio fue valorar los factores 
relacionados con la mortalidad precoz y tardía de los pacientes inci-
dentes, durante un periodo de 5 años tras el inicio del TRS. Pacientes 
y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo en el que se incluye-
ron todos los pacientes que iniciaron tratamiento renal sustitutivo (TRS) 
en nuestra provincia entre el 1/1/2003 y el 31/12/2005. Se revisaron la 
edad, sexo, presencia de diabetes mellitus (DM), índice de Charlson 
modificado, presencia de acceso vascular (AV) o catéter peritoneal (CP) 
útil, inicio programado de diálisis y modalidad inicial y la mortalidad 
a los 6 meses y 5 años. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos, 
grupo 1 en el que se incluyeron los pacientes que fallecieron y grupo 
2 formado por pacientes no fallecidos en diálisis durante el seguimien-
to. Resultados: Entre el 1/1/2003 y el 31/12/2005 comenzaron diálisis 
en nuestro centro 160 pacientes, con edad media de 65 ± 14.9 años, 
73 mujeres (45.6%) y 87 hombres (54.4%), 69 con DM (43.1%) y 
mediana del índice de Charlson modificado de 7. Las características 
clínicas y los datos referentes a la mortalidad a los 6 meses se mues-
tran en la tabla 1.

Tabla 1

Mortalidad a los 6 meses

 

 Grupo 1 
(pacientes 
fallecidos)
(n = 15) 

 Grupo 1 
(pacientes 

no fallecidos)
(n = 145) 

 Edad media (años)  75.5 ± 6.4  63.9 ± 14 

 Sexo: mujeres (%)  7 (46.7%)  66 (45.5%) 

 Mediana de índice de Charlson modificado  9  7 

 Modalidad inicial de diálisis: HD (%)  15 (100%)  126 (86.9%) 

 Inicio programado (%)  3 (20%)  70 (48.3%) 

 Acceso útil al inicio de diálisis (%)  2 (13.3%)  66 (45.5%) 

 Número de pacientes con diabetes mellitus (%)  10 (66.7%)  59 (40.7%) 

Las características clínicas y los datos referentes a la mortalidad a los 
entre los 6 meses y los 5 años se muestran en la tabla 2.

Tabla 2

Mortalidad entre 6 m y 5 a

 

 Grupo 1 
(pacientes 
fallecidos) 
(n = 73) 

 Grupo 1 
(pacientes 

no fallecidos) 
(n = 72) 

 Edad media (años)  71 ± 8.3  56.6 ± 14.9 

 Sexo: mujeres (%)  31 (42.5%)  35 (48.6%) 

 Mediana de índice de Charlson modificado  8  6 

 Modalidad inicial de diálisis: HD (%)  70 (95.5%)  56 (77.8%) 

 Inicio programado (%)  31 (42.5%)  39 (54.2%) 

 Acceso útil al inicio de diálisis (%)  31 (42.5%)  35 (48.6%) 

 Número de pacientes con diabetes mellitus (%)  40 (54.8%)  19 (26.4%) 

Conclusiones: La mortalidad precoz en pacientes incidentes en TRS se 
asocia con edad más elevada, presencia de DM, mayor comorbilidad, HD 
como terapia inicial y menor presencia de acceso útil al comienzo de TRS 
y de inicio programado. La mortalidad entre los 6 meses y los 5 años en 
pacientes incidentes en diálisis también se asocia con edad más elevada, 
mayor presencia de DM, mayor comorbilidad y HD como terapia inicial, 
pero no con la presencia de acceso útil al comienzo de TRS ni con inicio 
programado.

 CO -SA002 

PREVALÊNCIA E CORRELAÇÕES DOS SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM DOENTES 
HEMODIALISADOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL MULTINACIONAL

Miguel Leal (1); João Pimentel (1); Helena Boquinhas (1); Edgar Almeida (1); Fernando 
Macário (1); José Lopes (1); João Travassos (1); Valeria Saglimbene (2); Giorgia De 
Berardis (2); Fabio Pellegrini (2); Marinella Ruospo (3); Jörgen Hegbrant (3); Charlotta 
Wollheim (3); Letizia Gargano (4); Giovanni F.M. Strippolli(3,4) (5); A. Baldaia Moreira (1); 
Célia Madeira (1); Nuno Rodrigues (1); Jesús Garrido (1); Anabela Reis (1); Ana P. Chaves (1); 
João Frazão (1); Luís Freitas (1); Francisco Remédio (1); Henrique V. Gomes (1); Domingos 
Machado (1); José Barbas (1); Alice Santana (1); Caldeira Gomes (1)

(1) Diaverum Portugal / Diaverum Portugal / Sintra / Portugal
(2) Mario Negri Sud Consortium / Mario Negri Sud Consortium / Santa Maria Imbaro / Itália
(3) Diaverum Medical Scientific Office / Diaverum Medical Scientific Office / Lund / Suécia
(4) Diaverum Italy / Diaverum Italy / Bari / Itália
(5) University of Sidney / University of Sidney / Sidney / Austrália

Introdução e objectivos: A depressão é comum mas pouco reconhecida nos 
indivíduos em hemodiálise. Os estudos existentes evidenciaram uma preva-
lência variável e dados conflituosos nas correlações e nos preditores. O 
objectivo deste estudo transversal foi avaliar globalmente a prevalência e as 
correlações da depressão em doentes hemodialisados. Métodos: Neste estu-
do transversal multinacional, incluímos doentes em hemodiálise em 27 clíni-
cas seleccionadas alietoriamente de uma rede colaborativa de unidades de 
diálise. Os sintomas depressivos foram avaliados com a escala do Center for 
Epidemiological Studies Depression (CES -D). Considerou -se que havia depres-
são com um score CES -D ≥ 18. Utilizou -se a regressão logística multivariada 
para determinar as correlações da depressão ajustadas para as características 
clínicas e sócio -demográficas; os dados são apresentados em adjusted odds 
ratio (AOR) e 95% confidence intervals (CI). Resultados: Dos 2920 indivíduos 
hemodialisados das clínicas participantes, 2180 (75%) completaram o ques-
tionário CES -D. Globalmente, 1092 (50%) dos doentes que responderam 
relataram sintomas depressivos. Os sintomas depressivos correlacionaram -se 
com o género feminino (AOR 1.55, 95% CI 1.28 a 1.88), o abuso de álcool 
(AOR 2.82, 95% CI 1.32 a 6.03), os eventos cardiovasculares prévios (AOR 
1.32, 95% CI 1.07 a 1.64) e a disfunção sexual (AOR 2.11, 95% CI 1.36 a 2.12). 
A escolaridade > 5 anos e a actividade física diária constituíram factores de 
protecção contra a depressão (AOR 0.38, 95% CI 0.24 a 0.62 e AOR 0.58, 
95% CI 0.44 a 0.76, respectivamente). Os médicos assistentes diagnosticaram 
a depressão somente em 109 (10%) dos doentes, em comparação com os 
1092 (50%) que, de facto, apresentaram scores CES -D ≥ 18. Apenas 89 (8%) 
dos indivíduos receberam medicação para os seus sintomas depressivos. 
Conclusões: Em resumo, encontrámos sintomas depressivos em 50% da 
população estudada. Os factores de risco potencialmente modificáveis incluem 
a actividade física e a identificação e tratamento da disfunção sexual. Enten-
demos que é necessário incorporar a avaliação de sintomas depressivos na 
prática clínica regular em doentes hemodialisados e que devem ser concebi-
dos e realizados estudos intervencionais para esta tão frequente condição.

 CO -SA003 

RESULTADOS CLÍNICOS DA MODALIDADE DE DIÁLISE PERITONEAL 
EM DOENTES DIABÉTICOS

P Cotovio (2); A Rocha (1); M J Carvalho (1); L Teixeira (3); D Mendonça (3); A Rodrigues (1); 
A Cabrita (1)

(1) Nefrologia / CHP – H. Santo António e UMIB/UP / Porto / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Estudo de populações / ICBAS / Porto / Portugal

Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) tem impacto negativo na sobrevivência 
do doente urémico, tanto em hemodiálise como em diálise peritoneal (DP). 
Os doentes diabéticos (DD) beneficiam da modalidade de DP, contudo os 
resultados clínicos devem ser monitorizados e optimizados. Objectivo: Com-
parar os resultados de DD vs. doentes não diabéticos (DND) admitidos num 
programa hospitalar de DP. População e métodos: Análise prospectiva base-
ada no registo de 25 anos do programa. Incluídos 432 doentes incidentes em 
DP, 101 DD (23.4%), idade média 49±16 anos, 35% idosos (> 55 anos), 38% 
homens, 57% em DP por opção, 54% em DP como 1ª terapêutica substituti-
va da função renal (TSFR), 34% transferidos da hemodiálise e 12% do trans-
plante; follow -up médio 27±24 meses, 11640 meses em risco. Variáveis de 
seguimento: tempo e motivos de saída do programa, peritonites e hospitali-
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zações. Análise estatística: uni e multivariada com SPSS 17.0. Resultados: Na 
admissão ao programa os grupos analisados eram semelhantes quanto à 
idade, proporção de idosos, género, TSFR prévia e motivo para a DP; os DD 
apresentavam menor tempo de TSFR prévio [33(15 -99) vs. 75 (23 -125) meses; 
P=0.05]. A sobrevivência dos DD foi significativamente inferior à dos DND: 
89%, 77%, 67%, 52% vs. 93%, 86%, 79%, 71%, respectivamente aos 1, 2, 3 
e 4 anos (P< 0.0001; K -M). No entanto, a sobrevivência na técnica foi similar 
nos DD vs. DND: 84%, 74%, 66%, 51% vs. 87%, 79%, 66%, 57%, respecti-
vamente aos 1, 2, 3 e 4 anos (P=NS; K -M). Em análise multivariada (Cox) 
incluindo no modelo DM, idosos, DP após hemodiálise e DP após transplan-
te, a DM foi predictora independente de morte do doente (HZ 2.8; CI 1.8 -4.5) 
mas não de falência técnica (HZ 1.3; CI 0.9 -1.9). Menor proporção de DD foi 
transplantada (19% vs. 32%; P=0.016). Nos motivos de transferência para 
hemodiálise, a falência de ultrafiltração/ sub -diálise foi idêntica entre os grupos 
(26% vs. 22%, P=NS) e maior proporção de DD saíu por perda da autonomia 
para a técnica (23% vs 5%, P=0.004). A taxa de peritonites global foi seme-
lhante nos DD vs. DND: 0.53 vs. 0.61 ep./doente.ano (P=NS; Poisson). A taxa 
de hospitalização global foi significativamente superior nos DD vs. DND: 1.39 
vs. 0.84 ep./doente.ano (P=0.004; Poisson). Conclusão: Na nossa população 
obtivemos bons resultados na DP em DD: a sobrevivência na técnica, a pro-
porção de falência de UF e a taxa de infecções peritoneais foram semelhantes 
às dos DND e a modalidade de DP evidenciou -se como TSFR eficaz a longo-
-prazo. A DM associou -se a maior mortalidade, maior perda de autonomia e 
maior taxa de hospitalização, realçando a importância do estudo e controlo 
de comorbilidades que possam ter impacto negativo nestes parâmetros.

 CO -SA004 

METABOLISMO MINERAL, INFLAMAÇÃO COMO FACTORES DE RISCO 
DE HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA EM DIABÉTICOS TIPO 2

Ana Paula Silva (1); Ana Cabrita (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); Nelson Tavares (2); 
Pedro Leão Neves (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Cardiologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal

A Diabetes Mellitus e a doença renal crónica, estão associadas a modificações 
na função e na estrutura do músculo cardíaco. Apesar da etiologia ser mul-
tifactorial, há evidência que o metabolismo mineral, a inflamação, desempe-
nham um papel relevante na hipertrofia ventricular esquerda neste grupo de 
doentes. O objectivo deste estudo foi o de analisar se o metabolismo mine-
ral, a inflamação são factores preditivos de hipertrofia ventricular esquerda 
em diabéticos tipo 2 com doença renal estádio 3 e 4. Foram incluídos 1119 
diabéticos tipo 2 (f=54, m=65), com idade média de 60,35 anos e um filtra-
do glomerular médio de 45,3 ml/min, seguidos numa consulta de Nefropatia 
Diabética. Foram analisados vários parâmetros laboratoriais, incluíndo insulino-
-resistência (HOMA), da inflamação - (interleucina 6 (IL6), factor de necrose 
tumoral alfa (TNFalfa) e proteína c reactiva de alta sensibilidade (PCRs)–, 
PTH, cálcio, fósforo, razão microalbuminuria/creatinina e índice de massa do 
ventriculo esquerdo (IMVE). Num modelo de Regressão Linear simples, o 
IMVE correlacionou -se significativamente com o TNFalfa (r=0,619 p=0,001), 
IL6 (r=0,649 p=0,001), PCRs(r= 0,540 p=0,001), HOMA -IR (r=0,785 p=0,001), 
PTH (r=0,638 p=0,001), fósforo (r=0,588 p=0,001) produto cálcio  -fósforo 
(r=0,563 p=0,001). Num modelo de Regressão Múltipla apenas a PTH (r=0,768 
p=0,003), fósforo (r=0,407 p=0.003, TNFalfa (r=0,677 p= 0.018, foram fac-
tores que de um modo independente influenciaram o IMVE. No nosso estu-
do o metabolismo mineral e o TNFalfa são factores preditivos independentes 
de risco cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença renal.

 CO -SA005 

FGF -23: RELAÇÃO COM MARCADORES BIOQUÍMICOS DA PATOLOGIA 
MINERAL E ÓSSEA EM DOENTES RENAIS CRÓNICOS

Patricia Branco (1); Ricardo Vizinho (1); Teresa Adragão (1); Rita Birne (1); Artur Mendes (1); 
André Weigert (1); Augusta Gaspar (1); João Faro Viana (2); José Diogo Barata (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital de Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço de Patologia Clínica / Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental / Lisboa / Portugal
(3) Instituto de Investigação Nefrológica / ISNI / Carnaxide / Portugal

O FGF -23 é uma hormona com papel relevante na homeostasia da vitami-
na D e do fósforo que tem sido associada a maior risco cardiovascular 

nos doentes renais crónicos (DRC). O objectivo deste estudo foi o de 
avaliar a relação entre os níveis de FGF -23 com outros marcadores da 
patologia mineral e óssea. Estudámos 56 DRC não em diálise (77% homens; 
21% diabéticos; 46%, 47% e 7% respectivamente nos estadios 3, 4 e 5. 
O FGF -23 (C -Terminal, Immutopics) foi avaliado por ELISA. Valores de P>4.5 
mg/dl e de PTHi> 2XN, foram detectados, respectivamente em 13 doentes 
(dts) (23%, 3 dts no estadio 3) e em 29 dts (57%, 10 dts no estadio 3). 
FGF23>110rU/ml (cut -off curvas ROC) e fracção excrecional de P, FEP> 18% 
foram detectados, respectivamente em 50 dts (88%, 22 dts no estadio 3) 
e em 46 dts (82%, 19 dts no estadio 3). Foram diagnosticadas calcificações 
vasculares em 46% dos doentes com o score de calcificação vascular 
simples, SCVS e em 56% com o SCAA na aorta abdominal. O deficit e a 
insuficiência de 25 -vitD estavam presentes, respectivamente em 15% e 
69% dos doentes. Em análise ajustada para a idade e taxa de filtração 
glomerular (TFGc), os preditores do logFGF23 foram o P sérico (B=0.34, 
p=0.003), a FEP (B=0.011, p=0.036) e a albumina (B= -0.59, p=0.001); os 
preditores da FEP foram a TFGc (B= -0.89, p<0.001) e o P sérico (B= -6.59, 
p=0.020); os preditores da 25 -vit D foram o sexo masculino (B=8.55, 
p=0.009), o NT -proBNP (B= -0.003, p=0.017), a albumina sérica (B= -7.23, 
p=0.022) e as calcificações vasculares (B= -1.37, p=0.023). Em conclusão, 
estes resultados preliminares de um estudo em curso, mostram que, ao 
contrário do P sérico e da PTH, o FGF -23 e a FEP apresentam alterações 
precoces na evolução da DRC. É necessário identificar os valores associa-
dos à patologia mineral e óssea e ao risco cardiovascular e confirmar se 
este diagnóstico é apropriado para uma intervenção terapêutica mais 
precoce nesta população.

 CO -SA006 

ANTI -APOPTOTIC AND PRO -PROLIFERATIVE ACTION OF EARLY 
ERYTHROPOIETIN THERAPY IN AN ANIMAL MODEL OF MODERATE 
CHRONIC RENAL FAILURE

Patrícia Garrido (1); Margarida Teixeira (2); Elísio Costa (3); Paulo Rodrigues -Santo (2); 
Belmiro Parada (6); Rui Alves (7); Frederico Teixeira (1); Alice Santos -Silva (4); Flávio 
Reis (1)

(1) Pharmacology & Experimental Therapeutics, IBILI / Medicine Faculty – Coimbra 
University / Coimbra / Portugal
(2) Group of Immunology and Oncology, / CNC, Coimbra University / Coimbra / Portugal
(3) Institute of Health Sciences / University Catholic of Portugal / Porto / Portugal
(4) Institute for Molecular and Cellular Biology / Porto University / Porto / Portugal
(5) Biochemistry Department, Pharmacy Faculty / Porto University / Porto / Portugal
(6) Service of Urology & Renal Transplantation / Coimbra University Hospital / Coimbra 
/ Portugal
(7) Service of Nephrology / Coimbra University Hospital / Coimbra / Portugal

The aim of this study was to evaluate the putative reno and cardioprotec-
tive effects of recombinant human erythropoietin (rhEPO) treatment in an 
animal model of moderate CRF previously characterized, focusing on heart 
and kidney genetic expression markers of apoptosis, inflammation, prolif-
eration and angiogenesis. Four groups of male rats Wistar (n=7) were 
studied over a period of 15 weeks: Control – without surgery and treatment; 
rhEPO – treated with 50 IU/kg/week of beta -EPO (Recormon®); CRF – sub-
jected to (3/4) nephrectomy; CRF+rhEPO – CRF and rhEPO treatment after 
the 3rd week of surgery. At weeks 0 (before surgery), 3, 9 and 15, blood 
samples were collected to assess the renal function and blood count. In 
the final time, kidney and heart were collected for analysis of tropism and/
or gene expression (RT -qPCR) for apoptotic (Bax, Bcl2, Fas, FasL, Caspase 
3 and 9), inflammatory (TNF -α, NF -kB and IL -2) and proliferation/angiogen-
esis (TGF -β1, VEGF and PCNA) markers (in arbitrary units). P<0.05 was 
considered as significant (Bonferroni test). The model used has developed 
a moderate CRF, but maintained over time, with transient and compen-
sated anemia. Kidney gene expression showed important changes, with 
increased gene expression of apoptotic (Bax/Bcl2: 1.98±0.65; P<0.05), inflam-
matory (IL -2: 4,604.01±907.59 P<0.05) and pro -proliferative (PCNA: 
287.21±154.15) markers, when compared with the control group (Bax/Bcl2: 
0.63±0.06; IL -2: 1,662.35±403.94 and PCNA: 25.91±10.18). In the CRF+rhEPO 
group, there was a recovering of renal function, stimulating erythropoiesis, 
and still expressing anti -apoptotic (Bax/Bcl2: 0.82±0.15; P<0.05), anti-
-inflammatory (IL -2: 592.23±224.39; P<0.01), and pro -proliferative properties. 
Concerning the heart, the effects were similar to those found for the kidney, 
with notorious Bax/Bcl2 reduction (p<0.05), suggesting a cardioprotective 
action, mainly due to its anti -apoptotic profile. In conclusion, the rhEPO 
treatment in this animal model of moderate CRF showed important cardio 
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and renoprotection effects, expressed mainly by the anti -apoptotic and the 
pro -proliferative action. This data suggest that early rhEPO in moderate 
stages of CRF, before critical lesion of the tissues, might be further viewed 
as a therapeutic measure with further organ benefits. Authors acknowledge 
Roche Pharm. for providing the rhEPO used.

 PO -QU001 

DOENÇA ATEROEMBÓLICA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Marta Neves (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Mário Campos (1)

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

Introdução: A embolização de cristais de colesterol ocorre frequentemente 
após manipulação da aorta ou outras artérias de grande calibre durante 
procedimentos invasivos como angioplastia ou cirurgia. Pacientes com doen-
ça ateroembólica renal podem apresentar concomitantemente alterações 
compatíveis com embolização para outros órgãos. Caso Clínico: Os autores 
descrevem o caso de um doente do sexo masculino de 67 anos, com ante-
cedentes de hipertensão arterial, dislipidémia e de bypass coronário há 17 
anos, que foi transferido a 02/06/2010 para o Serviço de Nefrologia, prove-
niente da Unidade de Cuidados Intensivos Coronários, onde esteve internado 
por angina instável, por presumida nefropatia de contraste. Durante o inter-
namento no Serviço de Cardiologia fez cateterismo cardíaco (28/05/2010), 
tendo -se identificado trombose da veia subclávia e doença coronária de 2 
vasos, e tendo sido submetido a angioplastia com colocação de stents, 
procedimento complicado por quadro de edema agudo de pulmão resolvido 
com terapêutica médica. Teve necessidade de iniciar hemodiálise a 29/05/2010 
por oligúria e agravamento dos valores de retenção azotada. Nunca houve 
recuperação da função renal. A 22/06/2010 apresentou lesões livedoides reti-
culadas no dorso, com extensão para a parede abdominal, coxas e pés, 
tendo -se suspeitado de doença ateroembólica renal e periférica. Manteve 
sempre terapêutica com anti -agregação dupla, estatina e anti -hipertensor. A 
imunoelectroforese sérica identificou níveis de imunoglobulina E 6 vezes o 
valor superior da normalidade. Apesar de pesquisa de placas de Hollenhorst 
a nível da retina negativa, manteve -se a suspeita de doença ateroembólica, 
pelo que realizou ecocardiograma transesofágico que revelou aorta torácica 
com envolvimento aterosclerótico intenso com placas bem procedentes, exi-
bindo alguns filamentos de fibrina móveis. O ecodoppler dos membros infe-
riores revelou placas de ateroma de características fibroadipocalcificadas 
irregulares instáveis ao longo de todos os segmentos focados. O doente sofreu 
deterioração progressiva do estado geral, com isquemia aguda dos membros 
inferiores e episódio de rectorragias autolimitadas, tendo vindo a falecer 
apesar das medidas terapêuticas e de suporte instituídas. Conclusão: Os 
autores salientam neste caso clínico a importância de um exame físico rigo-
roso e meios complementares de diagnóstico que permitiram fazer o diag-
nóstico de doença ateroembólica com envolvimento renal, cutâneo e gastroin-
testinal, apesar de não haver confirmação histológica desta entidade.

 PO -QU002 

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA NUM SERVIÇO DE NEFROLOGIA – 
UMA CASUÍSTICA DE 21 ANOS

Marta Neves (1); Jorge Pratas (1); Maria Fernanda Xavier da Cunha (2); Mário Campos (1)

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

Introdução: A glomerulonefrite membranosa (GNM) é uma doença crónica 
histologicamente bem caracterizada e mediada pela deposição de imuno-
complexos no espaço subepitelial da membrana capilar. A etiologia da GNM 
é idiopática na maioria dos casos. A importância da identificação de uma 
causa secundária está no facto de o tratamento da causa subjacente ou 
remoção do agente causal poder resultar no desaparecimento das caracte-
rísticas clínicas e histológicas da doença. Objectivos: Determinar a prevalên-
cia da GNM idiopática e estudar a evolução clínica consoante a apresentação 
e esquema terapêutico escolhido inicialmente. Material e Métodos: Realizado 
um estudo retrospectivo de todos os doentes com GNM (excluídas as por 
lúpus) em biopsias renais (BR) realizadas no Serviço de Nefrologia entre 1987 
e 2008, seguidos em consulta externa por um período mínimo de 3 meses. 
Resultados: Analisados resultados de 100 BR em 96 doentes. A amostra final 

compreendeu 74 doentes (63.5% do sexo masculino), com idade média de 
50.5±16 anos, creatinina média de 1.0±0.39 mg/dl, proteinúria das 24 horas 
de 10.8±8.25 gramas e albumina sérica de 2.26±0.69 mg/dl, com tempo de 
seguimento variável, de 4 a 239 meses. 69% Dos doentes apresentavam 
síndrome nefrótico puro e 9.5% manifestavam evidência analítica de disfun-
ção renal. 63.5% Dos doentes receberam tratamento conservador e imunos-
supressor, sendo o esquema de escolha a partir do ano 2001 a ciclosporina 
em associação com corticoterapia oral. Conclusões: A causa idiopática foi 
identificada em 89% dos casos estudados. Na última avaliação a creatinina 
média era de 1.7±1.5 mg/dl, proteinúria das 24 horas de 2.1±3.0 gramas e 
albumina sérica de 3.8±0.7 mg/dl. 54 Doentes atingiram remissão, sendo esta 
remissão completa em 72% dos doentes. 35 Doentes que atingiram remissão 
receberam terapêutica conservadora em associação com terapêutica imunos-
supressora. 20 Doentes apresentavam proteinúria na faixa nefrótica à data 
da última avaliação. 31% Dos doentes não sofreram qualquer recaída desde 
o episódio inaugural. 16% Dos doentes sofreram complicações trombóticas 
e 9 doentes necessitaram de terapêutica de substituição renal. A GNM é uma 
das causas mais comuns de síndrome nefrótico idiopático em Caucasianos 
e investigações recentes parecem abrir um caminho importante na compre-
ensão da patogenia e identificação de um possível antigénio alvo em doen-
tes com GNM idiopática. São ainda necessários protocolos bem definidos 
para o tratamento desta entidade que apresenta uma evolução variável.

 PO -QU003 

DOENÇA DE LESÕES MÍNIMAS E GLOMERULOSCLEROSE FOCAL 
E SEGMENTAR NUM SERVIÇO DE NEFROLOGIA – UMA CASUÍSTICA 
DE 21 ANOS

Marta Neves (1); Jorge Pratas (1); Maria Fernanda Xavier da Cunha (2); Mário Campos (1)

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

Introdução: A relação entre a Doença de Lesões Mínimas (DLM) e a Glo-
merulosclerose Focal e Segmentar (GEFS) tem sido controversa, pois alguns 
autores consideram que as duas entidades representam um continuum da 
mesma doença, enquanto outros consideram que são entidades distintas. 
Objectivos: Determinar a prevalência da DLM e GESF primária e estudar a 
evolução clínica consoante a apresentação e resposta à terapêutica. Mate-
rial e métodos: Realizado estudo retrospectivo em doentes com evidência 
de DLM e GESF em biopsias renais (BR) realizadas no Serviço de Nefro-
logia entre 1987 e 2008, seguidos em consulta externa por um período 
mínimo de 3 meses. Resultados (DLM): Analisados resultados de 75 BR 
em 61 doentes. A amostra final compreendeu 48 doentes (58% do sexo 
masculino), com idade média de 42.6±25.3 anos, creatinina média de 
1.24±0.85 mg/dl, proteinúria das 24 horas de 13.25±9.16 gramas e albu-
mina de 1.78±0.65 mg/dl. 86% dos doentes apresentavam síndrome nefró-
tico (SN) puro e 27% manifestavam evidência analítica de disfunção renal. 
95.8% dos doentes receberam tratamento imunossupressor, sendo a cor-
ticoterapia isolada a escolha em 95.6% dos casos. Resultados (GESF): 
Analisados resultados de 72 BR em 59 doentes. A amostra final compre-
endeu 48 doentes (68.8% do sexo masculino), com idade média de 
37.5±19.2 anos, creatinina média de 1.1±0.42 mg/dl, proteinúria das 24 
horas de 8.4±4.84 gramas e albumina de 2.3±0.89 mg/dl. 16.7% manifes-
tavam evidência analítica de disfunção renal. 68.8% dos doentes apresen-
tavam SN puro e, neste grupo, a etiologia revelou -se idiopática em 84.8% 
dos casos. 26 dos 33 doentes com SN por GEFS idiopática receberam 
terapêutica imunossupressora e conservadora, sendo a corticoterapia iso-
lada o esquema de escolha em 84.6%. Conclusões (DLM): A causa idio-
pática foi identificada em 92% dos casos. Na última avaliação a creatini-
na média era de 1.14±0.67 mg/dl, proteinúria das 24 horas de 1.44±2.96 
gramas e albumina de 3.42±1.11 mg/dl. 41 doentes atingiram remissão, 
sendo esta remissão completa em 68.8% dos doentes. 7 doentes apre-
sentavam proteinúria na faixa nefrótica à data da última avaliação. 6.3% 
dos doentes sofreram complicações trombóticas e 2 doentes necessitaram 
de terapêutica de substituição renal. Conclusões (GESF): Na última avalia-
ção a creatinina média era de 2.43±2.43 mg/dl, proteinúria das 24 horas 
de 2.97±4.44 gramas e albumina de 3.69±0.77 mg/dl. 31 doentes atingiram 
remissão, sendo esta remissão completa em 77.4% dos doentes. 17 doen-
tes apresentavam proteinúria na faixa nefrótica à data da última avaliação. 
12 doentes evoluíram para doença renal terminal com necessidade de 
terapêutica de substituição renal (7 dos quais com SN à apresentação), 
sendo que 9 destes doentes apresentavam fibrose intersticial na BR.
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 PO -QU004 

CISTATINA -C NOS SÍNDROMES CORONÁRIOS AGUDOS – UM MELHOR 
MARCADOR DE RISCO?

Francisca Caetano (1); Inês Almeida (1); Luís Seca (1); Joana Silva (1); Nuno Oliveira (2); 
Paula Mota (1); Ana Botelho (1); António Leitão -Marques (1)

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

Introdução: A função renal tem um impacto prognóstico importante 
em doentes (D) com síndrome coronário agudo (SCA). A cistatina C 
(Cis -C) apresenta uma relação linear com a taxa de filtração glome-
rular (TFG) sendo um marcador preciso da função renal. Objectivos: 
Comparar 2 grupos (G) de D com SCA, divididos em função dos níveis 
de Cis -C, em termos clínicos, analíticos, ecocardiográficos, angiográ-
ficos e de eventos adversos. Avaliar a importância da Cis -C como 
preditora de mortalidade intra -hospitalar (MIH) e no follow -up (FU) 
em D com função renal normal. Métodos: Análise prospectiva de 368 
D (66.6% sexo masculino; idade 66.8±13.8 anos); internados por SCA, 
numa Unidade Coronária, durante 16 meses, a quem foi colhida a 
Cis -C nas primeiras 24horas de admissão. Os D foram divididos em 
2 G: G1 – Cis -C ≤ 0,95 mg/L (n=214) Vs G2 – Cis -C > 0,95mg/L (n=154). 
Consideraram -se eventos adversos: número de dias de internamento; 
desenvolvimento de síndrome cardio -renal; nefropatia de contraste; 
insuficiência cardíaca (IC) de novo; extensão da doença coronária (DC) 
e MIH. Feito FU (7.1±5.3meses) referente a MACCE. Resultados: Os D 
do G2 eram mais frequentemente do sexo feminino (28.5%vs40.3%; 
p=0.018); mais velhos (61.1±13.3vs74.9±9.7; p<0.001); tinham maior 
incidência de Diabetes Mellitus (20.1%vs49.4%; p<0.001), hipertensão 
arterial (61.2%vs83.1%;p<0.001), doença renal crónica (2.3%vs49.4%; 
p<0.001), IC (4.2%vs24.7%;p<0.001) e DC conhecida (23.8%vs33.1%; 
p=0.050). Os D do G1 apresentavam maior incidência de tabagismo 
(44.9%vs11.7%; p<0.001), dislipidémia (69.2%vs53.9%; p=0.003) e 
história familiar de DC (9.3vs0%; p<0.001). No G1 houve maior inci-
dência de STEMI (50%vs29.2%; p<0.001). Os D do G2 apresentaram 
Score de Grace mais elevado (130±36vs163±46; p<0.001); maior risco 
de IC aguda – Killip ≥ 2 – (8.9%vs44.2%; p<0.001), com disfunção 
ventricular esquerda – fracção de ejecção < 40% – (14.4%vs24.8%; 
p=0.016), necessitando mais frequentemente de inotrópicos 
(0.93%vs13%; p<0.001). A [tabela 1] estabelece algumas das principais 
comparações entre os dois G. No FU verificou -se que os D do G2 
apresentaram maior taxa de mortalidade (0.5%vs19.5%; p<0.001); 
re -enfarte (4.9%vs11.1%; p=0.036); re -internamento por IC (2.0% vs 
14.3%; p<0.001) e hemorragia (3% vs 13.5%; p<0.001). Uma sub -análise 
feita em D com TFG>60mL/min/1.73m2 (MDRD), mostrou que os D com 
Cis -C > 0.95 têm maior MIH (1.5%vs7.0%; p=0.025) e no FU (0.5%vs11.5%; 
p<0.001).

Tabela

Variáveis Analíticas e Eventos Adversos

  G1 (n=214)  G2 (n=154)  p 

 Ureia, mmol/L  6.2±1.7  12.3±9.7 <0.001 

 Creatinina, umol/L  77.7±16.9  151.2±135.3 <0.001 

 TFG – MDRD – ml/min/1.73m2  89.9±22.4  51.6±22.6 <0.001 

 Ácido úrico, mmol/L  330±93  411±126 <0.001 

 NT -pro -BNP, pg/mL  1873±4205 11214±21940 <0.001 

 Hemoglobina, g/dL  14.3±1.5  12.6±2.1 <0.001 

 Troponina I máxima, ng/mL  49.9±110.3  55.1±101.9 0.643 

 Nº dias de internamento  4.6±3.0  6.8±4.7 <0.001 

 Dois ou mais vasos com lesões, %  36.8  52.2 0.005 

 Nº segmentos com lesões significativas  1.8±1.5  2.2±1.8 0.012 

 Insuficiência cardíaca de novo, %  17  40.4 <0.001 

 Nefropatia de contraste, %  13.7  43.1 <0.001 

 Síndrome cardio -renal, %  9.4  49.3 <0.001 

 MIH, %  1.4  9.7 <0.001 

Conclusões: Este trabalho reforça a importância prognóstica da função 
renal em D com SCA; sugerindo que a Cis -C pode ser um melhor indicador 
prognóstico na admissão destes D comparativamente com os outros parâ-
metros de função renal.

 PO -QU005 

O ENVOLVIMENTO RENAL NAS GAMAPATIAS MONOCLONAIS

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

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

As gamapatias monoclonais (GM) são um grupo de doenças caracte-
rizadas por proliferação anómala de um clone de plasmócitos, sendo 
o rim um órgão frequentemente envolvido na história natural deste 
grupo de doenças. O objectivo deste estudo retrospectivo foi o de 
avaliar os achados histológicos e dados clínicos de doentes (dts) com 
GM, com ou sem critérios de mieloma múltiplo (MM), submetidos a 
biopsia renal (BR). Nos últimos 30 anos, 183 BR foram efectuadas em 
dts com GM no nosso serviço. Predominou o género feminino (55.7%) 
e os leucodérmicos (95.8%), a idade média foi de 64.4±10 anos. A 
creatinina sérica (Pcr) média foi de 4.3±3.9 mg/dl e a proteinúria média 
de 5±5.6 g/24h.. À data da BR, 47.5% dos dts tinha o diagnóstico de 
GM feito, 25.1% dos dts tinha história de MM e 40.6% estava sob 
hemodiálise. As GM tinham predomínio de: IgG em 38 dts, IgA em 13, 
IgM em 6 e IgD em 2, nos restantes 59 dts não havia predomínio de 
cadeia pesada; cadeia leve λ em 63.5%, k em 36.5%. A BR foi efec-
tuada por síndrome nefrótico (SN) em 36.1%, lesão renal aguda (LRA) 
em 23%, insuficiência renal rapidamente progressiva (IRRP) em 14.8%, 
doença renal crónica em 9.8%, proteinuria em 8.7%, síndrome nefrí-
tico em 2.7% e hematoproteinúria em 1.1%. As lesões predominantes 
foram a amiloidose AL (n=76), rim de mieloma (n=70) e doença depó-
sitos cadeias leves (DDCL) (n=19) [tabela 1]. Num doente coexistia rim 
de mieloma e doença de lesão mínima e noutro rim de mieloma e 
crescentes glomerulares. Outros achados foram: doença depósitos 
cadeias pesadas (n=1), nefrite tubulointersticial (n=4), nefropatia IgA 
(n=3), glomerulonefrite (GN) crónica (n=2), necrose tubular aguda 
(n=2), amiloidose AA (n=1, num doente com leucémia linfática cróni-
ca), GN membranoproliferativa (n=1), glomeruloesclerose segmentar e 
focal (n=1), GN pós infecciosa (n=1), hipertensão maligna (n=1) e 
nefropatia diabética (n=1).

Tabelas

Achados clínicos nas principais lesões renais

 
 Amiloidose AL 

(n=76) 
 Rim Mieloma 

(70) 
 DDCL (19) 

 Idade média  64.2±10.2  66.1±9.6  60.3±10.9 

 Género feminino  57.9%  58.6%  47.4% 

 Pcr média  1.9±1.5 mg/dl  6.5±3.5 mg/dl  6.2±6.1 mg/dl 

 Proteinúria 24h média  7.6±5.9 g  2.4±4.4 g  5.5±3 g 

 Diálise  6.1%  90%  60% 

 Principal motivo Biopsia  SN 69.7% 
 LRA 44.3%; 
IRRP 25.7% 

 SN 31.6%; 
IRRP 31.6% 

 Diagnostico MM prévio  11.8%  38.6%  26.3% 

 Diagnóstico GM prévio  26.3%  61.4%  36.8% 

 Presença Rim Mieloma  5.3% (4)  100%  62.6% (10) 

 Cadeia leve  λ 83%; k 17% 
k 25/52; λ 27/52; 

k+λ 1/52 
 k 58%; λ 42% 

Em conclusão, as GM podem ser associadas a uma variedade de alterações 
renais. A maior parte dos dts com rim de mieloma não tinha o diagnós-
tico prévio de MM e a maior parte dos doentes submetidos a BR não 
sabia ter GM. Apesar da principal razão para a BR ser diferente nas 3 
lesões predominantes, alguns dts com amiloidose AL ou DDCL apresenta-
vam rim de mieloma. Assim sendo, a BR mantém -se como o “gold standard” 
para estabelecer o diagnóstico e orientar a terapêutica em dts com GM e 
envolvimento renal.

Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:62Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:62 17-03-2011   18:03:5817-03-2011   18:03:58



Port J Nephrol Hypert 2011; 25(1): 55-107    63

CMYKP

25th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

 PO -QU006 

NEFRITE INTERSTICIAL GRANULOMATOSA: UM CASO DE SARCOIDOSE 
RENAL ISOLADA

Ana Farinha (1);: José Assunção (1); Joana Felgueiras (1); Ana Natário (1); José Vinhas (1)

(1) Serviço de NEFROLOGIA / Centro Hospitalar de Setubal, EPE / Setubal / Portugal

A sarcoidose é uma doença multissistémica de etiologia desconhecida que 
afecta os rins em 4% a 20% dos casos. As alterações mais frequentes 
incluem hipercalcémia e hipercalciúria observada no contexto de excesso 
de produção de vitamina D pelas células granulomatosas, nefrolitíase e 
disfunção tubular. Mais raramente, pode observar -se glomerulopatia mem-
branosa ou nefrite intersticial granulomatosa. Insuficiência renal avançada 
por nefrite intersticial granulomatosa na ausência de sarcoidose extra -renal 
é uma situação clínica rara. Os autores descrevem o caso de um indivíduo 
de 54 anos, com antecedentes de tabagismo, e história com um ano de 
evolução de astenia, anorexia e emagrecimento sem causa identificada. A 
TC toraco -abdomino -pélvica realizada nessa altura mostrava pequenas 
adenopatias abdominais para -aórticas. Foi referenciado à consulta de 
Nefrologia por hipercalcémia ligeira (cálcio 10,6 mg/dL) e insuficiência renal 
avançada (creatinina plasmática 5,8 mg/dL). Ao exame objectivo não apre-
sentava alterações relevantes. Analiticamente apresentava anemia (Hb 
10,8g/dL), insuficiência renal avançada (creatinina 5,8m g/dL, ureia 127 mg/
dL, eGFR 12.9ml/min), proteinúria ligeira (0,75g/24h), hipercalcémia ligeira 
(cálcio 10,6mg/dL) e um enzima de conversão da angiotensina elevado 
(91,2 U/L; valores de referência: 8 -52). O sedimento urinário não mostrou 
alterações. Os níveis de 25 (OH) D3 (19,8 ng/mL) e de PTH (12 pg/mL) 
foram normais. A electroforese de proteínas sérica e urinárias não mostrou 
evidência de pico monoclonal, o ratio cadeias leves livres plasmáticas era 
normal e PSA normal. As serologias virais para HIV, HCV e HBV foram 
negativas, bem com os testes de auto -imunidade (ANA, Ac anti -DNA, ANCA, 
C3 e C4). A TC toraco -abdomino -pélvica não mostrou alterações. A bron-
cofibroscopia realizada foi normal. O lavado bronco -alveolar mostrou uma 
relação CD4/CD8 2,8. Foi submetido a biopsia renal que incluía 4 gloméru-
los sem alterações. O interstício apresentava fibrose intersticial difusa com 
infiltrado de linfocitos disseminada e presença de 2 granulomas com 
células gigantes de Langhans multinucleadas sem necrose. Presença de 
células gigantes de Langhans multinucleadas isoladas dispersas pelo parên-
quima. A maioria das células de Langhans continha cálcio constituindo 
“corpos de Schaumann” (depósitos de cálcio intracelulares em forma de 
lamelas justapostas). Algumas células de Langhans apresentavam também 
inclusões de cristais de oxalato de cálcio. A biopsia foi negativa para 
micobactérias e fungos. O doente iniciou corticoterapia (prednisona 1 mg/
Kg/dia) com melhoria clínica (aumento de 2kg de peso em 2 meses e 
desaparecimento da sintomatologia constitucional), e analítica (cálcio 9,7 
mg/dL e creatinina 2,4 mg/dL). Este caso chama a atenção para a insufi-
ciência renal isolada como forma de apresentação de sarcoidose, e da 
importância da biópsia renal para o diagnóstico de insuficiência renal de 
causa indeterminada.

 PO -QU007 

SÍNDROME NEFRÓTICA REFRACTÁRIA EM DOENTE COM FIBROSE CÍSTICA 
E SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO: DESCRIÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO 
LETAL

Estela Nogueira (1); Ana Costa (1); Sara Gonçalves (1); Maria Melo (1); José Lopes (1); 
José Barbas (1); António Gomes Costa (1)

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

A Fibrose cística (FC) é uma doença multisistémica causada pela mutação 
do gene que codifica a proteína Cystic Fibrosis transmembrane conduc-
tance regulator (CFTR), que atinge, fundamentalmente, os sistemas respi-
ratório e gastrointestinal. Embora a CFTR esteja presente a nível renal, o 
envolvimento renal na FC é raro. Os autores descrevem o caso de uma 
jovem de 32 anos, com o diagnóstico de FC realizado aos 9 anos, porta-
dora das mutações ΔF508 e G85E, sendo a última proveniente da mãe 
que tinha falecido por Leucemia. A doença evoluiu com sinusite, insufici-
ência pancreática exócrina, infertilidade e infecções respiratórias recorren-
tes. Aos 32 anos, a doente foi internada por pneumonia, constatando -se, 
durante o internamento, edema generalizado refractário, proteinúria de 
18,7 g/dia, hipoalbuminémia grave (albuminémia de g/l) e creatininémia 

de 1.38 mg/dl. Foi submetida a biopsia renal que revelou amiloidose tipo 
AA. Verificou -se, também, a persistência de alterações hematológicas (leu-
cocitose e trombocitose) que motivaram a realização de mielograma que 
permitiu o diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa não classificável, 
uma vez que a pesquisa do cromossoma Filadélfia foi negativa. Nesta 
doente, admite -se que a amiloidose AA com envolvimento renal foi secun-
dária a inflamação crónica associada às infecções recorrentes e/ou a neo-
plasia hematológica. A associação de anomalias do cromossoma 7 a 
neoplasias hematológicas e a história materna de leucemia, levantam a 
suspeita de que o material genético materno herdado no cromossoma da 
FC, possa ter contribuído para o desenvolvimento da neoplasia mielopro-
liferativa nesta doente. Tal como está descrito nos escassos casos de 
síndrome nefrótica por amiloidose AA na FC, o prognóstico revelou -se 
sombrio. Ao fim de 2 meses, a doente iniciou hemodiálise, tendo estado 
internada durante 3 meses por múltiplas infecções nosocomiais e oclusão 
intestinal. Acabaria por falecer 5 meses após o diagnóstico de amiloidose 
AA. Actualmente, a descrição de casos de nefropatia em doentes com FC 
tem vindo a aumentar possivelmente devido ao progressivo aumento da 
sobrevida destes doentes. Embora os dados clínicos sejam ainda escassos, 
alguns estudos sugerem que o envolvimento renal pode manifestar -se 
através um espectro vasto de nefropatias, sendo por isso essencial a 
realização de biopsia renal. A amiloidose renal tipo AA é uma das apre-
sentações descritas na literatura, sendo que, geralmente, apresenta um 
mau prognóstico. Por sua vez, as complicações neoplásicas são raras na 
FC, embora um estudo prévio tenha demonstrado maior incidência de 
Leucemias Agudas nos familiares de doentes com CF portadores da muta-
ção ΔF508. Concomitantemente, alguns estudos têm demonstrado uma 
associação entre neoplasias hematológicas e anomalias do cromossoma 
7, sugerindo a possibilidade de existir uma região crítica no cromossoma 
da FC que ligue as duas patologias.

 PO -QU008 

NEFROPATIA DE IGA FAMILIAR

Estela Nogueira (1);: Sara Gonçalves (1); Ana Cortesão (1); Maria Melo (1); José Barbas (1); 
António Gomes Costa (1)

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

Introdução: A nefropatia de IgA (NIgA) caracteriza -se pela deposição mesan-
gial de IgA, sendo a glomerulonefrite primária mais prevalente nos paises 
desenvolvidos. Actualmente, a sua etiologia permanece ainda mal esclareci-
da. Alguns estudos sugerem que a perturbação dos mecanismos de síntese 
e metabolização da IgA permitem a aquisição de características físico -químicas 
que facilitam a sua deposição a nível renal. Por outro lado, a descrição de 
casos familiares de Nefropatia de IgA sugere que factores genéticos possam 
estar envolvidos no desenvolvimento desta glomerulonefrite. Presentemente, 
ainda não foi identificado nenhum gene que por si só revele uma associação 
significativa a nefroptia de IgA. Descrição dos casos: Os autores descrevem 
2 casos de Nefropatia de IgA em dois irmãos jovens. O primeiro manifestou 
a patologia renal aos 27 anos. Apresentava um quadro de cefaléias occipitais 
com 1 ano de evolução, tendo -se constatado Hipertensão arterial (HTA) 
secundária a DRC. Apresentava hematúria microscópica, proteinúria de 3,2g/
dia e creatinina 2,2 mg/dl. Da investigação etiológica e após realização de 
bióspia renal, confirmou -se o diagnóstico de Nefropatia de IgA. Instituíram -se 
medidas anti -proteinúricas e para controlo da HTA, constatando -se uma 
redução da proteinúria para 2,2g/dia, mantendo função renal estável ao fim 
de 1 ano. Cerca de 6 meses após, o irmão de 25 anos, recorre ao Serviço 
de Urgência com um quadro de HTA maligna (PA 220/120mmHg, retinopatia 
grau IV), edemas palpebrais e urina espumosa com cerca de 2 meses de 
evolução. Apresentava hematúria microscópica, proteinúria nefrótica e crea-
tinina de 5,5mg/dl. A ecografia renal revelava rins de tamanho normal embo-
ra hiperecogênicos. Após controlo tensional foi submetido a biópsia que 
similarmente confirmou o diagnóstico de Nefropatia IgA. Constataram -se 
sinais avançados de cronicidade, com 80% de fibrose intersticial e glomeru-
losclerose que atingia a maior parte dos glomérulos. Não se verificou melho-
ria da função renal após o controlo da HTA e evoluiu para diálise ao fim de 
3 meses. Do ponto de vista familiar, os pais não revelavam hematoprotei-
núria nem insuficiência renal. De referir que a irmã tinha falecido aos 6 anos 
na consequência de uma meningite. Embora a Nefropatia de IgA seja habi-
tualmente descrita como uma doença esporádica, estes dois casos reforçam 
a importância do rastreio nos familiar dos doentes com esta glomerulonefri-
te, uma vez que pode permitir o seu diagnóstico precoce e consequente-
mente uma intervenção terapêutica para protelar a sua progressão.
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POLIARTERITE NODOSA: UMA CAUSA RARA DE INSUFICIÊNCIA RENAL

Estela Nogueira (1); Mario Raimundo (1); Ana Costa (1); Cristina Resina (1); José António 
Lopes (1); António Gomes Costa (1)

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

A Poliartrite Nodosa (PAN) é uma vasculite necrotizante que atinge, funda-
mentalmente, os vasos de médio calibre a nível cutâneo, renal, intestinal, 
cardíaco e cerebral. Trata -se de uma patologia multisistémica rara, cuja etio-
logia permanece mal esclarecida. A inflamação transmural segmentar condi-
ciona a fragilização da parede vascular e, consequentemente, a formação de 
aneurismas. Por outro lado, a PAN pode originar, também, a redução do lúmen 
vascular, predispondo à formação de trombos. Os autores apresentam o caso 
de uma doente caucasiana, com hipertensão arterial diagnosticada aos 20 
anos e não medicada. Salienta -se, também, a história de parestesias localiza-
das aos membros superiores. Aos 47 anos, a doente foi internada por aciden-
te vascular cerebral isquêmico do território talâmico esquerdo e da artéria 
cerebral anterior direita. Na admissão, constatou -se hipertensão arterial, pro-
teinúria de 852 mg/dia e creatininémia de 2 mg/dl. A ecografia renal revelou 
rins de dimensão normais, embora hiperecogénicos. Da investigação etiológi-
ca efectuada, salienta -se serologias virais (vírus das hepatites B e C, e vírus 
da imunodeficiência humana) negativas, complementémia normal e pesquisa 
de anticorpos anti -fosfolipídicos, anticorpos anti -citoplasma dos neutrófilos e 
anti -dsDNA negativa. O triplex scan carotídeo e vertebral foi normal. Realizou-
-se angiografia cerebral, renal e intestinal, que documentou doença difusa das 
artérias de médio calibre a nível intracraneano, mesentérico superior e renal, 
traduzindo -se por estenoses múltiplas, intercaladas com segmentos de calibre 
normal e microaneurismas. Deste modo, o diagnóstico de PAN foi estabeleci-
do. Iniciou -se imunossupressão com ciclofosfamida oral (1,5mg/kg/dia) e pred-
nisolona (1mg/kg/dia), e a doente passou a ser seguida na consulta de Nefro-
logia. Do ponto de vista renal, a PAN manifesta -se, habitualmente, por 
isquémia glomerular com a consequente activação do sistema renina-
-angiotensina -aldosterona e hipertensão persistente. Assim, o sedimento é 
frequentemente inocente e o diagnóstico assenta no padrão angiográfico. Do 
ponto de vista histológico renal, a PAN caracteriza -se pela presença de infil-
trado mono e polimorfonuclear a nível da parede dos vasos renais de médio 
calibre. Tal como o sugerido por alguns autores, o padrão imagiológico suges-
tivo de PAN exclui a realização de biópsia renal, em virtude do elevado risco 
hemorrágico associado à presença de microaneurismas. A terapêutica baseia-
-se na imunossupressão com ciclofosfamida e corticóides.

 PO -QU010 

NOVOS FACTORES DE RISCO DE NEFROPATIA EM DOENTES 
COM DIABETES TIPO 2

Ana Paula Silva (1); Ana Pinho (1); Anabela Malho Guedes (1); Ana Cabrita (1); Pedro 
Leão Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal

A proteinúria é um marcador clássico do envolvimento glomerula no diabético 
tipo 2 e tem sido apontado como um factor determinante na progressão da 
doença renal. A sua patogénese é multifactorial, havendo factores quer por 
acções hemodinâmicas e não hemodinâmicas poderão activar/inibir a lesão 
glomerular. Dentro destes factores não tradicionais, a vitamina D, o stress 
oxidativo, a inflamação e a insulino resistência parecem desempenhar um 
papel determinante na instalação e progressão da doença renal nos diabéticos 
tipo 2. O objectivo deste estudo, foi o de analisar a relação da vitamina D, 
da inflamação, do stress oxidativo, e insulino resistência com a lesão glome-
rular avaliada pela razão microalbuminúria/creatinina num grupo de diabéticos 
tipo 2 com doença renal. Foram incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f= 18, m=32), 
com idade média de 66,9 anos e filtrado glomerular médio (MDRD) de 50 ml/
min, seguidos numa consulta de Nefropatia Diabética. Foram analisados vários 
parâmetros laboratoriais, incluídos 25 OH vitamina D, insulino resistência 
determinado pelo modelo Homeostasis Model Assessment Insulino Resistance 
(HOMA -IR), da inflamação – interleucina 6 (IL6), factor de necrose tumoral alfa 
(TNF alfa), proteína c reactiva de alta sensibilidade (PCRs) - e de stress oxida-
tivo (malonaldeído), assim como a razão microalbuminúria/creatinina em dia-
béticos tipo 2. Num modelo de correlação de Sperman, a razão microalbumi-
núria/creatinina correlacionou -se significativamente com o manolaldeído (r=0,861 
p=0,001), TNFalfa (r=0,780 p=0,001), IL6 (r=0,752 p=0,001), PCRs (r=0,636 

p=0,001), HOMA -IR (r=0,877 p=0,001) e inversamente com a vitamina D (r= 
 -0,883 p=0,001). No nosso estudo verificou -se uma correlação positiva entre 
a raqzão microalbuminúria/creatinina com a inflamação, stress oxidativo e o 
HOMA -IR e uma associação inversa com a vitamina D inactiva. Tal como tem 
sido descrito em estudos anteriores poderá haver uma associação entre estes 
factores não clássicos e o risco do desenvolvimento da nefropatia diabética. 
Serão necessários estudos futuros no sentido de se saber se a intervenção 
sobre estes factores irá atrasar a progressão da nefropatia diabética

 PO -QU011 

FACTORES DE RISCO DE HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA EM 
DOENTES DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL.

Ana Paula Silva (1); Anabela Malho Guedes (1); Ana Cabrita (1); Ana Pinho (1); Nelson 
Tavares (2); Ana Camacho (2); Pedro Leão Neves (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Serviço de Cardiologia / Hospitla de Faro E.P.E / Faro / Portugal

A hipertrofia do ventrículo esquerdo surge, quer na população em geral, quer 
nos doentes renais crónicos, como um factor independente de morbilidade 
e mortalidade. A resistência à insulina, a inflamação e a deficiência/insufici-
ência da vitamina D, são novos factores que se associam a maior risco 
cardiovascular, mas cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos. O 
objectivo do nosso estudo, foi o de analisar a relação da vitamina D, da 
inflamação e da resistência à insulina, com o índice de massa do ventrículo 
esquerdo (IMVE), num grupo de diabéticos tipo 2 com doença renal. Foram 
incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66,9 anos 
e filtrado glomerular médio (MDRD) de 50 ml/min, seguidos numa consulta 
de Nefropatia Diabética. Foram analisados vários parâmetros laboratoriais, 
nos quais a 25 OH vitamina D, a resistência à insulina (HOMA -IR), a inflamação - 
interleucina 6 (IL6), factor de necrose tumoral alfa (TNFalfa) e a proteína c 
reactiva de alta sensibilidade (PCRs)–, assim como o IMVE numa população 
diabética tipo 2 com doença renal. Num modelo de correlação de Spearman, 
o IMVE correlacionou -se significativamente com o TNFalfa (r= 0,793 p= 0,001), 
IL6 (r=0,823 p=0,001), PCRs (r=0,610 p=0,001), HOMA -IR (r=0,785 p=0,001) 
e inversamente com a 25 OH vitamina D (r= – 0,837 p=0,001).xNo nosso 
estudo verificou -se que o IMVE se relacionou directamente com a inflamação 
e resistência à insulina e inversamente com os níveis de vitamina D. No 
sentido de se determinar se estes novos factores de risco se comportam 
como marcadores ou verdadeiros factores de risco, serão necessários estudos 
que mostrem que a sua correcção se associa com a melhoria do prognósti-
co. Estes estudos deverão ainda ser prospectivos e randomizados, realizados 
em doentes com diferentes características e substratos clínicos.

 PO -QU012 

MARCADORES PRECOCES DA ATEROSCLEROSE EM DIABÉTICOS TIPO 2 
COM DOENÇA RENAL.

Ana Paula Silva (1);: Ana Cabrita (1); Anabela Malho Guedes (1); Ana Pinho (1); Patricia 
Guilherme (2); Ana Camacho (2); Pedro Leão Neves (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Cardiologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal

A disfunção endotelial, o stress oxidativo, o hiperparatiroidismo secundário 
e a inflamação desempenham um papel importante no desenvolvimento da 
aterosclerose e no aumento do risco cardiovascular nos diabéticos. O espes-
samento do complexo íntima -média carotídeo (CIMC) tem sido amplamente 
utilizado como um marcador sub -clínico da presença e/ou da progressão 
da doença aterosclerótica e do risco cardiovascular em diabéticos tipo 2, 
sendo este risco 2 -3 vezes mais elevado, na presença de doença renal. O 
nosso objectivo foi o de avaliar a influência da inflamação, stress oxidativo 
e hiperparatiroidismo no espessamento do CIMC em diabéticos tipo 2 com 
doença renal. Foi realizado um estudo transversal com 90 diabéticos tipo 
2 (f=32, m=58), com idade média de 67, 3 anos e um filtrado glomerular 
médio (MDRD) de 66 ml/min, seguidos numa consulta de Nefropatia Diabé-
tica. Foram analisados vários parâmetros laboratoriais, da inflamação – 
interleucina 6 (IL6) e factor de necrose tumoral alfa (TNFα) – e de stress 
oxidativo (malonaldeído), metabolismo mineral (PTH, cálcio, fósforo). Num 
modelo de regressão linear simples, os seguintes parâmetros relacionaram-
-se com a espessura do CIMC: idade (r=0,233 p= 0,027), malonaldeído 

Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:64Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:64 17-03-2011   18:04:0117-03-2011   18:04:01



Port J Nephrol Hypert 2011; 25(1): 55-107    65

CMYKP

25th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

(r=0,638 p=0,001), PTH (r=0,214 p=0,043), colesterol total (r=0,218 p=0,039), 
ac.urico (r=0,307 p= 0,003), IL -6 (r=0,308 p=0,003) e TNFα (r=0,384 
p=0,001). Num modelo de regressão múltipla verificou -se que apenas o 
TNFα (r=0,330 p=0,013) e o malonaldeído (r=0,531 p=0,001) se relaciona-
ram, de modo independente, com o CIMC. Neste estudo verificou -se que o 
stress oxidativo e a inflamação influenciaram de modo independente a 
espessura do CIMC, podendo ser considerados marcadores mais precoces 
da aterosclerose sub -clínica em doentes diabéticos com doença renal.

 PO -QU013 

ACIDOSE LÁCTICA ASSOCIADA À METFORMINA

Carolina Guedes (1); Hugo Silva (2); Josefina Santos (2); Luísa Lobato (2); António 
Cabrita (2)

(1) Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga / Santa 
Maria da Feira / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: A metformina é um antidiabético oral da classe das biguanidas. 
Actua através da diminuição da resistência à insulina e da gluconeogénese 
hepática da alanina, piruvato e lactato. A incidência de acidose láctica (AL) 
associada à metformina é rara (5 casos em 100 000 doentes -ano), mas 
acompanha -se de mortalidade elevada. Normalmente associa -se à presen-
ça de comorbilidades, como insuficiência renal crónica (IRC), insuficiência 
cardíaca (IC), doença hepática crónica, alcoolismo ou intercorrências, nome-
adamente infecção ou choque. Objectivo: Estudo retrospectivo dos casos 
de AL associada à metformina no Serviço de Nefrologia do CHP. Material 
e métodos: Revisão dos casos de AL associada à metformina internados 
no Serviço de Nefrologia de 2005 a 2010. Foram incluídos todos os doen-
tes medicados com metformina e com AL, definida como acidose com 
lactatos ≥5 mmol/L. O tratamento estatístico foi efectuado com o SPSS®. 
Resultados: Foram admitidos 9 doentes diabéticos com idade média de 
74,4 anos. Constatou -se que 8 doentes tinham HTA, 5 cardiopatia, (2 deles 
com IC) e 5 IRC, com filtração glomerular (TFG) média, calculada pela fór-
mula MDRD, de 40,1 mL/min. Na admissão os 9 doentes apresentaram 
agudização da função renal com TFG média: 7,3 mL/min. Constatou -se em 
média um pH: 7,05, bicarbonatos: 8,3 mmol/L, lactatos 12 mmol/L, paCO2: 
30 mmHg e glicemia 84 mg/dL. A glicemia na admissão correlacionou -se 
inversamente com a TFG na alta (coeficiente de correlação 0,73, p < 0,05). 
Foi identificado factor precipitante em todos os doentes; infecção em 5 (2 
destes tinham IC descompensada associada e 2 desidratação), desidratação 
em 2, contraste e desidratação em 1 e IC descompensada em 1. Todos os 
doentes necessitaram de técnica de substituição renal (TSR) em média 
durante 5,2 ± 3,0 dias. Apenas o grupo de doentes com infecção teve 
necessidade de vasopressores e 4 destes de ventilação mecânica. O tempo 
médio de internamento foi de 15 ± 6,6 dias (máximo: 23 e mínimo: 6). Não 
se verificou nenhum óbito. Na alta 8 dos 9 doentes recuperaram função 
renal com TFG média: 39,3 mL/min. Discussão: Os nossos resultados mos-
traram que à excepção de um doente, todos cumpriam as contra -indicações 
para o uso da metformina. A idade associada à presença de 1 ou mais 
comorbilidades e um factor precipitante resultaram na AL. À semelhança 
de outras séries, as TSR foram eficazes na resolução rápida da AL. A 
nossa série permitiu antever que a glicemia à admissão poderá ser um 
factor de prognóstico nestes doentes. Conclusão: A AL associada à metfor-
mina é uma complicação grave e potencialmente fatal. Com base na sua 
experiência os autores recomendam uma maior restrição no uso da metfor-
mina principalmente nos doentes com idade avançada e/ou com comorbi-
lidades associadas como nefropatia e cardiopatia.

 PO -QU014 

METABOLISMO MINERAL, INSULINO -RESISTÊNCIA E INFLAMAÇÃO

Ana Cabrita (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); Carlos Carneiro (2); Ana Silva (1); 
Marília Faísca (3); Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal
(2) Serviço de Medicina / Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio / Portimão / Portugal
(3) Laboratórios Gnóstica / Laboratórios Gnóstica / Faro / Portugal

As alterações do metabolismo mineral e a inflamação são condições 
prevalentes nos doentes insuficientes renais crónicos e associadas a 

morbilidade e mortalidade cardiovasculares. Alguns estudos sugerem 
que a hormona paratiroideia (PTH) está associada a insulino -resistência. 
Poucos estudos têm analisado a relação entre parâmetros do metabo-
lismo mineral e a inflamação. O objectivo do estudo foi avaliar a relação 
entre PTH, inflamação e insulino -resistência em doentes diabéticos tipo 
2 com nefropatia diabética. Tratou -se de um estudo transversal realiza-
do em 50 diabéticos tipo 2 (f =18; m = 32), com idade média de 66.9 
anos e taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) de 50 ml/min/1.73 
m2 seguidos em Consulta de Nefropatia Diabética. Foram avaliados 
parâmetros relacionados com o metabolismo mineral, inflamação e 
insulino -resistência (HOMA -IR). Na análise estatística foi realizada esta-
tística descritiva e usada a correlação de Spearman. A PTH correlacionou-
-se negativamente com a 25 -OH -VitD (r =  -0.528, p = 0.001) e TFGe (r 
= – 0.444, p = 0.018) e positivamente com o HOMA -IR (r = 0.456, p = 
0.001), TNF alfa (r = 0.456, p = 0.001), IL 6 (r = 0.669, p = 0.001) e 
PCR alta sensibilidade (r = 0.448, p = 0.001). Estando os níveis da 
vitamina D, a inflamação e a insulino -resistência associadas ao risco 
cardiovascular, deverão ser conduzidos estudos no sentido de se avaliar 
se a redução da PTH interfere nestes parâmetros e se esta interferência 
influencia o risco cardiovascular.

 PO -QU015 

FACTORES PREDITORES DE PROGRESSÃO NA NEFROPATIA IGA

Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); Francisco Ferrer (1); Karina Lopes (1); Carlos Botelho 
(1); Patricia Cotovio (1); Maria João Marques (1); Fernanda Carvalho (2); Armando 
Carreira (1)

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

Introdução: A Nefropatia de IgA (NIgA) é a glomerulopatia primária com 
maior prevalência mundial, com grande heterogeneidade clínica e prog-
nóstico variável. Objectivos: Identificar factores clínicos/ histológicos 
com impacto prognóstico na NIgA. Material e métodos: Estudo obser-
vacional e retrospectivo dos casos de NIgA diagnosticados entre 1990 
e 2010 por biópsia renal no Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar 
de Coimbra e, observadas no Laboratório de Morfologia Renal do Hos-
pital Curry Cabral; revisão de biópsias renais e consulta de processos 
clínicos. Resultados: Foram diagnosticados 63 casos de NIgA num total 
de 402 biópsias renais. O tempo de seguimento foi de 6.2±5.8 anos. 
Não se verificaram óbitos. Excluídos os casos secundários de NIgA (n=9), 
Púrpura de Henoch -Schönlein (n=2) e perda de follow -up (n=3). Defi-
nidos dois grupos, I e II, respectivamente de doentes sem e com pro-
gressão para Doença renal crónica terminal (DRCT). Na tabela 1 
apresentam -se as características clínicas e na tabela 2 as características 
histológicas dos grupos.

Tabela 1

Características clínicas

 
 Grupo I 
(n=39) 

 Grupo II 
(n=10) 

 p -value 

 Idade (anos; média ± desvio padrão)  35.5 ± 13  37 ± 16  ns 

 sexo masculino (%)  64  70  ns 

 Manifestação clínica inicial (%) 
 – Hematoproteinúria 
 – Hematúria macroscópica 
 – Proteinúria isolada 
 – Síndrome nefrótico 
 – IRA 

 
 61.5 
 18 
 18 
 0 

 2.6 

 
 60 
 0 
 10 
 10 
 20 

 
 ns 
 ns 
 ns 

 0.046 
 0.040 

 DRC (%)  26.3  100  < 0.001 

 HTA (%)  49  90  0.019 

 Proteinúria (gr/ 24h; média ± desvio padrão)  1.7 ± 2.1  4.1 ± 5.8  ns 
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Tabela 2

Características histológicas

 
 Grupo I 
(n=39) 

 Grupo II 
(n=10) 

 p -value 

 Glomeruloesclerose ≥ 50% (%)  7.7  44  0.008 

 Atrofia tubular/ fibrose (%) 
 – ≤ 25% 
 – > 25% a 50% 
 – > 50% 

 
 78 
 22 
 0 

 
 0 

 44.4 
 55.6 

 <0.001

 Necrose (%)  2.8  0  ns 

 Crescentes (%)  11.1  10  ns 

 Hipercelularidade mesangial > 50% (%)  33.3  22.2  ns 

 Hipercelularidade endocapilar (%)  0  10  0.023 

 Hialinose arteriolar (%)  31.3  50  ns 

Conclusão: Os casos de NIgA que cursam inicialmente com Síndrome 
Nefrótico ou IRA têm pior prognóstico, assim como os doentes que apre-
sentam DRC e/ ou HTA no momento da biópsia renal. A Proteinuria é 
superior no grupo com progressão para DRCT, mas sem significado esta-
tístico. A Glomeruloesclerose severa, a Atrofia tubular/ fibrose intersticial 
desde grau ligeiro e a Hipercelularidade endocapilar são marcadores his-
tológicos de risco.

 PO -QU016 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO DE SÍNDROME HEMOLÍTICO 
URÉMICO DE NOVO

Patrícia Neto (1); Karina Lopes (2); Fernando Macário (1); Rui Alves (1); Henrique Vieira 
Gomes (1); Alfredo Mota (3); Mário Campos (1)

(1) Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Urologia e Transplantação renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

Os autores apresentam o caso de um doente de raça caucasiana, do sexo 
masculino, com 33 anos de idade, submetido em Maio de 2010 a trans-
plante renal com rim de cadáver (dador: homem de 23 anos, vítima de 
TCE), CMV (D+/R+). Tinha antecedentes patológicos de Insuficiência renal 
crónica de etiologia indeterminada em hemodiálise desde há cerca de 7 
anos, hipertensão arterial severa, hipertrigliceridémia severa, pancreatite 
crónica neste contexto e trombocitopenia por hiperesplenismo. Não fez 
terapêutica de indução por ser uma situação de baixo risco imunológico 
(PRA de 0%, 4 compatibilidades HLA), tempo de isquémia fria (15H15min), 
com esquema de manutenção inicial constituído por ácido micofenólico 
(1440 mg/dia), tacrolimus LP (0.20 mg/kg – 16 mg) e prednisona 20 mg/
dia. Apresentou função imediata, porém com HTA severa. Ao 4º dia pós-
-operatório constatou -se um agravamento da função do enxerto renal (em 
D3 a creatinina sérica passou de 2,92 para 3,15 mg/dL) associada a que-
da abrupta na contagem de plaquetas (em D2 97.000 para 19.000/μL), 
Hemoglobina sérica (em D2 de 10,4 para 7,6 g/dL) e elevação dos níveis 
séricos da Lactato Desidrogenase (LDH 1485 U/L). Suspendeu -se tacrolimus 
e o ácido micofenólico e introduziu -se everolimus em D5. O Teste de 
Combs (directo e indirecto) foi negativo, o nível sérico de haptoglobina 
estava diminuído porém foram encontrados <3% de esquizócitos no sangue 
periférico. O EcoDoppler do enxerto renal não apresentou alterações. A 
pesquisa de CMV e BK vírus no sangue e na urina foram negativos. O 
nível sérico da enzima ADAMTS 13 mostrou -se normal. Obteve -se melhoria 
do controlo tensional. Apesar das atitudes adoptadas em D9 mantinha 
parâmetros de hemólise (Hb 6,6 g/dL, plaquetas 31.000/μL e L.D.H 926 
U/L) e agravamento da função do enxerto (7,24 mg/dL) com diurese man-
tida, pelo que iniciou plasmaferése diária (1,5 x o volume plasmático) com 
plasma fresco inactivado. O doente manteve -se sem perturbações neuro-
lógicas. Realizou 14 sessões de plasmaferése diária e 3 sessões de Hemo-
diálise (de D9 a D12) com recuperação da função do enxerto renal acom-
panhada pelo desaparecimento dos marcadores de hemólise. À data de 
alta apresentava creatinina sérica de 2.39 mg/dL e aos 6 meses 1.0 mg/
dL, sem evidência de recidiva de SHU. O doente tem apresentado agudi-
zações da pancreatite crónica relacionadas com a hipertrigliceridémia 
severa (agravada pelo uso de inibidor mTOR).

 PO -QU017 

GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA – CASUÍSTICA 
DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Anabela Malho Guedes (1); Helena Viana (2); Fernanda Carvalho (2); M João Galvão 
(2); Ana Rita Santos (2); Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço Nefrologia / H. Faro / Faro / Portugal
(2) Laboratório Morfologia Renal / H. Curry Cabral / Lisboa / Portugal

A glomerulonefrite (GN) crescêntica, uma manifestação de lesão glomeru-
lar severa, é mediada por imunocomplexos, anticorpo anti -membrana basal 
glomerular (anti -GBM) ou pauci -imune (ANCA). As últimas caracterizam -se 
por uma evolução rápida, com perda de função renal. O rápido reconhe-
cimento, diagnóstico e terapêutica são preponderantes. Os autores fizeram 
revisão de todas as GN pauci -imunes e doenças anti -GBM biopsadas nos 
últimos 21 anos de um Serviço de Nefrologia. Do total de 22, foram 
estudados 13 doentes (11M; 2F), com 52,5 ± 14,0 anos e tempo de segui-
mento 41,6 ± 51,9 meses. Da avaliação inicial salienta -se HTA em 77,0%, 
macrohematuria em 69,2%, proteinúria em 76,9%, creatinina 7,7 ± 2,7 mg/
dl, ANCAp em 30,8 %, ANCAc em 7,7%, anti -GBM em 23, 1%, scores 
médios: BVAS: 20,0; FFS: 1,9; VDI: 5,0. A biópsia renal (nº glomérulos 
10,8 ± 5,8), crescêntica em 30,8%, apresentava necrose fibrinóide glome-
rular em 69,2%, ruptura da cápsula em 69,2%, infiltrado intersticial grave 
em 53,8%, fibrose grave em 69,2% e necrose vascular em 38,5%. Em 5 
poliarterites microscópicas, 2 granulomatoses de Wegener, 1 doença de 
anti-GBM, 2 doenças de Goodpasture, 3 GN extracapilar terminais, foi 
prescrita corticoterapia em 84,6%, plasmaférese em 38,5%, ciclofosfamida 
em 46,2%. Iniciando hd no internamento 69,2%. A sobrevida renal foi de 
34,8 ± 22,7 meses, a taxa de mortalidade de 46,2%.

 PO -QU018 

UTILIZAÇÃO DA DARBEPOETINA ALFA MENSAL EM DOENTES COM DOENÇA 
RENAL CRÓNICA: EXPERIÊNCIA DE 5 ANOS NUM ÚNICO CENTRO

António Sousa (2); Joana Leite (1); Larisa Veverita (1); Soraia Pimenta (2); Marta Ferreira 
(2); Rui Azevedo (2); Francisco Agostinho (2)

(1) Serviço Medicina / Hospital Doutor José Maria Grande (Portalegre) / Portalegre / 
Portugal
(2) Unidade Funcional de Nefrologia / Hospital Doutor José Maria Grande (Portalegre) 
/ Portalegre / Portugal

Introdução: A anemia é uma alteração frequente na doença renal crónica 
(DRC), com impacto na qualidade de vida dos doentes (dts). A darbepo-
etina alfa (DA) é um agente estimulador da eritropoiese que permite a 
correcção eficaz da anemia na DRC pré -diálise. O objectivo deste estudo 
foi avaliar a eficácia da DA através da manutenção dos níveis de hemo-
globina (Hb) dentro dos valores alvo nesta população de dts. Métodos: 
Estudo observacional, prospectivo, não comparativo e realizado num úni-
co centro. Foram avaliados os dts com DRC estadios 3 a 5 com anemia, 
após exclusão de situações de neoplasia, hiperparatiroidismo grave, infla-
mação/infecção crónica, e que receberam DA quinzenal por via subcutânea 
(SC) até se encontrarem estabilizados (baseline), passando posteriormen-
te para uma administração mensal. Foram registados os valores de Hb e 
de outros parâmetros laboratoriais até um máximo de 60 meses, com 
avaliações de 3 em 3 meses. Consideraram -se valores de Hb alvo normais 
os valores entre 11 e 13 g/dl para datas das visitas anteriores a Janeiro de 
2009 e entre 10 e 12 g/dl para datas posteriores. Resultados: Foram 
analisados 204 doentes, 122 (69,8%) do sexo feminino, com média de 
idades de 74,5 (variação: 36 -95) anos e um peso médio de 67 (variação: 
41 -104) kg. Setenta e cinco (36,8%) dts eram diabéticos. As principais 
etiologias da DRC foram a nefroangiosclerose (49,5 %), nefropatia diabé-
tica (20,6%) e desconhecida (16,2%). O tempo mediano de estabilização 
da dose foi de 3 meses e o de seguimento de 23 meses. A percentagem 
média de dts com valores de Hb alvo normais na fase de administração 
mensal foi de 50,3% sendo superior à da fase de administração quinzenal 
(46,8%), tal como esperado. Em 648 (48,6%) das 1334 visitas realizadas, 
o valor de Hb esteve fora do alvo, estando acima em 524 (39,3%) e 
abaixo em 124 (9,3%). Em 93 visitas (7,2%) esteve acima dos 14 g/dl. Ao 
longo dos 60 meses, verificaram -se diminuições da Hb média (12,8 g/dl 
até 11,9 g/dl) e das percentagens de valores de Hb > 14 g/dl (18,2% até 
0%) e Hb > 13 g/dl (37,9% até 0%). Conclusões: No período de tempo 
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considerado a DA foi eficaz na correcção e manutenção dos valores de Hb 
neste grupo de dts com DRC. Em mais de 50% das visitas o valor da Hb 
esteve dentro dos valores alvo considerados. A descida progressiva ao 
longo do estudo, quer dos valores de Hb médios quer dos valores de Hb 
> 13 e 14 g/dl traduzem as alterações das recomendações para o tratamen-
to da anemia nestes dts.

 PO -QU019 

ALCAPTONÚRIA E DOENÇA RENAL: A PROPÓSITO DE DUAS IRMÃS

Bernardo Faria (1); Joana Vidinha (1); Cátia Pêgo (1); Hugo Correia (2); Jesus Garrido (1); 
Carla Lima (1); Sérgio Lemos (1); Giovanni Sorbo (1); Edgar Gomes (1); Tânia Sousa (1)

(1) Nefrologia / Hospital São Teotónio / Viseu / Portugal
(2) Radiologia / Hospital São Teotónio / Viseu / Portugal

Alcaptonúria é uma doença autossómica recessiva que consiste na defici-
ência da 1,2 -dioxigenase do homogentisato, enzima que participa na via 
de catabolismo da fenilalanina e tirosina, resultando na acumulação de 
ácido homogentísico (HGA) e dos seus metabolitos no corpo. A tradução 
clínica consiste na ocronose, com escurecimento dos tecidos cartilagíneos 
e osso, artrite afectando a coluna vertebral e as grandes articulações, e 
doença cardíaca valvular. Casos de doença renal crónica (DRC) em doen-
tes com alcaptonúria são raros, mas a sua presença poderá ter um papel 
importante na história natural da doença. Descrevemos uma mulher de 
68 anos, referenciada ao programa de diálise peritoneal (DP) da nossa 
unidade, por DRC de etiologia indeterminada para início de terapêutica 
substitutiva renal. A doente referia aumento progressivo da coloração 
escura da urina, esclera, pavilhões auriculares, e da pele da face, tronco 
e membros nos últimos anos. O efluente peritoneal tornava -se escuro 
alguns minutos após drenagem. A doente tinha artrite documentada ima-
giologicamente, afectando coluna e grandes articulações (submetida pre-
viamente a colocação de prótese bilateral da anca), e estenose aórtica 
leve. O diagnóstico de alcaptonúria foi efectuado pela medição de níveis 
elevados (913mg/24h) de HGA na urina. O agravamento progressivo das 
manifestações da doença ocorreu durante o ano que se seguiu, com a 
doente a falecer um ano após o início de DP devido a complicações 
secundárias a estenose aórtica grave. A sua irmã de 70 anos foi avaliada, 
apresentando comparativamente menor intensidade da coloração escura 
da urina, esclera e pavilhões auriculares, ausência de sintomas articulares 
(apesar de imagiologicamente ter sinais de artropatia ocronótica), e ausên-
cia de disfunção cardíaca ou renal. O doseamento do HGA na urina 
(4406mg/24h) confirmou o diagnóstico de alcaptonúria. Apesar da contri-
buição diminuta das células tubulares renais para o metabolismo do HGA, 
que ocorre sobretudo no fígado, estas têm uma função fundamental na 
secreção activa de HGA, aumentando a sua remoção corporal. Descrevemos 
2 irmãs alcaptonúricas com evoluções totalmente distintas da doença. A 
doente com curso benigno tinha função renal normal, o que permitia maior 
excreção de HGA do que a sua irmã, na qual o envolvimento articular, 
cutâneo e cardíaco da doença teve um agravamento progressivo acompa-
nhando a deterioração da função renal. Esta descrição confirma que a 
função renal pode ser um factor importante determinando a história natu-
ral da doença.

 PO -QU020 

TROMBOSE VENOSA: APRESENTAÇÃO INICIAL DE UMA GLOMERULOPATIA 
PRIMÁRIA – CASO CLÍNICO

Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); Fátima Costa (1); Francisco Ferrer (1); Karina Lopes (1); 
Carlos Botelho (1); Patricia Cotovio (1); Maria João Marques (1); Armando Carreira (1)

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

A prevalência da trombose da veia renal (TVR) é difícil de estabelecer, 
dado que a maioria dos casos ocorre de forma insidiosa e assintomática. 
Apesar da TVR ter múltiplas etiologias, esta ocorre maioritariamente em 
doentes com Síndrome nefrótico e com Carcinoma de células renais. 
Apresenta -se o caso de um doente com 36 anos, aparentemente saudável 
até Fevereiro de 2009, aquando desenvolveu quadro de isquémia aguda 
do membro inferior direito secundário a trombose venosa major envolven-
do as Veias ilíacas, sistema venoso profundo de ambos os membros 
inferiores e Veia cava inferior com extensão para a veia renal esquerda. 

Os estudos complementares evidenciaram microhematúria e proteinúria 
300mg/dL na Sumária de urina, sem hipoalbuminémia, dislipidémia ou 
retenção azotada. O estudo genético diagnosticou trombofilia composta 
(heterozigotia para os genes da Protrombina, PAI, MTHFR C677T, MTHFR 
A1298C e ACE ins/del). Rastreio oncológico, síndrome antifosfolipídico e 
patologia autoimune foi negativo. Efectuada fibrinólise de urgência, 
iniciando -se posteriormente heparinoterapia. Evolução favorável, tendo 
tido alta sob anticoagulação oral. Em Janeiro de 2010 o doente recorreu 
ao Serviço de Urgência por dor no flanco direito. Sumária de urina com 
microhematúria e nitritos positivos, tendo tido alta com antibiótico; reso-
lução do quadro álgico nos dias seguintes. Em Maio de 2010 foi internado 
por quadro edematoso generalizado de instalação progressiva nos quatro 
meses precedentes. Apresentava proteinúria nefrótica (>10gr/24h), hipoal-
buminemia e dislipidemia severas, com função renal normal. Excluídas 
causas secundárias de Síndrome nefrótico. Ecodoppler renal com imagens 
sugestivas de trombos parcais em alguns ramos da veia renal direita. 
Repetido estudo oncológico, que foi negativo. Iniciou tratamento sintomá-
tico e medidas anti -proteinúricas inespecíficas com IECA e ARA II. A biop-
sia renal percutânea diagnosticou uma Nefropatia Membranosa. Realizou 
3 pulsos de Metilprednisolona 1gr, seguido de Prednisolona oral 0.5mg/
Kg/dia e Ciclosporina 3.5mg/Kg/dia. Manteve anticoagulação oral. Actual-
mente encontra -se clinicamente assintomático, mantendo função renal 
normal e com remissão parcial da proteinúria (faixa de 5gr/24h). O caso 
clínico representa uma associação invulgar de factores de risco trombóti-
co. Salientamos a importância de se fazer um estudo exaustivo da protei-
núria nefrótica/ Síndrome nefrótico em doentes com trombose venosa, 
dado poder ser a manifestação inicial de uma Glomerulopatia primária.

 PO -QU021 

NEFRITE LÚPICA: SIGNIFICADO PROGNÓSTICO DA IDADE, FILTRAÇÃO 
GLOMERULAR E RESPOSTA AO TRATAMENTO

Hugo Silva (1); Pedro Aguiar (1); Cristina Freitas (1); Josefina Santos (1); Rámon Vizcaíno (1); 
Luísa Lobato (2); António Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Hospital Santo António – CHP / Porto / Portugal
(2) Anatomia Patológica / Hospital Santo António – CHP / Porto / Portugal

Introdução: A nefrite lúpica (NL) é uma manifestação frequente do lúpus 
eritematoso sistémico (LES). O prognóstico tem melhorado com o tratamen-
to mais eficaz e precoce. Objectivo: Análise dos dados clínico -patológicos, 
tratamento e factores predictores do prognóstico. Pacientes e métodos: 
Análise retrospectiva de 30 doentes com NL comprovada em biópsia entre 
2005 e 2010. Resultados: Trinta doentes (28 M/2 H) com 30,4±10 anos. Em 
23,3% a primeira manifestação do LES foi a NL, 46,7% tinham diagnóstico 
prévio de LES tratados com prednisolona (PR) e hidroxicloroquina. 
Apresentaram -se com microhematúria 29 doentes, 7 com proteinúria não 
nefrótica e 18 (60%) com proteinúria nefrótica; filtração glomerular (FG) pela 
fórmula MDRD de 71,1±37,6 ml/min e 12 (40%) com insuficiência renal agu-
da (IRA), com idade 34±9 anos vs. 28±10 anos dos com função renal normal. 
A histologia revelou classe IV em 63% com FG inicial 60,3mL/min, aos 6 
meses 93,4mL/min e ao follow -up (Fup) 53,4mL/min; Classe III em 13,3% 
com FG inicial de 85,2mL/min, aos 6 meses 63,3mL/min e ao Fup de 57,5mL/
min; Classe V em 10% com FG inicial de 107,3mL/min, aos 6 meses 129,0mL/
min e ao Fup 110,7mL/min; Classe II em 10% com FG inicial 85,3mL/min, aos 
6 meses 98,7mL/min e ao Fup 55,5mL/min. A terapêutica de indução foi com 
PR e ciclofosfamida (CFF) em 73,3% e de manutenção com micofenolato de 
mofetil (MMF) e PR em 23,3% e Azatioprina e PR em 46,7%. Fup de 88±65 
meses. Em comparação com a FG à apresentação (71,1±37,6ml/min), a FG 
aos 6 meses foi 90.6±36.6mL/min (p -0,03), aos 12 meses 85.4±36.8mL/min 
(p -0,15) e ao Fup 61,5.±39.8mL/min (p -0,29). O título de dsDNA à apresen-
tação era de 232,6mg/dL versus 63,4 aos 6 meses (p -0,04). Aos 12 meses 
e Fup, os títulos eram de 84,8 e 72,1mg/dL respectivamente. Aos 6 e 12 
meses, 3 tinham proteinúria nefrótica. Recidivas renais em 12 doentes (40%) 
e 7 recidivas extra -renais. O tratamento de resgate foi MMF e PR em 58,3% 
ou CFF e PR em 16,7%. Encontrámos uma correlação inversa entre a idade 
ao diagnóstico e a FG inicial (p=0,04). A infecção foi a complicação do 
tratamento mais frequente (16,7% dos doentes) e a causa de morte do 
único óbito registado. Cinco doentes (16,7%) iniciaram diálise 51± 45 meses 
após o diagnóstico tendo FG à apresentação de 48,9±36,9mL/min vs 74,5±37,3 
dos restantes. Conclusão: A idade foi um predictor de IRA à apresentação e 
de resposta ao tratamento. A forma mais frequente de apresentação foi a 
proteinúria nefrótica com microhematúria e a FG à apresentação foi predictor 
de evolução para doença renal terminal. A Classe IV apresentou FG inferior 
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ao diagnóstico que desaparece aos 6 meses e Fup, traduzindo a eficácia da 
imunossupressão. O índice de actividade da doença (dsDNA) e a FG tiveram 
resposta máxima aos 6 meses; Estes achados podem sustentar que os 6 
meses serão o momento ideal de avaliação da resposta terapêutica.

 PO -QU022 

FUNÇÃO RENAL NO PRIMEIRO ANO APÓS O TRANSPLANTE: QUAL A SUA 
IMPORTÂNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO A LONGO PRAZO?

Carlos Botelho (1); Patrícia Aires (1); Catarina Romãozinho (1); Lidia Santos (1); Rui 
Alves (1); Fernando Macário (1); Alfredo Mota (1)

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

Introdução: A utilização de novos esquemas imunossupressores resultaram 
na diminuição significativa da incidência de episódios de rejeição aguda 
no período pós transplante renal. No entanto, a taxa anual de perda do 
enxerto renal permanece relativamente elevada, atingindo 5% em algumas 
das séries descritas. Objectivo: O objectivo deste estudo foi determinar o 
impacto da Creatinina Sérica (CrS) no primeiro ano após o transplante 
renal, na sobrevivência do enxerto a longo prazo. Material e métodos: 
Análise retrospectiva dos processos de 489 receptores de transplante renal 
de dador cadáver, no período compreendido entre Janeiro de 2006 e 
Setembro de 2009. Os doentes foram divididos em 3 grupos (G1, G2 e 
G3) de acordo com o valor da CrS no final do primeiro ano após o Trans-
plante Renal (TR): G1, CrS < 1,2 mg/dL; G2 1,2≤CrS≤1,7 md/dL e G3: CrS> 
1,7 mg/dL. Procedeu -se à análise comparativa dos seguintes parâmetros: 
características demográficas dos receptores e dadores, causa de morte do 
dador, tempo de duração da terapêutica dialítica pré -TR; tempo de isqué-
mia fria, imussopressão, variáveis imunológicas (compatibilidades HLA e 
PRA), função tardia do enxerto (FTE) e ocorrência de episódios de rejeição 
aguda. Resultados: No G1 a taxa de sobrevivência do enxerto renal aos 2 
e 3 anos após transplante foi de 100% e 98,6% respectivamente; no G2 
foi de 98,25% aos 2 e 3 anos e 94,4% no que respeita ao G3. Os tempos 
médios de sobrevivência do enxerto foram de 56,6 meses, 56,4 meses e 
53,6 meses em G1, G2 e G3 respectivamente. A análise efectuada demons-
trou diferenças estatisticamente significativas entre os 3 grupos no que 
respeita ao sexo e idade do dador, número de compatibilidades HLA, 
ocorrência de episódios de rejeição aguda e FTE, constituindo estes parâ-
metros factores preditores independentes da sobrevivência do enxerto a 
longo prazo. A sobrevivência do enxerto renal não foi influenciada por 
nenhum outro parâmetro analisado. Conclusão: O valor da Creatinina 
Sérica no primeiro ano após o Transplante Renal constitui um importante 
factor preditor da sobrevivência a longo prazo do enxerto renal. A CrS 
constitui um marcador simples e prático na identificação de doentes com 
risco de perda do enxerto renal. A longo prazo a sobrevivência do enxer-
to renal poderá ser alcançada através da conservação da função renal no 
primeiro ano após o TR.

 PO -QU023 

FACTORES QUE INFLUENCIARAM A TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 
NOS DOENTES COM ENXERTO FUNCIONANTE AOS 10 ANOS

Ana Cortesão Costa (1); José Guerra (1); Alice Santana (1); Sónia Silva (1); Clara Mil-
-Homens (1); António Gomes da Costa (1)

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

Introdução: A ausência de função imediata, a ocorrência de rejeição agu-
da e o número de identidades HLA são, entre outros, factores consensu-
ais que influenciam a sobrevivência do receptor e do enxerto. Analisámos 
retrospectivamente os doentes transplantados na nossa unidade que atin-
giram 10 anos de enxerto com clearance de creatinina > 40 ml/min, no 
sentido de avaliar se estes factores continuaram a ser influentes na sobre-
vivência do enxerto renal a longo prazo. População e métodos: Dos 222 
doentes transplantados na nossa unidade há pelo menos 10 anos foram 
seleccionados aqueles que apresentavam função do enxerto superior a 40 
ml/min. Estes 103 doentes foram posteriormente divididos em dois grupos: 
Grupo A doentes com função do enxerto superior a 65 ml/min e Grupo B 
doentes com função do enxerto entre os 40 e os 65 ml/min. Ambos os 

grupos foram posteriormente analisados e comparados em relação às 
variáveis descritas. Resultados:

Tabela 1

Características da População

 População (n)  103 

 Sexo Masculino  66% 

 Idade Média (anos)  47.7 ± 11.6 

 DGF  6% 

 Rejeição em 1 ano  46.6% 

 Idade Média do Dador (anos)  30.2 ± 13.3 

 Causa de Morte – Trauma  76.7% 

 TIF (Horas)  19.5 ± 3.8 

 DM Pós Transplante  28.2% 

 Clcreatinina (ml/min)  69.1 ± 20.6 

Tabela 2

Análise Comparativa dos Grupos A e B

  Grupo A  Grupo B  p 

 População (n)  50  53  ns 

 Sexo Masculino  66%  69%  ns 

 Idade Media (anos)  38.9 ± 10.6  46.1 ± 11.6  0.001 

 DGF  6%  6%  ns 

 Rejeição em 1 ano  40%  53%  ns 

 Idade Média do Dador (anos)  23.1 ± 11  35.1 ± 13  0.001 

 Causa de Morte – Trauma  90%  64%  0.002 

 TIF (horas)  19.7  19.8  ns 

 DM Pós Transplante  20%  35.4%  0.07 

 Clcreat (ml/min)  83.4 ± 11.7  53.2 ± 7.2  0.03 

Relativamente ao grau de sensibilização e número de identidades HLA os 
dois grupos não apresentaram diferenças com significado estatístico. Con-
clusões: Na análise destes dois grupos de doentes, aos 10 anos pós 
transplante, factores como a rejeição aguda e a função imediata não se 
mostraram decisivos na estratificação da função renal. Os factores que 
condicionaram diferença entre a clearance de creatinina no Grupo A e 
Grupo B foram a idade do dador e a causa de morte.

 PO -QU024 

ECODOPPLER SERIADO DO ENXERTO RENAL: VALE A PENA?

Ana Cortesão Costa (1); Alice Santana (1); José Guerra (1); Sónia Silva (1); Clara Mil-
-Homens (1);
José Mendes do Vale (2); Luís Vítor (3); António Gomes da Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria CHLN -HSM 
/ Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Cirurgia II / Hospital de Santa Maria CHLN -HSM / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Imagiologia / Hospital de Santa Maria CHLN -HSM / Lisboa / Portugal

A trombose da veia renal é uma complicação pouco frequente após o trans-
plante renal, ocorrendo em menos de 5% dos casos. O espectro de sinais e 
sintomas é vasto, e varia desde anúria de instalação súbita e dor no enxerto 
até à ausência de qualquer sintomatologia numa fase mais precoce. É uma 
complicação grave que frequentemente leva à perda do enxerto renal contudo 
quando o diagnóstico é efectuado precocemente permite uma intervenção 
terapêutica que pode salvar o órgão. O estudo ecográfico com doppler é um 
método não invasivo com elevada especificidade e sensibilidade para o diag-
nóstico. Na nossa unidade a ecografia com doppler é feita seriadamente por 
rotina em todos os doentes transplantados no período após o transplante e 
permitiu efectuar o diagnóstico precoce de trombose parcial da veia renal em 
8 doentes. Em 5/8 doentes o diagnóstico foi feito no 1º mês após o trans-
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plante e nos restantes no 2º, 3º e 5º meses. Apenas um doente apresentava 
como sintomatologia edema do membro inferior homolateral, nos restantes 7 
casos não existia nenhuma alteração clínica e o diagnóstico foi efectuado em 
doppler de rotina. Em todos os casos foi instituída terapêutica anticoagulan-
te, inicialmente com heparina de baixo peso molecular e posteriormente com 
anticoagulação oral com varfarina, que foi mantida durante um período míni-
mo de seis meses. Em todos os doentes ocorreu repermeabilização completa 
da veia. Não identificámos factores de risco para trombose venosa nestes 
doentes. A idade média do dador foi 51 ±7 anos, e a idade do receptor 41 
±11 anos. A etiologia da IRC foi ADPKD em 2 casos, GNC em 2, desconhecida 
em 3 e hereditária não classificada no restante. O tempo de diálise antes do 
transplante foi muito variável entre 7 e 192 (média 87 ± 67) meses. Dos 8 
doentes apenas 1 apresentou função tardia do enxerto e não se registaram 
episódios de rejeição aguda. Em conclusão, a realização de eco -doppler por 
rotina nos nossos doentes permitiu o diagnóstico precoce de complicações 
vasculares tratáveis. Mais estudos são necessários para estabelecer a perio-
dicidade com que este exame deve ser efectuado após o transplante renal.

 PO -QU025 

NOCARDIOSE DISSEMINADA EM RECEPTOR DE ENXERTO RENAL

Ana Cortesão Costa (1); Gislaine Ono (2); Fernanda Pita (2); José Osmar Medina (2)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria CHLN -HSM 
/ Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Transplantação Renal / Hospital do Rim e Hipertensão / São Paulo / Brasil

Doente de 35 anos, residente no Brasil, transplantado renal há 4 anos, sob 
terapêutica imunossupressora tripla (ciclosporina, prednisona e azatioprina). 
Desde há 6 meses sob dose alta de corticóide (0,5 mg/kg/dia) devido a nefro-
patia membranosa no enxerto. O doente procurou atendimento médico com 
história de dor e tumefacção na região cervical anterior com duas semanas de 
evolução. Negava febre ou outras queixas na admissão. A ultrassonografia 
mostrou imagem sugestiva de abcesso do lobo tiroideu direito. Foi feita 
punção aspirativa com saída de secreção purulenta, porém sem isolamento 
de agente infeccioso. Instituída terapêutica empírica com ceftriaxona e clinda-
micina, no entanto sem melhoria clínica, pelo que foi feita drenagem cirúrgica 
da colecção. Devido aos achados no intra -operatório foi feita hemitiroidectomia 
direita com paratiroidectomia parcial ipsilateral. Dois dias após o procedimen-
to, o doente apresentou confusão mental seguida de crise convulsiva tónico-
-clónica generalizada, sendo transferido para a unidade de cuidados intensivos. 
A tomografia de craneo com contraste mostrou imagem de 2,5cm no lobo 
temporal direito, sugestiva de abcesso cerebral. O exame anatomopatológico 
evidenciou: tiroidite supurativa crónica; presença de numerosos bacilos filifor-
mes, fortemente positivos pela prata, compatíveis com nocardia; além de 
achado incidental de um microcarcinoma papilifero da tiróide. Após o isola-
mento de nocardia foi realizada tomografia de tórax e abdomén para pesqui-
sa de outras lesões. No estudo imagiológico identificaram -se nódulos de 2,2cm 
e 1,0cm no lobo pulmonar inferior esquerdo e direito, respectivamente, de 
contornos irregulares. Foi inicida terapêutica com trimetropim -sulfametoxazol 
e meropenem endovenosos. Após 30 dias de tratamento, houve melhora 
significativa da lesão cerebral, passando a terapêutica a trimetropim-
-sulfametoxazol por via oral. Actualmente bem, em regime ambulatório, estan-
do no terceiro mês de antibioterapia oral. Nocardia é um actinomiceto aeróbio 
responsável, com relativa frequência, por infecção em doentes imunossupri-
midos. O pulmão é o órgão mais atingido, seguido pela pele e cérebro. A 
tiroidite supurativa é extremamente rara devido ao isolamento anatómico da 
glândula e ao seu rico sistema de drenagem. As sulfanamidas são a terapeu-
tica de escolha e, em casos graves, podem associar -se outros antibióticos, 
como carbapenemes, amicacina e cefalosporinas de terceira geração.

 PO -QU026 

PERFIL LIPIDICO EM DOENTES TRANSPLANTADOS RENAIS

Ana Cortesão Costa (1); Alice Santana (1); José Guerra (1); Sónia Silva (1); Clara Mil-
-Homens (1); António Gomes da Costa (1)

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

Introdução: A hiperlipidemia é reconhecida como um dos principais con-
tribuintes para a aterosclerose acelerada em receptores de enxerto renal. 

A extrapolação a partir de estudos populacionais e de alguns dados em 
pacientes transplantados renais apoia a ideia de que a avaliação e trata-
mento das dislipidemias devem fazer parte da rotina de cuidados pós-
-transplante. O objectivo do presente estudo foi avaliar o perfil lipídico 
em um grupo de transplantados renais seguidos no Hospital de Santa 
Maria. População e métodos: O perfil lipídico foi determinado em todos 
os receptores de transplante renal acompanhados na Consulta Pós-
-Transplante do Hospital de Santa Maria, observados entre 1 e 31 de maio 
de 2010. Os doentes foram subdivididos em dois grupos: o grupo 1, não 
tratados com estatina e grupo 2, aqueles sob terapia com estatina. Estes 
grupos foram analisados relativamente a diversas variáveis: sexo, idade, 
presença de proteinúria (proteinúria/index creatininuria), período de tem-
po em diálise, tempo transcorrido desde o transplante e clearance de 
creatinina. Resultados: Dos 72 doentes observados, 39 (54%) estavam 
medicados com estatinas (grupo 2). Apenas 44% dos 72 pacientes anali-
sados tinham LDL abaixo de 100 mg/dl. No grupo dos doentes tratados 
com estatina, apenas 39,5% tinham proteinúria, em comparação aos 51,5% 
no grupo não tratado.

Tabela

Análise Comparativa dos Grupos 1 e 2

  Grupo 1  Grupo 2  p 

 Meses Pós -Transplante  58 (±48)  108 (±6)  

 Idade Actual  46 (±13)  52 (±12)  

 Sexo Feminino  39%  23%  

 Clcreat MDRD  51 (±16)  58 (±19)  

 Colesterol Total  196 (±50)  188 (±42)  

 HDL  49 (±17)  52 (±17)  

 LDL  118 (±42)  105 (±31)  

Conclusão: Encontrámos uma associação entre o tratamento com estatinas 
e a existência de proteinúria, embora sem relevância estatística, o que 
está de acordo com outros estudos publicados. Não é fácil conseguir o 
perfil lipídico “ideal” na nossa população, e torna -se necessário avaliar o 
risco/benefício no uso de altas doses de estatina, caso a caso.

 PO -QU027 

REJEIÇÃO HUMORAL AGUDA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

C. Botelho (1); P. Aires (1); C. Romãozinho (1); L. Santos (1); R. Alves (1); F. Macário (1); 
A. Mota (1)

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

Introdução: A produção de anticorpos anti -HLA de novo ocorre em cerca de 
17 -20% de todos os Transplantes Renais, encontrando -se associada à redu-
ção da sobrevivência do enxerto renal a longo prazo. Caso clínico: Os auto-
res descrevem o caso clínico de um doente de 24 anos, sexo feminino, com 
antecedentes de hipertensão arterial e Sindroma de Alport com evolução 
para doença crónica do rim estadio 5 e início de programa regular de hemo-
diálise em Janeiro de 2004. Em 8/4/2004 foi submetida a transplante de rim 
dador cadáver. Por toma irregular da terapêutica imunossupressora instituí-
da, verificou -se a perda do enxerto renal em 24/05/2007 e o reinício do 
programa regular de hemodiálise. Internada na Unidade de Transplantação 
Renal dos HUC a 9 -10 -2010 para 2º transplante de rim dador cadáver, apre-
sentando 3 compatibilidades HLA (A1/B1/DR1) e PRA pico de 4 % (cross -macth 
negativo). A terapêutica de indução foi efectuada com Timoglobulina (1,5 
mg/kg/dia, durante 5 dias) associada a Tacrolimus, Micofenolato de Mofetil 
e Metilprednisolona. Sem intercorrências cirúrgicas descritas, apresentou 
diurese imediata com excelente função do enxerto renal – ao 3º dia (D3) 
com Creatinina Sérica (CrS) de 0,8 mg/dL. Em D6 agravamento da função do 
enxerto renal com elevação progressiva da CrS – 1,89 mg/dL em D9. Inicia 
empiricamente pulsus de Metilprednisolona (3 administrações), sem melho-
ria da função do enxerto. Em D12 submetida a Biópsia do enxerto renal que 
revelou rejeição humoral grave. Os anticorpos anti -HLA 1 e 2 (específicos 
para o dador) foram positivos. Perante o diagnóstico de Rejeição Humoral 
Aguda a doente iniciou terapêutica com Plasmaférese – 6 sessões – seguida 
de Imunoglobulina Humana endovenosa (2g/Kg em 2 dias consecutivos), 
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registando -se normalização da função renal (CrS: 0,9 mg/dL) e negativização 
dos anticorpos anti -HLA. Na última avaliação a 28/12/2010 a doente mantém 
clinicamente bem, sem intercorrências dignas e analiticamente CrS: 0,85mg/
dL. Salienta -se o risco de ocorrência de Rejeição Humoral grave numa doen-
te estabilizada do ponto de vista imunológico e submetida a terapêutica 
imunossupressora muito potente. Destaca -se a importância do diagnóstico 
atempado, da análise seriada dos anticorpos anti -dador e da eficácia da 
terapêutica instituida. Os autores apresentam os resultados do follow -up 
subsequente, questionando aspectos diagnósticos e opções terapêuticas.

 PO -QU028 

FACTORES PREDITIVOS DOS CUSTOS DOS INTERNAMENTOS NO 1º ANO 
PÓS -TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Margarida Domingos (1); Dulce Carvalho (1); Miguel Gouveia (2); Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: A escassez de recursos e a necessidade de melhorar o conhe-
cimento da eficácia e segurança da intervenção conduz à necessidade de 
identificar os factores associados à ocorrência de internamentos após trans-
plantação (Tx) renal. Métodos: Analisaram -se as características de 42 doen-
tes seguidos prospectivamente após Tx renal, as variáveis associadas à Tx 
e as intercorrências na hospitalização inicial e reinternamentos. A alocação 
a um de dois protocolos de imunossupressão (IS) baseou -se no risco imu-
nológico (RI), considerando -se alto risco: doentes com <2 compatibilidades, 
PRA> 25% e/ou Tx prévio. Determinaram -se os custos directos e indirectos. 
Utilizaram -se análises univariadas e multivariadas para identificar os factores 
associados ao tempo de hospitalização e custos no 1º ano pós -Tx. Considerou-
-se com significância estatística valores p<0,05. Resultados: Dos 42 doentes, 
25 eram homens, 39 receptores de cadáver (21 enxerto marginal), 6 hipe-
rimunizados, 5 diabéticos, 19 alto RI, 25 apresentaram ≥2 comorbilidades. 
Em média, a idade do receptor foi 51,05 e dador 50,66 anos, tempo em Hd 
94,21 meses e de isquemia fria 15,00 horas, nº mismatches 4,43, creatini-
nemia 1,75mg/dl; PRA 11,74%. Ocorreram 45 reinternamentos, motivados 
pela disfunção do enxerto em 40% dos casos. Em 19 doentes, registaram -se 
2 -6 reinternamentos. Em média, o tempo de hospitalização (dias) ao 1º ano 
foi 56,17, do internamento inicial 33,33 e dos reinternamentos 22,83; o 
custo do 1º ano foi 46.888,10€, internamento inicial 16.600,64€ e reinter-
namentos 6454,75€. O sexo e idade não afectaram os custos. A obesidade 
e DPOC afectaram o tempo e custo do internamento inicial e a doença 
hepática os custos do internamento inicial e ao 1º ano. A doença cardíaca 
prévia, ocorrência de complicações cardíacas e urológicas, no internamento 
inicial, e disfunção do enxerto, infecções CMV e urinárias, rejeição aguda, 
complicações cirúrgicas, cardíacas, e hematológicas, nos reinternamentos 
afectaram o tempo e custos dos reinternamentos. A doença cardíaca prévia 
associou -se à ocorrência de complicações cardiovasculares no internamen-
to inicial e reinternamentos.O tempo em Hd correlacionou -se com PRA, nº 
mismatches e custo do internamento inicial. O atraso da função renal e DM 
de novo no internamento inicial, a disfunção do enxerto renal, complicações 
cardíacas e cirúrgicas e alteração IS nos reinternamentos afectaram a crea-
tininemia ao 1º ano. Esta correlacionou -se positivamente com o tempo e 
custos, no internamento inicial, reinternamentos e ao 1º ano. O número de 
comorbilidades e mismatches, infecção a CMV e risco de rejeição humoral 
no internamento inicial, e a disfunção do enxerto nos reinternamentos 
explicaram em 79% os custos do 1º ano. Conclusão: A definição dum 
modelo preditivo da ocorrência de internamentos é uma ferramenta impor-
tante na melhoria da qualidade dos cuidados e racionalização dos custos.

 PO -QU029 

FISTULA ARTERIOVENOSA (FAV) APÓS CATETERIZAÇÃO VENOSA FEMORAL 
PARA HEMODIÁLISE – UMA COMPLICAÇÃO RARA

Ana Rocha (1); José Queiros (1); Fernanda Silva (1); Carolina Vaz (2); Rui Machado (2); 
António Cabrita (1); Rui Almeida (2)

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

Introdução: A cateterização venosa central femoral pode estar associada 
a trauma vascular iatrogénico precoce ou tardio que pode ser tratado de 

forma conservadora ou exigir tratamento endovascular ou cirurgico. Embo-
ra sendo eventos raros se não diagnosticados e tratados de forma atem-
pada podem colocar em risco a viabilidade do membro ou mesmo a vida 
do paciente. Caso Clínico: Apresentamos o caso de um homem de 85 anos 
de idade em programa regular de hemodiálise desde 2003, com história 
de esgotamento do património venoso para construção de FAV, apresen-
tando como acesso desde há 6 meses um cateter venoso central (CVC) 
na veia femoral direita. Hipocoagulado e antiagregado por episódios fre-
quentes de obstrução do CVC com doses de diálise inadequadas, sem 
outros antecedentes de relevo. Na semana prévia à recorrência ao serviço 
de urgência (SU) apresentou mau funcionamento de cateter com débito 
inadequado tendo sido usado o protocolo de desobstrução de CVC com 
alteplase com necessidade de repetição do procedimento sem no entanto 
se ter conseguido o débito adequado. Na primeira ida ao SU refere uma 
dor com cerca de 72 horas de evolução localizada ao membro inferior 
direito associada a edema. Hemodinamicamente estável com queda de 
hemoglobina para 6,6 g/dl. Do estudo efectuado, ecodoppler evidencia 
uma colecção distal ao local de inserção do CVC e a tomografia axial 
computorizada descreve uma lesão expansiva heterogénea envolvendo o 
vasto medial direito com densidade compatível com hematoma com 15 
cm de diâmetro craneo -caudal. Suspendeu medicação hipocoagulante, foi 
transfundido e optou -se pela não abordagem do hematoma. Três dias 
depois é readmitido no SU por quadro urémico, com hipercalemia grave 
em contexto de subdiálise e anemia agravada. Tentativa de substituição 
de CVC com hemorragia em jacto. Estudo angiográfico revela FAV femoro-
-femoral direita. Feita correcção endovascular com colocação de stent 
arterial e recuperação da permeabilidade da artéria. Por estenose dos 
territórios venosos jugulares e femoral direito colocou CVC na veia sub-
clávia direita. Conclusão: A formação de FAV é uma complicação rara da 
canulação percutânea da veia femoral para hemodiálise. A lesão pode 
evoluir de forma assintomática por períodos extensos e apresentar -se de 
forma catastrófica com hemorragia, instabilidade hemodinâmica e isquemia 
do membro, obrigando a angiografia urgente. A correcção endovascular 
solucionou o problema permitindo um internamento curto num paciente 
de elevado risco cirúrgico.

 PO -QU030 

NEFROLOGIA DE INTERVENÇÃO – EXPERIÊNCIA DE UM ESTÁGIO 
MULTICÊNTRICO

Susana Machado (1); Célia Gil (2); Aníbal Ferreira (3); Fernando Neves (4); Mário 
Campos (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(4) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Introdução: A Nefrologia de Intervenção é a área da Nefrologia que se 
dedica à realização de algumas técnicas nomeadamente procedimentos 
percutâneos endovasculares de fístulas arterio -venosas (FAV) e próteses 
vasculares (PAV) disfuncionais. Pelo facto de lidar diariamente com a 
diálise e os acessos vasculares e perceber a sua importância para o 
insuficiente renal crónico, o nefrologista é o profissional de saúde ideal 
para realizar este tipo de técnicas.Objectivo: Avaliar os procedimentos 
endovasculares percutâneos realizados no âmbito de um estágio em Nefro-
logia de Intervenção. Material e métodos: Analisou -se retrospectivamente 
os insuficientes renais crónicos submetidos a procedimentos endovascu-
lares percutâneos nas Unidades de Nefrologia de Intervenção dos Hospi-
tais de Santa Maria, de Santa Cruz e Curry Cabral, entre Abril e Junho de 
2010, inclusivé. Avaliou -se as seguintes variáveis: idade, sexo, tipo de 
acesso vascular, número de estenoses e sua localização, número de angio-
plastias (PTA) e taxa de sucesso imediato, colocação de stent e compli-
cações. Resultados: No período analisado, 126 doentes foram submetidos 
a procedimentos endovasculares percutâneos nas referidas Unidades, 66 
homens e 60 mulheres, com idade média de 61.2±16.6 anos e a maioria 
(92%) integrada em diálise. Realizaram -se 139 intervenções, 45% dos casos 
em FAV, 40% em PAV e 12% em catéteres venosos centrais. Os principais 
motivos de referenciação foram: redução do débito intra -acesso (19%), 
pressão venosa aumentada (19%), edema do membro (18%) e pulsatilida-
de do acesso vascular (9%). Detectou -se estenose em 70% das interven-
ções, com localização periférica e central em 64% e 25% dos casos, 
respectivamente. Em 12% dos procedimentos detectou -se simultaneamen-
te uma lesão central e periférica. Procedeu -se a 68 PTA nos procedimen-
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tos realizados (correspondendo a 71% das estenoses detectadas), com 
taxas de sucesso total e parcial de 84% e 12%, respectivamente. Colocou-
-se stent em 2 intervenções. Detectaram -se 40 estenoses em 62 procedi-
mentos em FAV (65%) tendo sido realizada PTA em 55% dessas lesões, 
com taxa de sucesso total de 91%. Nas 56 intervenções em PAV, detectaram-
-se 51 estenoses (91%), tendo sido realizada PTA em 86% dos casos, com 
taxa de sucesso total de 80%. Em 8% dos casos, ocorreram complicações: 
pequena ruptura de vaso (em 3 procedimentos), reacção alérgica (em 2 
intervenções), trombose do acesso (1 doente) e hematoma extenso (1 
procedimento). Conclusão: A referenciação às Unidades de Nefrologia de 
Intervenção permitiu a detecção de um número significativo de estenoses 
nos acessos vasculares, passíveis de correcção, que foi executada, na 
maioria dos casos, de uma forma segura e com bons resultados. Assegu-
rando a patência do acesso vascular, poderá ter -se evitado a colocação 
de cateteres venosos centrais, que apresenta um claro impacto na morbi-
mortalidade do doente em hemodiálise.

 PO -QU031 

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CATÉTER DE HEMODIÁLISE 
COM TAURALOCK®

Paulo Santos (1); José Maximino Costa (1)

(1) Unidade de Diálise da Misericórdia de Matosinhos / UNINEFRO / Matosinhos / Portugal

As infecções de cateter (CVC) são uma causa major de morbilidade e 
mortalidade nos doentes em hemodiálise. O preenchimento dos ramos do 
cateter de hemodiálise com lock antibiótico no período interdialítico pode 
prevenir a colonização bacteriana e consequentes complicações infecciosas. 
O antimicrobiano taurolidina tem sido usado com este propósito com bons 
resultados. Com o objectivo de avaliar a eficácia do preenchimento inter-
dialítico com citrato e taurolidina (citrato4% -taurolidina -heparina500U/mL: 
TAUROLOCK TM -HEP500®) na prevenção de complicações infecciosas e 
disfunção de CVC de longa duração realizámos um estudo retrospectivo 
unicêntrico, comparando -o com o preenchimento standard com heparina 
não fraccionada. Seleccionámos um grupo de doentes (n= 28) que realizou 
hemodiálise pelo mesmo CVC durante 2 anos (Outubro 2008 a Outubro 
2010). No 1º período (1 Outubro 2008 a 30 Setembro 2009) usou -se 
heparina não fraccionada para preenchimento do CVC e no 2º período (1 
Outubro 2009 a 1 Outubro 2010) usou -se lock de citrato e taurolidina. 
Dezassete doentes eram do sexo feminino, a média etária foi de 67±15 
anos e a principal causa de IRC foi nefropatia diabética (n= 12, 52%). Os 
CVC na jugular interna direita foram os mais frequentes (n=21, 75%). 
Comparando a heparina convencional com o lock de citrato e taurolodina 
não houve diferença estatisticamente significativa na incidência de infecções 
de orifício (1,08 vs 0,93 episódios/1000 dias CVC, p= 0,69), infecção de 
túnel (0 vs 0,21 episódios/1000 dias CVC) ou bacteriémia (0,59 vs 1,71 
episódios/1000 dias CVC, p= 0,125). Embora não houvesse diferenças na 
incidência de bacteriémia, o número de dias de internamento por episódio 
de bacteriémia foi superior no grupo de citrato (0,4 vs 2,94 dias interna-
mento/1000 dias de CVC, p= 0,04). Os agentes de bacteriémia foram 
Staphylococcus aureus meticilina sensível (n= 5), Staphylococcus aureus 
meticilina resistente (n= 2), Staphylococcus epidermidis meticilina resis-
tente (n=2) e Staphylococcus hominis meticilina resistente (n=1). Como 
complicação de bacteriémia ocorreu um caso de espondilodiscite por Sta-
phylococcus aureus meticilina sensível. Houve maior consumo de fibrino-
lítico (alteplase) no grupo de citrato e taurolidina (4,3 vs 1,28 administra-
ções/1000 dias CVC, p=0,02). Em conclusão, o preenchimento 
interdialítico de CVC de longa duração com citrato e taurolidina (Tauralo-
ck®) não reduziu as infecções associadas ao cateter de hemodiálise e 
condicionou maior necessidade de trombolítico.

 PO -QU032 

QUIMIOTERAPIA EM DOENTES EM HEMODIÁLISE

Paulo Santos (1); Ana Paiva (1); Teresa Santos (1); Jorge Baldaia (1); José M. Costa (1); 
Alfredo Loureiro (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Instituto Português de Oncologia – Porto / Porto / Portugal

A incidência de neoplasias malignas nos doentes em hemodiálise tem 
vindo a aumentar como resultado de um risco acrescido nesta população 

e do seu envelhecimento. O seu tratamento levanta dificuldades particu-
lares, nomeadamente a realização de quimioterapia (QT). Neste momento 
existe pouca informação disponível sobre a farmacocinética, doses, timing 
de administração e segurança da maioria dos citostáticos em hemodiálise. 
Neste estudo retrospectivo unicêntrico seleccionamos todos os doentes 
em programa regular de hemodiálise que realizaram simultaneamente QT 
(adjuvante, neoadjuvante ou paliativa) no período de 2002 a 2010. Ana-
lisamos o tipo de neoplasia, fármacos administrados, dose e duração de 
tratamento e complicações. Comparámos o tratamento efectuado com as 
recomendações disponíveis na literatura. Foram tratados 12 doentes (exclu-
ídos doentes com tumores líquidos e MM), 7 do sexo masculino, com uma 
média etária de 65±10 anos. As neoplasias tratadas foram: carcinoma da 
mama, adenocarcinoma do pulmão, adenocarcinoma do cólon, adenocar-
cinoma do estômago, carcinoma urotelial multifocal e carcinoma do colo 
útero. Os fármacos administrados foram paclitaxel (17 ciclos), cisplatino 
(15 ciclos), 5 -FU (21 ciclos), oxaliplatino (7 ciclos), gencitabina (15 ciclos), 
adriamicina (2 ciclos), ciclofosfamida (2 ciclos), sunitinib e erlotinib. Os 
efeitos colaterais mais frequentes foram náuseas, vómitos, mucosite e 
citopenias. Registou -se 1 caso de neutropenia febril e 1 caso de aplasia 
medular que condicionou suspensão de QT. Não se registaram outros 
casos de toxicidade grave, tais como toxicidade pulmonar, neurotoxicida-
de ou cardiotoxicidade. Revendo a literatura, os fármacos que em que 
existe evidência de segurança em hemodiálise e que não necessitam de 
ajuste de dose são paclitaxel, 5 -FU e gencitabina. Nos restantes é neces-
sário ajuste de dose ou não existe evidência suficiente. Em conclusão, é 
possível realizar quimioterapia em doentes em hemodiálise sem que se 
registem efeitos colaterais imprevisíveis ou incidência importante de com-
plicações major. É com frequência necessário um ajuste de dose de modo 
a reduzir o risco de toxicidade sem reduzir a eficácia terapêutica, mas a 
informação disponível sobre a utilização de cistostáticos em hemodiálise 
é ainda limitada.

 PO -QU033 

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS EM DOENTES COM DIFICULDADE DE 
ACESSOS PARA HEMODIÁLISE – FACTORES PARA PATÊNCIA PRIMÁRIA

Cristina Freitas (1) Fernanda Silva (1); Norton de Matos (2); Rui Machado (2); José 
Queirós (1); Rui Almeida (2); António Cabrita (1)

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

Introdução: A fístula arteriovenosa (FAV) constitui o melhor acesso para 
hemodiálise (HD), uma vez que apresenta taxas de patência mais elevadas, 
com menor custo e menor morbilidade e mortalidade.
Os doentes idosos e diabéticos apresentam maior incidência de doença 
vascular periférica e maior número de co -morbilidades que podem contri-
buir para a falência primária da FAV. A avaliação vascular pré -operatória 
com ecodoppler pode contribuir para aumentar a taxa de patência da FAV. 
Métodos: Os autores estudaram retrospectivamente os resultados das FAVs 
construídas no hospital entre 1 de Janeiro 2008 e 31 Dezembro 2009, 
analisaram as características demográficas dos doentes, as características 
e resultados da FAVs e estudaram os factores favorecedores da patência 
das FAVs. Foram incluídos 288 doentes (178 homens, 110 mulheres) com 
idade média de 65±15 (24 -96) anos. Cento e cinquenta e sete doentes 
(55%) tinham idade superior a 65 anos, 91 (31,6%) eram diabéticos, 102 
(35,4%) estavam medicados com antiagregantes, 155 (53,8%) encontravam-
-se em fase de pré -diálise e 148 (51,4%) apresentavam falência de pelo 
menos um acesso vascular prévio. Métodos: Os 288 doentes foram sub-
metidos a 379 intervenções: 112 (29,6%) construíram FAV radio -cefálica, 
216 (57%) FAV umero -cefálica e 27 (7,1%) FAV umero -basílica com trans-
posição da veia basílica em segundo tempo. Vinte doentes (5,3%) foram 
submetidos a transposição da veia basílica de FAV previamente construí-
da e 4 (1%) realizaram correcção cirúrgica da FAV. A avaliação pré -operatória 
foi complementada por ecodoppler em 198 (52,3%) casos. A taxa de 
patência global da FAVs foi de 72,3% (45,5% nas FAVs radio -cefálicas, 
82,7% nas umero -cefálicas e umero -basilicas e 95% nas transposições da 
veia basílica). Registaram -se 14 (3,7%) complicações infecciosas. Não se 
registaram diferenças estatisticamente significativas na patência primária 
das FAVs relacionadas com o sexo (62,3% homens vs. 58,5% homens, 
p=0,49), idade (64,7 anos vs. 61 anos, p=0,30), presença de diabetes 
(29,7% vs 28,3%, p=0,79) e antiagregação (39,2% vs 31,1%, p=0,14). Os 
doentes em HD (78,2% vs 65,5%, p=0,03), com FAV não radiocefálica 
(81,5% vs 50%, p<0,001) e com avaliação pré -operatória com ecodoppler 
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(77,8% vs 65,6%, p=0,009) apresentaram maior taxa de patência das 
FAVs. Conclusão: A avaliação pré -operatória por ecodoppler pode contribuir 
para aumentar a taxa de patência das FAVs em doentes com dificuldade 
de acessos vasculares.

 PO -QU034 

EXPERIÊNCIA NA CONSULTA DE ACESSOS VASCULARES DE HEMODIÁLISE 
DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO – HOSPITAL STO ANTÓNIO

Pedro Azevedo (1); Fernanda Silva (1); José Queirós (1); Clara Nogueira (2); Rosária 
Rodrigues (3); A. Norton de Matos (2); António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto CHP -HSA / Porto / Portugal
(2) Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular / Centro Hospitalar do Porto CHP -HSA / 
Porto / Portugal
(3) Serviço de Nutrição e Alimentação / Centro Hospitalar Nordeste / Bragança / Portugal

Introdução: O acesso vascular é um “órgão vital” para o doente em hemo-
diálise (HD) e a fístula arterio -venosa (FAV) é considerada a melhor opção, 
dada a maior patência, menor taxa de complicações e menor custo na manu-
tenção. Tem -se verificado um crescente aumento da população diabética em 
HD que, pela sua maior morbimortalidade, torna -se um desafio para o Nefro-
logista e Cirurgião Vascular. A consulta de Acessos Vasculares (CAV) é mul-
tidisciplinar, divide -se em programação de 1º acesso e abordagem de acessos 
complicados, permitindo a avaliação e orientação terapêutica do doente em 
tempo útil. Objectivo: Caracterizar a população de doentes em pré -HD e HD 
referenciados à CAV e avaliar as particularidades do doente diabético. Mate-
rial e métodos: Estudo descritivo, transversal das CAV, em que o Interno de 
Nefrologia participou, entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2010. A análise 
estatística foi efectuada pelo PASW Statistics 17.0. Resultados: Foram inclu-
ídas 314 CAV, correspondentes a 272 doentes. A idade média foi de 64,3±15,8 
anos, com predomínio do sexo masculino (58,1%). Dos doentes referenciados 
à CAV já com acesso, a FAV foi o acesso predominante (58,3%), seguida do 
CVC (40,7%) e da pontagem úmero -axilar (0,9%). A orientação para constru-
ção de primeiro acesso ocorreu em 58 doentes, dos quais 51 (87,9%) efec-
tuaram mapeamento vascular por ecodoppler. Destes, apenas 17 apresenta-
vam condições para construção de FAV no punho/ antebraço. Identificaram -se 
80,2% de complicações nas FAV e pontagens avaliadas, com predomínio de 
baixo débito (18,3%), síndrome de roubo (18,3%) e trombose do acesso 
(12,9%). A prevalência de diabéticos foi de 36,4%. Os diabéticos apresenta-
ram uma idade média superior (p<0,01, teste de Levene), um número de 
acessos prévios superior (p=0,003, Mann Whitney Test), com uma maior taxa 
de CVC (razão FAV/CVC 0,87 nos diabéticos e 1,44 nos não diabéticos). A 
programação de novo acesso nos diabéticos compreendeu um maior núme-
ro de FAV na prega do cotovelo (razão FAV prega cotovelo/ FAV punho e 
antebraço 3,82 nos diabéticos, e 3,0 nos não diabéticos). Os diabéticos 
apresentaram uma proporção superior de síndrome de roubo em relação aos 
não diabéticos (12,1% e 8,7%, respectivamente) e de casos de não maturação 
de FAV (4,04% versus 0,58%). Conclusões: É notória a escassez de patrimó-
nio vascular para realização de FAV distal, com provável contribuição de 
idade avançada e co -morbilidades associadas. A referenciação atempada à 
CAV é fundamental, em particular na nefropatia diabética, de forma a reduzir 
o uso de CVC. A construção de FAV no diabético é um desafio constante, 
pelo risco de agravamento de arteriopatia, principalmente nas FAV distais, e 
de síndrome de roubo nas FAV proximais.

 PO -QU035 

ESTENOSE VENOSA ELÁSTICA DO TRONCO BRAQUIO -CEFÁLICO: 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

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

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / CHLN – HSM / Lisboa / Portugal

As estenoses venosas centrais são um problema comum na população em 
hemodiálise ocorrendo entre 5 a 17 % dos doentes, sendo que cerca de 3% 
se localizam no tronco braquio -cefálico. Embora esteja descrita a presença 
de estenoses centrais na ausência de cateterização prévia dos vasos centrais, 
elas são geralmente secundárias a esses procedimentos, surgindo em cerca 
de 42 a 50% dos doentes com cateterização prévia da veia subclávia e em 
até 10% dos doentes com antecedentes de cateterização da veia jugular 

interna. Quando as estenoses centrais se tornam sintomáticas, geralmente 
sob a forma de edema do membro onde foi criado um acesso artério -venoso 
ou provocando edema da face, as opções terapêuticas disponíveis incluem 
a laqueação do acesso, a intervenção cirúrgica com criação de uma pontagem 
veno -venosa, a abordagem endovascular com angioplastia transluminal per-
cutânea da lesão estenosante com ou sem a colocação de um stent. Os 
autores descrevem o caso de um homem de 66 anos, hipertenso, doente 
renal crónico de etiologia desconhecida (provável nefroangiosclerose). O 
doente iniciou hemodiálise por CVC provisório colocado na veia jugular inter-
na direita em Outubro de 2008, posteriormente tunelizado. Manteve cateter 
tunelizado até Junho de 2009, altura em que iniciou punção de FAV distal 
esquerda (construída a 7 de Maio de 2009). Cerca de 8 meses após a cons-
trução da FAV iniciou quadro de hipertensão venosa do membro superior 
esquerdo com circulação venosa exuberante. Por este motivo, foi submetido 
a angiografia que identificou estenose central extensa localizada no tronco 
venoso braquio -cefálico. Foi realizada dilatação inicial ineficaz com balão 12 
x 4mm. Por este motivo, procedeu -se posteriormente à utilização de balão 
20 x 4mm, com insuflação progressiva até 16 ATM (pressão máxima de utili-
zação do balão). A lesão apresentava características elásticas, pelo que a 
dilatação foi parcial. No entanto, verificou -se melhoria significativa do edema 
do membro, e o acesso mantem -se funcionante e utilizável. De acordo com 
as Dialysis Outcome Quality Initiative a única terapêutica considerada aceitá-
vel para as estenoses ou oclusões venosas centrais sintomáticas, nos doen-
tes em hemodiálise é a terapêutica endovascular. Apesar da elevada taxa de 
sucesso, persistem casos, como o descrito, em que as características elásticas 
do vaso determinam apenas sucesso parcial da intervenção.

 PO -QU036 

NEFROLOGIA DE INTERVENÇÃO – 1º ANO DE EXPERIÊNCIA 
DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

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

Introdução: A disfunção do acesso vascular (AV) nos doentes em hemodi-
álise (HD) é uma das principais causas de morbilidade, hospitalização e 
aumento dos custos em HD. Algumas situações relacionadas com o AV 
podem ser resolvidas por intervenção endovascular percutânea, evitando-
-se, assim, a necessidade de recorrer a técnicas cirúrgicas. Objectivo: Des-
crever a actividade desenvolvida durante o primeiro ano de uma Unidade 
de Angiografia hospitalar. Métodos: Análise do registo informatizado dos 
procedimentos efectuados e monitorização dos acessos vasculares até 31 
de Dezembro de 2010. As taxas de patência dos acessos intervencionados 
foram obtidas através da análise de sobrevivência segundo o método de 
Kaplan -Maier. Resultados: Foram realizados 117 exames angiográficos a um 
total de 92 doentes, 59% do sexo masculino, com idade média de 66,2 ± 
15,4 anos. Os objectivos de referenciação foram: flebografia para mapea-
mento – 30, colocação de catéter venoso central tunelizado – 3, angiogra-
fia diagnóstica por disfunção do acesso, seguida ou não de intervenção 
terapêutica – 84. No caso de acessos disfuncionais, os principais motivos 
de envio foram: má eficácia dialítica – 22 (26%), controlo pós trombectomia 
cirúrgica – 16 (19%) e pressões venosas aumentadas – 13 (16%). Houve 
uma distribuição equitativa entre o tipo de acessos referenciados: 43 foram 
fistulas arterio -venosas (FAV) e 41 foram próteses, assistindo -se a uma 
predominância na localização proximal – 71%. Revelaram estenose signifi-
cativa 60 exames (71%): nas próteses predominaram as lesões ao nível da 
anastomose venosa – 26/32 (81%) e nas FAV ao nível do território venoso 
de drenagem do acesso – 17/28 (61%) e peri -anastomose 10/28 (36%). 
Foram intervencionados por angioplastia com balão 49 acessos, com suces-
so imediato em 44 (90%) intervenções (melhoria clínica e estenose resi-
dual < 30%). Apesar de follow up limitado (3,9 ± 2,3 meses), dos acessos 
nos quais se obteve sucesso imediato, as taxas de patência primária aos 
30 e 90 dias foram de 95% e 87% respectivamente (n= 40 e n= 29). A 
taxa de patência secundária aos 90 dias foi de 88% (n=27). Aos 120 dias, 
com um número de casos significativamente mais reduzido, as taxas de 
patência primária e secundária foram de 69% e 76% respectivamente (n=19 
e n=18). A taxa de complicações foi reduzida, 5%: 5 casos minor e apenas 
um caso em que houve necessidade de intervenção pela cirurgia vascular 
por trombose do acesso vascular. Conclusão: Os resultados apresentados 
permitem encarar com optimismo a actividade desenvolvida por esta jovem 
unidade. A intervenção vascular percutânea pode ser um complemento útil 
à cirurgia vascular na resolução dos problemas relacionados com o AV.
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 PO -QU037 

FAV, PRÓTESE OU CATÉTER: INDIFERENTE?

Elsa Morgado (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); Raquel Guerreiro (1); Patrícia 
Mendes (1); Isilda Bexiga (1); Ana Silva (1); Jose Marques (2); Pedro Neves (1)

(1) NephroCare – Faro / NephroCare – Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço de Imunohemoterapia / Hospital de Faro, Epe / Faro / Portugal

Introdução: As FAV, pela sua superior taxa de patência, menor risco de 
infecção, menores custos, e menor risco de mortalidade, têm sido reco-
mendadas por todas as guidelines como o acesso vascular de eleição. 
Objectivos: Com este trabalho pretendemos investigar qual o impacto 
dos diferentes tipos de acesso vascular no tratamento dos doentes numa 
Unidade de Diálise. Material e métodos: Incluímos todos os doentes 
duma Unidade de Diálise que em 31 de Janeiro de 2009 se encontravam 
há mais de 3 meses e seguimo -los durante os 12 meses seguintes. Todos 
os dados foram retirados dos processos clínicos dos doentes. Para 
assessar o impacto dos diferentes tipos de acesso, dividimos a popula-
ção em 3 grupos: Grupo 1: FAV; Grupo 2: Prótese; Grupo 3: Catéter. 
Resultados: Incluímos 169 doentes (63, 3% do sexo masculino), com 
uma idade média de 61,87 ± 16,32 anos (45,6% com idade > 65 anos) 
há 73,26 ± 112,14 meses em hemodiálise (Kt/V médio = 1,49 ± 0,24). Em 
relação aos acessos vasculares, 55,6% (94) dos doentes apresentavam 
no seu historial mais do que um acesso vascular e 8,3% (14) necessita-
ram dum catéter durante o período de follow up. A Hb média foi 11,45 
± 0,94g/dl com 95,3% a requerem terapêutica com ESA (dose média 0,49 
mcg/Kg/sem) e Ferro EV (dose média 45,49 ± 39,10 mg/sem) durante 
algum tempo no período do estudo. O Índice de EPO médio foi 8,84 ± 
7,54. A maioria dos doentes (58,6%) apresentava antecedentes de trans-
fusão sanguínea sendo a média de UCE = 5,01 ± 12,33 U. Durante este 
período, 55,6% dos doentes foram hospitalizados (128 internamentos, 
0,75 ± 1,07 internamentos/doente com uma demora média de 3,55 ± 
7,34 dias (51,5% por complicações do acesso vascular, 23,4% devido a 
doenças cardiovasculares, 12,5% devido a doenças infecciosas e 12,4% 
devido a uma miscelânia de causas) e 5,9% dos doentes (n = 10) fale-
ceram. A análise da população por tipo de Acesso Vascular mostrou que 
os doentes do Grupo 2 (n = 37) apresentavam uma Hb média tenden-
cialmente mais baixa que os do Grupo 1 (n= 115) e do Grupo 3 (n = 16) 
(11,15 ± 0,73 vs 11,54 ± 0,98 e 11,43 ± 1,01 g/dl; p = 0,09), apesar dum 
Índice de EPO médio mais elevado (12,26 ± 10,77 vs 7,52 ± 5,79 e 9,98 
± 7,34; p = 0,003) durante o periodo do estudo. Adicionalmente, apre-
sentavam no seu historial um número mais elevado de transfusões (10,43 
± 23,44 vs 3,25 ± 5,31 e 5,64 ± 7,61 UCE; p = 0,008). Os doentes deste 
grupo apresentavam também níveis séricos mais elevados de ferritina 
(711,00 ± 405,98 vs 634,37 ± 330,32 e 459,53 ± 343,56 pg/ml; p = 0,05) 
sem quaisquer diferenças nas dose médias de Ferro EV e níveis séricos 
tendencialmente mais elevados de PCR (12,92 ± 22,76 vs 7,64 ± 9,33 e 
4,00 ± 4,34mg/dl; p = 0,08). Conclusão: No nosso estudo os doente com 
próteses como acesso vascular apresentaram níveis de Hb mais baixos 
apesar de doses mais elevadas de ESA e níveis de Ferritina e PCR mais 
elevados. Na nossa população parece existir uma relação entre uma 
maior dificuldade no controlo da anemia, status inflamatório e tipo de 
acesso vascular.

 PO -QU038 

MUTAÇÃO G20210A DA PROTROMBINA E TROMBOSE DE ACESSOS 
VASCULARES

Vasco Fernandes (1); Nuno Rodrigues (1); Marta Moitinho (1); Rita Ferreira (1); Sónia 
Silva (1); Sofia Jorge (1); Guilhermina Lima (1); Carlos Cabral (1); António Coutinho (1); 
Alice Fortes (1)

(1) Centro de Hemodiálise de Odivelas / Diaverum / Lisboa / Portugal

A trombose é a causa mais frequente de falência do acesso vascular, 
sendo que em mais de 90% dos casos a trombose tem por base uma 
estenose venosa que se forma em resposta a diversos estímulos. A 
trombose do acesso por vezes ocorre sem que sejam encontradas alte-
rações da anatomia vascular capazes de a justificar. O seguinte caso é 
disso exemplo: Doente do sexo feminino de 36 anos de idade, com 
antecedentes de nefropatia de refluxo e início de hemodiálise aos 24 
anos. Dois anos depois é transplantada em regime de urgência máxima 

por exaustão de acessos vasculares. Ao 7º ano pós transplante apre-
senta um quadro de disfunção aguda do enxerto renal por pionefrose 
e trombose extensa da veia do enxerto renal que implicou cirurgia de 
nefrectomia do transplante. O pós – operatório complicou -se por uma 
infecção grave da ferida operatória com formação de loca da parede 
abdominal que não cicatrizou. A doente foi considerada em contra-
-indicação definitiva para transplantação renal e para diálise peritoneal, 
tendo reiniciado hemodiálise através de catéter venoso tunelizado. Num 
período de 18 meses construiu três próteses nos membros superiores. 
Uma foi removida por infecção, outra foi submetida a oito trombectomias 
cirúrgicas e três angioplastias percutâneas, estando a doente medicada 
com dupla antiagregação plaquetária, estatina e IECA. A terceira próte-
se trombosou seis semanas após a sua construção e após realização de 
angiografia na qual não foram identificadas estenoses venosas com 
significado hemodinâmico. Iniciou -se então um protocolo sistematizado 
de pesquisa de trombofilias (tabela 1) seguido de anticoagulação oral 
com varfarina com controle de INR, mantendo -se a doente desde então 
livre de novos episódios de trombose da prótese.

Tabela 2

Protocolo de trombofilias

 1.  Tempo Protrombina e APTT 

 2.  Antitrombina III, funcional 

 3.  Proteína C e S: funcional 

 4.  Proteína S livre: Ag 

 5.  Anticoagulante lúpico 

 6.  Anticardiolipina (IgG, IgM) 

 7.  Anticorpo anti -beta 2 glicoproteína (IgG, IgM) 

 8.  Resistência proteína C activada (RPCA) 

 8.  Factor V de Leiden 

 10.  Factor II:C (Protrombina) 

 11.  Inibidor -1 do activador do plasminogénio 

Na doente do caso clinico acima, diagnosticou -se a mutação G20210A do 
gene da protrombina. Esta mutação confere a ambos os sexos um risco 
2 a 6 vezes superior de vir a desenvolver fenómenos tromboembólicos. 
Realce -se porém o facto de a mutação V de Leiden constituir a causa 
genética mais frequente de trombose da veia renal no transplante. Certa-
mente que a vasta maioria dos doentes em hemodiálise não tem indicação 
para pesquisa sistemática de trombofilia que deverá ser reservada para 
casos muito seleccionados (tabela 2).

Tabela 2

Indicações para pesquisa de trombofilias

 Tromb. recorrente do acesso s/ estenose associada 

 Antecedente de trombose venosa 

 Lúpus Eritematoso Sistémico 

A utilização da anticoagulação oral em doentes hemodialisados deve ser 
bem fundamentada porque para além dos riscos hemorrágicos acarreta 
sempre um ajuste da estratégia dialítica e da medicação no sentido de 
evitar a tão temida calcifilaxia.

 PO -QU039 

CATETERES FEMORAIS TUNELIZADOS – UM RECURSO VASCULAR 
A CONSIDERAR

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

(1) S. Nefrologia / CHVNG/E / VN Gaia / Portugal

Introdução: O esgotamento de acesso vascular representa um constran-
gido problema em alguns doentes em hemodiálise. Quando opções como 
fístulas arteriovenosas, próteses e cateteres venosos centrais (CVC) tune-
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lizados jugulares ou mesmo outra técnica dialítica estão inacessíveis, a 
sobrevida do doente torna -se comprometida. Nesta situações, os catete-
res femorais tunelizados podem ser utilizados como último recurso. Objec-
tivo: Aferir retrospectivamente a viabilidade de utilização de CVC femorais 
tunelizados na hemodiálise crónica. Material e métodos: Foi avaliada a 
utilização de CVC femorais tunelizados – Cannon® Plus Long Term Access 
– com comprimento de 50cm entre Julho de 2007 e Dezembro de 2010. 
Foram identificados 19 doentes e 24 CVC tunelizados colocados numa 
Instituição e que tiveram seguimento em 5 centros de hemodiálise. Resul-
tados: A idade média dos doentes foi de 78,6 ± 7,4 anos, 71% eram 
mulheres (n=13). 7 doentes deambulavam, 12 tinham grandes limitações 
na marcha e nenhum doente se encontrava acamado. Sessenta e três por 
cento dos CVC foram colocados na veia femoral direita e 37% na veia 
femoral esquerda. O tempo médio de duração foi de 229 ± 239 dias. O 
Kt/V médio foi 1.42 ± 0.39. A taxa do infecções orifício de saída foi 0.36 
infecções/1000 dias de CVC. O número médio de dias entre a colocação 
e a primeira infecção sistémica foi de 172 ± 215 dias. A taxa de infecções 
sistémicas foi 3.8 infecções /1000 dias de CVC. Excluindo os casos de 
infecções recidivantes (4 doentes), a taxa de infecções sistémicas foi 1.7 
infecções/1000 dias de CVC. A taxa de utilização de trombolítico intralu-
minal (alteplase®) foi de 4 utilizações/1000dias de CVC. Um doente teve 
trombose venosa profunda ipsilateral ao CVC, uma semana após a sua 
colocação. Um doente teve hemorragia tardia. Três doentes removeram 
CVC: 1 septicemia grave, 1 por espondilodiscite, outro remoção acidental 
pelo doente; Em dois doentes, o CVC foi substituído, por fio guia, por 
disfunção do mesmo. Outras complicações como kinking, migração do 
cateter e hematomas femorais ou retroperitoneais não foram observadas. 
A taxa de mortalidade neste grupo foi de 31.6% com uma média de dias 
de utilização de cateter de 229±223dias; 2 doentes faleceram por neo-
plasia, 3 por caquexia e um caso não foi possível estabelecer a causa de 
morte. Conclusões: A nossa análise sugere que os CVC tunelizados femo-
rais têm uma sobrevida e um risco de infecção aceitáveis, constituindo 
um seguro e eficaz acesso vascular em doentes com outros acessos 
vasculares esgotados.

 PO -QU040 

HAVERÁ AINDA ALGO A OFERECER NA CALCIFILAXIA?

Marta Neves (1); Henrique Vieira Gomes (1); Mário Campos (1)

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

Introdução: A calcifilaxia, apesar de ser uma condição pouco frequente, 
trata -se de uma situação grave, com incidência crescente na população 
de doentes em hemodiálise e causa de grande morbi -mortalidade. Caso 
clínico: Os autores descrevem o caso de uma doente de 53 anos do sexo 
feminino, insuficiente renal crónica em hemodiálise por disfunção do enxer-
to renal desde 22/03/2010, com antecedentes de cirrose hepática descom-
pensada por hepatite C crónica. Foi internada no Serviço de Nefrologia a 
14/04/2010 por extensas placas de necrose localizadas ao membro inferior 
esquerdo e outras de menores dimensões na região nadegueira direita 
com 3 semanas de evolução, com queixas dolorosas intensas, limitação 
funcional marcada e síndrome febril associado, com progressão rápida 
para sépsis. Houve necessidade de introduzir analgesia fixa e antibiotera-
pia empírica com múltiplos antibióticos de largo espectro. Realizada biop-
sia cutânea a 20/04/2010, confirmando -se histologicamente a suspeita de 
lesões de calcifilaxia. Não apresentava hiperparatiroidismo significativo, 
com paratormona (PTH) de 99 pg/ml, apesar de ter apresentado 3 meses 
antes um valor de 579 pg/ml, cálcio corrigido de 9.6 mg/dl, fósforo de 3.0 
mg/dl e produto fosfo -cálcico de 28.8 mg2/dl2. Dadas as comorbilidades 
significativas e quadro séptico associado, optou -se por não introduzir 
bifosfonatos ou aumentar a dose da corticoterapia oral. Não dispondo de 
câmara hiperbárica no nosso Hospital, foi feita uma revisão da literatura 
que sugeriu terapêutica com tiossulfato de sódio parentérico após as 
sessões de hemodiálise, numa dose de 25g/1.7m2 de superfície corporal 
em doentes com lesões necrosantes debilitantes, que a doente iniciou a 
26/05/2010, tendo feito 3 tomas, assim como antibioterapia dirigida aos 
microorganismos identificados em cultura de exsudado de úlcera cutânea 
(Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis e Enterococcus faecium), sensíveis 
à amoxicilina + ácido clavulânico e linezolide. A 31/05/2010 apresentava -se 
com quadro compatível com choque séptico, vindo a falecer nesse mesmo 
dia decorrente da situação de prognóstico reservado. Conclusão: Os auto-
res salientam neste caso clínico a importância de apostar em terapêuticas 
por vezes menos conhecidas com o intuito de aliviar o sofrimento dos 

doentes com esta patologia rara e grave que apresenta quase sempre um 
desfecho devastador. Existe evidência de que o tiossulfato de sódio per-
mite a redução da dor e da inflamação e uma melhor cicatrização das 
lesões ulceradas. Carece de mais estudos prospectivos, mas parece tratar-
-se de uma boa arma terapêutica para o futuro destes doentes.

 PO -QU041 

ELASTASE RELEASE DURING HAEMODIALYSIS PROCEDURE SEEM 
TO INDUCE CHANGES IN RED BLOOD CELLS MEMBRANE PROTEINS

Elísio Costa (6); Rui Pereira (1); Susana Rocha (2); Ana Borges (2); Henrique Nascimento 
(2); Flávio Reis (3); Vasco Miranda (4); Maria Faria (4); Alexandre Quintanilha (5); Luís 
Belo (2); Alice Santos -Silva (2)

(1) Faculdade de Farmacia da UP / Instituto Portugues do Sangue / Porto / Portugal
(2) Faculdade de Farmacia da UP / IBMC da UP / Porto / Portugal
(3) IBILI / Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(4) Fresenius Medical Center / Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / Maia / Portugal
(5) IBMC da UP / ICBAS da UP / Porto / Portugal
(6) IBMC da UP / Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde / Porto / Portugal

Elastase is a serine proteinase, expressed mainly by neutrophils, and also 
by monocytes and mast cells. Within the cell, is involved in the degrada-
tion of microorganisms that are phagocytosed, and, outside the cell, it 
may degrade local extracellular matrix proteins, favouring neutrophil migra-
tion into or through tissues. Recently, we showed that the red blood cell 
(RBC) membrane protein composition is altered in haemodialysis (HD) 
patients, particularly, in non -responders to recombinant human erythro-
poietin (rhEPO) therapy, and that HD procedure induces neutrophil activa-
tion. Therefore, we hypothesized that the RBC changes could be due to 
the release of elastase by neutrophils during HD. Our aim was to study 
the effect of elastase in RBC membrane protein composition to strengthen 
that hypothesis. We performed in vitro assays using RBC from 18 HD 
patients (10 responders and 8 non -responders) and of 8 healthy controls. 
In HD patients, this assay used RBCs collected before and immediately 
after HD procedure. RBC suspensions (5 x108 cell/ml; 10 ml PBS, pH 7.4) 
were incubated during 3 hours at 37°C, under the following assay condi-
tions: without elastase and with 0.03, 0.1 and 0.5 μg/mL of elastase. After 
incubation, RBCs membrane protein electrophoresis was performed by 
using a discontinuous system of polyacrilamide in presence of sodium 
dodecylsulfate (SDS -PAGE). We found no significant differences in membrane 
protein composition of the RBCs from healthy controls and from respond-
ers and non -responders after the HD procedure, when incubated without 
and with different elastase concentrations. However, the RBCs collected 
before the HD procedure, showed some susceptibility to elastase; the RBCs 
from responders, incubated with 0.5 μg/mL of elastase showed a significant 
decrease in ankyrin, and trends towards a decrease in spectrin and an 
increase in band 3, as compared with RBCs incubated without elastase. 
Similar changes were found for the RBCs incubated with 0.1 μg/mL of 
elastase. In non -responders patients, RBCs incubated with 0.1 and 0.5 μg/
mL of elastase, showed a significant decrease in spectrin, as compared to 
RBCs incubated without elastase. In conclusion, ur data show that the 
RBCs from responders and non -responders HD patients, before the hemo-
dialysis procedure, are more susceptible to the proteolytic action of elastase 
upon the membrane, and that this is more pronounced in non -responders. 
Acknowledgments: This work was supported by the “Fundação Portugue-
sa para a Ciência e Tecnologia” project PIC/IC/83221/2007.

 PO -QU042 

INICIO DE TRATAMIENTO RENAL SUTITUTIVO EN PACIENTES MAYORES 
DE 75 AÑOS. EVOLUCIÓN A 5 AÑOS

Ines Castellano (1); Sandra Gallego (1); Jesús Pedro Marín (1); Maite Mora (1); Gema 
Rangel (1); Vanesa García -Bernalt (1); Miguel Ángel Suárez (1); Javier Lorenzo Deira (1); 
Ricardo Novillo (1); Juan Ramón Gómez -Martino (1)

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

El grupo de pacientes de edad avanzada con insuficiencia renal terminal 
(IRT) es el que más crece en los países desarrollados debido al envejeci-
miento de la población. Según el registro de diálisis y trasplante de la 
SEN de 2009, la incidencia de IRT en pacientes > 75 años es de 464 por 
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millón de población (pmp) y la prevalencia de 2458 pmp. Además, su 
mortalidad es muy elevada alcanzando una tasa anual en pacientes pre-
valentes >75 años del 22.82% en hemodiálisis y del 19.34% en diálisis 
peritoneal. El objetivo de nuestro estudio fue revisar la evolución de los 
pacientes incidentes en diálisis >75 años, durante un periodo de 5 años 
tras el inicio del TRS. Pacientes y métodos: Se trata de un estudio retros-
pectivo en el que se incluyeron todos los pacientes que iniciaron diálisis 
en nuestra provincia entre el 1/1/2003 y el 31/12/2005. Se revisaron la 
edad, sexo, presencia de diabetes mellitus (DM), índice de Charlson modi-
ficado, presencia de AV o CP útil, modalidad inicial de diálisis, tiempo de 
seguimiento (las causas de salida del estudio fueron trasplante renal, 
traslado de domicilio, recuperación de la función renal o exitus), ingresos 
hospitalarios y sus causas, y la mortalidad a los 5 años. Los pacientes 
fueron divididos en 2 grupos, grupo 1 en el que se incluyeron los pacien-
tes de edad ≥75 años y grupo 2 formado por pacientes de edad <75 años. 
Resultados: Entre el 1/1/2003 y el 31/12/2005 comenzaron diálisis en nues-
tro centro 160 pacientes, con edad media de 65 ± 14.9 años, 73 mujeres 
(45.6%) y 87 hombres (54.4%), 69 con DM (43.1%) y mediana del índice 
de Charlson modificado de 7. Las características clínicas de ambos grupos 
se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1

Datos clínicos de pacientes > y < 75 a

 
Grupo 1
(n = 43) 

Grupo 2 
(n = 117) 

 Edad media (años)  78.8 ± 3.5  59.9 ± 12.8 

 Sexo (% mujeres)  51.1%  43.6% 

 Mediana de índice de Charlson modificado  8  6 

 Modalidad inicial de diálisis: HD (%)  42 (97.7%)  99 (84.6%) 

 Acceso útil al inicio de diálisis  18 (41.9%)  50 (42.7%) 

 Número de pacientes con diabetes mellitus (%)  17 (39.5%)  52 (44.4%) 

 Tiempo de seguimiento (meses)  26.8 ± 19.6  34.6 ± 20.6 

Los datos referentes a la hospitalización y mortalidad se muestran en la 
tabla 2.

Tabla 2

Datos de hospitalización y mortalidad

 
Grupo 1 
(n = 43) 

Grupo 2 
(n = 117) 

 Trasplante renal (%)  0 (0%)  23 (19.7%) 

 Permanencia en diálisis (%)  4 (9.3%)  36 (30.8%) 

 Mortalidad total (%)  38 (88.4%)  50 (42.7%) 

 Mortalidad a los 6 meses (%)  9 (20.9%)  6 (5.1%) 

 Mortalidad a los 5 años (%)  29 (67.4%)  44 (37.6%) 

 Tiempo hasta el exitus (meses)  23.9 ± 17.3  21.3 ±13.3 

 Número de pacientes con alguna hospitalización (%)  39 (90.7%)  9 (84.6%) 

 Número de ingresos  128  342 

 Número de ingresos/paciente en riesgo  3  2.9 

 Días de hospitalización  1282  3711 

 Días de ingreso/paciente en riesgo  29.8  31.7 

 Ingresos por acceso vascular o peritoneal (%)  21 (16.4%)  84 (24.6%) 

 Ingresos de causa cardiovascular (%)  14 (10.9%)  48 (14%) 

 Ingresos para inicio de diálisis (%)  32 (25%)  62 (18.1%) 

 Ingresos de origen infeccioso (%)  26 (20.3%)  65 (19%) 

Conclusiones: Los pacientes de edad avanzada eligen HD como TRS en 
mayor proporción que los pacientes más jóvenes. La mortalidad precoz y 
tardía en pacientes añosos es muy elevada. Los mayores de 75 años 
ingresan en la misma proporción que los menores de 75 años, aunque en 
los pacientes añosos la causa más frecuente es para inicio de diálisis y 
en los más jóvenes por motivos relacionados con el acceso vascular o 
peritoneal.

 PO -QU043 

SEGUIMIENTO DE 5 AÑOS DE PACIENTES INCIDENTES EN HEMODIÁLISIS: 
INICIO PROGRAMADO VS NO PROGRAMADO

Ines Castellano (1); Sandra Gallego (1); Maite Mora (1); Jesús Pedro Marín (1); Gema 
Rangel (1); Miguel Ángel Suárez (1); Vanesa García -Bernalt (1); Ricardo Novillo (1); Javier 
Lorenzo Deira (1); Juan Ramón Gómez -Martino (1)

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

Muchos pacientes son remitidos al nefrólogo de forma tardía y un alto 
porcentaje comienza tratamiento renal sustitutivo (TRS) de forma urgente, 
sin acceso vascular (AV) o catéter peritoneal (CP) preparado. Ello se asocia 
a mayor mortalidad precoz, falta de elección de la técnica y mayor costo. El 
objetivo de nuestro estudio fue revisar las hospitalizaciones y sus causas y 
la mortalidad durante 5 años tras el inicio del TRS. Pacientes y métodos: 
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes que inicia-
ron diálisis en nuestra provincia entre el 1/1/2003 y el 31/12/2005. Se revisa-
ron la edad, sexo, presencia de diabetes mellitus (DM), índice de Charlson 
modificado, presencia de AV o CP útil, modalidad inicial de diálisis, ingresos 
hospitalarios al comienzo de TRS, entre el 2º y 6º mes y después del 7º mes, 
y sus causas, y la mortalidad en los 6 primeros meses y a los 5 años. Los 
pacientes fueron divididos en 2 grupos, no programados (NP) y programados 
(grupo P) dependiendo si la primera diálisis se realizó de urgencia o diferida 
en el tiempo. Resultados: 160 pacientes comenzaron diálisis entre el 1/1/2003 
y el 31/12/2005, con edad media de 65 ± 14.9 años, 73 mujeres (45.6%) y 
87 hombres (54.4%). De ellos, 73 pertenecían al grupo P y 87 al grupo NP. 
Las características clínicas de ambos grupos se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1

Características de los pacientes P y NP

  Grupo P 
(n=73) 

 Grupo NP 
(n=87) 

 Edad media (años)  64.6 ± 12.5  65.2 ± 15 

 Sexo (% mujeres)  43.8%  48.3% 

 Mediana de índice de Charlson modificado  7  8 

 Modalidad inicial de diálisis: HD (%)  55 (75.3%)  86 (98.9%) 

 Número de pacientes con diabetes mellitus (%)  23 (31.5%)  46 (52.9%) 

 Tiempo de seguimiento (meses)  39.5 ± 19.7  26.7 ± 19.5 

 Acceso vascular útil al inicio de HD (%)  42 (76.3%)  7 (8.1%) 

 Catéter peritoneal útil al inicio de DP (%)  18 (100%)  1 (100%) 

Los datos referentes a la hospitalización y mortalidad se muestran en la tabla 2.

Tabla 2

Datos de hospitalización y mortalidad

 
 Grupo P 
(n=73) 

 Grupo NP 
(n=87) 

 Mortalidad a los 6 meses (%)  3 (4.1%)  12 (13.1%) 

 Mortalidad a los 5 años (%)  34 (46.6%)  54 (62%) 

 Pacientes que ingresan al inicio de diálisis (%)  5 (6.8%)  79 (90.8%) 

 Número de días de ingreso al inicio de diálisis  45  1254 

 Días de ingreso al inicio diálisis/paciente riesgo  0.62  14.4 

 Pacientes que ingresan entre el 2º y 6º mes (%)  11 (15%)  37 (42.5%) 

 Número de ingresos entre 2º y 6º mes  16  55 

 Ingresos entre 2º y 6º mes/paciente en riesgo  0.22  0.63 

 Días de ingreso entre el 2º y 6º mes  123  437 

 Días de ingreso entre 2º -6º mes/paciente en riesgo  1.7  5 

 Pacientes que ingresan entre 7º y 60 º mes (%)  49 (70%)  56 (74.7%) 

 Número de ingresos entre 7º y 60º mes  150  141 

 Ingresos entre 7º y 60º mes/paciente en riesgo  2.3  1.9 

 Número de días de ingreso entre 7º y 60º mes  1459  1662 

 Días de ingreso entre 7º y 60º mes/paciente riesgo  20.8  22.2 
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Conclusiones: Los pacientes que inician diálisis de forma programada 
tienen mayor probabilidad de elección de la modalidad de TRS y de 
presentar acceso útil. El inicio no programado de diálisis se asocia a una 
mayor mortalidad en los 6 primeros meses y en los 5 años tras el inicio 
del TRS, una mayor hospitalización al comienzo de diálisis y en los 6 
primeros meses, desapareciendo esta diferencia después del 6º mes.

 PO -QU044 

INICIO DE DIÁLISIS 5 AÑOS DESPUES, ¿QUÉ HA CAMBIADO?

Sandra Gallego (1); Inés Castellano (1); Maite Mora (1); Jesús Pedro Marín (1); Gema 
Rangel (1); Miguel Ángel Suárez (1); Vanesa García -Bernalt (1); Javier Lorenzo Deira (1); 
Ricardo Novillo (1); Juan Ramón Gómez -Martino (1)

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

En los últimos años, desde la comunidad nefrológica se ha insistido en 
la necesidad de la derivación precoz al nefrólogo para intentar disminuir 
el número de pacientes que comienzan tratamiento renal sustitutivo (TRS) 
de forma no programada. En el mismo sentido, las consultas de enfer-
medad renal crónica (ERCA) se han ido instaurando dentro de la práctica 
habitual de los nefrólogos. El objetivo de nuestro trabajo ha sido revisar 
las condiciones en las que los pacientes que comenzaron diálisis en los 
años 2003 -04 y compararlos con los años 2008 -09 para evaluar las 
diferencias en esos 5 años. Pacientes y métodos: Se trata de un estudio 
retrospectivo en el cual revisamos todos los pacientes que comenzaron 
diálisis en nuestra provincia en los años 2003 -04 (grupo A) comparándo-
los con los que iniciaron en 2008 -09 (grupo B). Se valoró edad, sexo, 
etiología de la ERC, presencia de diabetes mellitus (DM), inicio progra-
mado o no programado, y este caso la causa, acceso vascular (AV) o 
peritoneal (AP) útil, tipos de TRS (hemodiálisis vs diálisis peritoneal), 
tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE), proce-
dencia del paciente (consulta Nefrología, consulta ERCA, consulta tras-
plante renal o no conocido por Nefrología), ingresos y exitus en los 6 
primeros meses tras comienzo de diálisis. Resultados: Durante los años 
2003 -04 y 2008 -09 comenzaron diálisis en nuestra provincia 117 y 101 
pacientes respectivamente. Las características de ambos grupos se encuen-
tran en la tabla 1.

Tabela

Características al inicio de diálisis

 
 Grupo A 
(n = 117) 

 Grupo B 
(n = 101) 

 Edad media (años)  63.9 ± 15.2  63.5 ± 14.4 

 Sexo (% hombres)  60.7%  64.3% 

 Etiología más frecuente de la ERC (%) 
 Diabetes 

mellitus (27.4%) 
 Diabetes 

mellitus (33.7%) 

 Inicio programado (%)  65 (55.6%)  61 (60.4%) 

 Causa más frecuente de inicio no programado (%) 
 Alteraciones 

analíticas (10%) 
 Uremia (9.7%) 

 AV/AP útil (%)  56 (47.9%)  55 (54.5%) 

 DP como técnica inicial de diálisis (%)  12 (10.3%)  25 (24.8%) 

 Tratamiento con AEE (%)  52 (44.4%)  69 (68.3%) 

 Procedencia de consulta de ERCA (%)  61 (52.1%)  75 (74,2%) 

 Número de ingresos en los 6 primeros meses 
 0.91/paciente 

en riesgo 
 1.02/paciente 

en riesgo 

 Días de ingreso en los 6 primeros meses 
 12.1 días/
paciente 
en riesgo 

 9.6 días/
paceinte 
en riesgo 

 Exitus en los 6 primeros meses (%)  9 (7.7%)  6 (5.9%) 

Conclusiones: En la actualidad casi el 75% de los pacientes que inician 
diálisis proceden de las consultas de ERCA. Ello se asocia a un aumento 
de la DP como técnica de TRS, más probabilidad de acceso vascular o 
peritoneal preparado al comienzo de diálisis y mayor inicio programado. 
Sin embargo, no se ha conseguido disminuir la tasa de ingresos en los 6 
primeros meses tras comenzar la diálisis ni la mortalidad precoz.

 PO -QU045 

VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS AL INICIO DE DIÁLISIS

Inés Castellano (1); Sandra Gallego (1); Maite Mora (1); Jesús Pedro Marín (1); Gema 
Rangel (1); Vanesa García -Bernalt (1); Miguel Ángel Suárez (1); Ricardo Novillo (1); Javier 
Deira (1); Juan Ramón Gómez -Martino (1)

(1) S. Nefrología / Hospital San Pedro de ALcántara / Cáceres / España

La instauración progresiva de las consultas de enfermedad renal cróni-
ca (ERCA) ha sido un objetivo de los últimos años dentro de los Servi-
cios de Nefrología en nuestro país. La SEN publicó en el año 2008 una 
“Guía de enfermedad renal crónica avanzada y pre -diálisis” con la fina-
lidad de ayudar a la detección precoz de la enfermedad renal y modi-
ficar su progresión. El objetivo de nuestro trabajo ha sido revisar los 
parámetros analíticos de los pacientes que comenzaron diálisis en los 
años 2003 -04 y compararlos con los años 2008 -09 valorando el grado 
de cumplimiento de la guía en ambos casos. Pacientes y métodos: Se 
trata de un estudio retrospectivo en el cual revisamos todos los pacien-
tes que comenzaron diálisis en nuestra provincia en los años 2003 -04 
(grupo A) comparándolos con los que iniciaron en 2008 -09 (grupo B). 
Se valoró función renal medida por la fórmula MDRD -4, calcio, fósforo, 
producto calcio -fósforo, PTHi, índice de saturación de la transferrina 
(IST), ferritina y albúmina. Resultados: Durante los años 2003 -04 y 
2008 -09 comenzaron diálisis en nuestra provincia 117 y 101 pacientes 
respectivamente. Los parámetros analíticos de ambos grupos se encuen-
tran en la tabla 1.

Tabla 1

Parámeros analíticos al inicio de diálisis

 Parámeros analíticos 
Grupo A 
(n = 117)

Grupo B 
(n = 101) 

 Función renal (MDRD -4) (ml/minuto)  7.88 ± 2.56  7.87 ± 2.65 

 Calcio (mg/dl)  9.13 ± 0.85  8.97 ± 1.06 

 Fósforo (mg/dl)  5.56 ± 1.5  5.43 ± 1.39 

 Producto calcio -fósforo (mg2/dl2)  50.44 ± 13.69  48.39 ± 12.53 

 PTHi (pg/ml)  308.3 ± 217.1  307.8 ± 212.9 

 Ferritina (ng/ml)  284.4 ± 249.3  310.6 ± 352.8 

 IST (%)  26.3 ± 14.31  24.09 ± 10.71 

 Hemoglobina (g/dl)  10.3 ± 1.8  10.9 ± 1.7 

 Albúmina (g/dl)  3.18 ± 0.68  3.62 ± 1.42 

El % de cumplimiento de los parámetros analíticos de ambos grupos según 
los valores recomendados en la “Guía de enfermedad renal crónica avan-
zada y pre -diálisis” se encuentran en la tabla 2.

Tabla 2

% cumplimiento de lparámetros analíticos

 Parámeros analíticos  Objetivo 
Grupo A 
(n = 117)

Grupo B 
(n = 101)

 Calcio (mg/dl)  8.4 -9.5  53%  48% 

 Fósforo (mg/dl)  2.7 -5.0  34.5%  40.4% 

 Producto calcio -fósforo (mg2/dl2)  < 55  68.1%  79.8% 

 PTHi (pg/ml)  100 -300  46.9%  49% 

 Ferritina (ng/ml)  > 100  83.8%  81.3% 

 IST (%)  > 20  63.2%  57.7% 

 Hemoglobina (g/dl)  > 11  36.7%  49% 

 Albúmina (g/dl)  > 4  14.9%  35.4% 

Conclusiones: En los últimos 5 años hemos conseguido mejorar el % de 
cumplimiento de los parámetros analíticos de los pacientes que comen-
zaron diálisis en nuestra unidad en lo que se refiere a fósforo, producto 
calcio -fósforo, hemoglobina y albúmina. Es necesario reforzar las medidas 
destinadas a controlar mejor el calcio, PTHi y ferrocinética.
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 PO -QU046 

HAPTOGLOBIN 2 -2 GENOTYPE IS ASSOCIATED WITH DECREASED 
SERUM IRON LEVELS IN HAEMODIALYSIS PATIENTS, PARTICULARLY 
IN NON -RESPONDERS TO RHEPO THERAPY

E Costa (1); P Rocha -Pereira (2); Maria Faria (3); V Miranda (3); C Afonso (4); L Belo (5); 
C Marinho (4); M Bicho (4); A Santos -Silva (5)

(1) Inst. de Ciências da Saúde – UCP / IBMC – Universidade do Porto / Porto / 
Portugal
(2) CICS – Universidade da Beira Interior / IBMC – Universidade do Porto / Covilhã / 
Portugal
(3) FMC / Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / Maia / Portugal
(4) Laboratório de Genética / FM da Universidade de Lisboa / Lisboa / Portugal
(5) FF da Universidade do Porto / IBMC – Universidade do Porto / Porto / Portugal

Anaemia is a common complication in haemodialysis (HD) patients, which 
is mainly due to a reduction in erythropoietin (EPO) production by the 
kidney. The introduction of recombinant human EPO (rhEPO) therapy led 
to a significant reduction in anaemia. However, approximately 5 -10% of HD 
patients show a marked resistance to rhEPO therapy. In a recent study we 
demonstrated that resistance to rhEPO therapy is associated to a “func-
tional” iron deficiency and to enhanced inflammatory markers. Haptoglobin 
(Hp) is an acute phase protein that binds haemoglobin released during the 
intravascular lysis of erythrocytes. Hp is polymorphic, with two co -dominant 
alleles, Hp1 and Hp2. Hp2 allele has been reported to favor endocytosis 
of Hb -Hp complexes by monocytes/macrophages and to produce partial 
iron retention. Our study aims to assess possible relations between Hp 
genotype, and iron status and inflammation, in HD patients, as well as its 
association with resistance to rhEPO therapy.  Fifty eight HD patients were 
enrolled in the study (27 non -responders and 31 responders.

PO -SE047 

NEFRITE LÚPICA: COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES TRATAMENTOS 
DE MANUTENÇÃO E DE RESGATE

Pedro Aguiar (1); Hugo Neves Silva (1); Cristina Freitas (1); Josefina Santos (1); Ramon 
Viscaíno (2); Luísa Lobato (1); Guilherme Rocha (1); António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santo António – CHP / Porto / Portugal
(2) Anatomia Patológica / Hospital Santo António – CHP / Porto / Portugal

Introdução: No lupus eritematoso sistémico (LES) prevenir a reactivação da 
nefrite (NL) é fundamental no prognóstico a longo prazo, contudo, as moda-
lidades terapêuticas de manutenção e resgate não estão padronizadas. Objec-
tivo: Análise de diferentes tratamentos (Tx) de manutenção e resgate na NL; 
elucidar as diferenças na actividade da doença, progressão para doença renal 
terminal (DRT) e complicações. Doentes e métodos: Análise retrospectiva dos 
doentes com NL comprovada em biópsia entre 2005 e 2010. Recolha de 
dados relativos à filtração glomerular (FG), hematúria, proteinúria e níveis de 
anti -dsDNA ao diagnóstico, aos 6 e 12 meses e fim do follow -up (Fup). O 
flare renal foi definido como agravamento de qualquer dos parâmetros ava-
liados com necessidade de alteração do Tx. Resultados: Revimos 30 doentes 
(28M/2H) com idade de 30,4±10 anos; 20 tinham diagnóstico prévio de LES 
e em 10 a NL foi a forma de apresentação. A proteinúria estava presente em 
todos ao diagnóstico de NL, 60% dos quais com proteinúria nefrótica. A 
insuficiência renal aguda estava presente em 40%. A histologia revelou 20 
doentes com NL classe IV, 4 com Classe III, 3 com Classe V e 3 com classe 
II. Todos os com classe III e IV fizeram tratamento de indução com predni-
solona (P)+ciclofosfamida (CYF). Na classe V a opção foi P+ciclosporina (CyA), 
e nos outros P+hidroxicloroquina (HCQ). O tempo médio de Fup foi 88±65 
meses. O Tx de manutenção foi azatioprina (AZA)+P em 14, micofenolato de 
mofetil (MMF)+P em 7 e CyA+P em 3. Em relação aos parâmetros avaliados: 
ao diagnóstico não havia diferenças significativas entre os grupos; aos 6 
meses o grupo que realizou MMF tinha FG inferior, proteinúria e dsDNA 
superior aos restantes (72,1 vs 93 e 108 mL/min; 2,3 vs 1,2 e 1,3 g/d; 115,3 
vs 40,4 e 58,3 UI/mL respectivamente). Ao Fup as diferenças persistiam, 
embora não significativas. A hematúria foi mais frequente sob MMF (P 0,01). 
Doze doentes tiveram flares renais: 6 estavam sob AZA, 2 MMF, 1 CyA, 1 CYF 
e 2 HCQ. O Tx de resgate foi MMF em 58,3%, CYF em 16,7%; 1 doente fez 
Rituximab, 1 CyA. Em todos os esquemas (manutenção e resgate) a P foi 
incluída. Ao Fup não houve diferenças na frequência de hematúria ou no 
valor da proteinúria (1,5±2,1 g/dia nos MMF vs 1,6±2 nos restantes). Existiu 

tendência para níveis menores de proteinúria e de dsDNA no grupo MMF em 
comparação com o CYF (1,5±2,1 vs 2,7±2,6 g/dia; 100,4±168 vs 168±169 UI/
mL), sem diferença na FG. A infecção foi a complicação mais frequente (16,7% 
dos doentes); registou -se 1 óbito; 5 doentes evoluíram para DRT (51±45 meses 
após diagnóstico), 4 sob AZA e 1 MMF. Conclusão: Os diferentes esquemas 
de Tx de manutenção (MMF, AZA e CyA) foram sobreponíveis na prevenção 
de flares renais e na progressão para DRT. O MMF associou -se a menor 
resposta na proteinúria e hematúria, mas revelou -se válido na preservação 
de função renal. No Tx de resgate o MMF representou uma boa opção.
 

PO -SE048 

MEDULLARY CYSTIC KIDNEY DISEASE IN PORTUGAL: GENETIC RESULTS 
OF 14 FAMILIES

Gábriel Miltenberger -Mi (1); Edgar Almeida (2); Joaqium Calado (3); Fernanda Carvalho (3); 
Catarina Teixeira (2); Sofia Jorge (2); Sonia Pereira (1); Helena Viana (3); António Gomes 
da Costa (2)

(1) Instituto de Medicina Molecular, FM, UL / Instituto de Medicina Molecular, FM, UL 
/ Lisboa / Portugal
(2) Department de Nefrologia e Dialise / Hospital Santa Maria, FM, UL / Lisboa / Portugal
(3) Departamento de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Background: Medullary cystic kidney disease type 2 (MCKD2) is a rare auto-
somal dominant syndrome characterized by gout, tubulointerstitial nephro-
pathy and end -stage renal failure (ESRF). The disease is caused by mutations 
in the uromodulin gene (UMOD, 16p12.3). Besides, MCKD1, with overlapping 
phenotype to MCKD2, but milder symptoms and with later age -at -onset is 
associated with a candidate disease locus on chromosome 1q21. Aims: To 
clinically characterize MCKD patients in Portugal. To establish a national 
registry of these patients. To test the UMOD gene for mutations in these 
families. Patients and methods: We clinically diagnosed 14 Portuguese fami-
lies of MCKD. In some patients we performed renal biopsy and carried out 
immunhistochemical characterization of the uromodulin protein. We tested 
the entire coding region of the UMOD gene for mutations in all index patients 
of the families with PCR and direct sequence analysis. Results: The clinical 
and pathological characterization showed that 12 out of 14 families were 
strongly suspected having MCKD type 2. We found mutations in the UMOD 
gene in 5 out of 14 families. From the 5 mutations 4 were novel, as not being 
reported in the literature yet. Conclusion: We started to build up a nation -wide 
registry for families with patients suffering of MCKD. This is the first such 
effort in Portugal. The registry includes the clinical, pathological and genetic 
characterization of the patients. The clinical and pathological characteristics 
together with the novel mutations contribute to studies on genotype -phenotype 
associations in this disorder. The study is going on with the analysis of further 
novel families and with those who did not show association to UMOD.

 PO -SE049 

DE LES A AA

Ricardo Vizinho (1); Rita Birne (1); Carlos Lucas (1); Célia Gil (1); Agusta Gaspar (1); 
José Diogo Barata (1)

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

A amiloidose secundária (AA) é caracterizada pela deposição nos tecidos 
de fibrilhas constituídas por fragmentos de amilóide A, uma proteína infla-
matória de fase aguda. A conhecida associação de AA com uma série de 
patologias sistémicas inflamatórias, nomeadamente reumáticas, auto -imunes, 
é portanto de frequente. Nas grandes séries estudadas, as principais cau-
sas subjacentes ao desenvolvimento de AA são a Artrite Reumatóide e a 
Artrite Reumatóide Juvenil, perfazendo cerca de 50% dos casos, seguidas 
pela associação com doenças como a Espondilite Anquilosante, Artrite 
Psoriática, Doença de Crohn ou Infecção crónica. No entanto, a descrição 
de AA em doentes com Lupus Eritematoso Sistémico (LES) foi apenas 
objectivada em um número reduzido de casos. A razão para essa reduzida 
incidência de AA no LES, uma doença igualmente conhecida pela sua 
actividade inflamatória, não está esclarecida. Descreve -se o caso clínico de 
uma doente de 45 anos, caucasiana, com diagnóstico de LES estabelecido 
em 1985, com envolvimento renal, corroborado por Biópsia Renal (BR) em 
1985 e em 1989, com evolução complicada por múltiplos internamentos no 
contexto de expressão vasculítica grave (vasculite necrosante cutânea e do 
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sistema nervoso central) e de intercorrências infecciosas. Ao longo deste 
tempo foi submetida a vários esquemas terapêuticos com imunossupres-
sores e plasmaferese. Após cerca de 20 anos de evolução sem actividade 
lúpica clínica ou laboratorial e sob dose baixa de prednisona, notou -se 
instalação de proteinúria sub -nefrótica de agravamento progressivo e dis-
creta elevação dos parâmetros de retenção azotada, o que veio a determi-
nar repetição de BR. Esta fez o diagnóstico AA. O caso ilustra uma prová-
vel, embora pouco frequente, associação entre LES e AA.

 PO -SE050 

NEFROPATIA MEMBRANOSA – CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO 
DE NEFROLOGIA

Rui Miguel Costa (1); Rui Castro (1); Mónica Fructuoso (1); Luís Oliveira (1); Catarina 
Prata (1); Ramon Vizcaino (2); Maria Jose Sequeira (3); Teresa Morgado (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar Trás  -os -Montes e Alto Douro / Vila Real 
/ Portugal
(2) Serviço de Anatomia Patológica / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(3) Serviço de Imagiologia / Centro Hospitalar Trás -os -Montes e Alto Douro / Vila Real 
/ Portugal

Objectivo: Caracterização e seguimento dos casos de Nefropatia Membra-
nosa do Serviço de Nefrologia do CHTMAD. Doentes e métodos: Estudo 
retrospectivo de 25 casos de Nefropatia Membranosa, diagnosticados entre 
Março/1994 e Outubro/2010. Foi consultada a nossa base de dados para a 
sua caracterização clínica, analítica e histopatológica. Resultados: A idade 
destes doentes era de 55.6±17.7 anos, com predomínio do sexo feminino 
(52%). A apresentação clínica mais frequente foi o Síndrome Nefrótico 
(proteinúria 9.7±4.3 gr/dia; 52% com proteinúria >8g/dia). Apresentavam HTA 
67% e microhematúria 60% dos casos. A creatinina sérica (CrS) inicial média 
era de 1.3 mg/dl (0.7 -3.7 mg/dl) e a função renal era normal em 60%. Em 
75% dos casos não se identificou uma etiologia. Os 25% restantes associaram-
-se a Neoplasia (n=4), LES (n=2) e Hepatite B (n=1).O estudo histológico 
revelou esclerose glomerular em 28% e atingimento tubulointersticial em 
64% das amostras. O seguimento foi de 48 meses em mediana [1–197] e 
96% efectuaram bloqueadores SRAA. Os 18 casos idiopáticos apresentavam 
mais proteinúria (13.5g/dia vs 8.4g/dia, p=NS), predominância do sexo mas-
culino (100% vs 25%, p=0.004), melhor função renal (CrS 1mg/dl vs 1.3mg/
dl, p=NS) e menor atingimento tubulointersticial (40% vs 58%,p=NS). Foi 
efectuada terapêutica imunosupressora em 6 destes 18 pacientes (Esquema 
“Ponticelli modificado” n=1, ciclosporina e prednisolona baixa dose n=5) 
mas apenas dois iniciaram imunosupressão nos primeiros 6 meses e no 
follow -up de 44±28meses verificou -se redução da proteinúria (2.3g/dia, p=NS), 
uma recidiva da proteinúria após 36 meses com ciclosporina e corticotera-
pia, função renal normal em dois e IRC em 3 casos. Os restantes casos 
idiopáticos neste follow up (n=5) apresentaram redução da proteinúria (7.6g/
dia vs 0.9g/d,p=0.01) e função renal estável (CrS 1.1mg/dl vs 1mg/dl, p=NS). 
Em 48 meses de follow -up de todos os 25 casos, 20% evoluíram para IRC 
terminal num tempo mediano 9 meses [1 -22] o que se correlacionou com o 
sexo feminino (100% vs 44%, p=0.04), idade>50 anos (100 vs 33%, p=0.02), 
proteinúria inicial >8 g/dia (80% vs 22%,p=0.04), CrS inicial >1.2 g/dl (100% 
vs 11%, p=0.001) e fibrose tubulointersticial >50% (40% vs 0%,p=0.04). Não 
encontramos correlação relativamente à etiologia idiopática vs secundária 
(40% vs 47%, p=NS). Conclusão: Na nossa série de nefropatia membrano-
sa a maioria dos casos foi idiopática, o síndrome nefrótico a apresentação 
clínica predominante e a evolução geralmente benigna. A evolução para IRC 
terminal correlacionou -se com o sexo feminino, idade >50 anos, proteinúria 
>8gr/dia, CrS >1.2mg/dl e atingimento tubulointersticial >50%.

 PO -SE051 

AVALIAÇÃO DOS FACTORES DETERMINANTES DA MORBILIDADE 
CARDIOVASCULAR EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL

Ana Cabrita (1); Ana Paula Silva (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); Nelson Tavares (2); 
Ana Camacho (2); Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Serviço de Cardiologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal

Os diabéticos tipo 2 apresentam um risco aumentado de 3 a 4 vezes 
de sofrer um evento cardiovascular (CV) e o dobro da mortalidade 

quando comparados à população em geral, de acordo com o estudo de 
Framingham. O objectivo deste estudo foi o de analisar os factores 
determinantes de morbilidade numa população de diabéticos tipo 2 com 
doença renal. Definiu -se como morbilidade todos os internamentos 
associados a doença CV. Foram incluídos 119 diabéticos tipo 2 (f=54, 
m=65), com idade média de 60,35 anos e filtrado glomerular médio 
(MDRD) de 45,3 ml/min, seguidos numa consulta de Nefropatia Diabé-
tica. A população foi dividida em 2 grupos de acordo com a existência 
de internamento ou não: G 1(N=39)= internamentos de causa CV e G 2 
(N=80) sem internamentos. Foram analisados vários parâmetros labo-
ratoriais, tradicionais e não tradicionais de doença CV (insulino resis-
tência (HOMA), da inflamação – (interleucina 6 (IL6), factor de necrose 
tumoral alfa (TNFα) e proteína C reactiva de alta sensibilidade (PCRs) 
–metabolismo mineral, razão microalbuminuria/creatinina, assim como 
o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) numa população 
diabética tipo 2 com doença renal. Utilizou -se estatística descritiva e 
na comparação entre grupos o test T de Student e o Qui -Quadrado. 
Verificou -se que o grupo G1 eram mais idosos (66,8±13,4 vs 56,6 ±17,2 
p=0,001), apresentavam valores mais elevados de: creatinina (2,01±0,92 
vs 1,6 ±0,9 p=0,077), fósforo (4,8 ±1,0 vs 4,0 ±1,17p=0,001), PTH 
(196,7±111,24 vs 96,0 ± 91,8 p=0,001), cálcioxfósforo (45,9 ±9,9 vs 38,3 
±11,8 p=0,001), IMVE (112,8±15,7 vs 88,5 ±14,6 p= 0,001), HOMA (3,6 ± 
1,1 vs 1,1 ±1,3 p=0,001), ac.urico (7,6 ±2,5 vs 6,1 ±2,02 p=0,001), PCRs 
(2,8 ±1,16 vs 0,7 ±1,2 p=0,001), IL6 (p=0,001), TNFα (9,3 ±3,0 vs 4,03 
±3,3 p=0,001), homocisteína (24,5 ±6,09 vs 14,4 ±7,05 p=0,001) e mais 
baixos de albumina (4,06 ±0,67 4,27 ±0,43 p=0,042), hemoglobina (12,2 
±1,8 vs 12,9 ±1,7 p=0,0039) e TGFe (34,6 ±21,6 vs 56,6 ±17,2 p=0,001). 
Não se verificou diferenças estatisticamente nos principais factores de 
risco tradicionais (colesterol, HDL, HgA1c, índice de massa corporal). No 
nosso estudo os principais factores determinantes de morbilidade CV 
em diabéticos tipo 2 foram a idade, inflamação, metabolismo mineral, 
insulino -resistência, hiperhomocisteinemia.

 PO -SE052 

O IMPACTO DA DISFUNÇÃO RENAL NA DECISÃO DE PROGRESSÃO 
PARA ESTRATIFICAÇÃO INVASIVA E NO FLUXO TIMI PÓS ANGIOPLASTIA 
CORONÁRIA

Patrícia Cotovio (2); Sérgio Barra (1); Pedro Gomes (1); Luís Paiva (1); Francisca Caetano (1); 
Francisco Ferrer (2); António Leitão Marques (1)

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

Introdução: A escala de fluxo TIMI (FT) tornou -se o método standard para 
avaliação semiquantitativa da perfusão miocárdica antes e após terapias 
de reperfusão coronária (RC) em doentes com Enfarte Agudo do Miocár-
dio (EAM). A determinação do FT após angioplastia assume importante 
papel nestes doentes, com múltiplos estudos estabelecendo marcada 
disparidade prognóstica entre FT < 3 e FT grau 3. Objectivos: Avaliar o 
papel da disfunção renal na decisão de progressão para estratificação/
estratégia invasiva e na taxa de sucesso na obtenção de FT=3 pós 
angioplastia coronária (PCI) em doentes com EAM. Métodos: Estudo pros-
pectivo com 796 doentes admitidos consecutivamente por EAM (idade 
65.8±12.8, 72.2% do sexo masculino, 33.6% diabéticos, 606 submetidos 
a cateterismo (CAT), 417 submetidos a PCI). Dados recolhidos: estudo 
analítico na admissão (incluindo cálculo da Taxa de Filtração Glomerular 
[TFG] pela fórmula MDRD), scores de risco, dados do CAT e PCI. Foi 
avaliado o impacto da disfunção renal na decisão de progressão para 
realização de CAT e PCI e na taxa de sucesso pós PCI. Resultados: As 
taxas de realização de CAT e PCI consoante os níveis de TFG na admissão 
podem ser vistas na [tabela 1]. Uma TFG < 60 mL/min/1.73 m2 associou -se 
a doença coronária mais extensa (2.51 vs. 2.12 segmentos afectados, 
p=0.045), maior risco de mortalidade intra -hospitalar (16.2% vs. 5.1%, 
OR 3.6, p<0.001) e mortalidade aos 2 anos (33.3% vs. 13.9%, OR 3.1, 
p<0.001) e maior risco de obtenção de FT sub -óptimo (< 3) [17.6% vs. 
8.3%, OR 2.38, p=0.014], com o risco a ser 5,4 vezes superior nos doen-
tes com TFG < 30 mL/min/1.73 m2 (37.5% vs. 9.9%, OR 5.44, p=0.001). 
Modelo preditor de FT < 3 em análise multivariada incluindo apenas 
variáveis nominais estabeleceu os preditores independentes TFG < 30 mL/
min/1.73 m2 (OR 4.60, p=0.018) e score de GRACE > 140 (OR 3.64, p=0.022). 
Feita a análise com variáveis contínuas, foi encontrado modelo preditor 
de FT < 3 que incluiu os preditores Glicemia (OR 1.106, p=0.002) e crea-
tinina na admissão (1.012, p=0.002).
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Tabela

Estratégias invasivas consoante níveis de TFG.

 TFG > 60 mL/min 
Entre 30 

e 60 mL/min 
< 30 mL/min p 

Cateterismo  85.6%  70.4%  37.7% <0.001 

Revascularização (percutânea 
ou cirúrgica) 

 66.2%  49.8%  21.1% <0.001 

Revascularização percutânea  62.2%  47.1%  19.7% <0.001 

Discussão e conclusões: Apesar do maior risco cardiovascular, maior exten-
são da doença coronária e taxas de mortalidade mais elevadas nos doen-
tes com disfunção renal, este sub -grupo de doentes continua ainda a ser 
insuficientemente tratado. Esta questão foi já debatida em estudos ante-
riores e apela a mudança de estratégia. O receio de agravamento da 
função renal e as menores taxas de sucesso pós PCI estarão na génese 
deste problema, porém não deverão protelar ou negar terapêuticas agres-
sivas nesta população de elevado risco cardiovascular.

 PO -SE053 

NEFROTOXICIDADE DO ADEFOVIR DIPIVOXIL NA DOSE CONVENCIONAL 
NUM DOENTE COM HEPATITE VHB

Francisca Barros (1); Ricardo Neto (1); Raquel Vaz (1); Manuel Pestana (1)

(1) Nefrologia / HSJ / Porto / Portugal

Introdução: O Adefovir dipivoxil (ADV) é um fármaco frequentemente utilizado 
no tratamento das infecções víricas por VIH e VHB. A sua nefrotoxicidade é 
dependente da dose e está bem documentada com o uso de doses de 60mg/
dia. No entanto, com a dose usada actualmente de 10mg/dia são raros os casos 
descritos de disfunção tubular ou desenvolvimento de insuficiência renal. Caso 
clínico: Doente do sexo masculino, 44 anos, com Hepatite B crónica diagnos-
ticada em 2006, tratado desde então com ADV na dose 10mg/dia. No início do 
tratamento apresentava função renal, ionograma, exame sumário de urina e 
sedimento urinário normais, sem proteinúria. Encaminhado para a Consulta de 
Nefrologia do Hospital de S. João quatro anos depois por doença renal crónica 
(DRC) de agravamento progressivo. Antecedentes de hipertensão arterial, aci-
dente vascular cerebral hemorrágico, epilepsia vascular sequelar, poliglobulia e 
litíase vesicular. Sem história de litíase renal ou hematúria macroscópica. Sem 
antecedentes de Diabetes Mellitus. Sem história de outros nefrotóxicos. Sem 
história familiar de doença renal. Do estudo analítico efectuado salienta -se DRC 
estadio 3 com P Creat 1.99 mg/dL  -taxa de filtração glomerular (TFG) estimada 
pela fórmula MDRD de 54.9 ml/min – e evidência de disfunção tubular proximal 
(hipocalémia, hipouricemia, hipofosfatemia, glicosúria normoglicémica, protei-
núria subnefrótica, hiperfosfatúria). Ecografia renal sem alterações de relevo. 
Estudo imunológico normal. Marcadores víricos VHC e HIV negativos. Gasome-
tria indisponível à data de avaliação. Colocada como primeira hipótese DRC 
estadio 3 com Síndrome de Fanconi secundário a nefrotoxicidade induzida pelo 
ADV. Procedeu -se à suspensão do fármaco, aguarda -se re -avaliação. Discussão. 
O Síndrome de Fanconi está associado ao tratamento com antivíricos. A nefro-
toxicidade associada a altas doses de ADV (60 -120 mg) está bem documenta-
da mas quando administrado na dose de 10 mg/dia, a sua toxicidade renal 
parece ser muito baixa. O presente caso clínico descreve uma situação da TFG 
associada a Síndrome de Fanconi adquirido, durante o tratamento com ADV 
em dose convencional de 10 mg/dL, num doente com estudo analítico prévio 
normal. Sugere -se que os doentes tratados cronicamente com ADV, mesmo em 
doses convencionais de 10mg/dia, sejam avaliados regularmente de modo a 
detectar precocemente sinais de disfunção renal induzida por este fármaco.

 PO -SE054 

IMPACTO DA SUSPENSÃO DOS INIBIDORES DO SISTEMA 
RENINA -ANGIOTENSINA EM DOENTES IDOSOS COM DOENÇA 
RENAL CRÓNICA AVANÇADA

Francisca Barros (1); Ricardo Neto (1); Raquel Vaz (1); Manuel Pestana (1)

(1) Nefrologia / HSJ / Porto / Portugal

Introdução e objectivos: A hiperactividade do Sistema Renina Angiotensi-
na Aldosterona (SRAA) associa -se ao desenvolvimento de hipertensão 

arterial (HTA), eventos cardiovasculares e progressão da Doença Renal 
Crónica (DRC). Os doentes idosos possuem características únicas que os 
tornam mais susceptíveis aos efeitos adversos dos inibidores do SRAA 
(iSRAA). A maioria dos estudos que documentam benefício no tratamento 
dos doentes renais crónicos (DRC’s) com iSRAA não incluem idosos. Assim, 
os benefícios descritos para este grupo de fámacos poderão não se apli-
car a esta faixa etária. Recentemente, estudos em DRC’s diabéticos e não 
diabéticos idosos sugerem que os iSRAA podem ter um impacto negativo 
na progressão da DRC. Pretendeu -se avaliar o impacto sobre a função 
renal da suspensão ou diminuição da dose do(s) iSRRA em doentes com 
mais de 65 anos com DRC avançada, em preparação para técnica de 
substituição de função renal (TSFR). Material e métodos: Foram avaliados 
34 doentes (20 do sexo feminino e 14 do sexo masculino) com DRC 
avançada, observados na Consulta Pré -diálise do Hospital de São João 
durante o período de Outubro 2009 a Setembro 2010 e previamente 
medicados com iSRAA. A idade média foi 77,9 ± 6,4 anos. Os doentes 
apresentavam uma taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) pela fór-
mula MDRD média de 18,5± 6,0 mL/min/1,73m2. Vinte e três doentes 
apresentavam antecedentes de diabetes mellitus. Foi avaliada a função 
renal num período posterior mínimo de 2 meses e máximo de 1 ano, após 
diminuição da dose ou suspensão do iSRAA. Resultados: Com a diminui-
ção da dose ou suspensão do iSRAA, verificou -se um aumento da TFGe 
média para 21,2± 9,3 mL/min/1,73m2. Do total de 34 doentes observados, 
20 aumentaram a TFGe e 9 sofreram um aumento de mais de 25 % da 
TFGe com a diminuição da dose ou suspensão do fármaco. Se conside-
rarmos apenas o subgrupo dos doentes diabéticos (n=23), com a redução 
ou suspensão do iSRAA verificou -se um aumento semelhante da TFGe 
média de 18,9± 4.8 para 21,7± 8.9 mL/min/1,73m2. No entanto, conside-
rando apenas o grupo de doentes que suspenderam por completo o iSRAA 
(n=15, sendo que 11 eram diabéticos), este aumento foi bastante mais 
notório, de 18,8± 6,7 para 24.5± 9.9 mL/min/1,73m2. Conclusão; A modi-
ficação do tratamento com iSRAA teve um impacto positivo na função 
renal de muitos doentes estudados, designadamente no grupo em que 
foi suspensa, no qual se observou uma melhoria expressiva da TFGe média. 
Os resultados obtidos sugerem que em doentes idosos com DRC avança-
da, é possível atrasar a progressão da DRC e o início de técnica de 
substituição de função renal com a suspensão, ou mesmo apenas redução, 
da dose do iSRAA. Esta observação, que se enquadra nas conclusões de 
estudos recentes sobre o tema, vem reforçar as dúvidas existentes quan-
to ao benefício do tratamento com iSRAA de doentes idosos em fase 
pré -dialítica, predominantemente nos diabéticos. São necessários estudos 
complementares, com seguimento a longo prazo, para a definição do papel 
terapêutico dos iSRAA em doentes idosos com DRC.

 PO -SE055 

PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO METABOLISMO MINERAL 
ÓSSEO AO LONGO DA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÓNICA

Catarina Teixeira (1); Edgar Almeida (1); Zainab El Bouazzaoui (1); Fernando Neves (1); 
Alice Santana (1); Alice Fortes (1); Fernando Abreu (1); Cristina Pinto Abreu (1); Mário 
Raimundo (1); Ana Cortesão Costa (1); Estela Nogueira (1); António Gomes Costa (1)

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

As alterações no metabolismo mineral ósseo (MMO) ocorrem desde fases 
precoces da doença renal crónica (DRC). Os autores propõem -se estudar 
a prevalência destas alterações numa população de doentes renais cró-
nicos em fase pré -dialítica, bem como avaliar a variação dessa prevalên-
cia ao longo dos diferentes estadios da DRC. Entre 18 de Janeiro e 18 
de Abril de 2010 os autores avaliaram 1040 doentes em Consulta de 
Nefrologia. Todos os doentes foram integrados no estudo, sendo pos-
teriormente excluídos 507 doentes por dados incompletos. Aos 533 
doentes seleccionados, foram recolhidos dados referentes à idade, sexo, 
raça e etiologia da DRC. A todos foi pedido doseamento sérico de cre-
atinina, cálcio, fósforo e PTH (análises efectuadas sempre com o mesmo 
método, no Laboratório Central do CHLN). Foram classificados nos vários 
estadios da DRC após cálculo da clearance de creatinina através da 
fórmula MDRD. Esta população era composta por 262 homens e 258 
mulheres, sendo a maioria de raça caucasiana (94%, n=501) e apenas 
6% (n=32) de raça negra. A idade média foi de 58 anos (máximo 94, 
mínimo 18). A etiologia da DRC foi nefropatia diabética em 16,5% (n=88), 
nefroangioesclerose hipertensiva em 20,3% (n=108), glomerulopatia em 
23,1% (n= 123) e outras causas em 40,2% (n=214). A distribuição dos 
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doentes pelos diferentes estadios da DRC foi: 15,9% (n=85) com DRC 
estadio 1; 14,3% (n=76) com DRC estadio 2; 33,8% (n=180) com DRC 
estadio 3; 25,5% (n=136) com DRC estadio 4 e 10,5% (n=56) com DRC 
estadio 5. A prevalência das alterações no MMO nos diferentes estadios 
da DRC nesta população encontra -se representada nas tabelas 1, 2 e 3. 
Em 432 doentes foram também recolhidos dados referentes à terapêu-
tica instituída para controlo das alterações do MMO. Destes, 42 
encontravam -se medicados com carbonato de cálcio, 51 com calcitriol a 
apenas 1 com cinacalcet. A tabela 4 apresenta a prevalência de doentes 
medicados em cada estadio da DRC.Os autores avaliaram uma amostra 
de 533 doentes em todos os estadios da DRC na fase pré -dialítica. 
Verificou -se uma prevalência elevada de alterações no MMO nesta popu-
lação e que estas se tornam mais prevalentes com a progressão da DRC. 
Também uma grande percentagem de doentes se encontra medicada, 
particularmente no estadio 5, podendo este factor interferir com a real 
prevalência de alterações no MMO avaliadas por este método. Este 
estudo, que envolveu uma população de mais de 500 doentes com 
doença renal crónica, foi o primeiro a incluir indivíduos nas fases mais 
precoces da DRC bem como a avaliar a intervenção terapêutica efectu-
ada nestes indivíduos nas várias fases de evolução da doença.

Tabela 1

Calcémia (mg/d L)

 Estadio DRC  8,4 – 10,2 (%)  <8,4 ou >10,2 (%)  Total 

 1  79 (92,9%)  6 (7,1%)  85 

 2  64 (84,2%)  12 (15,8%)  76 

 3  164 (91,1%)  16 (8,9%)  180 

 4  125 (91,9%)  11 (8,1%)  136 

 5  41 (73,2%)  15 (25,8%)  56 

 Total  473 (88,7%)  60 (11,3%)  533 

Tabela 2

Fosforémia (mg/dL)

 Estadio DRC  2,4 – 5,1 (%)  <2,4 ou >5,1 (%)  Total 

 1  82 (96,5%)  3 (3,5%)  85 

 2  71 (93,4%)  5 (6,6%)  76 

 3  170 (94,4%)  10 (5,6%)  180 

 4  128 (94,1%)  8 (5,9%)  136 

 5  37 (66,1%)  19 (33,9%)  56 

 Total  488 (91,6%)  45 (8,4%)  533 

Tabela 3

PTH (pg/mL)

 Estadio DRC  ≤70  >70  70 – 110  <70 ou >110  110 – 300  <110 ou >300  Total 

 3  66 (33,7%)  114 (66,3%)      180 

 4    20 (14,7%)  116 (85.3%)    136 

 5      22 (39,3%)  34 (60,7%)  56 

Tabela 4

Nº de doentes medicados

 Estadio DRC  Carbonato de cálcio  Calcitriol  Cinacalcet 

 1  2 (2,7%)  0 (0%)  0 (0%) 

 2  4 (6,1%)  3 (4,5%)  0 (0%) 

 3  7 (5,1%)  8 (5,8%)  0 (0%) 

 4  16 (14,3%)  29 (25,9%)  0 (0%) 

 5  13 (31,7%)  21 (51,2%)  1 (2,4%) 

 Total  42 (9,7%)  51 (11,8%)  1 (0,2%) 

PO -SE056 

CALCIFICAÇÃO VALVULAR NA DOENÇA RENAL CRÓNICA TERMINAL: 
FACTORES PREDITORES

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

(1) Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal

Introdução: A Calcificação valvular (CV) é frequente na doença renal crónica 
terminal (DRCT) e a sua presença encontra -se associada a risco de doença 
cardiovascular com elevada morbimortalidade. Objectivo: Determinar um mode-
lo preditor de calcificações valvulares em doentes com DRCT. Métodos: Foram 
avaliados os factores clínicos -laboratoriais e tratamento farmacológico de 38 
doentes em Hemodiálise (HD) e 23 doentes em Diálise Peritoneal (DP). Cons-
tituíram critérios de exclusão: doença aguda nos últimos 3 meses e tempo 
de diálise inferior a 1 mês. Dado não existirem diferenças significativas entre 
as características dos doentes na DP vs HD para a variável dependente CV, 
foi realizada análise logística numa amostra de doentes, incluindo HD e DP. 
Para avaliar a significância dos factores colhidos sobre a probabilidade de ter 
CV, recorreu -se à regressão logística pelo método Enter seguido do Foward:LR. 
Resultados: Amostra foi constituída por 61 doentes (38 homens e 23 mulhe-
res), com idade média de 66.2±14.9anos. A prevalência de CV foi de 44.3%; 
31.1% apresentavam calcificações mitrais, 24.6% calcificações aórticas e 14.8% 
calcificações aórticas e mitrais. 31.1% realizavam Paricalcitol, 8.2% Alfacalcidol, 
21.3% Carbonato de Cálcio e 4.9% Acetato de Cálcio. As doses médias de 
tratamento com VitD e Cálcio foram 3.54±0.62μg/sem e 1742.5±258.6 mg/dia, 
respectivamente. A regressão logística (G2(5)= 47.18;p <0.001) revelou que o 
tratamento com a VitD (bnão tratados com VitD=3.44; p=0.012;0R=31.30) e o 
Cálcio (bnão tratados com Cálcio= 3.21;p=0.023;0R=24.73) apresentaram um efei-
to estatisticamente significativo sobre o Logit da probabilidade de ter CV. 
Também se observou que, o rácio de chances de ter CV relativamente a não 
ter CV, aumentam 21% por cada ano de idade (bidade= 0.19; p=0.005; 0R=1.21), 
9% por cada mmHg de Pressão de Pulso (bPP=0.094; p=0.006; 0R=1.10) e 
66 vezes por cada mg/dl de Ca (bCálcio=4.19; p=0.001; 0R=66.13). Este mode-
lo de regressão logística apresentou uma capacidade de classificação correc-
ta de 88,5% consideravelmente superior à percentagem proporcional de 
classificações correctas por acaso (50.1%). O modelo ajustado apresenta 
elevada sensibilidade (85.2%) e especificidade (91.2%) bem como, uma exce-
lente capacidade discriminante (ROC c=0.94; p <0.001). Conclusões: À seme-
lhança de outros estudos, encontrou -se uma elevada prevalência de calcifica-
ção valvular na DRCT. A idade, o cálcio e o PP aumentam exponencialmente 
o risco de calcificação valvular. Os doentes não tratados com Cálcio e VitD 
apresentam maior risco de calcificação valvular.

 PO -SE057 

SÍNDROME NEFRÓTICO: 20 ANOS DE BIÓPSIAS RENAIS

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

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

Introdução: O síndrome nefrótico constitui uma das principais formas de 
apresentação de glomerulopatias e é das indicações mais frequentes de 
biopsia renal (BR) em adultos. Objectivo: Conhecer o resultado anatomo-
-patológico e a evolução dos doentes submetidos a BR por síndrome nefró-
tico num Serviço de Nefrologia, num período de 20 anos. Material e métodos: 
Estudo observacional baseado nos registos das BR efectuadas no Serviço de 
Nefrologia CHC entre 1991 e 2010. Identificado o diagnóstico histológico de 
186 BR realizadas por síndrome nefrótico (definido como proteinúria >3.5g/24 
h e ≥1 dos seguintes parâmetros: edemas, albuminémia <35g/L e hipercoles-
terolémia), correspondendo a 45.9% do total de biópsias. Excluídas 20 BR 
por material insuficiente para disgnóstico. Analisados dados demográficos, 
parâmetros analíticos e evolução clínica das glomerulopatias primárias. Resul-
tados: As 166 BR incluídas foram realizadas a 157 doentes, 80 do sexo 
masculino (51%), idade média 43±17.3 anos (mín. 15; máx. 81), proteinúria 
7.6±7.7g/24h, creatininémia 154±134umol/L, tempo de seguimento 6.4±5.4 
anos (perdidos 16 doentes). Globalmente, os diagnósticos histológicos mais 
frequentes foram, por ordem decrescente: Glomerulonefrite membranosa (GNM) 
(22.1%), Glomerulosclerose segmentar e focal (GESF) (17.8%), Nefrite lúpica 
(NL) (15.3%), Nefropatia IgA (NIgA) (14.7%), Doença de lesões mínimas (DLM) 
(9.8%) e Glomerulonefrite (GN) crónica (7.4%). Na maioria dos doentes (71.7%) 
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encontrou -se uma GN primária [tabela 1], em 26.5% uma GN secundária e em 
1.8% rim sem alterações. De entre as GN primárias, nos doentes mais jovens 
(idade ≤ 30 anos; n=31), verificou -se maior frequência da DLM (35.5%), 
seguida da GESF (25.8%) e da GNM (19.4%), enquanto nos doentes com 
idade ≥65 anos (n=26) predominaram a GNM (50%) e a GESF (25%). A 
proteinúria foi significativamente superior nos casos de GNM e os valores de 
creatininémia mais elevados nos casos de GN crónica. A proporção de doen-
tes que evoluiu para a insuficiência renal crónica terminal foi maior na GN 
crónica (90.9%), GESF (43.5%) e NIgA (31.6%). Analisando a incidência destas 
GN em intervalos de 5 anos, verificou -se uma diminuição importante dos casos 
de GN crónica ao longo dos anos, e o predomínio da GNM, GESF e NIgA na 
última década. Em relação às GN secundárias, a NL foi a mais frequente 
(56.8%), seguida da amiloidose (13.6%) e da nefropatia diabética (6.8%).

Tabela 1

Caracterização das glomerulopatias primárias

Glomerulopatia 
Biópsias 
(n/%) 

Idade 
(anos) 

Sexo 
(M:F) 

Proteinúria 
(g/24h) 

Creatininémia 
(umol/L) 

TSFR 
(%) 

Óbitos 
(%) 

 GNM 35 (29.4%) 49.6±18 22:13 9.3±5.6 134±152 22.6 16.1 

 GESF 28 (23.5%) 40.1±16.3 15:13 6.9±5.3 156±115 43.5 13 

 NIgA 20 (16.8%) 41±10.6 12:7 5.9±5.1 147±83 31.6 5.3 

 DLM 16 (13.4%) 30.1±16.9 5:11 5.9±2.9 67±16 7.1 7.1 

 GN crónica 12 (10.1%) 42.5±11.5 10:2 5.7±2.4 375±213 90.9 0 

 GN mesangio-
-proliferativa 

5 (4.2%) 49.6±21.7 3:2 3.1±1.1 84±24 0 0 

 Outras 3       

Discussão: Nesta população de doentes com síndrome nefrótico, as glome-
rulopatias primárias constituiram o achado histológico mais frequente, com 
predomínio global das GNM e GESF e, em idades mais jovens, da DLM. Os 
doentes com GN crónica e GESF apresentavam valores mais elevados de 
creatininémia no momento da BR e evoluíram mais frequentemente para 
insuficiência renal crónica terminal. A NL foi a GN secundária mais prevalen-
te. Os resultados apresentados estão de acordo com a literatura publicada.

 PO -SE058 

DISPLASIA FIBROMUSCULAR: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

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

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

Introdução: A displasia fibromuscular (DF) é um distúrbio não inflamatório, 
não -aterosclerótico que conduz à estenose arterial. Pode ocorrer em qual-
quer território vascular, mas afecta predominantemente as artérias renais 
(60 -75% dos casos), sendo a hipertensão arterial (HTA) a principal forma 
de apresentação clínica. É mais frequente em indivíduos com idade inferior 
a 50 anos com predomínio do sexo feminino (85 -90%) e envolvimento 
arterial múltiplo em 30% dos casos. A angiografia de subtracção digital é 
o exame diagnóstico de eleição, sendo habitualmente precedida por méto-
dos de rastreio menos invasivos como a angio -ressonância magnética 
(RM). Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 20 anos, referenciada à 
consulta de Nefrologia por HTA moderada e proteinúria sub -nefrótica com 
6 meses de evolução. Antecedentes pessoais de síndrome polimalforma-
tiva, com diminuição da acuidade auditiva, nistagmo e estrabismo. Sem 
história de dislipidemia, diabetes mellitus ou hábitos tabágicos. Hábitos 
medicamentosos de etonogestrel sub -dérmico e perindopril 5 mg/ dia. Do 
estudo analítico efectuado destaca -se proteinúria de 50 mg/dl, creatinina 
e ureia séricas normais, caliemia normal, ausência de anemia e tromboci-
topenia, proteína C reactiva negativa, ANAs e ANCAs negativos, elevação 
da renina e aldosterona plasmáticas, metanefrinas e ácido vanilmandélico 
urinários normais. Pela suspeita de HTA de causa renovascular, realizou 
angio -RM renal que revelou estenose superior a 50% do terço médio da 
artéria renal direita sugestiva de DF. Solicitou -se angiografia de subtracção 
digital que confirmou o diagnóstico e foi submetida a angioplastia renal 
transluminal percutânea (ARTP), com normalização dos valores tensionais. 
Aguarda realização de tomografia computorizada crânio -encefálica e eco-
doppler dos vasos do pescoço para exclusão de envolvimento arterial em 

outros territórios vasculares. Discussão: A doença renovascular é a segun-
da causa de HTA secundária, mas a principal causa passível de correcção. 
A DF é responsável por apenas 10 a 15% dos casos de HTA renovascular 
no adulto com idade inferior a 50 anos. A elevada taxa de sucesso do 
tratamento de revascularização por ARTP na correcção da HTA é caracte-
rística da DF e deve -se à ausência de lesões glomerulares, mesmo quan-
do associada a HTA com tempo de evolução prolongado.

 PO -SE059 

TUMOR RENAL E ESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL CONTRALATERAL: 
A PROPÓSITO DO ESTUDO DE UM DOENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL

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

País (1) – Unidade de Nefrologia e Diálise / Hospital de São Teotónio, EPE / Viseu / 
Portugal

Introdução: A doença renovascular é a segunda causa de hipertensão 
arterial (HTA) secundária, mas a principal causa passível de correcção. Em 
85 a 90% dos casos deve -se a doença aterosclerótica vascular renal (DAVR). 
A repercussão do tratamento de revascularização por angioplastia renal 
transluminal percutânea (ARTP) no controlo tensional depende principal-
mente do tempo de evolução da HTA e da co -existência de nefrosclerose 
arteriolar. Os carcinomas de células renais constituem 80 a 85% das neo-
plasias primárias do rim. A maioria dos indivíduos permanece assintomá-
tica até estádios avançados da doença, sendo o diagnóstico frequentemen-
te incidental (> 60% dos casos) após procedimentos radiológicos realizados 
por outras indicações. Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 63 anos, 
referenciado à consulta de Nefrologia por doença renal crónica estádio 3 
(creatinina 1,6 mg/dl), HTA e estenose da artéria renal (AR) direita detec-
tada em cateterismo cardíaco. Antecedentes pessoais de HTA (com > 5 anos 
de evolução), diabetes mellitus tipo 2, miocardiopatia dilatada isquémica, 
dislipidemia, obesidade e síndrome da apneia obstrutiva do sono. Realizou 
angio -ressonância magnética renal que revelou estenose significativa da 
AR direita e tumor renal esquerdo. Foi submetido a revascularização por 
ARTP direita, sem melhoria dos valores tensionais ou dos parâmetros de 
função renal, e a nefrectomia esquerda parcial. Por desenvolvimento de 
hematoma da loca renal foi admitido na unidade de Cuidados Intensivos, 
com necessidade de realização de hemodiafiltração veno -venosa contínua 
e posterior nefrectomia total. Após a totalização da nefrectomia verificou -se 
agravamento dos parâmetros de função renal, com estabilização dos valo-
res de creatinina em torno dos 3 mg/dl. Discussão: Perante o diagnóstico 
de doença renovascular, não há forma inequívoca de identificar os doentes 
que beneficiarão em termos de controlo tensional e de melhoria da função 
renal após a ARTP. Contudo, a idade do doente e o tempo de evolução 
da HTA > 3 -5 anos são preditores de maus resultados. No caso apresenta-
do, apesar do tempo de evolução da HTA em contexto de etiologia multi-
factorial provável, a existência de estenose unilateral da artéria renal e a 
necessidade de nefrectomia contralateral justificou a realização da ARTP 
na tentativa de recuperação de alguma função renal. No entanto, não se 
verificou redução dos valores tensionais ou melhoria dos parâmetros de 
função renal após a realização da ARTP e a nefrectomia parcial culminou 
em total. De salientar, contudo, que o diagnóstico e o tratamento atem-
pados de um tumor renal, em fase assintomática, só foi possível, neste 
doente, devido à necessidade do estudo da HTA

 PO -SE060 

SÍNDROME NEFRÓTICA SECUNDÁRIA A PÚRPURA DE HENOCH -SCHÖNLEIN 
NO ADULTO: UM CASO COM CARACTERÍSTICAS ATÍPICAS

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

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

Introdução: A Púrpura de Henoch -Schönlein (PHS) é uma vasculite de peque-
nos vasos caracterizada pela deposição dominante ou co -dominante de imu-
nocomplexos IgA a nível da pele, do intestino e do rim, sendo considerado 
um distúrbio raro na idade adulta. As manifestações renais são mais frequen-
tes e de maior gravidade no adulto e incluem hematúria macroscópica, com 
ou sem proteinúria (síndrome nefrótica em 20 a 30% dos casos), insuficiência 
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renal e hipertensão arterial. Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 63 anos, 
internada pela Medicina Interna por lesões cutâneas sugestivas de vasculite. 
Apresentava quadro com 8 dias de evolução de lesões cutâneas purpúricas 
dispersas, artralgias simétricas, dor abdominal, diarreia e edemas dos mem-
bros inferiores. Antecedentes pessoais de diabetes mellitus tipo 2 e de dis-
lipidemia. Apresentava anemia normocítica normocrómica (Hb 10,5 g/dl), 
contagem plaquetar e coagulação normais, creatinina e ureia séricas normais, 
albuminemia 3,4 g/dl, colesterolemia 246 mg/dl, proteína C reactiva 6,19 mg/
dl, proteinograma electroforético normal, elevação da IgA sérica, C3 e C4 
normais, ANAs e ANCAs negativos, factor reumatóide normal, crioglobulinas 
normais, HbA1c 6,3%, serologias virais negativas. Pedida a colaboração da 
Nefrologia ao 9º dia de internamento por apresentar proteinúria (300 mg/dl), 
eritrocitúria (239/uL), leucocitúria (134/uL) e leveduras em análise sumária de 
urina. Solicitados exame citobacteriológico de urina (que incluiu pesquisa de 
micobactérias) que se revelou negativo e doseamento de proteínas urinárias 
que revelou 6g/24h. A observação do sedimento urinário ao microscópio 
mostrou eritrócitos sem alterações morfológicas e ausência de cilindros. As 
ecografias renal e vesical não revelaram alterações. Realizada biópsia renal 
que revelou glomérulos com proliferação mesangial e endocapilar, com peque-
nos crescentes celulares e fibrocelulares, atrofia tubular, fibrose e depósitos 
glomerulares mesangiais de IgA e C3, mostrando tratar -se de nefropatia de 
IgA e permitindo fazer o diagnóstico de PHS com envolvimento renal. Iniciou 
terapêutica imunossupressora combinada com glicocorticóides e ciclofosfami-
da com boa resposta clínica e analítica (proteinúria 2,45g/24h, eritrocitúria 
43/uL, leucocitúria 18/uL). Actualmente, sob terapêutica com azatipoprina. 
Discussão: A nefrite de Henoch -Schönlein é uma causa pouco frequente de 
síndrome nefrótica e pode condicionar formas de graves de doença renal, em 
particular no adulto. No caso apresentado, apesar do diagnóstico de PHS, a 
co -existência de envolvimento renal não era, inicialmente, clara, dada a atipia 
das manifestações renais. Apesar da doente não apresentar insuficiência renal 
rapidamente progressiva, a biópsia renal revelou presença de crescentes, pelo 
que houve necessidade de iniciar terapêutica imunossupressora combinada.

 PO -SE061 

HIPOCALIEMIA IATROGÉNICA EM DOENTE COM ANGIOEDEMA IDIOPÁTICO

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

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

Introdução: A hipocaliemia é um distúrbio clínico comum e pode ocorrer por 
diminuição do aporte, por translocação para o interior das células, por aumen-
to das perdas gastro -intestinais ou por aumento da excreção urinária de 
potássio, mais frequentemente associada ao uso de diuréticos da ansa. Caso 
Clínico: Doente do sexo feminino, 60 anos de idade, referenciada à consulta 
de Nefrologia pela Medicina Interna por hipocaliemia persistente. Apresenta-
va edemas periféricos (face, mãos e pés) de carácter intermitente, sem pru-
rido associado, com início 3 anos antes, para os quais foi aconselhada pela 
Medicina Interna à toma de diuréticos da ansa. Recorreu várias vezes ao 
serviço de urgência por episódios sintomáticos de hipocaliemia severa (calie-
mia mínima de 2,2 mEq/L), tendo sido medicada pela Medicina Interna com 
cloreto de potássio oral e/ou diuréticos poupadores de potássio. Sem histó-
ria de distúrbios alimentares, vómitos ou diarreia, hipertensão arterial ou 
diabetes mellitus. Dos antecedentes pessoais destacam -se múltiplas extracções 
dentárias com necessidade de terapêutica anti -inflamatória, foliculites de 
repetição, alergia às cefalosporinas e fibromialgia. Sem antecedentes familia-
res relevantes. Internada para estudo pela Nefrologia, em Junho/2009, com 
exclusão das principais causas de hipocaliemia incluindo tubulopatias e de 
edemas de origem renal, com normalização dos valores de caliemia após 
suspensão da terapêutica diurética e dos suplementos de cloreto de potássio. 
Teve alta com o diagnóstico de hipocaliemia secundária a abuso de diuréticos 
e foi orientada para consulta de Imunoalergologia. Novo internamento em 
Novembro/2010 por novos episódios de hipocaliemia sintomática sob tera-
pêutica ocasional com diurético de ansa por persistência de edemas cíclicos 
(em estudo pela Imunoalergologia), novamente com correcção dos valores 
de caliemia após suspensão da terapêutica diurética. Desenvolveu ao 7º dia 
de internamento edema da face assimétrico, das mãos e maleolar medicado 
(após discussão com Imunoalergologia) com anti -histamínico, com melhoria 
progressiva. Perante a suspeita de angioedema adquirido foi solicitado estu-
do analítico complementar (doseamentos de C4, C1q, inibidor de C1 séricos), 
que não permitiu excluir o diagnóstico. Teve alta com o diagnóstico de 
hipocaliemia secundária a abuso de diuréticos por edemas cíclicos, com 
contra -indicação absoluta para terapêutica diurética, tendo -se confirmado 

posteriormente o diagnóstico de angioedema idiopático. Discussão: Neste 
caso o uso de diuréticos de ansa no tratamento de edemas de causa não 
renal conduziu a hipocaliemia iatrogénica grave e sintomática. O uso indis-
criminado de diuréticos da ansa prescrito por várias especialidades, que não 
a Nefrologia, revela um mau conhecimento da farmacocinética da substância 
activa e da fisiopatologia dos edemas, evidenciando os efeitos secundários 
evitáveis destes fármacos, entre eles a hipocaliemia.

 PO -SE062 

ANGIOMIOLIPOMA RENAL NA ESCLEROSE TUBEROSA – UM CASO 
DE CO -EXISTÊNCIA DE DUAS VARIANTES RARAS

Cristina Freitas (1); Idalina Beirão (1); José Ramón Vizcaíno (2); Avelino Fraga (3); 
António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(2) Serviço de Anatomia Patológica / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(3) Serviço de Urologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal

Introdução: A esclerose tuberosa é uma doença autossómica dominante, 
caracterizada por mutações do gene TSC1 ou TCS2. Apresenta -se com atra-
so mental, convulsões e proliferação celular anormal. As manifestações renais 
mais frequentes são os quistos renais (14 -32%) e os angiomiolipomas (34-
-80%). Os angiomiolipomas (AML) são tumores compostos por diferentes 
quantidades de tecido vascular, músculo liso e tecido adiposo. Na esclero-
se tuberosa, surgem na terceira e quarta décadas de vida e são habitual-
mente assintomáticos, bilaterais e multifocais. Os autores descrevem um 
caso com apresentação síncrona de duas variantes raras de AML: o AML 
epitelóide variante esclerosante e AML com quistos epiteliais. Caso clínico: 
Doente do sexo feminino, com esclerose tuberosa diagnosticada aos 24 
anos, após o aparecimento de convulsões, harmatomas corticais, fibromas 
faciais e peri -ungueais. O estudo genético confirmou a mutação 1205insCT 
(TCS, ex -10) do gene TSC1. Aos 44 anos, apresentava hipertensão arterial, 
função renal normal (creatinina sérica (Pcr)= 0,6mg/dl) e vários quistos renais 
bilaterais no estudo ecográfico. Aos 55 anos, mantinha função renal normal 
(Pcr= 0,9mg/dl). TAC abdominal revelou fígado e rins multiquísticos e mas-
sa de 9,6cm no rim esquerdo. Foi realizada biópsia da massa que revelou 
neoplasia sólida formada por cordões e ninhos de células com característi-
cas sugestivas de angiomiolipoma epitelóide, variante esclerosante. A doen-
te foi submetida a nefrectomia total. O exame anatomo -patológico revelou 
uma lesão nodular com 8cm na face lateral do rim esquerdo e, lateralmen-
te a esta, uma lesão quística biloculada com 1,7cm. O histológico da lesão 
nodular revelou angiomiolipoma epitelóide, variante esclerosante e o exame 
da lesão quística revelou angiomiolipoma com quistos epiteliais (AMLEC). 
Um ano após nefrectomia, mantém -se assintomática, com insuficiência renal 
ligeira (Pcr=1,4 mg/dl). Na TAC de controlo mantém quistos no rim direito, 
sem evidência nódulos, massas ou recidiva de angiomiolipomas. Discussão: 
Os AMLs fazem parte do grupo de tumores de células epitelióides perivas-
culares (PEComas), que incluem no rim o AML clássico, AML microscópico, 
lesões intraglomerulares, AML quístico, AML epitelóide, AML “oncocitoma-
-like” e a linfangioleiomiomatose do seio renal. O angiomiolipoma com 
quistos epiteliais (AMLEC) é uma variante rara de AML, recentemente des-
crita. Foram descritos previamente menos de vinte casos de AMLEC e ape-
nas um associado a esclerose tuberosa. A maioria dos AML tem evolução 
benigna, embora estejam descritas de recidivas locais e metastização. A 
cirurgia parece ser a única abordagem eficaz para os casos agressivos. Este 
caso representa uma apresentação clínica grave, pouco frequente para uma 
mutação TSC1, com quistos hepáticos e renais e atingimento renal grave 
com a co -existência de duas formas raras de angiomiolipomas.

 PO -SE063 

TRANSPLANTE RENO -PANCREÁTICO – PERFIL METABÓLICO E RISCO 
CARDIOVASCULAR A MÉDIO PRAZO

Luís Resende (1); Jose Manuel González -Posada (2); Benito Maceira (2)

(1) Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal
(2) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital Universitário de Canárias / Tenerife / 
Espanha

Introdução: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas 
de morbilidade e mortalidade nos doentes insuficientes renais crónicos e 
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nos doentes transplantados. Os doentes diabéticos tipo 1 apresentam uma 
prevalência aumentada de doença cardiovascular. O transplante simultâneo 
de rim e pâncreas parece melhorar o prognóstico dos doentes. Material 
e métodos: Análise retrospectiva dos dados demográficos e clínicos de 41 
doentes (63,4% do sexo masculino; idade média à data do transplante 
37,4±6,5 anos; duração média da diabetes de 25,9±7,0 anos; tempo médio 
em diálise 12,1±11,1 meses, 5 doentes transplantados antes de iniciar 
diálise) submetidos a transplante simultâneo de rim e pâncreas entre 
Maio/2002 e Setembro/2008, com ambos os enxertos funcionantes num 
follow -up de 2 anos. Avaliação dos parâmetros metabólicos (glicémia, 
hemoglobina A1c, perfil lipídico) e do perfil tensional no período pré-
-transplante e após 2 anos de transplante. Resultados: Comparando com 
o período pré transplante, no follow -up de dois anos após o transplante 
reno -pancreático registou -se um aumento não estatisticamente significa-
tivo do peso médio (67,1 vs 72,5kg) e do índice de massa corporal nos 
doentes transplantados (23,5 vs 25,5kg/m2). Registou -se uma melhoria 
do perfil glicémico (hemoglobina A1c 8,2% vs 4,8%, p<0,001) e do perfil 
lipídico (colesterol total 187,5 vs 162,9mg/dL, p=0,013; triglicéridos 149,1 
vs 84,9mg/dL, p<0,001; redução das LDL 104,6 vs 89,8mg/dL, mas sem 
significado estatístico). Relativamente ao perfil tensional, o transplante 
reno -pancreático associou -se a uma diminuição da pressão de pulso (64,9 
vs 51,4mmHg, p<0,001), da pressão arterial média (108,8 vs 91,8mmHg, 
p<0,001), da pressão arterial sistólica e diatólica (152,1 vs 126,3mmHg e 
87,2 vs 74,8mmHg, p<0,001), bem como a uma diminuição do número de 
doentes sob medicação anti -hipertensora (39 vs 16 doentes) e número de 
fármacos anti -hipertensores (2,4 vs 0,6, p<0,001). Conclusões: O transplan-
te simultâneo de rim e pâncreas em doentes diabéticos tipo 1 está asso-
ciado uma melhoria a médio prazo do perfil glicémico, lipídico e tensional. 
O controlo destes factores de risco cardiovascular poderá contribuir para 
uma melhor sobrevida dos doentes diabéticos tipo 1.

 PO -SE064 

ANEMIA APÓS TRANSPLANTE RENAL: UM PROBLEMA PERSISTENTE

Ana Sofia Rocha (1); Isabel Fonseca (1); La Salete Martins (1); Joana Vidinha (1); Leonídio 
Dias (1); Manuela Almeida (1); Sofia Pedroso (1); António Castro Henriques (1); António 
Cabrita (1)

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

A anemia após a transplantação renal (TR) ocorre em até 40% dos doen-
tes, e associa -se a maiores riscos de hospitalização, doença cardiovas-
cular, perda do enxerto renal e mortalidade. O reconhecimento dos seus 
factores de risco e o seu tratamento atempado revestem -se da maior 
importância. Efectuamos um estudo transversal, cujo objectivo foi deter-
minar a prevalência da anemia pós -TR e identificar os seus factores de 
risco. Foram seleccionados aleatoriamente TRs adultos, com mais de 6 
meses de TR e com depuração da Cr superior a 40 ml/min. A anemia foi 
definida como hemoglobina (Hb) <12.0 g/dL nas mulheres e <13.0 g/dL 
nos homens (classificada como grave se Hb<11.0 g/dL e <12.0 g/dL, res-
pectivamente). Foram estudadas variáveis epidemiológicas (idade e sexo), 
clínicas (comorbilidades, tempo de diálise, características do dador e 
função renal), farmacológicas (imunossupressores, hipotensores, ferro e 
darbepoetina) e analíticas (PTH, albumina e metabolismo do ferro). Efec-
tuamos análises univariada e multivariada (regressão logística), para 
determinar factores preditores de anemia. Foram incluídos 170 doentes 
(62.3% do sexo masculino), com idade média de 49.9 anos, tempo de 
TR de 97.5±83.4 meses e Cr sérica de 1.3±0.3 mg/dL. A imunossupressão 
incluiu prednisolona em 82.4% dos doentes, ciclosporina em 42.9%, 
tacrolimus em 52.4%, MMF em 72.4%, azatioprina em 11.8% e inibidores 
da mTOR em 5.3%. A Hb média foi de 13.5±1.7 g/dL. A prevalência da 
anemia foi de 31.8%, sendo grave em 15.3% dos doentes. Oito porcento 
dos doentes estavam medicados com darbepoetina e 12% com ferro. Em 
análise univariada, verificamos que a prevalência de anemia foi superior 
nos doentes sob ciclosporina (52.1 vs 17.5%; P<0.001) e sob ARAII (50.9 
vs 24.1%, P=0.001), nos doentes com mais tempo de diálise (181.7 vs 
126.5 meses, P=0.024), mais tempo de TR (133.9 vs 54.8 meses, P=0.024) 
e com depuração da Cr mais baixa (55 vs 65 ml/min, P<0.001). Não se 
observou associação de anemia com os seguintes factores: sexo, idades 
do dador e receptor, nº de TR, HTA, diabetes mellitus, HVE, cardiopatia 
isquémica, os valores de PTH, albumina, saturação da transferrina e 
ferritina, e a medicação com IECAs e outros imunossupressores que não 
a ciclosporina. Em análise multivariada, os factores que se associaram a 
anemia foram o uso de ciclosporina, a Cr sérica>1.47 mg/dL e a presença 

de anemia aos 3 meses após TR. A prevalência da anemia após o TR é 
elevada, e a sua fisiopatologia é multifactorial. O seu diagnóstico e tra-
tamento atempados podem melhorar o prognóstico cardiovascular. Na 
nossa amostra, a anemia aos 3 meses após TR, a disfunção do enxerto 
renal e o uso de ciclosporina associaram -se a maior risco de anemia em 
doentes com mais de 6 meses de TR.

 PO -SE065 

CARACTERIZAÇÃO DA DISLIPIDEMIA NUMA POPULAÇÃO 
DE TRANSPLANTADOS RENAIS

Ana Sofia Rocha (1); Isabel Fonseca (1); La Salete Martins (1); Joana Vidinha (1); Leonídio 
Dias (1); Manuela Almeida (1); Sofia Pedroso (1); António Castro Henriques (1); António 
Cabrita (1)

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

A sobrevivência dos transplantados renais (TR) é condicionada pela 
incidência elevada de eventos cardiovasculares (EC) prematuros. A dis-
lipidemia é um factor de risco cardiovascular (FRCV) modificável com 
incidência elevada nesta população de doentes. Foi associada a aumen-
to de EC e a redução da sobrevida do enxerto renal, pelo que a sua 
identificação e tratamento são importantes. Efectuamos um estudo trans-
versal, cujo objectivo foi determinar a prevalência da dislipidemia, 
caracterizá -la e identificar os seus factores de risco numa população de 
TRs adultos há mais de 6 meses, seleccionados aleatoriamente no nos-
so Centro. O diagnóstico de dislipidemia foi efectuado em jejum com 
colesterol LDL (C -LDL) >130 mg/dL, triglicerídeos (TG) >200 mg/dL e em 
doentes medicados com hipolipemiantes. Analisamos variáveis epide-
miológicas (idade e sexo), clínicas (função renal, HTA, diabetes mellitus, 
cardiopatia e IMC), farmacológicas (imunossupressores e anti -hipertensores) 
e analíticas (PTH, albumina e proteinúria). Efectuamos análises univaria-
da e multivariada (regressão logística), para determinar factores de risco 
para dislipidemia. Foram estudados 184 doentes (58.2% do sexo mas-
culino), com idade média de 50.5±13 anos, tempo de TR de 100.8±82.7 
meses e Cr sérica de 1.34±0.47 mg/dL. A imunossupressão incluiu pred-
nisolona em 82.6% dos doentes, ciclosporina em 46.2%, tacrolimus em 
49.5%, micofenolato mofetil em 70.1%, azatioprina em 13.6% e inibido-
res da mTOR em 4.9%. Os níveis médios de colesterol total (CT) foram 
de 198.3±47.8 mg/dL, os de C -LDL de 116.1±39.0 mg/dL, os de C -HDL de 
51.7±14.8 mg/dL e os de TG de 150.0±84.0 mg/dL. Níveis de C -LDL>130 
mg/dL foram observados em 33.7% dos doentes e de TG>200 mg/dL em 
17.9% dos doentes. A dislipidemia foi diagnosticada em 71.2% dos 
doentes, dos quais 76.3% estavam medicados com hipolipemiantes (92.0% 
com estatina, 4.0% com estatina e ezetimibe, 3.0% com fibrato e 1.0% 
com estatina e fibrato). Na análise univariada, os doentes não medicados 
com tacrolimus apresentavam mais dislipidemia (78.5 vs 63.7%, P=0.041), 
assim como os doentes com HTA (75.8 vs 44.4%, P=0.002) e HVE (81.8 
vs 63.7%, P=0.032), e os doentes medicados com bloqueadores β (82.4 
vs 62.7%, P=0.008). A diabetes mellitus e o IMC não tiveram influência 
estatisticamente significativa na prevalência da dislipidemia. Na análise 
multivariada, os factores associados a dislipidemia foram a HTA e a HVE. 
Na população estudada, a prevalência da dislipidemia é muito elevada 
e associa -se a outros FRCV, o que enfatiza a importância do seu trata-
mento agressivo, de forma a melhorar o prognóstico cardiovascular des-
tes doentes.

 PO -SE066 

FUNÇÃO TARDIA DO ENXERTO RENAL: QUE IMPACTO TEM 
NA SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO E DO DOENTE?

C. Botelho (1); P. Aires (1); L. Santos (1); C. Romãozinho (1); F. Macário (1); R. Alves (1); 
A. Mota (1)

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

Introdução: A Função Tardia do Enxerto (FTE) é definida como a necessi-
dade de terapêutica dialítica na primeira semana após o transplante renal. 
A sua frequência varia entre 5 e 50% nos receptores de transplante renal 
de dador cadáver. A associação entre a redução da sobrevivência do 
enxerto e a ocorrência de FTE é bastante controversa. Objectivo: O objec-
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tivo deste estudo foi avaliar os factores de risco para a FTE nos recepto-
res de transplante rim dador cadáver e o impacto da FTE nos outcomes. 
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos processos de 471 receptores 
de transplante de dador cadáver entre Janeiro de 2006 e Setembro de 
2009. Os receptores foram divididos: Grupo 1 - sem FTE e Grupo 2 – com 
FTE. Resultados: 117 (24,8%) doentes tiveram FTE. Os factores de risco 
para a ocorrência de FTE foram: idade do dador ≥ 50 anos (OR: 1,67; 
p=0,020), tempo prévio em diálise (OR:1,01; p= 0,016), Scr do dador ≥ 
1,5 mg/dL (OR:2,93; p=0,001), TIF ≥ 20 horas – 70% vs 45% (OR:1,43; 
p=0,024) e número de compatibilidades HLA ≤ 3 (OR:1,78; p=0,002). Após 
1 ano os doentes com FTE apresentavam níveis médios de Scr mais ele-
vados (1,66±0,7 vs 1,32±0,4 mg/dL; p<0,001). A FTE esteve associada a um 
risco aumentado de 35% para ocorrência de rejeição ajuda no 1º ano 
pós -TR. Aos 3 anos a taxa de sobrevivência do enxerto renal foi signifi-
cativamente inferior nos doentes com FTE – (77,5% vs.97,3%; p<0,001). 
Sem diferenças significativas no que respeita à sobrevivência dos doentes 
(94,6% vs. 84,5%; p=0,106). Conclusão: A idade ≥ 50 anos e Scr ≥ 1,5 
mg/dL do dador, maior tempo em diálise, TIF ≥ 20 horas e nº de compa-
tibilidades HLA ≤ 3 são factores de risco para a FTE, estando associados 
a um maior número de episódios de rejeição aguda e à redução da sobre-
vivência do enxerto aos 3 anos.

 PO -SE067 

INIBIDOR MTOR EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL: CASUÍSTICA 
DA CONSULTA DE PÓS -TRANSPLANTE RENAL

Patrícia Neto (1); Carlos Botelho (2); Lídia Santos (1); Catarina Romãozinho (1); Fernando 
Macário (1); Rui Alves (1); Henrique Vieira Gomes (1); Alfredo Mota (3); Mário Campos (1)

(1) Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Urologia e Transplantação renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

Objectivos: Caracterização da população de transplantados renais sob 
Inibidor mTOR (mamalian target of rapamycin) (everolímus ou sirolímus) 
De novo ou em conversão (precoce ou tardia) e monitorização do perfil 
de eficácia e de segurança. Métodos: Trata -se de um estudo retrospec-
tivo em 260 doentes, transplantados renais, sob inibidor mTOR, em 
consulta de pós -transplante. O tempo de follow -up médio no ramo De 
novo (n=73 doentes) é de 6,5 anos (de 1 mês a 12 anos) e no ramo 
submetido a Conversão (n=187) é de 36,3 meses (de 15 dias a 240 
meses). As causas de conversão foram nefroprotecção empírica (42,5 %), 
disfunção crónica do enxerto renal (21 %), neoplasia (19,5 %), toxicida-
de não renal dos inibidores de calcineurina (INC) (7,5%), nefropatia 
crónica do enxerto renal comprovada por biópsia (6%), nefrotoxicidade 
comprovada associada a INC (2%) e 1,5 % por outras causas. Observou-
-se a evolução da função do enxerto renal, da proteinúria e dos efeitos 
adversos mais frequentes aos 2 anos no Ramo De novo e ao final de 1 
ano no Ramo conversão. Resultados: O ramo constituído pelo grupo 
submetido a imTOR De novo caracteriza -se por baixo risco imunológico. 
Utilizou -se indução em 32 casos, destes, 30 com anticorpo monoclonal. 
A associação entre INC + imTOR foi usada em 39% dos casos. Verificaram-
-se 20 casos de rejeição aguda (RA) (28%). A Creatinina sérica (média 
inicial/ aos 2 anos) foi 1,34 ± 0,44/ 1,31 +/0,44 mg/dL; a TFG Cockcroft-
-Gault (inicial/2 anos) foi 64,5/ 64.6 ml/min/1,73 m2; p=NS; a proteinúria 
(média inicial/2 anos) foi 132,8/ 412,4 mg/24 horas; p=0,005). Não foram 
documentados efeitos adversos em 28% dos casos. Os efeitos adversos 
documentados com maior frequência distribuem -se por proteinúria (38%), 
dislipidémia (83%), hipocaliémia (38%). Regista -se apenas 1 caso de 
suspensão por proteinúria maciça. O ramo constituído pelo grupo sub-
metido a conversão para imTOR até aos 3 meses é representado por 23 
casos, dos 4 aos 12 meses por 46 casos e mais de 13 meses por 106 
casos. A taxa de RA (após conversão) foi de 1,6% (3 casos). A taxa de 
descontinuação do imTOR foi de 4,3%. A creatinina sérica (média inicial/ 
1 ano) foi 1,5± 0,53/ 1,39 +/ 0, 48 mg/dL; a TFG Cockcroft -Gault (inicial/1 
ano) foi 59,6/66.18 ml/min/1,73 m2; p=0.001; a proteinúria média (inicial/1 
ano) foi 199,9/ 657,3 mg/24 horas; p=0,001). Os eventos adversos mais 
frequentes foram a dislipidémia e proteinúria. Conclusão: A utilização de 
imTOR De novo foi descontinuada pela elevada incidência de RA, embo-
ra o perfil de segurança a médio prazo se tenha revelado favorável. 
Neste estudo a utilização de imTOR em conversão associa -se a curto 
prazo a melhoria da função do enxerto, com aparecimento ou agrava-
mento de proteinúria e dislipidémia.

 PO -SE068 

EFICÁCIA E SEGURANÇA DA CONVERSÃO PARA IMTOR 
EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Patrícia Neto (1); Carlos Botelho (2); Lídia Santos (1); Catarina Romãozinho (1); Fernando 
Macário (1); Rui Alves (1); Henrique Vieira Gomes (1); Alfredo Mota (3); Mário Campos (1)

(1) Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Urologia e Transplantação renal / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

Objectivo: Avaliar a eficácia e segurança da conversão de Inibidor de 
calcineurina (INC) para Inibidor mTOR (mamalian target of rapamycin) 
em doentes seguidos em consulta de pós -transplante. Métodos: Trata-
-se de um estudo retrospectivo com 141 doentes em consulta de 
pós -transplante submetidos a conversão para Inibidor mTOR no perí-
odo compreendido entre 2001 e 2009. O ramo A é constituído por 36 
doentes com creatinina sérica no momento da conversão ≥ 1,7 mg/dL, 
composto por 11 casos de nefropatia crónica do enxerto renal com-
provada por biópsia e 4 casos de nefrotoxicidade associada a Inibidor 
de calcineurina comprovada por biópsia. 57 % destes doentes fazia 
previamente ciclosporina e foram convertidos em 53% para sirolímus. 
O ramo B é composto por 104 doentes com creatinina sérica no momen-
to da conversão inferior a 1,7 mg/dL, convertidos para imTOR em 57% 
dos casos por nefroprotecção empírica, 27% por neoplasia, 10,5% por 
efeitos adversos não renais dos ICN e por outras causas em 2,8%. 
Neste ramo, 58% dos doentes fazia previamente ciclosporina e foram 
convertidos em 75% para everolímus. Avaliou -se o impacto da con-
versão de ICN para imTOR em relação à função do enxerto renal, 
evolução da proteinúria, desenvolvimento de dislipidémia e outros 
eventos adversos. Resultados: No ramo A o tempo médio de conver-
são: é de 31,19 meses. Creatinina sérica (inicial/ 1 Ano): (2,1±0,40/ 
1,74±0,5 mg/dl) e TFG Cockcroft Gault (inicial/ 1 Ano): (42,5/ 54,0 ml/
min/1,73 m2; p 0,001), proteinúria (inicial/1 Ano): (246.23/618,9 mg/24 
horas; p 0.003), Colesterol total (inicial/1 Ano): 204,8±53,7/238,96±62,01 
mg/dl e triglicerídeos 160,8 ± 63,1/ 211,1±91.3 mg/dl). Não se registam 
eventos de rejeição aguda. Sirolinémia média de 8 ng/mL. O ramo B 
tem tempo médio de conversão 39,1 meses. Creatinina sérica (inicial 
/1 Ano): (1,33±0,39/ 1,22±0,35 mg/dl), TFG Cockcroft Gault (inicial/ 1 
Ano): (63,99/ 69,65 ml/min/1,73 m2; p 0,05), proteinúria (inicial/1 Ano): 
(153,32/586,51 mg/24 horas; p 0,006). Colesterol total e triglicerídeos 
(inicial/1 Ano): (223,51±92; 246,17±52.8 mg/dl) e (168±92,1/ 195,2 ±164,41 
mg/dl). Ocorreram 3 casos de rejeição aguda. Sirolinémia média de 7 
ng/mL. A sobrevida do enxerto renal ao fim de 1 ano foi no ramo A 
de 94% e no ramo B de 100%. No ramo B registaram -se 9 suspensões. 
Os eventos adversos mais frequentes foram proteinúria e dislipidémia. 
Conclusão: A conversão a inibidor mTOR parece associar -se a melho-
ria global da função do enxerto renal associada ao aparecimento ou 
agravamento de proteinúria e dislipidémia. Não é possível retirar con-
clusões relativamente ao perfil de eficácia e segurança na nefropatia 
crónica do enxerto, por motivos relacionados com a reduzida dimensão 
da amostra.

 PO -SE069 

AMILOIDOSE NO ENXERTO RENAL: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Bernardo Faria (1); Isabel Tavares (2); Francisca Barros (2); Manuela Bustorff (2); Pedro 
Rodrigues Pereira (3); Susana Sampaio (2); Manuel Pestana (2)

(1) Nefrologia / Hospital São Teotónio / Viseu / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal
(3) Anatomia Patológica / Hospital São João / Porto / Portugal

A recidiva de amiloidose no aloenxerto é um evento infrequente mas 
bem documentado na literatura, estando descrito em até 26% dos 
doentes transplantados por amiloidose renal. O diagnóstico de novo 
de amiloidose no aloenxerto renal, particularmente amiloidose AA, tem 
sido no entanto raramente reportado. Descrevemos o caso de um 
doente de 77 anos, com antecedentes de doença renal crónica secun-
dária a Nefropatia IgA (diagnóstico presumido, sem confirmação histo-
lógica), transplantado renal de dador cadáver em 1999 (creatinina 
sérica de base até à data do episódio descrito 1,3 -1,7mg/dL). Como 
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outros antecedentes patológicos, o doente tinha cardiopatia isquémica 
com síndrome cardiorenal tipo II associado, fibrilhação auricular (hipo-
coagulado previamente), aneurisma da aorta abdominal corrigido cirur-
gicamente, diabetes de novo após transplante, bronquiectasias, ade-
nocarcinoma da próstata (prostatectomia radical 8 anos antes). 
Internado por quadro de disfunção grave do aloenxerto (creatinina 
sérica de 4,4mg/dL) em contexto de quadro febril sem foco infeccioso 
identificado e deplecção de volume circulante efectivo. Manteve no 
internamento deterioração da função do aloenxerto, com proteinúria 
inferior a 1g/24h e sedimento urinário inactivo mantido. Fez biópsia do 
aloenxerto que revelou amiloidose com atingimento glomerular e vas-
cular extenso, e intersticial moderado. O estudo imunohistoquímico 
confirmou tratar -se de amiloidose AA. Apresentava também critérios de 
alterações borderline (Banff 2010). Dado apresentar anticorpos anti -HLA 
antidador em títulos elevados associado a DHL aumentado e presença 
de alguns esquizócitos no esfregaço sanguíneo, efectuou 5 sessões de 
plasmaferese e imunoglobulina humana 2g/Kg. Manteve -se dependen-
te de diálise por 21 dias, com recuperação parcial da função renal 
(creatinina sérica de 3,4mg/dL na alta). Apenas 2 casos descritos na 
literatura reportam para o diagnóstico de amiloidose renal AA de novo 
no pós -transplante. Exceptuando a presença de bronquiectasias, e 
eventualmente a neoplasia da próstata, não foi encontrada outra even-
tual causa subjacente para o seu desenvolvimento. A recorrência de 
amiloidose no aloenxerto ocorre em média entre 2 a 3 anos após o 
transplante, o que contrasta com o diagnóstico efectuado 11 anos após 
neste caso. No entanto, a ausência de biópsia de rim nativo, biópsia 
prévia do aloenxerto, e a dissociação clinicopatológica (ausência de 
proteinúria significativa) observada não permite excluir que esta pato-
logia já estivesse presente anteriormente. Descrevemos um caso raro, 
no qual a documentação histológica da patologia dos rins nativos ou 
a realização de biópsias de protocolo no pós -transplante teriam even-
tualmente alterado a história natural da doença.

 PO -SE070 

NOVA LEI DO TRANSPLANTE RENAL ASSOCIA -SE A MAIS COMPLICAÇÕES 
E REJEIÇÕES AGUDAS

João Gonçalves (1); Cristina Jorge (2); Alexandra Atalaia (2); Ricardo Vizinho (2); Patricia 
Matias (2); Margarida Bruges (2); Rita Birne (2); Jorge Dickson (2); André Weigert (2); 
Domingos Machado (2)

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

O DL 22/2007 alterou os critérios de selecção dos doentes (dts) candida-
tos a Transplantação Renal (TR) privilegiando a sensibilização e o tempo 
em lista de espera.As implicações no custo -benefício da TR estão por 
definir.Pretendeu -se avaliar dts submetidos a TR antes e após a alteração 
à lei. População e métodos: estudo retrospectivo de dts submetidos a TR 
de dador cadáver entre 2005 -2010:n=257;idade na TR 46.6±13.9 anos;58.8% 
homens,88% HD,tempo em diálise:82.8±119 meses,etiologias de 
DRC:desconhecida  -32.1%, diabetes -7%.10.5% dos dts submetidos a 2ªTR 
e 0.7% a 3ªTR. Follow -up:35±17,1meses(mín 6;máx 64,8); creatinina aos 
6 meses:1,4±0,6 mg/dl. Dividiu -se em 2 grupos segundo a data da TR – 
antes e após Agosto/2007 – A -n=132 e B -n=125. Estudou -se: característi-
cas demográficas e clínicas -tempo isquémia fria, função renal imediata, 
necessidade de HD, tempo de internamento(int),evolução de 
creatinina,episódios e tipos de rejeição aguda,sobrevida de enxerto; parâ-
metros imunológicos -compatibilidade HLA, sensibilização prévia; terapêu-
tica imunossupressora (IMS) e custos associados à indução e ao 1º int. 
Realizou -se análise uni e multivariada. Considera -se p significativo <0,05.
Resultados: Destaca -se as variáveis com diferenças estatisticamente sig-
nificativas entre os grupos A e B: tempo em diálise (41.4 vs 160.6 
meses,p<0.001),dias de int da TR (14.4 vs 23.2 d, p<0.001),dias e sessões 
de HD (1 vs 3.4 d,p=0.01; 0.4 vs 1.3 sessões,p=0.02),compatibilidades 
HLA (3.3 vs 1.4,p<0.001),sensibilização prévia (4.4% vs 21.7%,p<0.001),rejeições 
agudas no 1º ano (0.23 vs 0.37, p=0.017),maior uso de IMS 
(rituximab,IgEV,basiliximab e ATG) em B,p<0.05; custos na indução (2790 
vs. 4360 €, p=0.001) e custos de fármacos no 1º int (3456 vs. 7144€, 
p<0.001). Perderam o enxerto 16/258 dts (6,2%) – 7 vs 9. Releva -se a 
ocorrência de 9 perdas de enxerto no 1º ano no grupo B e apenas 3 no 
1º ano em A. Verificou -se diferença de 5% na sobrevida do enxerto aos 
12 meses de follow -up (p=0.07) a validar em estudos posteriores com 
maior tempo de seguimento. Na análise univariada, a rejeição aguda 

associou -se a: maior nº de incompatibilidades em HLA (p<0,001),dts hipe-
rimunizados (p=0,001),maior sensibilização prévia (p<0,02),ausência de 
função imediata do enxerto (p=0,013),maior idade do dador (p=0,05) e 
maior creatininemia aos 1,2,3,6 meses e 1 ano (p<0,001). Na análise mul-
tivariada (regressão logística binária e linear),a rejeição aguda associou -se 
a maior idade do dador (p<0,05),incompatibilidades em HLA (p=0,012) e 
maior duração do 1º int (p=0,015). Conclusão: a aplicação da lei conduziu 
a TR em dts com maior risco imunológico, o que se traduziu em maior 
número de rejeições precoces no 1º ano e aumento de utilização de 
recursos e custos associados.

 PO -SE071 

DETERMINAÇÃO DA TFG DO ALOENXERTO RENAL: CINTIGRAFIA 
VS EQUAÇÕES DE ESTIMAÇÃO DA CLEARANCE DE CREATININA

Nuno Viana (1); Rui Alves (2); Fernando Macário (2); Alfredo Mota (2); Mario Campos (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Transplantação Renal / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A vigilância da taxa de filtração glomerular (TFG) é muito 
importante na avaliação do enxerto renal. Objectivo: Verificar qual o melhor 
método de calcular a TFG comparando a cintigrafia renal com 3 equações 
de estimação da clearance de creatinina. Métodos: Entre Janeiro e Outubro 
de 2009 foram realizados 63 cintigrafias renais na primeira semana pós-
-transplante, sendo a TFG determinada através de DTPA -99Tc. Para estimar 
a clearance de creatinina utilizaram -se 3 equações: 1 -Modification of Diet 
in Renal Disease (MDRD), 2 -Nankivell e 3 -Cockcroft -Gault. Resultados: 
Amostra constituída por 63 doentes com uma idade média de 50,55 ± 
13,46 anos, 97,1% de etnia caucasiana e 2,9% de etnia preta. 55,7% são 
do sexo masculino e 44,3% do sexo feminino. A idade média do dador é 
52,48 ± 16 anos. 62 transplantes são de dador cadáver e um de dador 
vivo. 54,3% representam dadores de critério alargado. O tempo de isqué-
mia médio é 16,75 ± 4,9 horas. O número médio de compatibilidades HLA 
é 2, com um mínimo de 0 em 8,6% e um máximo de 5 em 4,3%. 55,6% 
receberam indução (36,5% Timoglobulina and 19,1% Basiliximab). Foram 
todos medicados com um inibidor calcineurínico (61,9% FK and 38,1% 
ciclosporina). A TFG média calculada através de DTPA -99Tc foi 56,7 ± 29,1 
ml/min/1,73M2. Verificaram -se diferenças estatisticamente significativas entre 
a TFG média calculada por DTPA -99Tc e a estimada através das 3 fórmulas, 
sendo a TFG estimada pela formula de Nankivell superior à calculada pela 
cintigrafia (tabela 1).

Tabela 1

Diferença TFG calculada p/cintigrafia vs Equações

 DTPA vs MDRD 
DTPA vs Cockcroft-

-Gault 
DTPA vs Nankivell 

 Diferença da TFG  +11,9±17,2  +8,18±17,4   -35±17,7 

 p  <0,05  <0,05  <0,05 

Relativamente à correlação entre a cintigrafia renal e as fórmulas, todas 
apresentaram correlações estatisticamente significativas, tendo a fórmula 
de Nankivell o maior valor correlacional (Tabela 2).

Tabela 2

Correlação entre Cintigrafia e Equações

  Correlação Pearson  p 

 DTPA -MDRD  0,792  <0,01 

 DTPA -Cockcroft Gault  0,802  <0,01 

 DTPA -Nankivell  0,976  <0,01 

Conclusão: Comparativamente às outras fórmulas, a de Nankivell foi a que 
conseguiu ter uma maior correlação com a cintigrafia renal, apresentando 
no entanto também a maior diferença de TFG média, limitando assim a 
sua utilidade na estimação do função do enxerto renal na 1ª semana pós-
-transplante.
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 PO -SE072 

TERIPARITIDE EM TETANIA GRAVE EM DOENTE TRANSPLANTADO RENAL 
PARATIROIDECTOMIZADO

João Gonçalves (1); Cristina Jorge (2); Margarida Bruges (2); Rita Birne (2); Rui Filipe 
(1); Domingos Machado (2)

(1) Nefrologia / ULS Castelo Branco / Castelo Branco / Portugal
(2) Nefrologia / Santa Cruz / Lisboa / Portugal

O hiperparatiroidismo secundário é frequente na IRC.Os fármacos calcimi-
méticos permitem o tratamento conservador mas não evitam a paratiroi-
dectomia, cujo efeito adverso mais comum é a hipocalcemia grave, habi-
tualmente controlada com suplementos de cálcio e vitamina D. Após a 
transplantação renal (TR), este quadro é agravado pela recuperação da 
função renal com perdas urinárias de cálcio.Reporta -se um caso grave de 
hipocalcemia sintomática severa, secundária a hipoparatiroidismo cirúrgi-
co e TR, que requereu tratamento com multi -pulsos subcutâneos de 
teriparitide,com sucesso.Existem apenas alguns relatos da utilização des-
te análogo sintético da PTH em transplantados renais. Caso clínico: doen-
te, sexo feminino, 47 anos, DRC de etiologia indeterminada (provável 
glomerulonefrite crónica) iniciou hemodiálise em Outubro/2003.Por hiper-
paratiroidismo secundário refractário foi submetida em 8/Março/2010 a 
paratiroidectomia, com auto -transplante no antebraço esquerdo. A 5/
Abril/2010 foi internada para TR de dador cadáver. A IMS de indução incluiu 
ATG (7 dias) e a de manutenção consistiu em Tacrolimus, Ácido micofe-
nólico e Prednisolona. Ao longo do internamento verificou -se hipocalcemias 
recorrentes ao 17º DI iniciou quadro de obnubilação e ansiedade extrema, 
hiperventilação, parestesias peri -orais e nas extermidades, cãibras muscu-
lares e convulsões.Interpretou -se como um episódio de disfunção muscu-
lar e sensorial típico de tetania severa.Analiticamente apresentava hipo-
calcemia 4,06 mg/dL(cálcio corrigido), fósforo -4,5mg/dL, magnésio -1mg/
dL,PTHi<5 pg/mL. Respondeu à administração de cálcio e magnésio ev. 
Manteve hipocalcemia ao longo do internamento, geralmente assintomá-
tica, mas refractária à terapêutica convencional com suplementos de cálcio 
(gluconato de cálcio e carbonato de cálcio), magnésio, calcitriol e colecal-
ciferol. Optou -se assim por iniciar teriparitide em doses elevadas – 60 mcg 
12/12H de acordo com alguns casos descritos na literatura. Apesar da 
medicação prescrita, os níveis de cálcio mantiveram -se baixos, encontrando-
-se à data de alta com cálcio -6,1 mg/dL, assintomática e função renal 
estável (creatinina 1,02 mg/dL).Foi seguida em ambulatório bissemanal-
mente com terapêutica: calcitriol 1 mcg 6/6H; carb cálcio 3 gr 6/6H; Pido-
lato de magnésio 1500 mg 8/8H e Teriparitide 60 mcg 12/12H. Ao longo 
dos primeiros meses acorreu à urgência em diversas ocasiões, por quadro 
de cãibras e parestesias peri -orais sugestivos de tetania, pelo que neces-
sitou de cálcio ev e ajustes frequentes de medicação.Reduziu -se progres-
sivamente a dose de teriparitide e cálcio, tendo -se assistido a estabiliza-
ção dos valores séricos de cálcio (cálcio/fósforo -9.4/3.6). Salienta -se o 
sucesso da alternativa terapêutica, embora altamente dispendiosa, com 
teriparitide, devendo considerar -se a sua utilização em hipoparatiroidismo 
iatrogénico no pós transplante renal, conforme se tem vindo a demonstrar 
na literatura.

 PO -SE073 

INFECÇÃO POR CMV GANCICLOVIR -RESISTENTE NO TRANSPLANTE RENAL: 
CASO CLÍNICO

Raquel Vaz (1); Isabel Tavares (1); Manuela Bustorff (1); Francisca Barros (1); Manuel 
Pestana (1)

(1) S. Nefrologia / HSJ / Porto / Portugal

Introdução: A infecção por citomegalovírus (CMV) é a infecção oportunis-
ta mais comum nos receptores de transplante renal e uma causa impor-
tante de morbilidade pelos seus efeitos directos e indirectos. A resistência 
ao ganciclovir, o tratamento de eleição, é fonte crescente de preocupação. 
Caso clínico: Homem de 47 anos, doença renal crónica estádio 5 de 
etiologia obstrutiva, submetido a transplante de rim de cadáver a 17/09/09 
(MM 2AB 1DR; PRA actual 0% e máximo 11%). Imunossupressão de indu-
ção com basiliximab e de manutenção com tacrolimus, micofenolato de 
mofetil (MMF) e prednisolona. Serostatus para CMV: dador e receptor 
positivos. Disfunção moderada do aloenxerto; alta ao 11º dia após trans-
plante com creatininémia 2,3mg/dL. Um mês após o transplante foi admi-

tido por gastrite CMV, com antigenemia de 105 células e imunohistoquí-
mica positiva em biópsia gástrica. Completou 14 dias de ganciclovir EV 
em dose terapêutica com melhoria clínica e virulógica (2 células) e teve 
alta medicado com valganciclovir em dose terapêutica. Três meses após 
transplante e ainda sob valganciclovir em dose terapêutica, foi internado 
por recidiva de doença CMV na forma de colite, com imunohistoquímica 
positiva em biópsia do cólon. O MMF foi suspenso e retomou ganciclovir 
EV em dose terapêutica, mas após 2 semanas de tratamento e por per-
sistência de antigenemia positiva, foi feito o diagnóstico clínico de CMV 
ganciclovir -resistente e intensificada a terapêutica com ganciclovir EV para 
7mg/kg/bid e adicionada imunoglobulina anti -CMV (dose inicial 150mg/kg, 
manutenção 100mg/kg/qod, total 7 doses). Constatou -se negativação da 
antigenemia e redução progressiva do nº de cópias de CMV. Alta com 
valganciclovir em dose terapêutica, sem MMF e creatininemia 1,4mg/dL 
(basal). Um mês depois foi admitido por disfunção grave do aloenxerto e 
febre. Antigenemia CMV e PCR negativos. Biópsia do aloenxerto compatí-
vel com rejeição celular aguda grau IIA e rejeição humoral aguda grau II 
de Banff. Anticorpos anti -dador negativos. Fez timoglobulina (dose cumu-
lativa 6mg/kg), plasmaferese com IVIG (dose cumulativa 2g/kg) e retomou 
MMF. Evolução favorável. Alta com creatininemia 1,7mg/dL. Manteve val-
ganciclovir em dose terapêutica durante 8 semanas após negativação da 
antigenemia e subsequentemente iniciou profilaxia secundária. Sem reci-
diva de doença CMV nem episódios de rejeição após um período de 
seguimento de 10 meses. Discussão: A relevância do caso reside no facto 
da resistência ao ganciclovir se ter desenvolvido sob doses terapêuticas 
de valganciclovir, pro -fármaco do ganciclovir, que pela sua superior bio-
disponibilidade oral sugere menor risco de resistência. Este caso também 
documenta uma das consequências da infecção por CMV que, por efeitos 
imunomoduladores e pela necessidade de redução da imunossupressão, 
se associa a maior risco de rejeição do aloenxerto. Finalmente, fica em 
aberto a questão relativa à indicação para realização de endoscopias de 
seguimento para documentação da cura antes da suspensão da terapêu-
tica antivírica, dado que na doença gastro -intestinal invasiva pode não 
haver correlação entre virémia e o grau de envolvimento orgânico.

 PO -SE074 

NEFRITE LÚPICA DE NOVO EM TRANSPLANTADA RENAL CISTINÓTICA: 
COINCIDÊNCIA OU CORRELAÇÃO?

Ana Sofia Rocha (1); La Salete Martins (1); Joana Vidinha (1); Leonidio Dias (1); Manuela 
Almeida (1); Sofia Pedroso (1); Maria João Rocha (1); António Castro Henriques (1); 
Ramón Vizcaíno (2); Guilherme Rocha (1); Conceição Mota (3); António Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(2) Anatomia Patológica / Hospital Santo António / Porto / Portugal (3) – Nefrologia / 
Hospital Maria Pia / Porto / Portugal

A cistinose e o lupus eritematoso sistémico (LES) são doenças multissis-
témicas raras, que podem causar disfunção renal. Em transplantados renais 
(TR), a nefrite lúpica de novo foi atribuída à terapêutica com cisteamina, 
mas não foi esclarecida uma relação fisiopatológica causal. Apresentamos 
o caso de uma mulher de 19 anos com doença renal crónica secundária 
a cistinose, transplantada renal aos 10 anos, sob terapêutica com cistea-
mina. A imunossupressão de manutenção consistia em tacrolimus e pred-
nisolona. Foi admitida no nosso Serviço por disfunção aguda do enxerto 
renal. Referia astenia e mialgias nos membros inferiores, com uma sema-
na de evolução, sem febre ou queixas cutâneas ou articulares. Os dados 
laboratoriais revelaram disfunção aguda do enxerto (Cr: 2,7 mg/dL, ureia: 
146 mg/dL), com níveis de tacrolimus de 3 ng/mL. O exame de urina 
revelou proteinúria (0,5 g/dL) e sedimento normal. A PCR para o virus 
polioma foi negativa no sangue e na urina. O estudo imunológico revelou 
anti -corpos anti -nucleares positivos (1:320, com padrão mosqueado), anti-
-dsDNA positivo (52 U/mL), consumo de C3 (71 mg/dL), com C4 normal, e 
anti -Sm, anti -histonas e anti -fosfolipídeos negativos. Estudo ecográfico 
com enxerto renal de tamanho e ecogenicidade normais, sem hidronefro-
se. A biópsia do enxerto revelou sinais de glomerulonefrite proliferativa 
difusa, caracterizada por proliferação endocapilar e inflamatção intersticial 
ligeira a moderada. O estudo de imunofluorescência revelou depósitos de 
IgA, IgG, IgM, C3 e C4 nas membranas basais glomerulares. Perante acha-
dos clínicos, imunológicos e histológicos de LES, iniciamos terapêutica 
com corticóides e ciclofosfamida EV. A cisteamina foi suspensa transito-
riamente, pela possibilidade de lupus induzido por este fármaco. Após 6 
pulsos de ciclofosfamida, foi iniciado ácido micofenólico. A função renal 
melhorou e estabilizou (Cr:1,8 mg/dL) e a doente permaneceu assintomá-
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tica. Ao que apuramos, este é o segundo caso reportado de LES em 
doente cistinótica transplantada renal. Dados o padrão imunológico e a 
apresentação clínica distintos do LES induzido por drogas, acreditamos 
que o mecanismo fisiopatológico não se correlacionou com a cisteamina. 
Salienta -se a importância de reconhecer a associação de distúrbios imu-
nológicos em doentes com cistinose.

 PO -SE075 

EARLY VERSUS LATE CYCLOSPORIN TO SIROLIMUS CONVERSION 
IN AN ANIMAL MODEL: FOCUS ON CARDIORENAL BENEFITS

José Sereno (1); Ana M Romão (1); Belmiro Parada (2); Patrícia Garrido (1); Rui Alves 
(3); Elísio Costa (4); Alice Santos -Silva (5); Frederico Teixeira (1); Flávio Reis (1)

(1) Pharmacology & Experimental Therapeutics, IBILI / Medicine Faculty / Coimbra / 
Portugal
(2) Service of Urology & Renal Transplantation / Coimbra University Hospital / Coimbra 
/ Portugal
(3) Service of Nephrology / Coimbra University Hospital / Coimbra / Portugal
(4) Institute of Health Sciences / University Catholic / Porto / Portugal
(5) Institute for Molecular and Cellular Biology / Porto University / Porto / Portugal
(6) Biochemistry Department, Pharmacy Faculty / Porto University / Porto / Portugal

Allograft rejection and side -effects of immunosuppressive agents (IA) are 
the main concern in renal transplantation. Cyclosporin A (CsA) promotes 
serious undesirable side -effects, such as nephrotoxicity and arterial hyper-
tension. Sirolimus (SRL), have been pointed as new option in kidney 
transplantation management, with identical efficacy and apparent less 
cardiorenal side -effects, when compared to CsA. The current combined 
immunosuppressive protocols include early and late cyclosporin to siroli-
mus conversion, but the cardiorenal cellular/molecular mechanism remain 
to be fully elucidated. This study intended to assess, in the rat, the puta-
tive cardiorenal benefits of replacement of CsA with SRL, comparing early 
with late conversion. The following 5 groups (n=6) were tested during a 
9 -week protocol: Control – vehicle; CsA – 5 mg/kg/day; SRL – 1 mg/kg/day; 
EARLY conversion – CsA during the first 3 weeks followed by SRL in the 
last 6; LATE conversion – CsA for 6 weeks than replaced by SRL. Blood 
pressure (BP) and heart rate (HR) were assessed by the tail cuff method. 
Blood was collected to evaluate: creatinine, TGs, Total -Chol, CK, glycaemia 
and serum inflammatory markers. Heart, kidney and serum were assayed 
for lipid peroxidation (TBARs: MDA assay). Results are means ± sem. Two-
-way ANOVA and Bonferroni test were used (P<0.05 was considered sta-
tistically significant). CsA induced tachycardia, hypertension (146.1 ± 4.0 
vs 118.4 ± 2.4, p<0.001), hyperglycaemia (295.5 ± 39.5 vs 150.3 ± 18.6, 
p<0.05), dyslipidaemia and heart oxidative stress (P<0.05) versus Control. 
Moreover, CsA showed a trend to increased CK levels and significant 
(P<0.001) kidney MDA increment. SRL treatments promoted high glucose 
levels and hypertension (139.5 ± 2.0 vs 118.4 ± 2.4, p<0.01), but with less 
significant cardiorenal effects than CsA. Both EARLY and LATE conversion 
were able to ameliorate the CsA -induced hypertension, hyperglycaemia, 
dyslipidaemia and tachycardia, as well as the high values of CK and kidney 
MDA. No significant changes on serum levels of inflammatory markers were 
found between all the groups, excepting the expected low levels of IL -2 
in all animals under immunosuppressive (CsA or SRL) treatment. In con-
clusion, this study demonstrates that both EARLY and LATE CsA to SRL 
conversion protocols produce beneficial cardiorenal effects when compared 
with the CsA treatment alone. EARLY conversion seems to be even more 
favourable, viewed by the lower BP, but the cellular/molecular mechanis-
ms underlying this protection deserve further evaluation.

 PO -SE076 

ENDOFTALMITE UMA MANIFESTAÇAO RARA DE NOCARDIOSE 
DISSEMINADA

Mário Raimundo (1); Maria João Melo (1); Estela Nogueira (1); Sara Gonçalves (1); Sónia 
Silva (1); Mun Faria (2); José Guerra (1); António Gomes Costa (1)

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

Apresenta -se o caso de um doente de 56 anos de idade, transplantado 
renal há 4 meses, sob imunosupressão tripla com tacrolimus, ácido mico-

fenólico e prednisolona. Admitido no serviço de urgência com quadro de 
dor escapular posterior à esquerda com 15 dias de evolução. Efectuou 
ecografia que revelou abcesso do musculo trapézio (9cm > diâmetro) que 
foi drenado, tendo tido alta com cultura em curso e medicado com qui-
nolona. Três dias depois retorna ao hospital referindo queixas de tosse 
com expectoração hemoptóica, sem febre, dispneia ou toracalgia. À admis-
são o exame objectivo era inocente e, analiticamente, salientava -se ele-
vação de parâmetros de fase aguda e discreta elevação da LDH. O rx -tórax 
revelava infiltrado alveolar do lobo superior esquerdo. Ficou internado e 
manteve a antibioterapia com quinolona. Ao 3º dia teve amaurose súbi-
ta e persistente e hemorragia subconjuntival do olho esquerdo. A Oftal-
mologia constatou a presença de tydal positivo e fibrina na câmara 
anterior, vitrite marcada e provável foco de retinite a fazer procidência 
sobre o vítreo, sugestivo endoftalmite fúngica. Foi submetido a vitrecto-
mia e, após o procedimento, foi possível visualizar a presença de massa 
subretiniana procidente na cavidade vítrea que, por ecografia, era com-
patível com granuloma da retina nasal. Da restante avaliação complemen-
tar destaca -se: TAC corpo mostrou múltiplas condensações parenquima-
tosas, algumas de esboço nodular, a maior delas cavitada no lobo 
superior esquerdo, pequena área de esboço nodular hipodensa no lobo 
direito do fígado e pequena imagem de características semelhantes no 
baço; Ecocardiograma revelou massa de reduzidas dimensões e aspecto 
noduloso na face auricular do folheto anterior da válvula mitral sugestiva 
de vegetação; RMN -CE revelou pequenas calcificações nodulares occipital 
parassagital à esquerda e temporo occipital direita, sugestivas de seque-
las de natureza infecciosa. O exame directo e cultural da expectoração e 
as hemoculturas foram negativos para fungos ou bactérias, nomeadamen-
te, Mycobacterium tuberculosis. No pús do abcesso isolou -se Nocardia 
sp.. A pesquisa de diversos agentes patológicos por PCR no humor vítreo 
foi negativa, nomeadamente para fungos e Nocardia sp. As serologias 
para doença da aranhadela do gato, doença de lyme, toxoplasmose e 
sífilis foram também negativas. Assumiu -se o diagnóstico de Nocardiose 
disseminada com envolvimento de partes moles, pulmonar, cardíaco e 
oftalmológico e iniciou -se antibioterapia com co -trimoxazol. Ao longo do 
internamento verificou -se melhoria clínica e analítica. A Nocardiose é uma 
infecção oportunista rara que ocorre mais frequentemente nos primeiros 
6 meses pós -transplante, está associada a doses elevadas de corticóides 
e ocorre na forma disseminada em cerca de 30% dos casos. O envolvi-
mento oftalmológico é uma raridade e existem casos descritos em que o 
olho foi o local de infecção primário.

 PO -SE077 

TRANSPLANTE SEQUENCIAL CORAÇÃO–RIM: A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

Bruno Rodrigues (1); Cristina Jorge (1); Margarida Bruges (1); Rita Birne (1); Jorge Dickson (1); 
André Weigert (1); Miguel Abecassis (2); Rita Roque (3); Maria José Rebocho (2); Domingos 
Machado (1)

(1) S. Nefrologia / H. Santa Cruz / Lisboa / Portugal
(2) S. Cirurgia Cardiotorácica / H. Santa Cruz / Lisboa / Portugal
(3) S. Cirurgia Geral / H. Santa Cruz / Lisboa / Portugal

A transplantação combinada de órgãos é uma realidade crescente a nível 
internacional, advento da melhoria da técnica cirúrgica e da imunossu-
pressão (IMS). Os autores descrevem o caso de um transplante sequen-
cial de coração -rim realizado numa paciente de 29 anos, em aparente 
estado de saúde até 2005, altura em que desenvolveu miocardite de 
provável etiologia viral, complicada por trombose da veia cava inferior e 
insuficiência cardíaca (IC) NYHA II (miocardiopatia dilatada com FE -30%). 
Manteve seguimento regular no Hosp. da Horta com agravamento da IC, 
mais pronunciado a partir de Maio de 2009. Em Setembro foi internada 
na UCI por IC descompensada, tendo alta referenciada à consulta de 
transplante cardíaco do Hosp. Santa Cruz, tendo entrado em lista em 
Outubro, apresentando IC NYHA III+/IV. O transplante foi efectuado em 
19 de Fevereiro 2010 (dador do mesmo grupo sanguíneo). Fez indução 
de IMS com basiliximab, micofenolafo mofetil (MMF), metilprednisolona 
(MP) e tacrolimus (TAC). No período pós operatório, verificou -se subida 
dos valores de creatinina sérica (CrS) para 1,8mg/dL (basal 0,8), não 
associado a oligoanúria. Ao 12º dia pós -transplante apresentava CrS 5,5mg/
dL, associada a acidose metabólica e sobrecarga de volume, motivo pelo 
qual induziu hemodiálise. A doente evoluiu com anúria, sendo o proces-
so de AKIN 3 associado a factores pré -renais e nefrotoxicidade (TAC, 
gentamicina e vancomicina), com necessidade de manutenção de técnica 
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intermitente e sujeita a antibioterapia múltipla por infecções nosocomiais. 
Teve alta a 26 de Julho (158 dias de internamento), mantendo -se em 
hemodiálise hospitalar, utilizando como acesso cateter tunelizado de 
longa duração(CLD). Ecocardiograficamente salientava -se disfunção sistó-
lica global do ventrículo direito e FE–70%. Por falência múltipla de aces-
sos vasculares, foi colocada em SU para transplante renal (TR). A IMS 
permanente colocava -a em grande risco para a realização de DP e era 
também condicionante do seu prognóstico em HD com um CLD. A IMS 
pré -TR consistia em TAC, Prednisolona e MMF. A 8 de Outubro recebeu 
enxerto renal de dador 0Rh - com 1 compatibilidade HLA em A1. A recep-
tora tinha 0% de sensibilização e não tinha Ac anti -HLA nem anti -MICA. 
A IMS consistiu em ATG (7 dias)/MP/MMF e posteriormente TAC. Ao 5º 
dia pós -TR desenvolveu hematoma posterior ao enxerto renal, complica-
do por choque (Hb 5 g/dl), que obrigou a re -intervenção urgente para 
revisão da hemostase. Evoluiu com NTA prolongada com necessidade de 
HD até ao 13º dia pós -TR. Actualmente (3meses pós TR) apresenta CrS 
de 1,3 e não tem queixas sugestivas de IC. Mantém IMS tripla com TAC, 
MMF e Prednisolona. Não se verificou até ao momento, nenhum episódio 
de rejeição aguda, quer do coração quer do rim. Este caso ilustra por um 
lado, a complexidade do tratamento destes doentes e por outro, a pos-
sibilidade de melhoria da saúde e da qualidade de vida que este tipo 
transplantes concede.

 PO -SE078 

DIQUAT – TÓXICO LETAL COM MAIOR TOXICIDADE RENAL

Marta Neves (1); Ana Galvão (1); Rui Garcia (2); Jorge Pratas (1); Maria Fernanda Xavier 
da Cunha (3); Mário Campos (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / 
Portugal
(3) Serviço de Anatomia Patológica / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

Introdução: O diquat é um herbicida análogo do paraquat com mecanismos 
de acção semelhantes, embora com toxicidade sistémica e renal mais 
grave e de instalação mais rápida. Os autores descrevem 3 casos de 
intoxicação aguda por diquat em 2010. Caso clínico 1: Mulher, 22 anos, 
trazida ao Serviço de Urgência (SU) 4 horas (h) após ingestão voluntária 
de volume não -quantificado de diquat. Analiticamente com sinais de toxi-
cidade hepática e rabdomiólise, e paraquatúria positiva. Iniciou hemocar-
boperfusão (HP) 6h após ingestão do tóxico, tendo cumprido apenas 6h 
de tratamento por instabilidade hemodinâmica, dando -se o óbito 12h e 
meia após intoxicação. Caso clínico 2: Homem, 17 anos, trazido ao SU 2h 
após ingestão voluntária de cerca de 100ml de diquat. Iniciou HP 4h após 
ingestão do tóxico, assim como hidratação endovenosa (ev), diurético, 
metilprednisolona e ciclofosfamida, tendo cumprido 12h. Apresentou degra-
dação rápida do estado de consciência com mioclonias e convulsões. 16h 
após intoxicação apresentava insuficiência renal aguda (IRA) oligúrica com 
acidose metabólica, insuficiência hepática e rabdomiólise. Fez nova sessão 
de HP às 26h após intoxicação, suspensa após 7h por insuficiência respi-
ratória, tendo realizado ainda 1h e meia de hemodiálise (HD). O doente 
faleceu 45h após intoxicação. Caso clínico 3: Homem, 17 anos, enviado 
ao SU 4h após ingestão voluntária de cerca de 20ml de diquat. Analitica-
mente com paraquatúria duvidosa. Iniciou HP 6h após ingestão do tóxico, 
assim como hidratação ev, diurético, metilprednisolona e ciclofosfamida, 
tendo cumprido 6h. Realizadas mais 4 sessões de HP, a última suspensa 
após 3h por IRA oligúrica, com necessidade de iniciar programa de HD 3 
vezes por semana. Apresentou ainda toxicidade hepática, miocardite, quei-
maduras orofaríngeas e hemorragia digestiva. Constatou -se agravamento 
do estado de consciência com prostração e reacção apenas a estímulos 
dolorosos. Realizada tomografia axial computorizada crânio -encefálica, 
sugerindo esta presença de lesões vasculares isquémicas com transforma-
ção hemorrágica no tronco cerebral. Manteve degradação do estado geral, 
com insuficiência respiratória associada, falecendo 18 dias após intoxicação. 
O fragmento de parênquima renal, colhido pós -mortem e enviado para 
estudo anatomo -patológico, revelou à microscopia óptica 5 glomérulos 
com lesões mínimas, necrose tubular aguda e tubulopatia isquémica inten-
sa. Conclusão: Há poucos casos de intoxicação voluntária por diquat 
descritos a nível mundial, quando comparado com intoxicações por para-
quat. Estes casos reforçam a necessidade de uma maior sensibilização ao 
diquat por se tratar de um herbicida com maior toxicidade renal, em que 
o efeito benéfico da HP não tem sido demonstrado de forma conclusiva.

 PO -SE079 

SÍNDROME HEMOLÍTICO -URÉMICO ASSOCIADO A GRIPE A

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

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

O sindroma hemolítico -urémico é uma das duas formas de microangiopatia 
trombótica. É caracterizado pela tríade anemia hemolítica microangiopática, 
trombocitopénia e insuficiência renal aguda. Este síndrome tem sido asso-
ciado a várias infecções bacterianas e virais, assim como a situações não 
infecciosas. Os autores reportam o caso de um indivíduo do sexo mascu-
lino, de 37 anos, raça branca, sem antecedentes pessoais ou familiares 
relevantes, que se apresentou inicialmente com um quadro de febre (38,3°C), 
tosse seca e odinofagia, a que se associou ao fim de 2 dias, queixas de 
fadiga extrema e urina escura. No 5º dia do quadro clínico recorreu ao 
hospital, revelando no exame objectivo febre (37,6°C), pele e escleróticas 
ictéricas e hipertensão arterial (150 -90 mm Hg). Laboratorialmente, apre-
sentava anemia (hemoglobina 7,4g/dL), trombocitopénia (plaquetas 85.000/
mm3) e insuficiência renal (creatinina sérica 3,8 mg/dL, ureia 186 mg/dL). 
Constatou -se a existência de uma anemia hemolítica microangiopática, com 
haptoglobina 8,8 mg/dL, LDH 5376 IU/L e esquizócitos em esfregaço de 
sangue periférico. O teste de Coombs foi negativo. A bilirrubina total e AST 
estavam ligeiramente elevadas (2,1 mg/dL e 85 U/L, respectivamente). A 
analíse sumária de urina mostrava proteinas 3+, bilirubina 2+, hemoglobi-
na 4+ e o sedimento raros eritrócitos e cilindros granulosos. A auto -imunidade 
foi negativa, bem como serologias virais para HIV, HCV, HBV, CMV e o 
TASO. Os restantes exames realizados também não mostraram alterações 
(Ecografia renal, TC toraco -abdomino -pélvica). Análises culturais de sangue 
e urina foram negativas. Os níveis de ADAMTS13 foram abaixo do normal 
(0,33 μg/mL; normal: 0,60 -1,60 μg/mL). Procedeu -se à colheita de material 
para detecção do virus H1N1 por rt -PCR que veio positivo. O doente fez 
tratamento com oseltamavir (7 dias) e plasmaferese (5 dias) com resolução 
completa do quadro clínico e laboratorial. Existem casos descritos na lite-
ratura de SHU associado ao virus da gripe sazonal, mas desconhecemos 
outros casos associados ao vírus da Gripe H1N1.

 PO -SE080 

ALBUMINURIA, SEVERITY OF ACUTE KIDNEY INJURY AND RENAL 
FUNCTION RECOVERY IN CRITICALLY ILL PATIENTS: PROSPECTIVE 
ANALYSIS OF A SINGLE -CENTRE COHORT

Catarina Teixeira (1); Estela Nogueira (1); José António Lopes (1); Edgar Almeida (1); 
António Pais Lacerda (2); António Gomes Costa (1); Carlos França (2)

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

Introduction: Acute kidney injury (AKI) is a common entity in critically ill 
patients and is associated with increased morbidity and mortality. This 
negative impact gradually increases with renal function deterioration, and it 
is higher in patients without renal function recovery (RFR) at hospital dis-
charge. Methods: Our aim was to assess the relationship between the degree 
of albuminuria [determined by urine albumin/creatinine ratio (U Alb/Cr) in a 
urine sample, expressed in mg/g] and the severity of AKI (stratified by the 
RIFLE classification using the serum creatinine criteria) considered both in 
the first 24 hours of admission at the Intensive Care Unit (ICU) as well as 
the probability of RFR at hospital discharge. Results: Forty -six consecutive 
ICU patients were prospectively evaluated. AKI was found in twenty -one 
patients (45.6%) in the first 24 hours of hospitalization, as follows: 6 patients 
(13%) developed mild AKI (Risk class) while 15 patients (32%) had modera-
te or severe AKI (Injury and Failure classes). U Alb/Cr at 24 hours was higher 
in patients with moderate or severe AKI compared with patients with mild 
AKI (195.05 versus 127.97 mg/g, respectively), although it did not reach 
statistically significance (P=0.252). In addition, AKI patients who exhibited 
RFR (N=14) had lower values of U Alb/Cr at 24 hours than patients who did 
not recover renal function at hospital discharge (141.67 versus 246.39 mg/g), 
although it also was not statistically significant (P=0.319). Conclusions: Our 
results suggested an association between higher degrees of U Alb/Cr ratios 
in the first 24 hours of ICU admission, AKI severity and lower probability of 
RFR in critically ill patients. However, the inclusion of a larger number of 
patients is necessary to confirm this relationship, as well as to determine 
the impact of albuminuria in renal outcomes in ICU patients.
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 PO -SE081 

LESÃO RENAL AGUDA EM DOENTES COM MALÁRIA INTERNADOS 
NUMA UCI

Bruno Rodrigues (1); Silvia Coelho (1); Pedro Fidalgo (1); Ana Fernandes (2); Pedro 
Correia (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal
(2) Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente / Hospital Fernando Fonseca / Amadora 
/ Portugal

Introdução: A ocorrência de lesão renal aguda (LRA) em doentes com 
malária grave provenientes de áreas endémicas é de 1 a 4,8%, enquan-
to em doentes europeus não -imunes é de 25 a 30%. A LRA é geralmen-
te observada em doentes com infecção por P. falciparum, sendo menos 
frequente com P. vivax e P. malariae. Os mecanismos patogénicos não 
se encontram totalmente clarificados, contudo sabe -se que incluem a 
obstrução mecânica por eritrócitos infectados, glomerulopatia imunome-
diada, deplecção de volume e alterações na microcirculação renal. As 
alterações histológicas são inespecíficas, sendo possível observar alte-
rações compatíveis com glomerulonefrite, nefrite intersticial e/ou necro-
se tubular aguda (NTA). A NTA é o achado histológico mais consistente, 
podendo observar -se depósitos de hemossiderina, presença de cilindros 
de hemoglobina e edema do interstício com infiltrado inflamatório. O 
envolvimento renal pode revelar -se por alterações hidroelectrolítcas, 
alterações do sedimento urinário, proteinúria e diminuição da taxa de 
filtração glomerular. Objectivo e métodos: Os autores pretendem carac-
terizar o envolvimento renal em doentes com malária grave, internados 
numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCIP) entre Abril de 2004 e 
Novembro de 2010, num país onde a transmissão de malária é virtual-
mente inexistente. Recolheram -se retrospectivamente dados clínicos e 
laboratoriais. A presença de LRA foi definida através da classificação 
AKIN (Acute Kidney Injury Network). Resultados: Foram identificados 120 
casos de malária a nível do hospital, sendo que 11 (média 36 anos; 63% 
homens) careceram de internamento na UCIP, por quadro considerado 
grave (SOFA médio na admissão 10, máx. 17, mín. 7). Os doentes inter-
nados na UCIP apresentavam viagem a zona endémica em período infe-
rior a 2 semanas, infecção por P. falciparum e parasitémia média de 7% 
(máx. 20%, mín. 3%). Todos os doentes apresentaram alteração da 
função renal (AKIN1 – 3; AKIN2 – 3; AKIN3 – 5), sendo que 4 doentes 
necessitaram de suporte dialítico. Oliguria foi apenas verificada em 3 
pacientes. Na apresentação três doentes apresentavam hiponatrémia 
<125meq/L. Em 10 doentes foi possível obter amostra de urina na admis-
são, sendo que 9 apresentavam hematúria e 8 proteinúria. Com excepção 
de dois pacientes que faleceram (em falência múltiorgânica), todos os 
restantes recuperaram função renal para valores basais. Conclusão: A 
LRA é um acontecimento frequente nos casos de infecção grave por P. 
falciparum, sendo esta acompanhada por alteração do sedimento uriná-
rio. A recuperação total da função renal ocorre nos doentes que sobre-
vivem, independentemente da gravidade da LRA.

 PO -SE082 

TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO RENAL: EXPERIÊNCIA 
DE UM SERVIÇO DE CUIDADOS INTENSIVOS

Patrícia Cotovio (1); Susana Ferreira (2); Fernando Rua (2); Anibal Marinho (2)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Cuidados Intensivos 1 / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: Cerca de 5 -6% dos doentes internados em Unidades de 
Cuidados Intensivos desenvolvem disfunção renal aguda severa que 
necessita de terapêutica substitutiva da função renal (TSFR) e se asso-
cia a uma taxa de mortalidade de 60%. A modalidade óptima de TSFR 
(contínua vs intermitente/SLED) permanece controversa. Objectivo: Ava-
liar parâmetros e comparar resultados entre as TSFR contínuas (TSRC) 
e intermitentes (TSRI)–SLED em doentes internados num Serviço de 
Cuidados Intensivos (SCI). Material e métodos: Estudo observacional 
prospectivo, baseado em registos, incluindo doentes internados no SCI1 
do Centro Hospitalar do Porto que necessitaram de TSFR, num período 
de 5 anos (2005 -2009). Avaliados dados demográficos, índices de gra-
vidade/disfunção de órgão, parâmetros hemodinâmicos, tipo de técnica, 
dias de internamento no SCI e taxa de mortalidade. Resultados: No 

período do estudo efectuaram uma TSFR 130 doentes, dos quais foram 
excluídos 17 por registos incompletos. Avaliados 113 doentes, 54% do 
sexo masculino, idade média 60,92±14,63 (64) anos. Apresentavam, à 
admissão no SCI, índices SAPS II e SOFA 50,62±15,19 (51) e 9,79±3,73 
(9), respectivamente, e creatininémia 3,35±2,44 (2,8) g/dL. O período 
entre a admissão e o início da técnica foi de 2,0±3,8 (1) dias e o SOFA 
no início da TSFR de 10,84±3,64 (10). A duração de internamento no 
SCI foi 13,7±12,9 (10) dias e a taxa de mortalidade 45,13%. Dos 113 
doentes, 71 realizaram TSRC e 42 TSRI–SLED. Os grupos apresentavam, 
à admissão, índices de gravidade/disfunção de órgão [SAPS II 52,11±14,21 
(52) vs 48,09±16,45 (46,5), p=NS; SOFA 9,73±3,24 (9) vs 9,9±4,23 (10), 
p=NS] e creatininémia (3,35±2,02 vs 3,35±3,04g/dL, p=NS) semelhantes. 
Dos doentes submetidos a TSRC, 45% iniciaram em classe de RIFLE 
Failure e 33.8% em Risk ou Injury, enquanto dos doentes que realizaram 
SLED, metade iniciou em Failure e 33.3% em ESRD (p=0,022). Os doen-
tes submetidos a TSRC necessitaram de doses superiores de noradre-
nalina (0,67±1,12 vs 0,46±1,62ug/Kg/min, p=0,07) e apresentaram maior 
taxa de mortalidade (52,11% vs 30,96%, p=0,053). Discussão: Neste 
estudo, as técnicas de substituição renal contínuas não se mostraram 
superiores às intermitentes nos parâmetros avaliados. No entanto, no 
SCI1 as técnicas intermitentes são utilizadas preferencialmente em doen-
tes menos instáveis e em ESRD. O reduzido número de doentes inclu-
ídos poderá ter influenciado as conclusões.

 PO -SE083 

TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO RENAL CONTÍNUAS: FACTORES 
DE PROGNÓSTICO

Patricia Cotovio (1); Susana Ferreira (2); Ricardo Magalhães (3); Fernando Rua (2); 
Anibal Marinho (2)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra, EPE / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Cuidados Intensivos 1 / Centro Hospitalar do Porto, EPE / Porto / Portugal
(3) Gastroenterologia / Centro Hospitalar do Porto, EPE / Porto / Portugal

Introdução: As técnicas substitutivas da função renal mostraram -se bené-
ficas no tratamento de doentes críticos com insuficiência renal aguda. 
Os factores prognósticos relevantes de sobrevida e mortalidade destes 
doentes são ainda desconhecidos. Objectivo: Avaliar factores que pode-
rão ter um impacto prognóstico em doentes críticos submetidos a téc-
nicas de substituição renal contínuas (TSRC) internados num Serviço de 
Cuidados Intensivos (SCI). Materiais e métodos: Estudo observacional 
prospectivo, baseado em registos, incluindo doentes internados no SCI1 
do Centro Hospitalar do Porto que necessitaram de TSRC, num período 
de 5 anos (2005 -2009). Avaliado o impacto da idade, sexo, índice de 
disfunção de órgão (SOFA), creatininémia na admissão, necessidade de 
noradrenalina, período de tempo para o início da técnica, duração do 
internamento no SCI e grupo nosológico na taxa de mortalidade. Resul-
tados: No período do estudo, realizaram TRSC 71 doentes, idade média 
61.8±13.9 (64) anos, 52.1% (n=37) do sexo masculino, 56.3% (n=40) do 
foro médico e 43.7% (n=31) do foro cirúrgico. À admissão, creatininémia 
3.35±2.02 (3.2) g/dL e SOFA 9.73±3.24 (9). No início da TRSC, SOFA 
10.8±3.13 (10) e dose de noradrenalina 0.67±1.12 (0.07) ug/Kg/min. Demo-
ra média para o início da técnica 1.62±2.81 (0) dias. Taxa de mortalida-
de global 52.1%. Para cada factor de prognóstico avaliado, os doentes 
foram divididos em 2 grupos e comparadas as respectivas taxas de 
mortalidade. Verificou -se uma tendência de maior taxa de mortalidade 
nos doentes ≥65 anos (62.9% vs 41.7%, p=0.074) e naqueles com cre-
atininémia <4g/dL (60.5% vs 39.3%, p=0.081). Não houve diferença na 
mortalidade entre os sexos (M 56.8% vs F 47.1%, p=NS), grupo noso-
lógico (médico 50% vs cirúrgico 54.8%, p=NS), intervalo entre a admis-
são no SCI e início da TSFR (≤1 dia 52.8% vs >1 dia 50%, p=NS) e a 
administração de noradrenalina (54.1% vs 50%, p=NS). Os índices SOFA> 
9 na admissão (69.7% vs 36.8%, p=0.081) e no início da técnica (63% 
vs 32%, p=0.012) associaram -se a maior taxa de mortalidade. Do grupo 
de doentes com creatininémia ≥4g/dL (n=28), 32.1% tinham insuficiência 
renal crónica (classe ESRD de RIFLE), 4 destes (44.4%) com SOFA na 
admissão >9. Este subgrupo de ESRD apresentou uma taxa de mortali-
dade de 33.3%. Discussão: Neste estudo, os doentes com um maior 
numero de disfunção/falência de órgãos, quer na admissão, quer no 
início da técnica, apresentaram uma maior taxa de mortalidade. Por outro 
lado, verificou -se uma mortalidade tendencialmente inferior nos doentes 
com creatininémia ≥4g/dL, o que poderá ser justificado pela elevada 
percentagem de ESRD que este grupo engloba.
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 PO -SE084 

SUPORTE DIALÍTICO NA LESÃO RENAL AGUDA: 10 ANOS DE EXPERÊNCIA COM SLED 
(SUSTAINED LOW EFFICIENCY DIALYSIS)

Cristina Freitas (1); Pedro Azevedo (1); João Pimentel (1); Irene Aragão (2); Fernando 
Rua (3); António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santo António / Porto / Portugal
(2) Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes / Hospital de Santo António / Porto 
/ Portugal
(3) Serviço de Cuidados Intensivos / Hospital de Santo António / Porto / Portugal

A lesão renal aguda (LRA) atinge 2 -7% dos doentes hospitalizados e 
até 35% dos admitidos em unidades de cuidados intensivos (UCI). 
Associa -se ao aumento da morbi -mortalidade, independentemente da 
gravidade da doença de base. A SLED constitui um método dialítico 
em desenvolvimento nos últimos anos. Os autores reviram retrospec-
tivamente os casos de LRA suportados por SLED, diagnosticados e 
tratados entre Janeiro 2001 e Dezembro 2010. Foram incluídos 229 
doentes (57% homens), com idade média de 61,5±17anos (49% mais 
de 64 anos); 7% eram transplantados renais (TR), 14% eram diabéticos 
e 12% tinham doença renal crónica (DRC) estádios 3 e 4. Cerca de 
72% encontravam -se em UCIs, 14% em UCI pós -cirurgicos e 3% em 
UCI coronários. Os motivos de admissão mais frequentes foram sépsis 
(51%; 44% em choque séptico) e doença cardiovascular aguda (19%). 
A maioria dos doentes (82%) necessitou de ventilação invasiva e 
suporte vasopressor. Foram realizadas, em média, 7±18 sessões por 
doente, iniciadas 3±12 dias após internamento (55% nos primeiros 3 
dias, 75% nos primeiros 7). Cento e sete doentes (47%) faleceram, 24 
(10%) iniciaram diálise regular e 98 (43%) recuperaram função renal. 
Aos 3 meses de follow -up, apresentavam taxa de filtração glomerular 
média de 50,7±32,3ml/min. A DRC pré -internamento foi mais frequen-
te no grupo que não recuperou função renal (38% vs 9%, p<0,001), 
enquanto que a ventilação invasiva foi mais utilizada no grupo que 
recuperou função (81% vs. 62%, p=0,03). O sexo (p=0,41), idade 
(59,3±16,8 vs. 59,5±15,9 p=0,96), presença de diabetes (17% vs. 25%, 
p=0,39), TR (6% vs. 4%, p=0,71), tempo médio para início (3±8,7 vs. 
3±15,6, p=0,21) e duração de SLED (8±13,4 vs. 9±11, p=0,43), presen-
ça de sépsis (55% vs. 42%, p=0,24) e doença cardiovascular aguda 
(18% vs. 29%, p=0,24) não diferiram entre os doentes com recupera-
ção de função renal e aqueles com necessidade de diálise. Não se 
encontrou diferença significativa entre as características dos doentes 
que faleceram e os restantes.

 PO -SE088 

PREVALÊNCIA E CORRELAÇÕES DA DISFUNÇÃO SEXUAL NAS MULHERES 
HEMODIALISADAS: UM ESTUDO TRANSVERSAL MULTICÊNTRICO

Miguel Leal (1); Mariacristina Vecchio (2); Marinella Ruospo (3); Letizia Gargano (4); 
Valeria Maria Manfreda (5); Paul Stroumza (6); Marietta Torok (6); Eduardo Celia (6); 
Ruben Gelfman (6); Juan Nin Ferrari (6); Anna Bednarek Skublewska (6); Jan Dulawa (6); 
Jörgen Hegbrant (6); Charlotta Wollheim (6); Giovanni F.M. Strippoli(3,4) (7); Giorgia De 
Berardis (2); Giusi Graziano (2); Fabio Pellegrini (2); Giuseppe Lucisano (2); Giorgio 
Gentile (4)

(1) Diaverum Portugal / Diaverum Portugal / Sintra / Portugal
(2) Mario Negri Sud Consortium / Mario Negri Sud Consortium / Santa Maria Imbaro / Itália
(3) Diaverum Medical Scientific Office / Diaverum Medical Scientific Office / Lund / Suécia
(4) Diaverum Italy / Diaverum Italy / Bari / Itália
(5) Department of Nephrology / Ospedale A. Perrino / Brindisi / Itália
(6) Diaverum International / Diaverum International / Lund / Suécia
(7) University of Sidney / University of Sidney / Sidney / Austrália

Introdução: Poucos estudos sub -óptimos sugerem que a disfunção sexual 
(DS) pode ser um problema nas mulheres hemodialisadas, mas este assun-
to tem recebido pouca ou nenhuma atenção em estudos científicos, sobre-
tudo pela dificuldade de avaliação deste tema. Métodos: Neste estudo 
transversal multinacional, incluímos mulheres em hemodiálise em 27 clí-
nicas seleccionadas aleatoriamente de uma rede colaborativa de unidades 
de diálise. Utilizando o questionário Female Sexual Function Index (FSFI), 
avaliámos o desejo sexual, a lubrificação, o orgasmo, a satisfação e a dor. 
Os sintomas depressivos foram estudados através da escala do Center for 
Epidemiological Studies Depression (CES -D). Utilizou -se a regressão logís-

tica multivariada para determinar as correlações da DS feminina; os dados 
são apresentados em adjusted odds ratio (AOR) e 95% confidence intervals 
(CI). Resultados: Globalmente, 619 (47.3%) das 1309 mulheres elegíveis 
responderam ao questionário. Destas, 522 (84.3%) relataram alguma for-
ma de DS. A análise logística multivariada evidenciou que a presença de 
DS correlacionava -se com a idade, a depressão (score CES -D ≥ 18), os 
eventos cardiovasculares (CV) prévios, a situação de desemprego ou de 
pensionista e o ganho ponderal interdialítico (Quadro). Ao invés, estar 
casada reduziu o risco de DS.

Quadro

Características Regressão Logística Multivariada – AOR (95% CI) 

 Idade (Anos)  1.08 (1.06 a 1.11) 

 Casada versus não casada  0.19 (0.10 a 0.38) 

 Estado ocupacional:  

 Empregada  1.00 

 Pensionista  3.33 (1.51 a 7.36) 

 Desempregada  2.71 (1.24 a 5.93) 

 Ganho ponderal interdialítico (Kg): 
 < 1.90 
 1.90 -2.88 
 > 2.88 

 
 1.00 

 3.16 (1.51 a 6.60) 
 1.01 (0.55 a 1.86) 

 Score de depressão CES -D: 
 < 18 
 ≥ 18 

 
 1.00 

 3.42 (1.92 a 6.08) 

 Eventos CV prévios  3.30 (1.13 a 9.60) 

Conclusões: Em resumo, a DS é extremamente prevalente nas mulheres 
hemodialisadas. A depressão e o desemprego são importantes correlações 
e factores potencialmente modificáveis de DS nesta população.

 PO -SE089 

PREVALÊNCIA E CORRELAÇÕES DA FUNÇÃO ORGÁSMICA, SATISFAÇÃO 
NAS RELAÇÕES SEXUAIS, DESEJO SEXUAL E SATISFAÇÃO GLOBAL 
NOS HOMENS HEMODIALISADOS

Miguel Leal (1); Mariacristina Vechio (2); Marinella Ruospo (3); Letizia Gargano (4); 
Valeria Maria Manfreda (5); Paul Stroumza (6); Marietta Torok (6); Eduardo Celia (6); 
Ruben Gelfman (6); Juan Nin Ferrari (6); Anna Berdnarek Skublewska (6); Jan Dulawa (6); 
Jörgen Hegbrant (6); Charlotta Wollheim (6); Giovanni F.M. Strippoli(3,4) (7); Giorgia 
De Berardis (2); Giusi Graziano (2); Fabio Pellegrini (2); Giuseppe Lucisano (2); Giorgio 
Gentile (4)

(1) Diaverum Portugal / Diaverum Portugal / Sintra / Portugal
(2) Mario Negri Sud Consortium / Mario Negri Sud Consortium / Santa Maria Imbaro / Itália
(3) Diaverum Medical Scientific Office / Diaverum Medical Scientific Office / Lund / Suécia
(4) Diaverum Italy / Diaverum Italy / Bari / Itália
(5) Department of Nephrology / Ospedale A. Perrino / Brindisi / Itália
(6) Diaverum International / Diaverum International / Lund / Suécia
(7) University of Sidney / University of Sidney / Sidney / Austrália

Introdução: Embora as disfunções sexuais no homem incluam problemas 
orgásmicos, insatisfação nas relações sexuais e anomalias do desejo sexu-
al e da satisfação global, em geral os estudos têm sido centrados nos 
problemas erécteis. Neste estudo transversal multinacional, avaliámos os 
restantes aspectos da disfunção sexual (DS) dos homens hemodialisados. 
Métodos: Os doentes foram identificados em 27 clínicas seleccionadas 
alietoriamente de uma rede colaborativa de unidades de diálise. Todos 
os domínios da DS foram avaliados de uma forma anónima com o ques-
tionário International Index of Erectile Function (IIEF -15). Utilizou -se a 
regressão logística multivariada para determinar as correlações dos dife-
rentes domínios da DS; os dados são apresentados em adjusted odds 
ratio (AOR) e 95% confidence intervals (CI). Resultados: Globalmente, 1056 
(60%) dos 1611 homens eligíveis responderam ao questionário. Destes, 
773 (73%) relataram disfunção orgásmica, 927 (88%) disfunção do dese-
jo sexual, 957 (91%) insatisfação nas relações sexuais e 790 (75%) insa-
tisfação global. Os resultados de algumas das mais relevantes correlações 
destes resultados adversos da função sexual, identificados na análise 
multivariada, encontram -se no Quadro.
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Quadro

Características 

Análise logística multivariada – AOR (95% CI) 

Função 
orgásmica 

Desejo 
sexual 

Satisfação 
nas relações 

sexuais 

Satisfação 
global 

Idade (anos) 1.07 (1.05 -1.08) 1.06 (1.05 -1.08) 1.07 (1.05 -1.08) 1.05 (1.03 -1.06) 

Casado 0.55 (0.40 -0.77) 0.78 (0.56 -1.10) 0.43 (0.31 -0.62) 0.71 (0.51 -0.99) 

Nefropatia diabética 1.47 (1.07 -2.04) 1.10 (0.78 -1.54) 1.12 (0.80 -1.57) 0.96 (0.69 -1.33) 

Diabetes mellitus 1.40 (0.96 -2.03) 1.43 (0.98 -2.10) 1.38 (0.93 -2.04) 1.54 (1.05 -2.24) 

Depressão 1.92 (1.45 -2.54) 1.55 (1.16 -2.07) 1.90 (1.42 -2.55) 2.01 (1.52 -2.68) 

Hipertensão arterial 0.70 (0.46 -1.07) 0.69 (0.38 -0.93) 0.59 (0.38 -0.91) 0.47 (0.31 -0.73) 

Hemoglobina (g/dl): 
< 10 
10 -12 
> 12 

1.00 
0.66 (0.46 -0.97) 
0.39 (0.24 -0.64) 

1.00 
0.70 (0.47 -1.03) 
0.62 (0.37 -1.02) 

1.00 
0.87 (0.59 -1.28) 
0.54 (0.33 -0.89) 

1.00 
1.27 (0.88 -1.85) 
1.07 (0.66 -1.73) 

Condições neuroactivas* 1.12 (0.59 -2.14) 1.58 (0.82 -3.04) 1.25 (0.64 -2.43) 2.04 (1.02 -4.11) 

Kt/V: 
< 1.3 
≥ 1.3 

1.00 
0.69 (0.49 -0.99) 

1.00 
0.91 (0.63 -1.32) 

1.00 
0.89 (0.62 -1.27) 

1.00 
0.53 (0.37 -0.75) 

Uso de IECA 1.1 (0.81 -1.51) 1.55 (1.11 -2.16) 1.29 (0.93 -1.78) 1.59 (1.15 -2.19) 

Uso de digoxina / 
outros glicosidos 

2.55 (1.08 -6.01) 1.16 (0.55 -2.46) 2.15 (0.87 -5.30) 1.34 (0.62 -2.89) 

Uso of eritropoietina 0.55 (0.35 -0.85) 0.72 (0.45 -1.13) .58 (0.37 -0.92) 0.71 (0.45 -1.11) 

* lesões medulares, esclerose múltipla, etc.

Conclusões: Em resumo, as disfunções de vários aspectos da sexualidade 
são altamente prevalentes nos homens hemodialisados. O controlo apro-
priado da hipertensão arterial (evitando episódios de hipotensão) e a 
depressão constituem factores de risco potencialmente modificáveis que 
exigem uma cuidadosa consideração.

 PO -SE090 

INSUFICIENTES RENAIS CRÓNICOS EM HEMODIÁLISE: 
ADESÃO À DIETOTERAPIA

Inês Castelão (1); Margarida Santos (2); Rui Alves (3); Elisabete Carolino (4)

(1) Nutrição e Dietética / Hospital de São Francisco Xavier / Lisboa / Portugal
(2) Ciências Sociais e Humanas / Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa / 
Lisboa / Portugal
(3) Nefrologia / Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra / Coimbra / 
Portugal
(4) Ciências Naturais e Exactas / Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa / 
Lisboa / Portugal

Introdução: A dietoterapia é essencial no tratamento dos doentes renais 
crónicos (DRC) em hemodiálise (HD). Estudos sobre adesão na doença 
crónica, tem concluído que os comportamentos dos doentes não são 
apenas determinados pela sua informação sobre a doença, ou conselhos 
dos profissionais de saúde, mas também por processos individuais, dos 
quais se destacam as crenças sobre a doença, o tratamento e sobre si 
próprio, como sendo capaz do seu confronto. Objectivos: Identificar níveis 
de adesão à dieta e a sua relação com atitudes sobre as restrições die-
téticas e representação de doença, em DRC em HD. Metodologia: Neste 
estudo participaram 195 doentes com idades compreendidas entre os 18 
e os 85 anos. Para identificação dos índices de adesão foram utilizados 
os parâmetros bioquímicos: potássio e fósforo séricos e aumento de peso 
entre diálises. Foram ainda utilizados três questionários de auto-
-preenchimento relativos a adesão à dietoterapia, atitudes a favor das 
restrições dietéticas e representação de doença. Resultados: Os resultados 
obtidos sugerem moderada adesão à dietoterapia, verificada nas medidas 
biológicas, e moderada a elevada adesão verificada nos questionários de 
auto -preenchimento. Em relação a atitudes a favor das restrições dietéti-
cas, os resultados elevados nas dimensões de bem -estar, auto -cuidado e 
aceitação, mostraram estar correlacionados (p<0,05) com índices de maior 
adesão. As crenças individuais sobre as consequências, a duração da 
doença e sobre a capacidade de controlo do tratamento, apresentaram 
correlação positiva (p<0,05) com os parâmetros de adesão e com as ati-
tudes mais favoráveis à aceitação e realização do tratamento. Discussão: 

Boa adaptação social, isto é, atitudes positivas face à influência familiar/
social, a preocupação com o bem -estar e valorização dos benefícios das 
restrições dietéticas, assim como atitudes de auto -cuidado e aceitação das 
restrições dietéticas e do seu impacto, parecem conduzir a maior adesão 
à dietoterapia. No que diz respeito à representação da doença, os resul-
tados revelaram que a percepção de maior severidade de doença ou 
emocionalidade mais negativa não estão associadas a níveis mais elevados 
de adesão. Pelo contrário, uma maior percepção do impacto dos compor-
tamentos pessoais no controlo da doença foi, neste estudo, predictor de 
adesão. Estes resultados reafirmam o modelo de Leventhal e reforçam a 
importância das crenças e atitudes pessoais dos doentes, no seu compor-
tamento de adesão. Apresentam -se assim como contribuições para o 
desenvolvimento de estratégias de intervenção de promoção da adesão 
que poderão ser utilizadas pelos profissionais de saúde que assistem estes 
doentes.

 PO -SE091 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ADESÃO 
TERAPÊUTICA NUMA UNIDADE DE HEMODIALISE

Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); Ana Belmira Santos (1); Francisco Ferrer (1); Karina 
Lopes (1); Carlos Botelho (1); Patrícia Cotovio (1); Maria João Marques (1); Armando 
Carreira (1)

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

Introdução: Os doentes renais crónicos (DRC) apresentam múltiplas comor-
bilidades e esquemas terapêuticos pesados. A não adesão terapêutica é 
uma barreira aos cuidados médicos de qualidade. Objectivos: Identificar 
factores barreira e caracterizar a não adesão terapêutica dos DRC numa 
Unidade de Hemodiálise (UHD), relativamente aos fármacos fornecidos por 
esta. Avaliar o impacto da implementação de um programa de promoção 
da adesão ao regime terapêutico. Material e métodos: Estudo interventivo 
e prospectivo realizado entre Março e Novembro 2010, período durante o 
qual uma Enfermeira foi encarregue de vigiar e promover a adesão tera-
pêutica dos DRC. Questionário/ entrevista aos DRC em Novembro. Consul-
ta dos processos clínicos. Resultados: A população em tratamento da UHD 
em Março era 77. O movimento da UHD nos meses subsequentes com-
preendeu: “Entradas” (n=19), “Óbitos” (n=9) e “Transplante renal” (n=3). 
Em Novembro (n=84) os DRC apresentavam 70±13 anos, 64.3% sexo 
masculino, tempo em Hemodiálise 3.6±3.5 anos, 5.6±1.7 comorbilidades, 
8±1.3 fármacos prescritos para toma em ambulatório, sendo que 3.6±1.7 
eram fornecidos pela UHD. Definidas duas fases, I e II, respectivamente 
antes e durante o programa de promoção da adesão terapêutica (tabela 
1). As barreiras à adesão terapêutica (resposta múltipla em n=6) são por 
ordem decrescente ‘Esquecimento’ (52.6%), ‘Desvalorização da doença e 
necessidade de tratamento’ (31.6%), ‘Polifarmacia’ (21%), ‘Efeitos secun-
dários’ (15.8%), ‘Conflito de horários’ (10.5%) e ‘Comprimidos grandes’ 
(5.6%). A taxa de não adesão declarada pelos DRC em Novembro foi 13%. 
Verificou -se a existência de um grupo constante de DRC (n=19) com falhas 
medicamentosas; apenas 12% destes informaram/ discutiram o tema com 
o médico assistente. A polifarmacia é um factor de risco de não adesão 
terapêutica (p -value 0.006).

Tabela 1

Adesão Terapêutica

  Fase I  Fase II 

 Taxe de não adesão real (%)  40.3  22 ± 4 

 Fármacos com não adesão (n)  41  29 ± 6 

 Grupos de fármacos com não adesão (%) 
 – Carbonato cálcio 
 – Anti -hipertensores 
 – AAS 
 – Carbonato Sevelamer 
 – Outros 

 
 29 
 24 
 20 
 20 
 5 

 
 26.4 ± 4.5 
 24.7 ± 6.2 
 19 ± 5 
 16 ± 4 
 12 ± 5 

Conclusão: Os factores barreira à adesão terapêutica são múltiplos e 
inter -relacionados. A polifarmacia é um preditor da não adesão terapêu-
tica. Fármacos com múltiplas tomas diárias, nomeadamento o Carbonato 
de Cálcio e os anti -hipertensores, são os que apresentam mais falhas. A 
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taxa de não adesão declarada é bastante inferior aos valores reais. Ape-
sar de não atingir significado estatístico, verificou -se um decréscimo 
substancial e mantido da taxa de não adesão e número de medicação 
em falta com a implementação de um programa de promoção de adesão 
terapêutica.

 PO -SE092 

PREDICTIVE FACTORS FOR MORTALITY IN PORTUGUESE HEMODIALYSIS 
PATIENTS: A PROSPECTIVE 12 MONTHS FOLLOW -UP STUDY

M Faria (1); E Costa (2); P Rocha -Pereira (3); A Borges (4); D Mendonça (5); L Amado 
(6); F Reis (7); V Miranda (6); A Quintanilha (8); L Belo (9); A Santos -Silva (9)

(1) ICBAS – UP / FMC – NephroCare Maia / Porto / Portugal
(2) IBMC – UP / ICS – UCP / Porto / Portugal
(3) IBMC – UP / CICS – UBI / Porto / Portugal
(4) FF / UP / Porto / Portugal
(5) ICBAS / UP / Porto / Portugal
(6) FMC / NephroCare Maia / Maia / Portugal
(7) IBILI / Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(8) IBMC / ICBAS – UP / Porto / Portugal
(9) IBMC – UP / FF – UP / Porto / Portugal

Chronic kidney disease (CKD) is associated with the development of 
anaemia and high mortality, particularly due to cardiovascular events. In 
Portugal few data exists about the causes of mortality and its association 
with risk factors for cardiovascular events and with the type of changes 
induced by the type of vascular access used in hemodialysis (HD) and 
with the development of resistance to recombinant human erythropoietin 
(rhEPO) therapy. Our aim was to search for a correlation between mortal-
ity and i) type of vascular access; ii) iron status; iii) inflammatory response; 
iv) resistance to rhEPO therapy, in Portuguese CKD patients, under HD 
and rhEPO therapies. We performed a prospective follow -up study in 191 
HD patients (55% of male; mean age: 66±14 years) for 12 months; 145 
(77.1%) patients used arteriovenous fistule as the vascular access and 
46 (22.9%) patients used central venous catheter; 20 patients were 
resistant to rhEPO therapy. We found that 21 patients (11%) died during 
the follow -up period. These patients presented at baseline a significant 
lower body mass index (BMI), mean cell haemoglobin (MCH) and mean 
cell haemoglobin concentration (MCHC), lymphocyte number, albumin, 
transferrin and iron concentrations; higher red blood cell distribution 
width (RDW), neutrophil/lymphocyte ratio, interleukin -6 (IL -6) and C reac-
tive protein (CRP) levels. The study of the risk factors showed that BMI, 
MCH, MCHC, RDW, IL -6, CRP, transferrin, iron, type of vascular access 
and resistance to rhEPO were predictors of mortality at 12 months of 
follow -up in our Portuguese population. Our data suggest that BMI, 
inflammation, iron status, the type of vascular access and the dose of 
rhEPO, are predictive factors for mortality in CKD patients. This work was 
supported by the “Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia” 
project PIC/IC/83221/2007.

 PO -SE093 

DEPRESSÃO E ANSIEDADE – UM PROBLEMA MAJOR DO DOENTE 
EM HEMODIÁLISE

Pedro Azevedo (1); Francisco Travassos (2); José Queirós (1); Fernanda Silva (1); Inês Frade 
(3); Rosária Rodrigues (2); Manuela Almeida (1); Alice Lopes (3); António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto CHP -HSA / Porto / Portugal
(2) Centro de Hemodiálise Mirandela (CHM) / Nordial / Mirandela / Portugal
(3) Serviço de Psiquiatria / CHP -HSA / Porto / Portugal

Introdução: A associação entre depressão e doenças crónicas é muito 
frequente, cursando com pior evolução de ambas, menor adesão à 
terapêutica, maior morbilidade e mortalidade. Estima -se que pelo menos 
20 a 30% dos doentes em Hemodiálise (HD) sofram de depressão. A 
sobreposição de sintomas depressivos e urémicos dificulta o diagnós-
tico e tratamento adequado de quadros depressivos. Objectivo: Avaliar 
a prevalência de depressão e ansiedade no Doente Renal Crónico (DRC) 
em HD e explorar as possíveis correlações com variáveis sócio-
-demográficas, clínicas e laboratoriais. Material e métodos: Foram ava-
liados doentes de dois Centros de HD, com recolha de dados através 

de Entrevista Clínica, Processo Clínico, aplicação da Escala de Ansieda-
de e Depressão Hospitalar (HADS) e da Escala de Actividade de Karno-
fsky (K). Resultados: Amostra de 127 DRC em HD (35 do CHP -HSA e 92 
do CHM), com idade média de 65,5±14,8 anos, predomínio do sexo 
masculino (n=69; 54,3%) e 96 (75,6%) doentes autónomos (K>70). O 
tempo mediano em HD foi de 39,0 meses (P25=15,0; P75=87,0). Dos 
26 (20,5%) indivíduos com antecedentes psiquiátricos, apenas 8 mantêm 
acompanhamento actual e 22 fazem medicação psiquiátrica. Com a 
aplicação do questionário HADS identificaram -se 40 (31,5%) doentes 
com depressão: (16,5% leve; 12,6% moderada e 2,4% grave) e 63 (49,6%) 
com ansiedade: (25,2% leve; 17% moderada e 9,2% grave). Verificou -se 
que as mulheres (p=0,008, Mann -Whitney Test – MWT), os analfabetos 
(p=0,01, MWT) e os não candidatos a transplante renal (p=0,008, MWT) 
são os mais deprimidos, bem como, os que apresentam valores mais 
baixos de K, peso inter -dialítico e albumina (p<0,001, correlação de 
Spearman). Por sua vez, os indivíduos com doença coronária (p=0,02, 
MWT) e os HIV+ (p=0,034, MWT) são os que apresentam scores mais 
elevados de ansiedade. Das variáveis que se associam a depressão e 
ansiedade, em simultâneo, destacam -se: diabetes, cegueira, sedentaris-
mo, anorexia, antecedentes psiquiátricos (p<0,01, MWT), toma de maior 
número de fármacos (p=0.002, X2) e HD nos turnos da manhã (p<0,001; 
X2). Conclusão: Foi encontrado um elevado índice de depressão e ansie-
dade. As variáveis que sugerem maior desnutrição, inactividade e pior 
estado funcional estão estatisticamente relacionadas com scores mais 
elevados de depressão e ansiedade. A depressão é muitas vezes sub-
diagnosticada e subtratada. É essencial sensibilizar os Profissionais de 
Saúde, de modo a identificá -la precocemente e implementar uma ade-
quada estratégia terapêutica.

 PO -SE094 

COSUMO DE FIBRA EM DOENTES PROGRAMA REGULAR DE HEMODIÁLISE

Rita Santos Calha (1); Isabel Albuquerque Castro (1); Joana Ramos (2)

(1) Serviço de Nutrição e Dietética / Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental – HSC / 
Lisboa / Portugal
(2) Unidade de Cuidados Continuados Integrados Ilhavo / Mesicordia / Aveiro / Portugal

A prevenção das doenças crónicas não transmissíveis (DCT) tem como 
base a adopção de estilos de vida e alimentação saudáveis. Cada vez 
mais existem estudos científicos que suportam a necessidade de alte-
rações nos hábitos alimentares, nomeadamente no consumo de gor-
dura, proteína e fibras. As recomendações da Organização Mundial de 
Saúde para consumo alimentar saudável incluem: – A redução do 
consumo de proteínas de origem animal, gorduras saturadas, trans e 
hidrogenadas; – O consumo diário de fibra alimentar superior a 25g/
dia. As características da dieta dos doentes em programa regular de 
hemodiálise podem levar a uma redução do consumo de fibra, uma 
vez que os alimentos ricos em fibra são também ricos em potássio. A 
ingestão deste mineral deve ser limitada e vigiada nestes doentes pela 
sua patogenia. Assim, achámos pertinente avaliar o consumo de fibra 
numa população em programa regular de hemodiálise. Objectivo: 1) 
Avaliar o consumo de fibra numa população em programa regular de 
hemodiálise. 2) Avaliar a relação entre o consumo de fibra e o con-
sumo de potássio na mesma população. Método: Análise quantitativa 
e qualitativa do registo alimentar de 3 dias de 39 doentes em progra-
ma regular de hemodiálise numa unidade hospitalar. A análise esta-
tística dos dados (SPSS10) Resultados: Em 39 doentes, 10 (25,6%) 
com diabetes,61,5% do género masculino e 38,5% do género feminino 
com idades compreendidas entre os 30 e 89 anos verificou -se que 
ingestão média de fibra foi 8,64g/dia ± 5g com ingestão máxima de 
26g e mínima de 2g e a ingestão média de potássio foi de 1987mg/
dia (50,9 mEq K*) com uma ingestão máxima de 3181 mg/dia (81,5 
mEq) e mínima de 792 mg/dia (20 mEq). Verificou -se correlação posi-
tiva entre a a ingestão de fibra e potássio (p= 0,74). Conclusão: O 
consumo de fibra nos doentes em programa regular de Hemodiálise é 
inerente às caracteristicas específicas da dieta e apresentou -se baixo 
neste grupo de doentes, correlaccionando -se positivamente com o 
consumo de potássio. A necessidade de equipas multidisciplinares em 
que o papel do dietista/nutricionista é fundamental numa perspectiva 
de educação e cálculo dietético para que a recomendação de limitação 
do consumo de potássio a 1mEq/kg/dia não impeça uma ingestão 
optimizada de fibra. Biliografia: – WHO/FAO Expert Consultation on 
Diet, Nutrition and prevention of Chronic Diseases(2002: Geneva, Swit-
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zerland); – Bonnett, MS, The importance of following a renal -friendly 
diet, AAKP – Renallife, Vol.21,nº5. Março de 2006; – BYham -Gray,L,D;
Burrowes,J,D;Chertow,G,M; Nutrition in Kidney Disease(Humana,2008) 
to rhEPO therapy). Complete blood and reticulocyte counts, and cir-
culating levels of ferritin, iron, transferin saturation, soluble transferrin 
receptor (s -TfR),C -reactive protein, soluble interleukin 2 receptor, inter-
leukin 6 and hepcidin were measured. Hp genotype was also performed 
in all HD patients. Non -responders HD patients showed an increased 
inflammatory process and alterations on iron status. Hp genotype 
distribution among the 58 HD patients were: 8 for Hp1 -1, 30 for Hp2-
-1 and 20 for Hp2 -2. These genotype frequencies were in accordance 
with previous reports in European populations. No significant differ-
ences were found in genotype distribution between responders and 
non -responders patients. However, when compared HD patients Hp1 -1 
[86 (61.5 -104 μmol/L)] with the others, we found for Hp1 -2 a significant 
decrease in serum iron levels [57 (39 -70 μmol/L), p=0.03] and Hp2 -2 
[52 (28.3 -72.8 μmol/L), p=0.025]; increased hepcidin serum levels were 
found in HD patients with Hp1 -2, when compared with those with 
Hp1 -1 genotype [12.3 (6 -16.4 μmol/L vs 5.1 (0.6 -8.9 μmol/L), p=0.038]. 
A significant decrease in serum iron levels was found in non -responders 
Hp2 -2 patients, when compared with responders Hp2 -2 patients [35 
(26.5 -47.3 μmol/L) vs 62.5 (51.3 -91.3 μmol/L), p=0.012]. Our data show 
that Hp2 -2 genotype is associated to a decrease in iron serum levels, 
particularly in HD patients that are non -responders to rhEPO therapy, 
probably due to iron retention by monocytes/macrophages. This serum 
iron decrease can be associated with insufficient iron mobilization to 
adequately support erythropoiesis.

 PO -SA085 

NEFROTOXICIDADE DOS AMINOGLICOSÍDEOS – A ADMINISTRAÇÃO 
TÓPICA TEM RISCO

Catarina Carvalho (1); Rita Valença Filipe (2); Patrícia Martins (1); António Costa Ferreira 
(2); Manuel Pestana (1)

(1) Nefrologia / Hospital S. João / Porto / Portugal
(2) Cirurgia Plástica / Hospital S. João / Porto / Portugal

Mulher, 60 anos, antecedentes de HTA medicada com ARAII e neoplasia 
do colo do útero tratada com QT + RT. Função renal normal. Internada 
em 24/2/2009 por erisipela do MID, secundaria a queimadura rádica 
perineal infectada. Desenvolvimento de fasceíte necrotizante da parede 
abdominal antero -lateral e coxa direita, secundária a perfuração do 
apêndice. Limpeza cirúrgica e antibioterapia sistémica (vancomicina e 
piperacilina/tazobactam  -> imipenem). Cuidados de penso com Cronocol® 
(sulfato de gentamicina), sob a forma de implante, em dias alternados 
desde 27/5/2009. Documentada alteração da função renal em 1/6/2009 
com Pcr 1,2mg/dL. Diurese mantida. Sedimento urinário com leucocitú-
ria, sem eritrocitúria ou cilindrúria (UC negativa). Análise sumária de 
urina com densidade de 1,010 e proteinúria 1g/L. Ecografia renal com 
aumento da ecogenicidade cortical, diminuição da diferenciação 
parenquimo -sinusal, sem hidronefrose. Agravamento progressivo da 
azotemia (Pcr máx 3,79mg/dL e Pur máx 127mg/dL em 18/6/2009). A 1ª 
observação por Nefrologia foi em 18/6/2009. Estudo de LRA não oligú-
rica: sem sinais sugestivos de lesão pré -renal – euvolémica, sem insta-
bilidade hemodinâmica, ratio BUN/Cr 15,6, débito urinário mantido. Sem 
lesão pós -renal. Diagnóstico diferencial de LRA intrínseca em doente 
hospitalizada sob múltiplos fármacos: hipóteses mais prováveis NIA vs 
NTA nefrotóxica. Único agente comprovadamente nefrotóxico foi a gen-
tamicina tópica  -> pensos Cronocol®. O doseamento sérico de gentami-
cina mostrou níveis tóxicos: 3,63 mcg/mL (>2mcg/mL). Suspendeu o 
Cronocol® após 21 dias de tratamento, com melhoria progressiva da 
função renal. Alta em 26/8/2009. Em 4/2/2010 (Consulta): Pur 69mg/dL 
e Pcr 1,16mg/dL. Discussão: A gentamicina é um agente reconhecida-
mente nefrotóxico quando utilizado por via sistémica. A administração 
tópica tem a vantagem de atingir concentrações locais eficazes com 
absorção sistémica mínima, não sendo habitual a monitorização dos 
níveis séricos quando se utiliza esta via. O Cronocol® é muito utilizado 
no tratamento de feridas complexas, nomeadamente como adjuvante 
em infecções cutâneas extensas. Este caso mostra que a absorção sis-
témica pode ser significativa através de feridas abertas e causar um dos 
seus principais efeitos laterais – a LRA. Os autores salientam assim a 
importância da monitorização dos níveis séricos de aminoglicosídeos 
mesmo na administração tópica.

 PO -SA086 

INTOXICAÇÃO POR ETILENOGLICOL

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

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

Introdução: A oxidação do etilenoglicol pelas enzimas desidrogénase-
-alcoólica e desidrogénase -aldeído resulta em metabolitos tóxicos (gli-
colato, glioxilato e oxalato) que provocam alterações neurológicas 
(depressão estado consciência)renais (IRA oligúrica) e hidroelectróliticas 
(acidose metabólica com anion gap aumentado e hipocalcemia). A toxi-
cidade renal deve -se ao glicolato e à deposição tubular de cristais de 
oxalato. A intoxicação resulta da sua ingestão oral (anticongelantes, 
diluentes) e raramente por via inalatória ou cutânea. O tratamento 
consiste na inibição da enzima desidrogénase alcoólica (com etanol ou 
fomepizol) e na remoção por hemodiálise. Caso clínico: MMF, 79 anos 
de idade, sexo masculino, agricultor. Função renal prévia normal. Trans-
portado ao Serviço de Urgência por suspeita de intoxicação alcoólica 
aguda. Sonolento e hemodinamicamente estável. Familiares confirmaram 
a ingestão acidental de anticongelante. Em 12 horas evoluiu para coma 
metabólico. Sem tetania ou paralisia de nervos cranianos. Respiração 
de Kussmaul, instabilidade hemodinâmica, má perfusão periférica e IRA 
oligúrica (creatinina 2.5 mg/dl, ureia 34 mg/dl; diurese 5 ml/hora). Nor-
mocalcemia. Acidose metabólica grave descompensada (pH 6.8, pCo2 
14 mmHg, HCO3 - < 3 mEq/L) e lactatos >15meq/L.O Anion Gap (AG) 
ajustado à albumina sérica (2.1 mg/dl) apresentava -se elevado (20 meq/L). 
Transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos 15 horas após a 
admissão por necessidade de ventilação mecânica Invasiva e disfunção 
cardiovascular grave. Submetido a Hemodiálise após estabilização hemo-
dinâmica. Efectuada perfusão de bicarbonato e de etanol. Esta foi sus-
pensa 24h depois pela necessidade de doses demasiado elevadas para 
alcançar níveis terapêuticos.Ausência de cristais de oxalato de cálcio no 
sedimento urinário. Às 48h com melhoria do quadro neurológico, res-
piratório, hemodinâmico, compensação da acidose metabólica (pH 7.45, 
pCO2 39, HCo3 - 27 meq/L, AG: 8 meq/L, Lactatos 2.5 meq/L) mas per-
sistiu a necessidade de suporte dialítico. Valores máximos de Creatini-
na e de Ureia 6.4mg/dl e 114 mg/dl, respectivamente. Aumento progres-
sivo da diurese (ao 8ª dia de internamento: 50ml/h) mas sem 
recuperação da função renal. Transferido para a enfermaria de Nefrolo-
gia ao 10º dia de internamento. Manteve necessidade de hemodiálise 
até ao 20ª dia. Melhoria gradual da função renal. Alta ao 27º dia, 
apresentando Creatinina 2.8mg/dl, Ureia 150mg/dl e Depuração de Cre-
atinina 25ml/min. Avaliado em Consulta Externa passados 3 meses 
apresentando recuperação completa da função renal (Creatinina 0.7 mg/
dl, Ureia 26mg/dl). Conclusão: A intoxicação por etilenoglicol é uma 
entidade rara na nossa região mas deverá ser despistada na presença 
de Acidose Metabólica grave com AG elevado.Apresentamos um caso 
clínico com evolução favorável devido ao diagnóstico rápido e à actu-
ação terapêutica atempada.

 PO -SA087 

NECROSE TUBULAR AGUDA TÓXICA POR ÁCIDO ZOLEDRÓNICO

Maria Teresa Santos (1); Ana Paiva (1); Jorge Baldaia (1); Maximino Costa (1); Alfredo 
Loureiro (1)

(1) Serviço de Nefrologia / IPO -Porto / Porto / Portugal

Doente de 85 anos, sexo masculino, com Diabetes Mellitus tipo2 com 
cerca de 15 anos de evolução e mau controlo metabólico (HbA1c 10,0%), 
sob antidiabéticos orais (Metformina 1000mg bid) e Hipertensão arterial 
medicada com Losartan. Apresentava adenocarcinoma da próstata diag-
nosticado em 1998, data em que realizou prostatectomia radical. Em 
Janeiro de 2010 surgiu metastização óssea e adenomegalias retroperito-
neais. Nessa data apresentava Pcreatinina 1,28 mg/dL (TFG estimada 43,6 
mL/min) e iniciou Zoladex, Bicalutamida 50mg e Ácido Zoledrónico 4mg 
mensal. Em Setembro de 2010 por elevação da creatinina (Pcreat 3,2mg/
dL) foi enviado à consulta de Nefrologia. Em Outubro foi observado em 
consulta e apresentava Lesão Renal Aguda (LRA) não oligúrica (Pcreat 
6,16 mg/dL), sem sintomas ou sinais de sobrecarga ou deplecção de 
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volume. Estudo analítico mostrava anemia normocitica normocrómica (Hb 
8,5 g/dL), plaquetas normais, albuminemia 4,5 g/L, cálcio total 3,9 mEq/L. 
O exame sumário de urina foi positivo para proteínas (+) e glicose (+), 
e o doseamento de proteinúria de 24h foi 1,6 g. A ecografia mostrou 
rins normais, sem dilatações do sistema excretor. Todo o restante estu-
do foi negativo, nomedamente electroforese de proteínas séricas e uri-
nárias (proteinúria não selectiva), marcadores víricos (HBC, HCV e HIV), 
haptoglobina e estudo imunológico. O doente foi internado. Face aos 
resultados e ao facto de não se ter verificado melhoria da função renal 
nos primeiros dias realizou biopsia renal que mostrou aspectos compa-
tíveis com Necrose tubular aguda (NTA) onde coexistiam lesões incipien-
tes de Nefropatia diabética. A terapêutica com Ácido Zoledrónico foi 
suspensa e verificou -se uma discreta melhoria da função renal (Pcreat 
4,8 mg/dl a 11.12.2010). A relação temporal entre a administração de 
Ácido Zoledrónico e o desenvolvimento de LRA, e a dose excessiva 
administrada em doente com doença renal prévia, sugerem -nos este 
agente como causa de NTA tóxica. A associação entre NTA tóxica e 
Ácido Zoledrónico está descrita e o tratamento é a evicção do fármaco. 
Esta situação pode ser evitada através da monitorização apertada da 
função renal e do ajuste da dose de Ácido Zoledrónico em doentes com 
doença renal prévia.

 PO -SA095 

NEFROPATIA DE IGA: CLASSIFICAÇÃO DE OXFORD E APRESENTAÇÃO 
LABORATORIAL

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

(1) Nefrologia / Hospital São Teotónio / Viseu / Portugal

Introdução: A diversidade do padrão histológico da nefropatia de IgA 
(NIgA) associa -se à variabilidade da apresentação clínica, prognóstico, e 
eventualmente patogénese desta doença. Em 2009 foi descrita a Classi-
ficação de Oxford (C.Oxf.), que propôs a utilização de 4 parâmetros 
histológicos com valor prognóstico independente: proliferação mesangial 
(M), esclerose segmentar (S), proliferação endocapilar (E), e atrofia tubu-
lar/fibrose intersticial (T). O objectivo do presente estudo foi o de avaliar 
a relação dos dados laboratoriais na apresentação clínica com cada um 
destes parâmetros. Métodos: As biópsias renais realizadas na nossa 
Unidade entre 2003 e 2010 foram retrospectivamente analisadas com o 
objectivo de identificar os doentes com o diagnóstico de NIgA. Um total 
de 42 doentes foi identificado. Procedeu -se à reclassificação de cada 
biópsia, de acordo com a C.Oxf.: M0/M1; S0/S1; E0/E1; T0/T1/T2; 
acrescentando -se a presença de crescentes – C0/C1. Foram avaliados os 
seguintes parâmetros no tempo da biópsia: IgA sérica (aumentada se 
>350mg/dL), imunofluorescência (IF) histológica (IgG, IgA e IgM positivos 
se >1+, C3 e C1q positivos se 1+ ou mais), depuração de creatinina (ClCr, 
ml/min/1.73m2), e proteinúria (Uprot, g/24h). A relação entre os parâme-
tros foi analisada utilizando os testes t de Student, Mann -Whitney e 
exacto de Fisher, consoante apropriado. Resultados: A positividade para 
proliferação mesangial (M1), esclerose segmentar (S1), proliferação endo-
capilar (E1), atrofia tubular /fibrose intersticial (T1 e T2) e crescentes (C1) 
foi identificada em 59%, 42,6%, 30,9%, 30,9% (T1 16,6%, T2 14,3%), e 
30,9% das biópsias, respectivamente. S1 associou -se a maior Uprot 
(p=0,033) e T2 a menor ClCr (p=0,024), comparativamente a S0 e T0 -1, 
respectivamente. A presença de IgA sérica aumentada foi detectada em 
48,6% dos casos, não se encontrando relação com M, S, E, T ou C. 
Relativamente ao padrão de IF, a positividade para IgG, IgA, IgM, C3 e 
C1q foi identificada em 0%, 100%, 31,0%, 88,1%, e 26,2% das biópsias, 
respectivamente. A positividade para IgM associou -se a maior Uprot (7,37 
± 5,54 vs. 2,40 ± 1,53, p=0,001) e menor ClCr (54,43 ± 28,59 vs. 81,47 
± 41,99, p=0,040), e a positividade para C1q associou -se a maior Uprot 
(p=0,039) e proporcionalmente à presença de E1 (p=0,022) comparati-
vamente ao grupos IgM e C1q negativos, respectivamente. Discussão: A 
ausência de relação entre a IgA sérica e os parâmetros histológicos está 
de acordo com a hipótese de a IgA monomérica (circulante) não ter um 
papel patogénico directo na doença. Por outro lado, os achados de IF, 
não incluídos na C.Oxf., mostraram -se relevantes nesta análise. A pre-
sença de C1q, traduzindo eventual activação da via clássica do comple-
mento (habitualmente não associada à NIgA), associou -se a formas mais 
proliferativas da doença, e a presença de IgM associou -se simultânea-
mente a maior Uprot e menor ClCr, facto não observado para cada um 
dos 4 parâmetros histológicos da C.Oxf.

 PO -SA096 

DESREGULAÇÃO HIPOTALÂMICA: A PROPÓSITO DO ESTUDO DE DOENTE 
COM FEBRE E HIPERNATREMIA MANTIDAS

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

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

Introdução: A síndrome maligna dos neurolépticos (SMN) é um distúrbio 
raro caracterizado por febre elevada, alteração do estado de consciência, 
rigidez muscular e disautonomias e é habitualmente secundária à utilização 
de antagonistas dos receptores dopaminérgicos, nomeadamente da cloza-
pina. Contudo, também pode desenvolver -se após a sua suspensão abrup-
ta. Como o hipotálamo anterior assume funções de termo e osmorregula-
ção, os distúrbios do sódio podem ocorrer. Caso clínico: Doente do sexo 
feminino, 42 anos de idade, admitida no serviço de urgência por prostra-
ção. Antecedentes pessoais de doença afectiva bipolar sob terapêutica com 
ácido valpróico 1000 mg/ dia, clozapina 100 mg/ dia, quetiapina 200 mg/ 
dia, lítio 800 mg/dia e lorazepam 10 mg/ dia (interrompida desde o dia da 
admissão hospitalar). À entrada apresentava febrícula, pressão arterial 
113/91 mmHg, frequência cardíaca 120 bpm e desidratação cutâneo -mucosa. 
Avaliada por Psiquiatria, que manteve suspensão de toda a medicação 
neuroléptica. Do estudo realizado destaca -se: 1) análises de sangue com 
leucocitose e neutrofilia, creatinina 3,5 mg/dl, ureia 126 mg/dl, potássio 
6,4 mEq/L, sódio 142 mEq/L, CK total 1360 UI/L, mioglobina 3092 UI/L, lítio 
2,8 mMol/L, proteína C reactiva 15,56 mg/dl, hormonas tiroideias normais; 
2) análises de líquor normais; 3) tomografia computorizada crânio -encefálica 
sem alterações. Durante o primeiro dia de internamento desenvolveu febre 
(40°C), poliúria, hipernatremia grave (176 mEq/L) e melhoria concomitante 
dos parâmetros inflamatórios, de rabdomiólise e de função renal, com 
correcção da litemia. Solicitada avaliação por Nefrologia, que procedeu ao 
estudo da hipernatremia, o qual revelou osmolalidade urinária de 250 
mOsmol/ Kg de H2O. Ao 10º de internamento mantinha febre elevada após 
normalização dos parâmetros inflamatórios e hipernatremia grave apesar 
das medidas de correcção instituídas. Dada a possibilidade de um meca-
nismo etiopatogénico hipotalâmico comum com desregulação dos centros 
térmico e osmótico, colocou -se a hipótese de SMN por suspensão abrup-
ta da clozapina, solicitando -se avaliação por Psiquiatria que apenas reins-
tituiu o ácido valpróico. Mantendo a suspeita de SMN com desregulação 
hipotalâmica, a Nefrologia reintroduziu a clozapina, com melhoria progres-
siva, a partir de então, do estado de consciência, do perfil térmico e da 
hipernatremia, com normalização dos valores de natremia ao 5º dia de 
terapêutica. Discussão: No caso apresentado, a hipernatremia mantida 
secundária à alteração da libertação da hormona anti -diurética e a coexis-
tência de febre levaram à suspeita da existência de um mecanismo etio-
patogénico hipotalâmico comum e a associação à história de suspensão 
abrupta dos neurolépticos culminou na hipótese diagnóstica de SMN, que 
se confirmou após a reintrodução da clozapina.

 PO -SA097 

AMILOIDOSE SECUNDÁRIA A ARTRITE REUMATÓIDE: 
1 CASO DE SÍNDROME NEFRÓTICA REFRACTÁRIA

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

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

Introdução: A amiloidose AA caracteriza -se pela deposição extra -celular de 
substância amilóide A. Nas sociedades ocidentais, até 53% dos casos de 
amiloidose AA são secundários a artrite reumatóide, sendo o rim o órgão 
mais frequentemente envolvido e a síndrome nefrótica (SN) a principal 
forma de apresentação. Caso clínico: Doente do sexo feminino, 62 anos, 
internada em Janeiro/2010 por anasarca. Antecedentes pessoais de artrite 
reumatóide com 3 anos de evolução, seguida em consulta de Medicina 
Interna (medicada com glicocorticóide oral e metotrexato, com doença 
activa) e de dislipidemia. Sem história de tratamento com sais de ouro 
ou penicilamina. Antecedentes familiares irrelevantes. O estudo analítico 
revelou alterações compatíveis com o diagnóstico de SN (proteinúria 4,76 
g/24h, albuminemia 1,8 g/dl, hipercolesterolemia 265 mg/dl), creatinina 
0,5 mg/dl, ureia 39 mg/dl, factor reumatóide 283 UI/ml, VS 28 mm/ 1ªh, 
PCR 1,72 mg/dl, IgG 343 mg/dl, factores do complemento C3 e C4 normais, 
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ANAs, ANCAs e marcadores tumorais negativos. Realizada biópsia renal, 
que revelou amiloidose tipo AA. Iniciou terapêutica com anticorpo mono-
clonal (infliximab), sem controlo da actividade da doença, mantendo ana-
sarca refractária à terapêutica diurética oral com necessidade de múltiplos 
internamentos. A necessidade de controlo da SN, resistente ao tratamen-
to médico, culminou na indução de nefrectomia médica e início de hemo-
diálise. Discussão: A amiloidose AA afecta até 25% dos doentes com 
artrite reumatóide. A utilização de infliximab em doentes com amiloidose 
AA e envolvimento renal tem apresentado resultados favoráveis em termos 
de estabilização dos depósitos de amilóide e redução da proteinúria. 
Neste caso, a ausência de resposta terapêutica com infliximab associada 
ao elevado risco infeccioso e tromboembólico inerente à SN refractária 
tornou a nefrectomia médica inevitável.

 PO -SA098 

NEPRITE LÚPICA: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Ana Pinho (1);: Ana Cabrita (1); Anabela Guedes (1); Carlos Carneiro (1); Elsa Morgado 
(1); Sandra Sampaio (1); Ana Silva (1); Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); Viriato 
Santos (1); Pedro Leão (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal

Introdução: O envolvimento renal é frequente no Lupus Eritematoso Sis-
témico, ocorrendo em mais de 75% dos casos. A Nefrite Lúpica (NL), pode 
manifestar  -se por alterações assintomáticas do sedimento urinário ou por 
uma síndrome nefrótica ou nefrítica completa, constituindo um importan-
te factor preditivo de evolução renal e sistémica desfavorável. Nas últimas 
três décadas, o prognóstico desta condição tem progressivamente melho-
rado em resultado de uma atitude terapêutica mais precoce e agressiva. 
Objectivo: Avaliar a evolução clinica de doentes com nefrite lúpica (NL). 
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo de todos os casos de NL con-
firmada por biopsia renal, nos últimos 25 anos. Procedeu -se ao registo 
de vários parâmetros clínicos, laboratoriais e histológicos. Resultados: 
Foram incluídos 32 doentes, 81,3% do sexo feminino, com idade média 
de 31±1.7 anos, A incidência de NL foi de 38.1% no primeiro ano e de 
4.8% aos 10 anos. A principal forma de apresentação foi a síndrome 
nefrótica que ocorreu em 57.1% dos doentes; a proteinúria subnefrótica 
e/ou hematuria e a insuficiência renal ocorreram em 32,1% e 10,7%, res-
pectivamente. A concentração média de hemoglobina sérica quando da 
apresentação era de 12.3±0.37mg/dl e a taxa de filtração glomerular era 
de 68.2±40.3ml/min/1.73 m2. A nefrite lúpica classe IV foi verificada em 
37.5%, a classe III em 25.0% e a classe V em 9.4%. A terapêutica de 
indução foi efectuada com corticoesteroides em associação com ciclofos-
famida em 40% dos casos e em associação com micofenolato de mofetil 
igualmente em 40% dos casos. Nenhuma diferença foi encontrada na taxa 
de remissão entre ambos os esquemas terapêuticos (P=0.472). Verificou-
-se progressão para doença renal terminal em 24.3% e remissão da con-
dição em 62.2%. A presença na biopsia renal de crescentes fibrosos e de 
aderências na cápsula de Bowman correlacionou -se negativamente e de 
forma significativa com a sobrevida global (P=0.022). A duração média 
de seguimento foi de 95±14 meses, tendo a sobrevida global sido de 
87.5%. A sobrevida renal a 1 ano foi de 96.1%, aos 5 anos de 89.9% e 
aos 20 anos de 83.7%. Os três doentes que foram submetidos a trans-
plante renal tiveram um período médio de sobrevida sem eventos de 56 
meses. Conclusão: O resultado obtido, considerando a sobrevida global 
e renal foi favorável, não se tendo observado qualquer diferença entre as 
modalidades terapêuticas instituidas. A presença de crescentes e as ade-
rências da cápsula de Bowman, constituíram factores de mau prognóstico, 
associando -se a pior sobrevida na população estudada.

 PO -SA099 

RITUXIMAB NA NEFROPATIA LÚPICA PROLIFERATIVA RECIDIVANTE: 
CASO CLINICO

J Vidinha (1); B Faria (1); C Pêgo (1); J Garrido (1); S Lemos (1); C Lima (1); G Sorbo (1); 
E Lorga (1); T Sousa (1)

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

Introdução: O Lupus Eritematoso sistémico (LES) é uma doença autoimu-
ne caracterizada pela hiperactividade das células B e disfunção das célu-

las T, com produção de títulos altos de autoanticorpos. A Nefrite Lúpica 
(NL) complica em cerca de 40% dos doentes e condiciona um aumento 
da morbimortalidade. Terapêuticas clássicas incluem Ciclofosfamida (CFM), 
Azatioprina e Corticoterapia. Regimes terapêuticos mais recentes incluem 
Micofenolato de Mofetil (MMF) e Rituximab (RTX), anticorpo monoclonal 
anti -CD20. Caso clínico: Mulher de 42 anos, com doença renal crónica 
estadio I por NL classe IVc diagnosticada há 4 anos. Fez tratamento de 
indução e manutenção com MMF, com remissão completa. Teve crise 
lúpica sem envolvimento renal aos 12 meses, tratada com Imunoglobulina 
humana ev. Aos 24 meses foi diagnosticada de Síndrome Antifosfolípideo 
secundário após trombose venosa profunda e positividade de novo para 
anticorpos anti -cardiolipina e anti -B2microglobulina. Iniciou anticoagulação 
oral (ACO). Um mês depois, nova crise lúpica com atingimento renal, 
controlada com bólus de metilprednisolona (MP) e aumento do MMF, com 
remissão completa. Aos 33 meses, nova recidiva renal tratada com CFM 
ev mensal e bólus de MP, com resposta inicial favorável. Um mês depois 
de completar o 6º bolus de CFM, apresentou novo flare lúpico com envol-
vimento multissistémico grave. Iniciou RTX 4 pulsos de 375mg/m2 e MP 
com MMF 2g/dia como manutenção, permanecendo em remissão comple-
ta nos 8 meses de follow up. Discussão: O tratamento da NL proliferativa 
é complexo. O risco/benefício inerente à suspensão de ACO impossibilitou 
a reavaliação histológica. Apesar da imunossupressão prolongada, não 
foram registadas intercorrências infeciosas de relevo. A depleção direta 
das células B pelo RTX poderá ter um papel importante no controlo da 
doença. Conclusão: Terapêuticas biológicas que atuam nos mecanismos 
imunológicos específicos oferecem um novo paradigma no tratamento do 
LES. Contudo, os potenciais efeitos benéficos e deletérios, a longo prazo, 
são ainda desconhecidos. A eficácia da combinação RTX e MMF está 
descrita para os doentes com NL proliferativa recidivante mas serão neces-
sários estudos controlados.

 PO -SA100 

NUTCRACKER E MAY -THURNER -LIKE SYNDROME: CASO CLÍNICO

J Vidinha (1); S Rocha (1); J Malheiro (1); LS Martins (1); L Dias (1); M Almeida (1); S 
Pedroso (1); A Castro Henriques (1); A Cabrita (1)

(1) Transplantação Renal – Serviço de Nefrologia / Hospital St António / Porto / Portugal

Introdução: O Síndrome Nutcracker é causado pela compressão da veia 
renal (VR) esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Pode 
cursar com micro -hematúria assintomática e proteinúria ortostática, entre 
outras manifestações clínicas. O Síndrome May -Thurner é provocado pela 
compressão da veia ilíaca comum (VIC) esquerda pela artéria ilíaca comum 
direita à medida que se dirige da bifurcação aortoilíaca para a região 
inguinal direita. Caso clínico: Homem de 45 anos, referenciado ao Ser-
viço de Urgência (SU) por suspeita de trombose venosa profunda (TVP) 
à direita por edema assimétrico dos membros inferiores. Tinha sido 
submetido a transplante renal de dador cadáver há 20 dias. Iniciou 
programa regular de hemodiálise há 7 anos, após embolização bilateral 
das artérias renais por síndrome nefrótico refratário que evoluiu com 
proteinúria maciça, por provável Glomerulosclerose focal e segmentar 
primária (GEFSp). No SU, apresentava função renal normal, albumina 2.7 
mg/dL e sedimento urinário com micro -hematúria. Razão P/Cr na urina 
2.7. Foi excluída TVP por Ecodoppler e AngioTAC, detetando -se coleção 
fluida peri -renal que condicionava compressão extrínseca das VIC direita 
e VR. Realizou -se drenagem percutânea da mesma. Foi medicado com 
diurético e Ramipril e Losartan em doses máximas. Verificou -se redução 
imediata dos edemas e agravamento transitório da função renal. A cul-
tura do líquido aspirado identificou P. aeroginosa e E. faecium. Iniciou 
Linezolide e Ciprofloxacina. A normalização da albuminemia e da protei-
núria foi rápida. O doente teve alta com função renal normal e protei-
núria vestigial. Discussão: A presença de seroma infetado condicionou 
compressão da VR e da VIC direita e manifestações clínicas de hiperten-
são venosa renal e do membro inferior direito, simulando um misto de 
síndrome Nutcracker e May -Thurner, respectivamente. A evolução favo-
rável imediata excluiu a possibilidade de recidiva da GEFSp. O agrava-
mento transitório da função renal foi atribuído a causa pré -renal e nefro-
patia induzida pelo contraste. Conclusão: Compressões extrínsecas dos 
vasos podem mimetizar síndromes nefrológicos ou as variações anató-
micas já descritas. A localização do enxerto renal torna esta relação 
complexa. A identificação precoce de recidiva de GEFSp é mandatória 
dado o prognóstico reservado do enxerto nestes casos, mas um ade-
quado diagnóstico diferencial é necessário.
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 PO -SA101 

GLOMERULONEFRITE POS INFECCIOSA NO IDOSO – CASO CLINICO

Marco Mendes (1); Carina Ferreira (1); Joaquim Calado (1); João Sousa (1); Anibal Ferreira 
(1); Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: A glomerulonefrite pós infecciosa é, historicamente, uma 
doença pediátrica. Em adultos a sua ocorrência não está bem carac-
terizada, sendo o envelhecimento e a diabetes factores de risco emer-
gentes para esta doença. Caso: Doente de 76 anos, sexo masculino, 
caucasiano, com antecedentes de pancreatite crónica. Internado a 06/04 
por lesão pancreática a esclarecer, tendo, para tal, efectuado TC abdo-
minal com contraste e, concomitantemente, desenvolve um quadro de 
vasculite cutânea. Objectiva -se agravamento da função renal (FR) (Cr: 
3.1 mg/dl; Ureia: 75 mg/dl), acompanhada por hematoproteinúria (GV 
+3, proteinuria 24h 2.6g) e pancitopenia (Leuc: 2800/L; Plaquetas: 
103000/L; Eri: 3300/L). O estudo imunológico foi normal (C4: 45 mg/
dl; VS: 74mm; FR: 94.3 UI/ml), as serologias virais negativas., ANCA 
negativos e TASO normal. Ecograficamente rins sem alterações. O 
doente foi medicado com um ciclo de corticoides e efectuou biopsia 
renal, que revelou tratar -se de glomerulonefrite proliferativa endoca-
pilar, tendo iniciado Ciprofloxacina empiricamente. Durante interna-
mento desenvolve -se um quadro de diarreia e hipotensão com agra-
vamento da FR (Cr: 4mg/dl) A 30/04 procedeu -se a pancreatectomia 
do corpo caudal com esplenectomia, tendo a peça cirúrgica diagnos-
ticado um pseudoquisto infectado. A função renal estabilizou (Cr: 1.4 
e Ureia: 92) e o doente teve alta. A 08/05: reinternamento por náu-
seas, vómitos e intolerância alimentar, com isolamento de MRSA em 
exsudado abdominal, pelo que foi novamente intervencionado por 
ascite septada e abcesso na loca esplénica e medicado com Vancomi-
cina e Piperacilina + Tazobactam. Actualmente, o doente apresenta 
análise sumária de urina com Prot: 70, GV: 2; Razão Prot/Cr: 3.850 e 
a FR do doente estabilizou em Cr: 2.2 mg/dl. Conclusão: O diagnosti-
co de glomerulonefrite pós infecciosa em idosos baseia -se num ele-
vado nível de suspeição clínica, sendo o local da infecção e o micro-
organismo responsável diferentes da doença clássica. A doença renal 
pode ser a primeira manifestação de uma infecção subclínica. Na 
população envelhecida, os sinais clínicos de infecção são inespecíficos 
e a febre pode não surgir em até 30% dos idosos, atrasando o diag-
nóstico de infecção. O diagnóstico diferencial com a GN pauci imune 
é recomendado.

 PO -SA102 

CRIOGLOBULINÉMIA APÓS ERRADICAÇÃO DE INFECÇÃO POR HCV 
– CASO CLÍNICO

Rui Silva (1); Beatriz Malvar (1); Ricardo Santos (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 um homem de 41 anos de idade, toxi-
codependente, história de infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) 
tratada com interferão alfa em 2008, com completa inactivação da 
replicação viral. Em Maio de 2010 apresentava transaminases e função 
renal normais. Em Setembro/2010 é referenciado a consulta de Nefro-
logia, após recorrer ao SU com crise hipertensiva e apresentar reten-
ção azotada (pCreat 2,6 mg/dL e pUreia 49 mg/dL). O doente referia 
cansaço fácil, edema periférico e vários episódios de hematúria macros-
cópica nos últimos meses. Encontrava -se em anasarca, com espleno-
megalia e púrpura nos membros inferiores. Analiticamente com anemia 
(Hb 8,4 g/dL), hipoalbuminémia (1,9 g/dL), sedimento urinário activo 
com proteinúria nefrótica (15g/24h) e hipocomplementémia (C3 34 
mg/dL e C4 8mg/dL). Serologia positiva para o Ac HCV com carga viral 
indetectável (< 15 UI/mL), traduzindo critério de erradicação de infec-
ção por HCV. Pesquisa de crioglobulinas negativa. Para esclarecimen-
to do quadro nefrítico -nefrótico, realizou -se biopsia renal que revelou 
glumerulonefrite membrano -proliferativa tipo 1 (GNMP), com achados 
vasculares sugestivos de crioglobulinémia mista (CM). Fez biopsia 
cutânea nos locais de vasculite que, no entanto, apenas mostrou 
deposição de fibrinogénio nas paredes dos vasos. Iniciou terapêutica 

imunosupressora com pulsos de metilprednisolona (1 g/dia x 3 dias), 
seguidos de prednisolona oral 1 mg/Kg/dia. Voltou a realizar -se pes-
quisa de crioglobulinas, finalmente positivas, associada a ligeiro 
aumento IgM/Kappa no doseamento das imunoglobulinas (IgM 332 
mg/dL e Cadeias Kappa 386 mg/dL). Assistiu -se a evolução favorável 
do quadro clínico, com melhoria da função renal (pCreat 1,0 mg/dL), 
redução da proteinúria (2,4 g/24h) e com carga viral do HCV mantendo-
-se indoseável. Actualmente está em curso pesquisa de eventual lin-
foma de células B. A associação entre GNMP, CM e infecção por HCV 
está bem estabelecida, considerando -se muito provável que o HCV 
estará na génese da formação do crioprecipitado. A ocorrência de CM 
em doentes com erradicação da infecção por HCV não é frequente, 
apesar de já ter sido descrito. A explicação para tal situação pode 
residir na presença de carga viral residual, não detectável pelos méto-
dos analíticos actuais, e consequente não erradicação da infecção. 
Por outro lado, pode ser manifestação de doença linfoproliferativa de 
células B que se tornou autónoma da influência pela infecção HCV. 
Neste caso foi determinante a pesquisa exaustiva da presença de 
crioglublulinas para efectuar o correcto diagnóstico, e assim vir a 
possibilitar terapêutica futura dirigida. Pretende -se ainda demonstrar 
a ocorrência de uma situação infrequente e levantar questões sobre 
as bases fisiopatológicas de tal fenómeno que possam influenciar o 
tratamento.

 PO -SA103 

QUELANTE ORAL DO FERRO E LESÃO RENAL: COLABORAÇÃO 
INTER -CONSULTA

Ana Cortesão Costa (1); Rita Fleming (2); António Gomes da Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / CHLN – HSM / Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Imuno -Hemoterapia / CHLN – HSM / Lisboa / Portugal

A sobrecarga crónica de ferro, em contexto de transfusões múltiplas, 
acarreta morbilidade e mortalidade significativas. Até recentemente, a 
sobrecarga crónica de ferro era tratada utilizando um quelante de 
administração endovenosa, a deferoxamina, no entanto a sua posolo-
gia limitava a aderência dos doentes à terapêutica. O desferasinox é 
um quelante oral do ferro, tridentado, que se liga ao ferro na relação 
2:1, com uma semi -vida longa (11 a 19 horas). Está indicado e apro-
vado para o tratamento de doentes politransfundidos, independente-
mente da doença de base, desde que apresentem ferritina superior a 
1000 ng/ml, e a sua administração via oral e em toma única facilita a 
aderência à terapêutica. Dos efeitos adversos descritos em relação 
com o uso deste quelante do ferro, a disfunção hepática e renal (em 
cerca de 30% dos casos) são as mais frequentemente descritas, na 
maioria dos casos apenas alterações ligeiras, mas em alguns casos 
falência tanto hepática como renal. O Serviço de Imuno -Hematoterapia 
do HSM utiliza, desde 2009, o desferasinox como quelante do ferro. 
Pela frequência de alteração da função renal, todos os doentes são 
avaliados em Consulta de Nefrologia antes do inicio de terapêutica, 
mantendo seguimento quinzenal posteriormente. Até Dezembro de 
2010 foram medicados com desferasinox 13 doentes (20 mg/kg em 
toma única diária). Dos 13 doentes medicados, 4 apresentavam beta-
-talassémia, 6 drepanocitose, 2 talassodrepanocitose e um era poli-
transfundido em contexto de auto -transplante de medula por linfoma 
folicular. Em todos os casos o doseamento de ferritina era superior a 
1000 ng/ml e a avaliação do ferro hepático por ressonância magnética 
superior a 260 micromoles por grama (sobrecarga grave de ferro). 
Todos eles apresentavam função renal normal à data de inicio de 
terapêutica (clearance de creatinina em urina de 24 horas superior a 
100 ml/min, sem microalbuminúria) e ecografia renal sem alterações. 
Dos 13 doentes seguidos, em 5 detectou -se alteração da função renal 
nas duas primeiras semanas após inicio de terapêutica, com aumento 
da creatinina basal em cerca de 50%, sem microalbuminúria. Nos 5 
casos o fármaco foi interrompido, em 3 a creatinina voltou ao valor 
basal, em 1 manteve o valor que apresentava à altura da suspensão 
do fármaco e em um a função renal continuou a agravar. Nesta doen-
te foi efectuada biopsia renal, observando -se fibrose parenquimatosa 
difusa. Mantém seguimento em consulta de Nefrologia, apresentando 
nesta altura doença renal crónica em estádio 3. A utilização de novos 
fármacos, com perfil de efeitos secundários muitas vezes extenso, 
apresenta -se como um desafio na prática clínica. A colaboração inter-
-consulta é extremamente importante na abordagem e manejo de 
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efeitos adversos, permitindo a utilização de novos fármacos com mais 
segurança e eficácia.

 PO -SA104 

PREVALÊNCIA DE DEFICIÊNCIA VITAMINA D NUMA POPULAÇÃO 
PORTUGUESA DE PESSOAS COM DIABETES E DOENÇA RENAL CRÓNICA

Patrícia Branco (1); Rita Birne (1); Zulmira Peerally (2); Sónia Pratas (3); Cristina Paiva (3); 
João F Raposo (3)

(1) Nefrologia / APDP / Lisboa / Portugal
(2) Patologia Clínica / APDP / Lisboa / Portugal
(3) Endocrinologia / APDP / Lisboa / Portugal

Introdução: Existe evidência crescente de um possível elo de ligação 
entre o status de vitamina D, o controle metabólico da diabetes, e a 
doença vascular em doentes renais crónicos. Objectivo: Avaliar, num 
grupo de doentes portugueses, com diabetes mellitus e doença renal 
crónica o status de vitamina D, e correlacionar com doença renal cró-
nica, obesidade, controle glicémico e factores de risco cardiovascular. 
Doentes e métodos: Estudo transversal, realizado num único centro, no 
Outuno de 2010, em doentes diabéticos com DRC em estadios pré -diálise 
1,2, 3, 4 e 5, residentes em Lisboa, latitude de 38º 4´N. Foi avaliado o 
IMC, nível de 25 OH vit D, estimativa da taxa de filtrado glomerular por 
MDRD, excreção urinária diária de proteínas avaliada por razão protei-
nuria/creatinuria na amostra da urina da manha, prevalência de anemia, 
albuminémia, PCR doseada e controle glicémico (Hemoglobina A1C e 
doses de insulina), LDL e acido úrico. Resultados: Foram avaliados 85 
doentes, 36 mulheres e 49 homens, com uma média de idades de 60,5 
±13,5 (29 -88), 4.7% estádio 1, 3.5% estádio 2, 55.3% estadio 3, 27.1% 
estádio 4, 9.4% estádio 5. Todos os doentes têm insuficiência de vit D 
(25OHD < 30 ng/ml), média de 9.1 ± 4.9 (3 - 27 ng/ml). 90.6% dos doen-
tes tem deficiência (25OHD < 15 ng/ml). A deficiência de vit D não se 
associou com a idade, raça, estadio de DRC, LDL, ac úrico, Hb A1C ou 
tipo de diabetes Correlacionou -se com excesso ponderal, pressão de 
pulso, ACR e albumina. Numa analise multivariada a albumina (HR =0.9; 
95% IC: 0.80 -0,97 p= 0.03) e o excesso ponderal associaram -se a 
deficiência vitamina D (OR 1.17, 95% IC: 1.12 -9.3). Conclusão: Estes 
resultados preliminares mostram que a deficiência e insuficiência de 
vitamina D3 é muito prevalente nos doentes portugueses com diabetes 
e doença renal crónica.

 PO -SA105 

GAMOPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO (IN)DETERMINADO 
E GN MEMBRANOPROLIFERATIVA

Clara Santos (1); Ana Ventura (1); Ana Marta Gomes (1); David Tente (2); Susana Pereira (1); 
Clara Almeida (1); Joaquim Seabra (1)

(1) S. Nefrologia / CHVNG/E / VNGaia / Portugal
(2) S. Anatomia Patológica / CHVNG/E / VNGaia / Portugal

A gamopatia monoclonal é definida pela excessiva produção de uma 
imunoglobulina que resulta da anormal proliferação clonal de células 
linfóides. O espectro clínico das doenças associadas à gamopatia mono-
clonal incluiu a gamopatia monoclonal de significado indeterminado 
(MGUS), a macroglobulinémia de Waldenstrom, as doenças linfoprolife-
rativas e o mieloma múltiplo. O diagnóstico de MGUS é de exclusão e 
requer um doseamento da paraproteína <3g/dL, a presença de <10% de 
plasmócitos no aspirado medular, a ausência de lesões líticas, anemia 
e hipercalcemia e a ausência de lesão de órgão -alvo. Foi previamente 
reportada a associação da MGUS com doença renal não relacionada com 
a deposição de imunoglobulinas, como a nefropatia diabética e glome-
ruloesclerose focal e segmentar. Porém, um estudo recentemente publi-
cado sugeriu a associação entre a MGUS e a glomerulonefrite membra-
noproliferativa pela deposição de imunoglobulinas. Descrevemos o caso 
de uma senhora de 65 anos de idade, orientada para a consulta de 
Nefrologia por proteinúria e insuficiência renal crónica. Apresentava 
história de hipertensão arterial com 2 anos de evolução. Não tinha 
outros antecedentes pessoais relevantes e apresentava -se assintomáti-
ca. Negava sintomas constitucionais. Sem lesões cutâneas. Sem edema 
periférico. Sem episódios de hematúria macroscópica. Negava diminui-

ção da acuidade visual e auditiva. Sem história familiar de surdez ou 
de doença renal. Do estudo complementar, era evidente uma anemia 
normocrómica normocítica (Hb: 9,7g/dL), insuficiência renal ligeira (PCr: 
1,6mg/dL) e hipercolesterolémia (col total=334). Proteinúria 1,4g/dia, 
eritrocitúria e leucocitúria. Ecografia renal com rins normais. Gamopatia 
monoclonal IgG -k (componente monoclonal: 1.08g/dL). ANCA, ANA, níveis 
de C3 e C4 normais. Doseamento de crioglobulinas negativo. Serologias 
para HBV, HCV e HIV negativas. O estudo da medula óssea mostrou 
3,3% de plasmócitos dos quais 15% com fenótipo anómalo. Estabele-
cido o diagnóstico de MGUS após a exclusão das outras causas de 
gamopatia monoclonal. Submetida a biópsia renal para esclarecimento 
do quadro renal que mostrou glomerulonefrite membranoproliferativa. 
Após um período de follow -up de 5 anos, a doente encontra -se clínica 
e analiticamente estável. A apresentação deste caso pretende alertar 
para uma entidade pouco difundida que é a associação entre a MGUS 
e a GNMP. Esta associação questiona a própria definição de MGUS, que 
se caracteriza pela ausência de atingimento de órgãos -alvo. Nesta situ-
ação, a expressão “significado indeterminado” não será adequada e 
dever -se -á utilizar “GNMP relacionada com a gamopatia monoclonal”. 
Este facto poderá ultrapassar os limites da nomenclatura e repercurtir-
-se também a nível terapêutico dado que alguns estudos clínicos têm 
investigado o uso de corticóides em associação ou não com agentes 
imunossupressores no tratamento desta doença.

 PO -SA106 

SARCOIDOSE – UM CASO INVULGAR

Clara Santos (1); David Tente (2); Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Serafim 
Guimarães (1); Joaquim Seabra (1)

(1) Nefrologia / CHVNG/E / VN Gaia / Portugal
(2) Anatomia Patológica / CHVNG/E / VN Gaia / Portugal

A sarcoidose é uma doença granulomatosa multissistémica, de etiolo-
gia não esclarecida, que se caracteriza pela presença de granulomas 
não caseosos nos órgãos atingidos. O atingimento renal pode ocorrer 
em 35 -50% dos casos e as formas de apresentação mais comuns estão 
relacionadas com as alterações do metabolismo do cálcio, nefrite 
intersticial granulomatosa e doença glomerular. A nefrite intersticial 
granulomatosa verifica -se em um terço dos casos de envolvimento 
renal. No entanto, o desenvolvimento de insuficiência renal aguda é 
muito raro. Este trabalho pretende descrever um caso com apresenta-
ção incomum de sarcoidose renal. Apresentamos o caso de um homem 
de 52 anos de idade, trabalhador na construção civil, sem anteceden-
tes relevantes. Admitido por insuficiência renal grave. Tinha história 
de tosse seca, temperatura subfebril e perda ponderal com 6 meses 
de evolução. Posteriormente detectada hipertensão arterial, tendo sido 
medicado com nebivolol. Referiu episódio de visão turva dois meses 
antes com aparente resolução espontânea. Sem outra sintomatologia 
associada. Sem antecedentes familiares de doença renal. Objectiva-
mente, subfebril, sem outras alterações de relevo. Apresentava anemia 
normocrómica normocítica (Hb:10.9g/dL), azotemia severa, hipercalce-
mia (Ca2+: 1.33mmol/L), hipoparatiroidismo secundário (PTH: 3.2pg/
mL). Exame de urina com proteinúria 0.88g/dia e leucocitúria 2 -5/
campo. TAC tóraco -abdominal: rins globosos, boa diferenciação, peque-
nos gânglios mediastínicos e hilares infracentimétricos, sem alterações 
do parênquima pulmonar, sem hepatoesplenomegalia. Doseamento de 
C3 e C4 normal, ANA, ANCA e anti -MBG negativos, electroforese das 
proteínas séricas normal, marcadores víricos da hepatite B, C e HIV 
negativos. Doseamento da enzima conversora da angiotensina duas 
vezes superior ao valor normal. O exame histológico de biópsia renal 
revelou nefrite intersticial aguda granulomatosa. O exame oftalmoló-
gico revelou uma uveíte posterior do olho direito. Iniciou tratamento 
com prednisolona 1mg/Kg/dia. Teve necessidade temporária de hemo-
diálise durante 2 meses. Após 3 meses de corticoterapia, verificou -se 
recuperação parcial da função renal (PCr de 2mg/dL).  O caso descrito 
retrata uma forma muito rara de apresentação da sarcoidose com uma 
evolução rapidamente progressiva para insuficiência renal com neces-
sidade de iniciar terapêutica de substituição renal e atingimento ocu-
lar. Na maioria dos casos descritos de nefrite intersticial granuloma-
tosa pela sarcoidose, o quadro clínico e laboratorial é pouco 
expressivo, o que provavelmente subvaloriza o seu diagnóstico. A 
sarcoidose deve ser referida no diagnóstico diferencial de nefrite inters-
ticial granulomatosa, mesmo na ausência de manifestações pulmona-

Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:97Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:97 17-03-2011   18:04:3517-03-2011   18:04:35



98    Port J Nephrol Hypert 2011; 25(1): 55-107

CMYKP

25th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

res ou cutâneas e a corticoterapia atempada é geralmente eficaz, 
evitando a evolução para cronicidade.

 PO -SA107 

DRC O PRINCIPAL INDICADOR DE MORTALIDADE EM DOENTES 
COM SCASEST

Maria Teresa Santos (1); Rute Morais Ferreira (1); Cristina Rosário (1); Miguel Cortez (1); 
Maximino Costa (1)

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

Introdução: A Doença renal crónica (DRC) é um conhecido factor de risco 
para Cardiopatia isquémica e mortalidade cardiovascular. Objectivo: Avaliar 
a influência de diferentes indicadores de prognóstico na mortalidade ao 1º 
e 6º mês em doentes com Síndrome coronário agudo sem supradesnive-
lamento do segmento ST (SCASEST) numa Unidade de Cuidados Intermédios 
de Medicina (UCIM). População e Métodos: Avaliámos 243 episódios de 
internamento na UCIM com o diagnóstico de SCASEST, durante o ano de 
2008. Os episódios foram seleccionados a partir de um registo informático 
existente nessa unidade com a identificação dos doentes e respectivos 
diagnósticos à data de alta. As informações foram obtidas através de uma 
grelha de análise, estruturada, com 114 parâmetros que compreendem 
dados demográficos, história médica prévia, abordagem diagnóstica, out-
come e follow -up. Os indicadores de prognóstico avaliados foram: Diabetes 
Mellitus (DM), Enfarte agudo do miocárdio (EAM) prévio, CABG prévia, ICP 
<6 meses, Doença renal crónica (DRC) traduzida por TFG ≤ 60 ml/min e TIMI 
risk score ≥ 3. Resultados: Em análise univariada encontramos uma asso-
ciação estatisticamente significativa entre DRC e mortalidade ao 1 mês (p 
<0,001) e aos 6 meses (p <0,005). O mesmo se observou em relação a EAM 
prévio (mortalidade ao 1 mês p <0,05; mortalidade aos 6 meses p <0,05). 
A presença de DM apenas se associou com a mortalidade aos 6 meses (p 
<0,05) e o TIMI riskscore≥3 não apresentou relação estatisticamente signi-
ficativa com mortalidade, quer ao 1 mês quer aos 6 meses (ver tabela 1).

Tabela 1

Mortalidade ao mês e aos 6 meses

 Variável 
 Mortalidade 1 

mês 
 P 

 Mortalidade 6 
meses 

 P 

 DRC  15%  <0,001  25%  <0,005 

 EAM prévio  2,9%  <0,05  10%  <0,05 

 DM  2,5%  NS  9,9%  <0,05 

 TIMI risk score > 3  1,8%  NS  5,4  NS 

Observou -se também relação entre presença de DRC e EAM prévio e a 
escolha de uma abordagem conservadora (p <0,001 e p <0,05, respectiva-
mente). Em análise multivariada stepwise, a DRC é o único factor que 
mantém significado estatístico relativamente à mortalidade ao 1 mês e 
aos 6 meses. Conclusões: A DRC é o principal indicador de mortalidade 
ao mês e aos 6 meses em doentes com SCASEST. O TIMI risk score não 
se associou com o prognóstico na nossa população. Os doentes com DRC 
foram orientados preferencialmente para uma abordagem conservadora.

 PO -SA108 

VASCULITES SISTÉMICAS COM ENVOLVIMENTO RENAL: HISTOLOGIA 
E SOBREVIDA

Ana Pinho (1); Ana Cabrita (1); Anabela Guedes (1); Carlos Carneiro (1); Sandra Sampaio (1); 
Elsa Morgado (1); Ana Silva (1); Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); Viriato Santos (1); 
Pedro Leão (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal

Introdução: As Vasculites constituem um grupo heterogéneo de doenças, com 
amplo espectro clinico -histopatológico e frequentemente com envolvimento 
renal, o que dificulta a classificação consensual e o prognóstico. Objectivo: 
Determinar os factores histológicos preditores da sobrevida global e renal, de 
todos os casos de vasculite com envolvimento renal, diagnosticados num 

serviço de Nefrologia. Métodos: Análise retrospectiva das vasculites sistémicas 
com envolvimento renal, confirmado por biopsia, no período compreendido 
entre 1982 e 2010. Foram avaliados os factores clínicos -laboratoriais à data 
da biopsia para diagnóstico de nefrite lúpica (NL), Poliangeíte Microscópica 
(PM), Granulomatose de Wegner (GW), Sindrome de Churg -Strauss (SCS), 
Purpura de Henoch -Schonlein (PHS) e Síndrome de Goodpasture (SG). Foram 
avaliados grupos em análise univariada pelo método de Kaplan -Meier, em 
função das características histológicas. Resultados: A amostra foi constituída 
por 67 biopsias, correspondente a 61 doentes (29 homens e 32 mulheres), 
com idade média de 66.2±14.9anos. 65.7.3% das biopsias foram de NL; 9.0%de 
PM, 6.0% de PHS, 4.5% de SG, 3.0% de GW, 1.5% de SCS. Em 10.4% das 
biopsias não foi possível identificar o tipo de vasculite. Não existiram diferen-
ças estatisticamente significativas em relação à sobrevida global e renal nes-
te grupo de doenças. Das características histológicas avaliadas, verificou -se 
que 73.1% das biopsias apresentaram proliferação endocapilar ≥25% condi-
cionando um declínio de sobrevida média renal de 13.4 anos (p=0.04) em 
relação aos que não apresentaram esta alteração.19.5% apresentaram depó-
sitos subendoteliais (29.5% dos doentes com NL), e a subdivisão em vários 
grupos, revelou no grupo sem depósitos(Gr1), grupo com <25% de depósitos(Gr2), 
grupo com 25 -50% de depósitos (Gr3) e grupo com >50% depósitos (Gr4) 
diminuição progressiva e significativa na sobrevida média global (Gr1=73.6anos; 
Gr2=71.0 anos, Gr3=54.3 anos e Gr4= 33.7 anos; p<0.001) e sobrevida média 
renal ((Gr1=61.8 anos; Gr2=61.5anos, Gr3=50.2 anos e Gr4= 33.7 anos; 
p=0.002). Conclusões. À semelhança de outros estudos, a nossa experiência 
demonstra que a caracterização detalhada das características histológicas, 
nomeadamente em relação ao grau de envolvimento glomerular, tem impac-
to na sobrevida média global e renal. A proliferação endocapilar e os depó-
sitos subendoteliais, foram factores importantes de prognóstico, correlacionando-
-se significativamente com a sobrevida média global e renal.

 PO -SA109 

METABOLISMO MINERAL, INFLAMAÇÃO E MÁ -NUTRIÇÃO SÃO FACTORES 
DE RISCO DE MORTALIDADE NOS DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

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

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

Alterações do metabolismo mineral são comuns na DRC e, recentemente, 
vários estudos mostraram a relação com aumento de morbilidade e morta-
lidade. Outros factores de risco não tradicionais têm sido também associados 
com o aumento na taxa de mortalidade nos doentes em diálise peritoneal 
(DP). O objectivo deste estudo foi avaliar os factores de risco de mortalida-
de numa população de doentes em DP. Foram incluídos 48 doentes em DP 
(f=22, m=26; idade média: 54 anos; tempo médio de follow up: 35 meses) 
da nossa Unidade. A etiologia da DRC era indeterminada em 21 doentes 
(43,5%); a nefropatia diabética (25%), a glomerulonefrite crónica (12,5%), a 
nefroangiosclerose (10,4%) e a nefrite intersticial crónica (8,3%) foram as 
outras causas de insuficiência renal. Foram avaliados diversos parâmetros 
clínicos e laboratoriais. Foi realizada estatística descritiva e na análise dos 
factores de risco de mortalidade foi utilizado o modelo de regressão de Cox. 
A população apresentava kt/V médio = 2,7 ± 1,3 e os valores médios dos 
outros parâmetros avaliados foram: hemoglobina = 11,7 g/dl, Ca = 9,2 mg/
dl, P = 5,1 mg /dl, Ca x P = 47,6 mg2/dl2, PTH = 700 pg/ml, albumina = 
3,5 g/dl e PCRhs = 14,9 mg/L. Com o modelo de regressão de Cox, a idade 
(β=0,148; p=0,04), sexo masculino (β=3,647; p= 0,026), Ca x P (β=0,091; 
p= 0,011), PCRhs (β=0,06; p= 0,04), PTH (β= – 0,006; p= 0,002) e albumi-
na (β= – 2,996; p= 0,005) influenciaram independentemente a mortalidade. 
Na nossa população, inflamação, má -nutrição e metabolismo mineral (baixa 
PTH e alto CaxP) associaram -se com maior mortalidade.

 PO -SA110 

A DIÁLISE PERITONEAL EM DOENTES HIV+ – UMA OPÇÃO TERAPÊUTICA?

Ana Carina Ferreira (1); Vasco Fernandes (1); João Sousa (1); Ana VilaLobos (1); Fernando 
Nolasco (1)

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

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) tem sofrido noto-
riedade crescente em Nefrologia. Estima -se que 10 a 15% dos infectados 
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em algum momento da sua doença terão disfunção renal. Poucos são os 
estudos que investigam o desempenho dos doentes (dts) VIH+ em pro-
grama de diálise peritoneal (DP). O objectivo do estudo foi rever o out-
come dos nossos dts VIH+ em programa de DP nos últimos 15 anos e 
compará -los com uma população dts não VIH escolhida aleatoriamente 
com iguais características de género, idade e presença de diabetes (DM). 
De 1995 a Novembro 2010, 7 dts infectados pelo VIH estiveram em DP na 
nossa unidade, 4 mulheres, idade média de 40.9±15.2 anos, 4 melanodér-
micos, 2 diabéticos, 3 hipertensos, 1 VIH2 / 6 VIH1, 2 em estadio SIDA e 
4 sob HAART. As causas de insuficiência renal foram HIVAN (2), nefropatia 
diabética (2), nefroangioesclerose hipertensiva (1), GN crónica (2). Apenas 
1 doente iniciou DP vindo da consulta, os restantes foram referenciada da 
HD por falência de acessos vasculares. A sobrevida média da técnica foi 
de 33.1±20.3 meses, com 100% falência: 3 dts faleceram (AVC, SIDA, 
complicação cirúrgica de tumor Grawitz), os restantes 4 dts foram trans-
feridos para HD (retransferência em 3): 2 por tuberculose peritoneal, 1 
após peritonite a P. aeruginosa e 1 por falência de UF. O KTw/V após os 
2 primeiros meses era de 1.96±0.26, e a ClCr residual de 3.1±4.1ml/min. 
Todos os dts tiveram peritonites, com taxa incidência de 1.3±1.5 episódios/
ano, a G+ (6 dts) e a G - (3 dts: P. aeruginosa, E coli, K. pneumoniae). 
Tivemos o diagnóstico de peritonite a micobacteria tuberculosis em 2 dts. 
Todos estiveram internados, com uma média de 5.1±2.3 internamentos / 
doente e uma média de 11.5±5.7 dias de internamento. Comparando com 
a população controlo, observámos que no grupo VIH houve mais melano-
dérmicos (57% vs 0%; p=0.01) e maior tendência para iniciarem diálise 
por HD (86% vs 14%; p=0.004). A sobrevida média da técnica foi ligeira-
mente superior no grupo VIH (33.1±20.3 vs 28.9±11.7 meses), no entanto 
no final do follow up todos VIH tinham descontinuado a DP, isso apenas 
ocorreu em 3 doentes do grupo de controlo. A taxa de incidência de 
peritonites foi tendencialmente superior no grupo VIH (1.4 vs 0.9 episódios/
ano) e esse grupo teve maior nº de internamentos (5.1±2.3 vs 1.7±1.4 
internamentos / doente; p=0.005) e mais prolongados (11.5±5.7 vs 5.3±4.3 
dias de internamento; p=0.04). A taxa de mortalidade foi superior (43% 
vs 14%). Com o presente trabalho parece -nos que a DP é uma alternativa 
dialítica válida nos dts VIH. Não se verificou um nº significativamente 
superior de peritonites, mas o agente etiológico foi bastante diferente, 
levando à falência da técnica em 3 dts.

 PO -SA111 

DIÁLISE PERITONEAL APÓS O TRANSPLANTE RENAL

Ana Carina Ferreira (1); Fernando Caeiro (1); Ana VilaLobos (1); Fernando Nolasco (1)

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

Após a perda do enxerto (enx) renal, a maioria dos doentes (dts) são 
orientados para hemodiálise (HD), sendo a diálise peritoneal (DP) subvalo-
rizada. O objectivo deste estudo foi rever o outcome clínico de dts após 
perda de enx que retornaram / iniciaram DP, em termos de sobrevida da 
técnica, nº de peritonites e internamentos, e compará -los com uma popu-
lação de dts que iniciaram DP como 1ª opção. De Maio 2005 a Novembro 
2010, 31 dts não diabéticos iniciaram DP, 6 após falência enx (GpA) e 25 
orientados da consulta (GpB). No GpA não houve predomínio de género, 5 
leucodérmicos/1 melanodérmico e 2 dts tinham efectuado DP anteriormen-
te ao transplante renal. No GpB houve predominio do género feminino (57%) 
e todos os dts eram leucodérmicos. A média de idades em ambos os gps 
foi semelhante (GpA=52.3±12.7 vs GpB=50.3±15.2 anos), assim como o 
tempo de sobrevida médio da técnica (26.3±36.8 vs 26.2±22.6 meses). A 
falência da técnica foi superior no GpA (100% vs 76%, p=0.01): 5 transfe-
rências para HD (por falência de peritoneu, com um caso de peritonite 
esclerosante) e 1 óbito. No GpB verificou -se switch para HD (44%, n=11), 
transplante (28%, n=7) e morte (n=1). Metade dos dts do GpA tiveram 
peritonites, com taxa de incidência de 0.46 episódios/ano e predominância 
a G+. Não houve peritonites fúngicas, a micobactérias ou a Pseudomonas. 
Dos 25 dts do GpB, 18 tiveram episódios de peritonites. A taxa de incidên-
cia foi maior no GpB (0.46 vs 0.8 episódios/ano), e neste gp houve 1 
peritonite a Pseudomonas e 1 peritonite fúngica (doente com plasmocitoma). 
Tanto o nº como o tempo de internamento foram superiores no GpA (p=0.02), 
em que todos os dts estiveram internados (3.3±1.6 vs 2±3.4 episódios/ 
doente; 15.2±13.3 vs 6.1±6.6 dias). No GpA, os dts apresentaram um estado 
inflamatório mais acentuado ao final do 1º mês da técnica, com valores de 
albumina mais baixos (3±0,7 vs 3.7±0.5 mg/dl) e PCR mais elevada (6.3±7.9 
vs 1.1±1.7 mg/dl). Os valores de Hg (11.4±2.7 vs 11±1.3 g/dl), PTH (163±134.7 
vs 310.7±244.4), colesterol total (178±45.9 vs 183.4±64.2 mg/dl) e o KTw/V 

inicial (1.7±0.4 vs 1.8±0.5) foram semelhantes. A ClCr residual foi superior 
nos doentes do GpA (15.1±26.8 vs 9.3±2 ml/min). O transporte peritoneal 
nos doentes do GpA foi superior (p=0.04) em comparação com o GpB. Com 
este trabalho verificamos que o encaminhamento de doentes para DP após 
falência do enx é pouco frequente. Apesar da imunossuprimidos no passa-
do, estes dts não apresentaram taxas de peritonites superiores, mas tiveram 
eventos infecciosos mais graves, com maior necessidade de internamentos 
e tempos de internamento mais prolongados.

 PO -SA112 

DIÁLISE PERITONEAL COMO TÉCNICA DE RECURSO – QUE RESULTADOS?

Ana Carina Ferreira (1); Cecília Silva (1); Vasco Fernandes (1); Ana VilaLobos (1); Fer-
nando Nolasco (1)

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

A transferência de doentes (dts) de diálise peritoneal (DP) para hemodiá-
lise (HD) é frequente e segura. Já o inverso é menos comum e poucos são 
os estudos que analisam o outcome do doente e da técnica nessas situ-
ações. O objectivo deste estudo foi o de analisar a sobrevida de dts e 
técnica, após a transferência de HD para DP. De Maio/2005 a Novembro/2010, 
59 dts iniciaram DP na nossa unidade, 6 orientados da unidade de trans-
plante e 2 VIH+, que por esses motivos foram excluídos do estudo; 37 
dts orientados da consulta externa (Grupo A – GpA) e 14 transferidos de 
HD (Grupo B – GpB), por escolha do próprio num caso e por falência de 
acessos vasculares nos restantes. O tempo médio em HD foi 22.6±29.4 
meses. No GpB predominou o género feminino (GpB=57.1% vs GpA=40.5%), 
a idade média foi mais elevada (54.5±17.2 vs 50.2±14 anos), mais dts 
apresentaram HTA (78.6% vs 64.9%) e a prevalência de DM foi semelhan-
te (28.6% vs 29.7%). A serologia para vírus C foi positiva em 2 dts (14.3%, 
p=0.02), mas em nenhum do GpA. Destes 14 dts, 12 descontinuaram DP 
(85.7%) após uma média de 26.1±17.7 meses: 6 óbitos (42.9%), 4 trans-
plantes (28.6%), 2 transferências a HD (14.3%). No gpA, 67.6% desconti-
nuaram a técnica após 22.3±20 meses: 16 transferências para HD (43.2%), 
8 transplantes (21.6%) e 1 óbito (2.7%). No GpB, a taxa de peritonites foi 
superior (1.3 vs 0.8 episódios/ano), com predomínio de G+. Isolou -se P. 
aeruginosa em 3 dts (2 GpB e 1 GpA). A presença e nº de internamentos 
foi superior no GpB (100% vs 70.3% e 4.1±2.7; p=0.001), com mais dias 
de internamento (14.8±6.9 vs 5.5±6.2 dias; p<0.001). Após 1 mês de DP, 
o KTw/V de ambos os gps foi igual (1.9±0.6) e a função residual foi mais 
baixa no GpB (1.8±3.9 vs 10.3±2.9 ml/min; p<0.001). Mais de metade dos 
dts do gpB desenvolveu desnutrição (57.1% vs 13.5%, p=0.02), sendo a 
albumina ligeiramente mais baixa (3.4±0.5 vs 3.6±0.5 g/dl) e a PCR mais 
elevada (2±2.6 vs 1±1.6 mg/dl; p=0.02). A mortalidade correlacionou -se 
com: antecedente de HD (p<0.001), tempo em HD (p<0.001) e transferência 
de DP a HD (p=0.036). Correlacionou -se com nº (p=0.02) e dias de inter-
namento (p=0.001), função residual (p<0.001), bem como sinais de desnu-
trição (p<0.001) e PCR elevada (p=0.04). Em conclusão, a DP prolongou a 
vida de dts transferidos da HD e permitiu o transplante. A mortalidade 
desse gp foi superior, sendo a função renal residual um bom preditor de 
sobrevida. A transferência de técnica é exequível e efectiva

 PO -SA113 

PERITONITE ESCLEROSANTE EM TRANSPLANTADA RENAL PEDIÁTRICA: 
UM CASO DE SUCESSO TRATADO COM TAMOXIFENO E SIROLIMUS

Ana Sofia Rocha (1); Nicole Silva (2); Maria João Carvalho (1); Liliana Rocha (2); Célia 
Xavier (2); Luísa Araújo (2); Liliana Pinheiro (2); Teresa Costa (2); Maria Sameiro Faria (2); 
Conceição Mota (2)

(1) Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital Maria Pia / Porto / Portugal

A peritonite esclerosante (PE) é uma complicação rara, mas potencialmente 
letal da diálise peritoneal (DP), com poucos casos descritos na população 
pediátrica. O arsenal terapêutico médico e cirúrgico tem -se expandido nos 
últimos anos, com taxas de sucesso variáveis. As propriedades imunomodu-
ladoras e antiproliferativas do sirolimus podem ser benéficas na minoração 
da proliferação celular e fibrose associadas a esta entidade, mas os dados 
relativos ao seu uso são escassos. Os autores descrevem o caso de uma 
adolescente de 17 anos com doença renal crónica terminal secundária a 
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cistinose, que iniciou DP aos 8 anos de idade. Era portadora de um 2º 
transplante renal funcionante (TR), após um período cumulativo de DP de 8 
anos. A imunossupressão de manutenção consistia em tacrolimus, micofe-
nolato mofetil e prednisolona. Cerca de 8 meses após o segundo TR, apre-
senta quadro de vómitos profusos e dor abdominal difusa, com defesa à 
palpação dos quadrantes direitos, sendo colocada a hipótese inicial de 
apendicite aguda. Realizou TAC abdominal, que revelou apêndice de paredes 
espessadas, com realce anómalo, sendo visível calcificação grosseira fora do 
trajecto apendicular, na fossa ilíaca direita. Foi submetida a laparotomia 
exploradora, verificando -se peritoneu espesso, de coloração amarela com 
ansas do delgado de difícil mobilização e presença de colecção líquida 
localizada. Foi efectuada apendicectomia e lise das aderências interansas. O 
aspecto macroscópico da peça operatória foi normal. No pós -operatório 
mantiveram -se as queixas de dor abdominal e vómitos, com subsequente 
paragem de emissão de gases e fezes. Perante os achados na TAC abdomi-
nal e na laparatomia exploradora, foi colocada a hipótese de PE. Manteve 
pausa alimentar e nutrição parentérica total durante 2 semanas. Iniciou 
tamoxifeno (0,4 mg/kg/d PO) e aumentou transitoriamente a dose de pred-
nisolona (1 mg/kg/d PO), com melhoria gradual do quadro. A função do 
enxerto renal agravou transitoriamente (Cr:2.5 mg/dL, ureia:158 mg/dL) no 
contexto de deplecção de volume, retornado progressivamente ao valor basal 
(Cr:1.5 mg/dL, ureia:40 mg/dL). Cerca de 2 semanas após o início da tera-
pêutica, verificaram -se sinais de lise hepatocelular, atribuídas ao tamoxifeno, 
pelo que se decidiu a suspensão deste fármaco e conversão de tacrolimus 
a sirolimus (2 mg/d, níveis séricos:4 -6 ng/mL), com resolução do quadro. Aos 
12 meses de follow up, a doente mantém -se assintomática, sem recidiva dos 
episódios oclusivos e com função do enxerto renal estável (Cr:1.3 mg/dL, 
ureia:43 mg/dL). Salienta -se a necessidade de um elevado índice de suspei-
ta para o diagnóstico precoce da PE. O tamoxifeno parece ser um fármaco 
eficaz. Os benefícios potenciais do uso de sirolimus no TR devem ser equa-
cionados na abordagem terapêutica e até na preventiva desta entidade.

 PO -SA114 

COMPLICAÇÕES MECÂNICAS ASSOCIADAS À TÉCNICA 
DE MONCRIEF -POPOVISH

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

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

Introdução: Passaram 20 anos desde a descrição da técnica de Moncrief-
-Popovish (MP) para a colocação do catéter de diálise peritoneal (DP), 
método que contribuiu para a melhoria da sobrevida do catéter de DP. As 
complicações mecânicas do catéter, nomeadamente a disfunção por migra-
ção ou obstrução e a fuga de líquido da cavidade abdominal (leak) condi-
cionam internamentos, intervenções cirúrgicas ou falência do acesso, com 
mudança de técnica. Objectivo: Avaliar a taxa de complicações mecânicas 
e sobrevida dos catéteres colocados pela técnica de MP numa unidade 
hospitalar de DP. Métodos: Avaliação retrospectiva de todos os procedi-
mentos efectuados com a técnica de MP na nossa unidade hospitalar des-
de 1998 até 2010. Consideraram -se complicações mecânicas os leaks e as 
disfunções do catéter que levaram a reposicionamento do mesmo por via 
laparoscópica. A análise de sobrevida foi obtida através do método de 
Kaplan -Maier. Resultados: Num total de 103 doentes, foram colocados 112 
catéteres de DP pela técnica de MP, 60% do sexo masculino e uma idade 
média de 46,97 ± 13,62 anos. A maioria dos catéres foi colocado por mini-
laparotomia (84%), sendo o tempo médio de break in 83,76 ± 84,37 dias 
(n=110, excluídos 2 por tempo de break in > 2000 dias). O tempo em risco 
foi de 267,8 catéter -ano, com um tempo médio de seguimento de 28,7 
meses. As complicações mecânicas observadas foram: leaks (4), migração 
do catéter com ou sem enrolamento do epiplon (21) e obstrução intrinseca 
do catéter com fibrina (8), num total de 33 eventos que afectaram 26 
catéteres. A taxa de catéteres com complicações foi de 23% (26/112) e a 
taxa global de complicações 0,123 (episódios/catéter -ano). A taxa de com-
plicações precoces foi de 13%. A sobrevida do catéter foi de 90%, 89% e 
74% aos 12, 24 e 60 meses respectivamente, independentemente da causa 
de remoção do catéter, ou seja, incluindo aqueles removidos por causas 
infecciosas. Apenas 3 catéteres foram removidos por disfunção mecânica 
(obstrução por fibrina). Conclusão: Na nossa unidade as taxas de compli-
cações mecânicas são reduzidas, contribuindo pouco para a falência do 
acesso de DP, sendo o reposicionamento por laparoscopia um método 
eficaz para o salvamento dos catéteres. A nossa experiência com a técnica 
de MP tem tido resultados favoráveis na sobrevida do catéter de DP.

 PO -SA115 

DOENTES ANÚRICOS E DIÁLISE PERITONEAL

Ricardo Vizinho (1); Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); José Diogo Barata (1)

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

Introdução: Os doentes anúricos não têm a reconhecida vantagem da pre-
servação de função renal associada à técnica de Diálise Peritoneal (DP) e 
portanto não têm o associado benefício na qualidade de vida e sobrevida. 
Objectivo: Comparar, com base na experiência do nosso centro, doentes 
anúricos com doentes não -anúricos em DP. Métodos: Análise retrospectiva 
de 122 doentes em DP, seguidos no nosso centro entre 2002 e 2009, 48 
deles em terapêutica activa à data da colheita dos dados. A avaliação esta-
tística foi realizada usando SPSS versão 16.0 e um valor p < 0.5 foi conside-
rado significativo. Resultados: A população estudada tinha uma média de 
idade de 59 anos, 58% do sexo feminino e 19% de diabéticos, o Índice de 
Massa Corporal médio era de 24.5, a Taxa de Filtração Glomerular média de 
4.69mL/min e 24% dos doentes eram anúricos à data de entrada em técnica 
de DP. Dezassete doentes estavam em DP por não terem outra opção, em 
contexto de falência de acessos vasculares para hemodiálise (HD). Não se 
encontrou diferença estatisticamente significativa, comparando doentes anú-
ricos em DP com não -anúricos, no que diz respeito a tipo de transportadores, 
kt/v, volume removido diariamente, número de peritonites ou de internamen-
tos por qualquer causa ou duração em técnica de DP. Ao avaliar a mortali-
dade global, ajustando para a idade, anúria, peritonites, internamentos e 
volume removido, a diabetes foi factor preditivo de mortalidade (HR=15, 
p=0.04). Em avaliação multivariada, quando ajustada para idade, diabetes, 
tempo em técnica de DP e eficácia dialítica, o factor anúria foi o único pre-
ditivo de mudança para outra modalidade (RR=2.6, p=0.035). Conclusão: 
Com base na experiência apresentada do nosso centro, embora o factor 
anúria seja preditivo de transferência para HD, não encontrámos qualquer 
significância no que diz respeito à sua influência em outros resultados.

 PO -SA116 

CRISE CONVULSIVA POR TAMOXIFENO EM DOENTE COM PERITONITE 
ESCLEROSANTE

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

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

Introdução: A peritonite esclerosante (PE) é uma complicação pouco frequente 
e potencialmente fatal em Diálise Peritoneal (DP). A terapêutica proposta 
consiste na nutrição parentérica, corticoterapia e/ou cirurgia. Existem estudos 
que demonstram resposta clínica ao tamoxifeno que no entanto pode estar 
associado a crises convulsivas. Um dos excipientes do tamoxifeno é o estere-
ato de magnésio. Caso clínico: Doente de 35 anos, sexo masculino, causasia-
no. Seropositividade HIV detectada em 2003. IRC por Nefropatia associada ao 
HIV. Iniciou DPCA em 2003. Perfil de transporte médio -alto desde o início da 
técnica. Optou por DPA passado um mês tendo necessitado de OCDP desde 
2009. Duas peritonites em 2006 por Streptococos mitis no espaço de 9 meses. 
Em Maio/2010 peritonite por Pseudomonas aeruginosa. Por suspeita de colo-
nização do cateter peritoneal e falência de ultrafiltração retirou -se o cateter e 
foi transferido para Hemodiálise (Junho/2010). Hipertermia sustentada, acom-
panhada de queixas abdominais e dejecções diarreicas. Os estudos microbio-
lógicos foram estéreis. CD4+: 953 cel/mm3. A TAC abdominopélvica revelou 
ascite septada de pequeno volume e espessamento dos folhetos peritoneais 
e das paredes das ansas intestinais. PCR do Mycobacterium tuberculosis no 
liquído ascítico negativo. Por suspeita de PE foi medicado com prednisolona 
(20mg/dia) e tamoxifeno (20 mg/dia) em Julho/2010, com melhoria clínica e 
redução dos marcadores inflamatórios. Reaparecimento de queixas abdominais 
e deterioração do estado geral em Setembro 2010. A TAC abdominal mantinha 
ascite de pequeno volume multiloculado e espessamento peritoneal. Aumentou-
-se a dose de tamoxifeno (40mg/dia). Internamento em Outubro 2010 por 
sub -oclusão intestinal e desnutrição. Desenvolveu crises convulsivas tónico-
-clónicas generalizadas. TAC cerebral sem alterações e excluiu -se meningite 
infecciosa. Detectada hipermagnesemia 5 mg/dl (N: 1.7 -2.8 mg/dl) que foi 
melhorando durante esse internamento até 3.2mg/dl. Suspendeu -se o tamoxi-
feno pela relação temporal entre o aumento da sua dosagem com a hipermag-
nesemia e o atingimento neurológico. Foi submetido a nutrição parentérica na 
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HD (perda ponderal 8%). Reintroduziu -se o tamoxifeno em dose inferior (20 
mg/dia) em Novembro/2010 por agravamento das queixas abdominais e per-
sistência de espessamento proeminente das ansas intestinais e folhetos parie-
tais, permitindo estabilização clínica. Conclusão: A associação do tamoxifeno 
a crises convulsivas ainda não está descrita. Apresentamos um caso clínico de 
um doente que efectou DP e foi medicado já em HD com tamoxifeno por PE. 
Verificamos uma relação temporal entre o aumento da dosagem do fármaco, 
instalação de hipermagnesemia e o aparecimento de crises convulsivas.

 PO -SA117 

DIÁLISE PERITONEAL – CAUSA RARA DE DERRAME PLEURAL

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

(1) Serviço de Nefrologia / Unidade Local de Sáude de Castelo Branco / Castelo Branco 
/ Portugal

Na diálise peritoneal (DP) as complicações não infecciosas resultam frequen-
temente do aumento da pressão intra -abdominal devido à instilação do 
dialisante na cavidade peritoneal. O derrame pleural associado à DP é uma 
entidade pouco frequente (1,6 a 6% dos adultos em DP). Clinicamente o 
paciente pode apresentar -se assintomático, ou com dispneia de início súbito, 
dor torácica de carácter pleurítico ou redução na taxa de ultrafiltração (UF). 
Apresenta -se um caso de uma doente do sexo feminino, de 68 anos, Insufi-
ciente Renal Crónica Terminal de etiologia indeterminada, sem outros ante-
cedentes pessoais relevantes, em programa crónico de Diálise Peritoneal 
Contínua Ambulatoria (DPCA) há 6 meses, com UF médias de 1000 ml/dia. 
Recorreu ao serviço de urgência por quadro com 24 horas de evolução de 
dispneia para esforços médios e retenção de 1600 ml de solução dialisante. 
Ao exame objectivo apresentava murmúrio vesicular ausente no terço inferior 
do campo pulmonar direito. Analiticamente sem alterações relevantes. A 
radiografia de tórax revelou derrame pleural no terço inferior do hemitórax 
direito. Procedeu -se à realização de toracocentese diagnóstica, drenando -se 
50 ml de líquido amarelo claro, com análise bioquímica característica de 
transudado (pelos critérios de Light’s), contagem de células e exame micro-
biológico negativos para infecção. Perante a hipótese diagnóstica de comu-
nicação pleuro -peritoneal com derrame pleural, repetiu -se toracocentese após 
infusão de líquido hipertónico no peritoneu, com drenagem de 60 ml de 
líquido com características semelhantes ao anterior, com teor em glicose de 
147 mg/dl (glicose sérica de 66 mg/dl). Confirmado o diagnóstico a doente 
foi colocada em pausa peritoneal, com transferência temporária de técnica 
para hemodiálise através de cateter tunelizado. Observou -se evolução favo-
rável durante internamento, com melhoria sintomática. Analiticamente sem 
alterações relevantes e resolução radiológica significativa, apresentando à 
data de alta pequeno derrame pleural na base direita. Manteve -se em hemo-
diálise com redução progressiva do peso seco, observando -se melhoria radio-
lógica completa após 2 meses, altura em que reiniciou DP. Actualmente a 
doente encontra -se assintomática, em programa de diálise peritoneal auto-
mática, com baixo volume diurno, UF média diária de 1200 ml, não se tendo 
observado recorrência do derrame pleural. Embora possa levar à conversão 
temporária da técnica para Hemodiálise, é importante reconhecer que a ocor-
rência de derrame pleural na DP não deve levar à troca definitiva de método 
dialítico, uma vez que a sua etiologia pode ser corrigida com sucesso.

 PO -SA118 

DERRAME PLEURAL REFRACTÁRIO E SUSPENSÃO DE DIÁLISE 
PERITONEAL: DESCRIÇÃO DE 3 CASOS CLÍNICOS

Ana Cortesão Costa (1); Catarina Teixeira (1); Estela Nogueira (1); Cristina Pinto Abreu (1); 
Edgar Almeida (1); António Gomes da Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / CHLN – HSM / Lisboa / Portugal

Os autores descrevem 3 casos de derrame pleural em doentes com doença 
renal crónica em programa de diálise peritoneal que motivaram a suspensão 
da técnica. O primeiro caso trata -se de um homem de 54 anos com doença 
renal crónica (DRC) por nefrongiosclerose, em programa de diálise peritoneal 
automatizada (DPA). Seis meses após o início da técnica o doente apresentou 
dor pleurítica. Objectivamente, apresentava semiologia de derrame pleural 
direito volumoso, porteriormente confirmado radiograficamente. O doente 
transitou inicialmente para diálise peritoneal contínua ambulatória (DPCA), 

com repouso peritoneal no período nocturno e, posteriormente, para DPA 
com infusão peritoneal de baixos volumes e com repouso diurno, sem melho-
ria clínica. Por recusa do doente, não foi realizada pleurodese química. 
Suspendeu -se a DP e o doente transitou para hemodiálise com resolução do 
quadro clínico. O segundo caso refere -se a uma mulher de 43 anos com DRC 
de etiologia desconhecida sob DPA desde Julho de 2004. Três anos após 
iniciou ortopneia e trepopneia, verificando -se semiológica e radiologicamente 
derrame pleural direito. Por derrame pleural refractário procedeu -se a pleuro-
dese química e a transição temporariamente (2 meses) para hemodiálise. Dois 
meses após reiniciou -se DPA. Verificou -se, nesta altura, recorrência do derra-
me pleural, pelo que se optou por suspender a DP com transição definitiva 
da doente para hemodiálise. O terceiro caso refere -se a um homem de 73 
anos com DRC por nefroangiosclerose que, 24 horas após o início de DP 
(DPA), desenvolveu derrame pleural direito extenso. O doente transitou para 
hemodiálise, com remissão do derrame pleural. O derrame pleural é uma 
complicação pouco frequente nos doentes em DP, apresentando porém uma 
elevada morbi -mortalidade e implicando, muito frequentemente, a suspensão 
da técnica com transição do doente para hemodiálise. Trata -se de uma situ-
ação que surge, habitualmente, pouco tempo após o início da técnica poden-
do, no entanto, aparecer ao fim de vários anos. Geralmente, encontra -se 
associado a comunicações peritoneo -pleurais. O aumento da pressão intra-
-abdominal associado a defeitos congénitos do diafragma parece ser a causa 
mais frequente deste problema. O diagnóstico definitivo de comunicações 
pleuro -peritoneais realiza -se através de método radioisotópico (cintigrafia 
peritoneal com macroagregados de albumina conjugada com Tc -99m).

 PO -SA119 

DIÁLISE PERITONEAL – UMA ALTERNATIVA PARA TRATAR A ICC REFRACTÁRIA

Augusta Silva Gaspar (1); Patricia Quadros Branco (1); Ricardo Vizinho (1); Tiago Amaral (1); 
Margarida Soveral Gonçalves (1); José Diogo Barata (1)

(1) Serviço Nefrologia – Diálise Peritoneal / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal

A população com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) continua a crescer 
de maneira exponencial em proporção ao crescimento da diabetes, obesida-
de, doença coronária e disfunção diastólica. Ao viver mais, estes doentes 
têm mais complicações da sua doença, sendo a insuficiência renal a mais 
relevante do ponto de vista clínico. Estes doentes tornam -se um desafio para 
o controlo de volume, quando não existe resposta aos diuréticos. A DP como 
técnica de UF foi descrito por Schneierson em 1949 e foi usada para tratar 
a IC aguda e posteriormente na ICC crónica. A DPI foi usada até aos anos 
80 e abandonada pelas suas complicações infecciosas. No entanto com os 
avanços da conectologia a DPCA/DPA associado às novas soluções como a 
icodextrina a diálise peritoneal (DP) tornou -se uma alternativa para tratar 
estes doentes, pelo menos nalguns grupos. Apresentamos a experiência da 
nossa unidade no tratamento de doentes com ICC Killip IV com IRC agudi-
zada e que após equilíbrio clinico da fase aguda iniciaram programa de DP. 
6 doentes todos do sexo masculino, idade média – 56,66 A (37 -72 A) em 
DP em média 13,5 M (5 -24 M). Apresentavam todos cardiopatia dilatada 
havendo história de cardiopatia isquémica em 5, valvular em 2, Fallot corri-
gido – 1. 5 doentes apresentavam FA, 2 aneurisma da aorta abdominal -1 
corrigido com endoprótese, 2 com CDI. 5 doentes estavam sob anticoagula-
ção oral e 3 com antiagregação plaquetária. Após início da DP houve um 
controlo da volémia com recurso a diuréticos, soluções hipertónicas e Ico-
dextrina. 4 doentes mantiveram -se em DPCA e 2 em DPA com melhoria das 
queixas de ICC em todos, sendo evidente em 4 que retomaram a sua acti-
vidade diária e 2 retomaram actividade profissional. A diurese residual manteve-
-se em 5 dos 6 doentes. Como intercorrências verificaram -se alterações 
electrolíticas hipokaliémia e hipomagnesiémia com necessidade de correcção 
PO e IP em 4 doentes. 4 doentes apresentaram arritmias, 3 ventriculares – 2 
disparos de CDI e outro FA que motivaram internamento. Quanto à patologia 
infecciosa houve 1 peritonite no nosso doente mais antigo que levou à 
saída do programa, 1 peritonite nosocomial a SEMR, num dos doentes que 
esteve internado por hemorragia digestiva e outro doente teve dois episódios 
por agentes do intestino multirresistentes, provavelmente consequência dos 
múltiplos internamentos hospitalares na fase pré -dialitica. Um doente faleceu 
aos 7 meses por morte súbita, outro faleceu aos 16 meses por neoplasia do 
fígado, outro doente recuperou função saindo da DPCA aos 7M mantendo -se 
com dep da creat de 20ml/min, com boa resposta aos diuréticos e outro foi 
transferido aos 5 meses para HD a pedido da família, por ter tido acidente 
vascular cerebral e ter ficado incapaz de assegurar a técnica. Em resumo – 
Num grupo de doentes com comorbilidades extremas e ICC grave a DP 
mostrou -se adequada na resolução das queixas de Insuficiência cardíaca.

Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:101Nefro - 25-1 - MIOLO OK.indd   Sec1:101 17-03-2011   18:04:4117-03-2011   18:04:41



102    Port J Nephrol Hypert 2011; 25(1): 55-107

CMYKP

25th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

 PO -SA120 

SOBREVIDA PRECOCE DA TÉCNICA DE DIÁLISE PERITONEAL EM DOENTES 
DIABÉTICOS

Patrícia Branco (1); Anabela S Rodrigues (2); Augusta Gaspar (1); Ana Paula Bernardo (7); 
Manuel Amoedo (5); Cristina Pinto Abreu (4); Rui Castro (6); Edgar Almeida (4); Tania 
Sousa (12); Helena Sá (10); Jose Assunção (9); Idalecio Bernardo (8); Maria J Carvalho 
(2); Pedro Maia (11); Manuel Pestana (3)

(1) Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital Santo António / Porto / Porto
(3) Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal
(4) Nefrologia / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal
(5) Nefrologia / Hospital Espirito Santo / Évora / Portugal
(6) Nefrologia / Hospital Tras os Montes e Alto Douro / Vila Real / Portugal
(7) Nefrologia / Hospital Amato Lusitano / Castelo Branco / Portugal
(8) Nefrologia / Hospital Faro / Faro / Portugal
(9) Nefrologia / Hospital Setubal / Setubal / Portugal
(10) Nefrologia / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal
(11) Nefrologia / Hospital Covoes / Coimbra / Portugal
(12) Nefrologia / Hospital Saõ Teotónio / Viseu / Portugal

Introdução: A diabetes mellitus (DM) não é um factor de risco consis-
tente para a sobrevida da técnica de diálise peritoneal (DP). Objectivo: 
Comparar a sobrevida precoce da técnica de DP em doentes diabéticos 
com doença renal crónica estádio 5 incidentes em DP, com a sobrevida 
dos doentes incidentes não diabéticos. Doentes e métodos: Estudo 
cohort, prospectivo, multicêntrico, de doentes incidentes em DP em 
Portugal no ano de 2009. Avaliamos dados epidemiológicos basais, 
admissões ao hospital, peritonites, transplantação, eventos CV e morte, 
prescrição da DP, eficácia de diálise, anemia. O período de seguimento 
foram os 12m do ano de 2009. Definiu -se falência técnica como trans-
ferência para outra diálise, censuramos para a morte. Resultados: Foram 
avaliados 238 doentes, 98 APD and 140 CAPD. 24.8% com DM. Média 
de idades 53±15 anos, 56.7% homens; Morreram 12 doentes; 13 foram 
transferidos para hemodiálise (6 infecção, 7 subdiálise). Os doentes 
diabéticos eram mais velhos (57±12 years vs 52±16, p =0.013) e tinham 
uma maior prevalência de doença cardiovascular. (55% vs 21% p<0.001). 
Não encontramos diferenças na eficácia de diálise, transporte peritone-
al, anemia, albuminémia, incidência de peritonites. Numa análise mul-
tivariada a DM associou -se positivamente com a mortalidade (HR=10.1; 
p= 0.02). Após ajustamento para a idade, remoção diária de fluidos, 
utilização de polimeros de glicose, doença cardiovascular basal a DM 
não se associou a falência precoce da técnica de DP. Conclusão: Neste 
modelo a DM não foi um preditor de mudança precoce para outra 
técnica de diálise equivalente.

 PO -SA121 

TOXICIDADE RENAL DE 90Y -IBRITUMOMAB -TIUXETAN (ZEVALIN®)

Paulo Santos (1); Ana Paiva (1); Teresa Santos (1); Jorge Baldaia (1); Jose M. Costa (1); 
Alfredo Loureiro (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Instituto Português de Oncologia – Porto / Porto / Portugal

A radioimunoterapia consiste na conjugação de radioisótopos terapêuticos 
com anticorpos monoclonais dirigidos às células tumorais. 90Y -ibritumomab-
-tiuxetan (Zevalin®) é um anticorpo monoclonal IgG anti -CD20 conjugado 
com o isótopo 90Y, recomendado no linfoma não -Hodgkin folicular como 
tratamento de consolidação e nos casos recidivantes/refractários. A sua 
toxicidade mais frequente consiste na mielossupressão transitória mas 
foram descritos casos raros de lesão renal aguda, levantando dúvidas 
acerca da segurança renal deste fármaco. Os autores pretendem avaliar a 
incidência de lesão renal em doentes com linfoma folicular tratados com 
90Y -ibritumomab -tiuxetan. No período de 3 anos (Março 2007 a Abril 2010) 
9 doentes com linfoma folicular foram tratados com 90Y -ibritumomab-
-tiuxetan. 6 doentes eram do sexo masculino e a média etária foi de 53±13 
anos. Analisamos a creatinina sérica e TFG (MDRD) prévias ao tratamento, 
alguns dias (até 2 semanas) e 6 meses após, e não se verificou deterio-
ração da função renal (creatinina: 1± 0,24 vs 1,1± 0,3 vs 1± 0,28 mg/dl, 
p=NS; TFG: 65 ±27 vs 67± 23 vs 71± 26 ml/min, p=NS, respectivamente).  
Em conclusão, o tratamento com 90Y -ibritumomab -tiuxetan não se associa 
ao desenvolvimento de insuficiência renal.

 PO -SA122 

EMIC 2 NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA ASSOCIADA 
AO MIELOMA DE CADEIAS K

Ana Paiva (1); Teresa Santos (1); Jorge Baldaia (1); Maximino Costa (1); Alfredo Loureiro (1)

(1) Serviço de Nefrologia / IPO Porto / Porto / Portugal

O filtro EMIC 2 foi desenvolvido para a terapêutica substitutiva contínua, tendo 
como principal caracteristica um maior clearance das médias moleculas. Dado 
o seu elevado cut off (KDa 40) pode ser utilizado para remover as cadeias 
leves k (KDa 25) nos doentes com mieloma múltiplo e disfunção renal. Apre-
sentamos o caso de um doente com insuficiência renal aguda no contexto de 
mieloma mútiplo tratado com QT e diálise com filtros EMIC 2 que recuperou a 
função renal. Doente de 73 A, sexo masculino, enviado ao IPO por suspeita 
de metastização óssea de tumor primário desconhecido. Na primeira consulta 
detectada insuficiência renal aguda (creatinina 16,8 mg/dl, ureia 347 mg/dl) e 
pico monoclonal monoclonal beta. Foi internado confirmando -se o diagnóstico 
de mieloma múltiplo IgAk. Biópsia óssea: discrasia de plasmócitos com restri-
ção da expressão de cadeias leves k. RX esqueleto: lesões líticas no fémur 
direito. RMN coluna: múltiplas lesões disseminadas ao longo de toda a coluna. 
Começou quimioterapia com bortezomib 1.3 mg/m2 + dexametasona no 3º dia 
de internamento. Iniciou hemodiálise baixo fluxo no 1º dia de internamento, 
seguido de SLED com filtro de elevado cut off (EMIC 2) num total de 7 trata-
mentos, com duração média de 6 horas. O 1º doseamento de cadeias k foi 
1630 mg/dl e no inicio da última sessão de HD de 73 mg/dl. As cadeias kapa 
livres apresentaram uma redução média de 25% em cada tratamento. Não foi 
necessário substituição com albumina ou imunoglobulinas durante o tratamen-
to com EMIC 2. Verificou -se recuperação da função renal ao fim de 7 sessões 
de SLED com EMIC 2, tendo tido alta ao fim de 18 dias de internamento. 2 
meses após apresenta creatinina 2 mg/dl (TFG calculada 30 ml/min), redução 
progressiva do pico monoclonal, mantendo QT. Assim, verificamos que os filtros 
EMIC 2 são eficazes na remoção das cadeias k livres constituindo um valioso 
contributo na recuperação da função renal dos doentes com rim de mieloma.

 PO -SA123 

HEMOFILTRAÇÃO: TERAPÊUTICA LIFE -SAVING NUM CASO DE LEUCINOSE 
DESCOMPENSADA

Mário Raimundo (1); Bruno Oliveira (2); Jenny Farinha (2); Fernando Abreu (1); Edgar 
Almeida (1); António Gomes Costa (1)

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

A Leucinose é uma doença metabólica rara, autossómica recessiva, secundária 
a um defeito enzimático na via metabólica dos amino -ácidos de cadeia ramifi-
cada (AACR) – leucina, valina e isoleucina – que conduz à sua acumulação e a 
lesão neurológica irreversível nos primeiros meses de vida. A terapêutica baseia-
-se na dieta com restrição de proteínas e restrição absoluta de AACR que, por 
serem essenciais, são administrados na forma de suplemento em doses con-
troladas. Apresenta -se o caso de um homem de 25 anos, raça caucasiana, com 
o diagnóstico de Leucinose desde os 6 meses de idade, acompanhado em 
consulta de Doenças Metabólicas, admitido no serviço de urgência do hospital 
da área de residência com quadro vómitos alimentares, dor abdominal referida 
aos quadrantes superiores e recusa alimentar com 72 horas de evolução. Ao 
exame objectivo estava sonolento mas despertável, hemodinamicamente está-
vel, apirético e apresentava dor abdominal à palpação dos quadrantes supe-
riores, sem reacção peritoneal. Analiticamente salienta -se: hemococentração, 
elevação dos parâmetros de fase aguda, função renal e hepática normal, gasi-
metria arterial sem alterações e elevação franca da lipase sérica (1600 U/L). A 
TAC abdominal revelou alterações compatíveis com pancreatite aguda não 
necrótica e alitiásica. Iniciou antibioterapia e ficou em dieta zero durante 48 
horas, após o que foi transferido para o Hospital de Santa Maria (HSM). À 
admissão no HSM encontrava -se em coma, reactivo apenas a estímulos dolo-
rosos, sem sinais meníngeos ou focais e hemodinamicamente estável, não se 
objectivando outras alterações ao exame físico. A TAC crânio -encefálica mostrou 
edema cerebral difuso e alterações dos núcleos da base. O doseamento sérico 
de AACR revelou Leucina 1729 uM (N: 66 -170), Isoleucina 548 uM (N: 42 -100) 
e Valina 1295 uM (N: 150 -300). Perante o provável diagnóstico de encefalopa-
tia metabólica secundária a intoxicação por AACR, agravada pelo longo período 
de jejum que induziu o catabolismo proteico endógeno, foi iniciada alimentação 
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entérica sem AACR e hidratação endovenosa. No entanto, nas primeiras 48 
horas de internamento os níveis de AACR continuaram a elevar -se e o estado 
neurológico mantinha -se sobreponível. Optou -se por iniciar uma técnica de 
depuração extra -corporal como forma de acelerar a remoção da toxina endó-
gena. Efectuaram -se 3 sessões consecutivas de hemofiltração (HF), verificando-
-se redução acentuada nos níveis séricos de leucina (400 uM) e retorno ao 
estado neurológico habitual. A evolução pancreática foi benigna. A Leucinose 
descompensada é uma complicação rara de uma doença rara, existindo pouca 
experiência e uma total ausência de evidência no tratamento da população 
adulta. A opção pela HF intermitente foi tomada com base no peso molecular 
dos AACR (Leucina 131 Da; Valina 117 Da), que os coloca na transição entre 
pequenas e médias moléculas, e tendo em conta os constragimentos logísticos 
que condicionavam a realização de técnicas contínuas.

 PO -SA124 

SÍNDROME DE TURNER E INSUFICIÊNCIA RENAL TERMINAL

Maria de Fátima Martins Ramos (1); Norberto Pires Silva (1); Francisco Jose Rodriguez (1)

(1) Medicina Interna / Serviço de Nefrologia / Bragança / Portugal

O Síndrome de Turner (ST) é um transtorno cromossómico caracterizado clini-
camente por baixa estatura, disgenesia gonadal e diferentes malformações 
somáticas. Descrevemos o caso clínico de uma mulher de 58 anos diagnosti-
cada com ST por cariótipo e com afectação renal, que evoluiu para insuficiên-
cia renal crónica terminal com necessidade de terapêutica substitutiva da função 
renal. Por conseguinte, estes doentes necessitam de um seguimento nefroló-
gico prolongado a fim de reduzir a morbilidade e melhorar a esperança de vida. 
Os autores fazem também comentários sobre a raridade desta situação.

Imagens 1

Mulher de 58 anos com Síndrome de Turner

250 × Masson’s stain.

 PO -SA125 

DO OUR PATIENTS HAVE ENOUGH?

Ana Cortesão Costa (1); Alice Santana (1); José Guerra (1); Sónia Silva (1); Clara Mil-
-Homens (1); António Gomes da Costa (1)

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

Background: 25 -hydroxyvitamin D3 (vit D) is considered the most reliable 
indicator of vitamin D status as it reflects an individuals dietary intake of 
vitamin D and the endogenous production in the skin. Vitamin D regulates 
calcium homeostasis and also plays an important role as an immune 
modulator and it has been shown to alter the function of podocytes and 
mesangial cells. The aim of the present study was to assess the vitamin 
D status among a cohort of kidney graft recipients. Patients and methods: 
the levels of vit D were determined in all kidney transplant recipients that 
came to the post -transplant routine consult between 1 and 31 of May, 
2010. Patients were subdivided in two groups: group one with insufficient 
levels (» 15 ng/ml) and group two with deficient levels (« 15 ng/ml). The-
se groups were analysed in terms of gender, age, levels of calcium, phos-
phorus and iPTH, presence of proteinuria (proteinuria/creatininuria index), 
period of time under dialysis, time elapsed since transplantation and 
creatinine clearance. Results: of the 80 patients analysed, 13 were medi-
cated with calcitriol, and were excluded from the study. Of the remaining 
67, 21 (31%) presented vitD deficiency.

Tabela

Comparative analysis between groups 1 and 2

Group 1 Group 2 p 

Dialisis time pré tx 44.75 (±7.37) 69.85 (±15.08) 0.09 

Months post tx 92.54 (±9.03) 55.51 (±10.45) 0.01 

Age at present 48.45 (±1.93) 51.92 (±2.73) 0.3 

Sexo Feminino 21.7% 42.9% 0,.07 

Clcreat MDRD 59.52 (±2.54) 49.05 (±4.33) 0.03 

Proteinuria 39.1% 52.4% 0.3 

PTH 109.16 (±7.82) 158.15 (±23.98) 0.01 

Calcium 9.89 (±0.08) 9.44 (±0.46) 0.1 

Phosphorus 3.23 (±0.09) 3.44 (±0.2) 0.2 

The deficit of vitD was 16%, 37.1% and 66.7% in patients with clcreat >60, 
30 -60 and <30 ml/min, respectively (p=0.03). None of our patients pre-
sented levels of vitD above 30 ng/ml (considered normal in the literature). 
Conclusions: comparing with other populations, we found less prevalence 
of deficit of vit D in our patients. We found an association between 
decreased levels of vitamin D and creatinine clearance, but in our popula-
tion there wasn`t a correlation between lower levels and proteinuria. The 
clinical significance of such a prevalence of apparent 25OHD deficiency/
insufficiency is unclear and it raises a major question: should we use 
vitamin D supplements in those patients who present insufficient levels?
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DETERMINANTES DA HIPERTROFIA DO SEPTO INTERVENTRICULAR 
EM DOENTES SOB TERAPEUTICA DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO RENAL

Anabela Malho Guedes (1); Ana Cabrita (1); Ana Pinho (1); Elsa Morgado (1); Isabel 
Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); Viriato Santos (1); Pedro Leão Neves (1)

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

A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) é um reconhecido factor de risco 
independente de mortalidade cardiovascular nos doentes insuficientes renais 
crónicos. A sua avaliação ecocardiográfica é dificultada nos doentes sob 
terapêutica de substituição da função renal devido às variações interdialíticas 
do volume plasmático. O septo interventricular (SIV), um dos parâmetros 
incluídos na fórmula de Devereux usada para determinar a massa ventricular 
esquerda, não apresenta tais variações. O objectivo deste estudo foi avaliar 
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os factores determinantes da hipertrofia do septo interventricular (HSIV) numa 
população sob Terapêutica de Substituição da Função Renal. Foi testada a 
relação entre a HSIV e a pressão arterial, inflamação, metabolismo mineral 
e terapêutica com estimuladores da eritropoetina numa cohort de doentes 
em diálise peritoneal e em hemodiálise. A população foi dividida em dois 
grupos, mediante a presença ou ausência de HSIV, definida por SIV 1,2 cm. 
Para comparação entre grupos foram usados o teste t de Student e qui-
-quadrado. Foi utilizado o modelo de regressão linear para analisar a relação 
entre a HSIV e os diversos parâmetros estudados. Foram incluídos 62 doen-
tes (22 em diálise peritoneal, 40 em hemodiálise; 23 F, 39 M), com idade 
média de 65,8 anos e tempo médio em diálise de 40 meses. Esta população 
apresentava valores médios de hemoglobina = 12,0 g/dL, proteína C reacti-
va de alta sensibilidade = 8,6 mg/L, CaxP = 36,9 mg2/dL2, PTH = 461,8 pg/
ml, albumina = 4,1 g/dl e SIV = 1,0 cm. O grupo com HSIV (n=11) apresen-
tava pressões arteriais sistólica (p=0.003) e diastólica (p = 0.016) superiores, 
CaxP (p = 0.039) e PCRhs (p = 0.002) mais elevados e uma tendência para 
maior necessidade de agentes estimuladores da eritropoiese (p=0.058). Com 
o modelo de regressão linear constatou -se correlação entre a PCRhs e o SIV 
(r = 0.426, p = 0.001). Na nossa população inflamação, pressão arterial e 
CaxP elevados associaram -se a HSIV. Na população renal é importante adop-
tar medidas terapêuticas que alterem os factores que influenciem a espes-
sura do SIV e possivelmente prevenir a morbimortalidade cardiovascular 
associada ao aumento do índice de massa ventricular esquerda.
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TERAPÊUTICAS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO RENAL(TSFR). 
INFORMAÇÃO AO DOENTE EM PORTUGAL

Martins Prata (2); Carlos Silva (1)

(1) APIR / Associação Portuguesa de Insuficientes Renais / Lisboa / Portugal
(2) Nefrologia / Nefrologia / Lisboa / Portugal

Terapêutica de Substituição da Função Renal (TSFR). Informação ao doentes 
em Portugal. Antes de iniciar a TSFR é fundamental que ao doente seja forne-
cida uma informação o mais alargada possível sobre as diferentes técnicas 
disponíveis ((transplantação renal(TR), hemodiálise(HD) e diálise peritoneal(DP)). 
A Associação Portuguesa de Doentes Renais (APIR) realizou, em 2010, um 
inquérito aos seus associados, visando avaliar a informação prestada pelas 
equipes dos hospitais de referência. O inquérito constou de nove perguntas. 
Foram inquiridos 625 associados (doentes em TSFR) da base de dados da 
APIR, de uma forma aleatória, abrangendo 25% do total de associados de cada 
distrito. Dos resultados obtidos salienta -se: (1) a elevada percentagem de 
doentes (78%) que foram observados, pelo menos uma vez, por um médico 
nefrologista, antes de iniciarem qualquer TSFR; (2) que apenas um terço(33.1%) 
tiveram informação sobre a TSFR a que iam ser submetidos; (3) que nestes 
casos (33.1%) existiu uma grande disparidade no tipo de informação prestada 
– 89.5% foram informados sobre a técnica de HD, 51,4% sobre a TR e 43.7% 
sobre a DP, apenas 28,5% foram informados sobre os três tipos de TSFR e 
apenas 6.1% assistiram a uma demonstração prática da técnica de diálise.
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OXALÉMIA – ASPECTOS NUTRICIONAIS

Rita Santos Calha (1); Isabel Albuquerque Castro (1)

(1) Serviço de Nutrição do Hospital de Santa Cruz / Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
– HSC / Carnaxide / Portugal

A calculose renal é uma patologia com etiologia multifactorial (composição 
de urina e factores morfoanatómicos) por isso nem todos os que teem 
hipercistinuria ou hipercalciuria desenvolvem cálculos renais. Alterações 
das condições normais de cristalização de sais na urina podem estar 
associadas a factores dietéticos como: ingestão de líquidos, ph, cálcio, 
fosfato, oxalatos, citrato, fitato, uratos e vitaminas ingeridos na dieta 
habitual. Os cálculos renais são compostos de sais de cálcio, ácido úrico, 
cistina, estrutriva. Cerca de 80% dos cálculos são compostos por oxalato 
de cálcio. A etiologia pode ser hiperparatiroidismo, hipercalciuria idiopá-
tica, níveis de citrato na urina baixos, acidose tubular renal distal e hipe-
roxaluria. Tal como nos outros tipos de cálculos a dieta torna -se uma 
estratégia incontornável para a prevenção do agravamento ou tratamento 
deste tipo de patologia Objectivo: 1) Informar os técnicos de saúde sobre 

os aspectos/cuidados nutricionais da dieta na oxalémia. 2) Sensibilizar os 
técnicos de saúde para esta temática. Método: Descrição teórica sobre a 
terapêutica nutricional. Conclusão: A abordagem da prevenção e terapêu-
tica da patologia renal deverá ser cada vez mais baseada na interdiscipli-
naridade de saberes dos diferentes profissionais. A necessidade de equi-
pas multidisciplinares em que o papel do dietista/nutricionista exista é 
fundamental numa perspectiva de gestão de procedimentos em clínica. 
Bibliografia: Mahan,K,L; Escott -Stump,S. Krause Alimentos,Nutrição e Die-
toterapia 1998;9ªEdição. Grasea,F;Costa -Bauza,A;Prieto,R. Laboratory of 
Renal Lithiasis Research. Universitary Institute of Health Sciences Research; 
Universitary of Balearic Islands, E -07122Palma Mallorca, Spain.2006. 
Taylor,E;Stampfer,M;Curhan,G. Dietary factors and the risk of incidence 
kidney stones in men: new insights after 14 Years of follow -up.J Am Soc 
Nephrol 15:3225 -3232, 2004 Width M, Reinhard T. The Clinical Dietitian’s 
Pocket Guide. United States of America: Lippincort Williams&Wilkins;
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CONSULTA DE OPÇÕES SOBRE DOENÇA RENAL CRÓNICA

Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Ricardo Vizinho (1); Marta Olim (2); Elisabete 
Costa (1); Sara Pereira (1); Rita Calha (3); Tiago Amaral (1); Rita Reis (1); Jose D Barata (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço Social / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(3) Serviço de Nutrição e Dietética / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal

A doença renal crónica tem impacto clínico individual com repercussões sociais 
e custos económicos elevados. A progressão da doença renal associada a 
comorbilidades reflecte -se exponencialmente nesses factores. Para procurar 
soluções na prática médica do envolvimento dos doentes no auto cuidado 
na doença renal crónica, aumentando a adesão ao tratamento, foi criada uma 
consulta multidisciplinar para informação sobre doença renal crónica e esco-
lha esclarecida da TSFR. A consulta tem como objectivos fornecer informação 
detalhada, culturalmente adequada, que permita, ao doente e à família, com-
preender a sua condição clínica, avaliar as capacidades de integração da 
doença e participar activamente no autocuidado. O doente, familiares e ami-
gos são também informados dos aspectos associados à terapêutica da sua 
patologia, e das opções disponíveis nas TSFR, que permita uma escolha 
individual informada entre terapêuticas equivalentes. A intervenção desta 
Consulta engloba o trabalho colectivo de uma equipe multidisciplinar, incluin-
do médico, enfermagem, avaliação nutricional e suporte social. No ano de 
2010 foram avaliados 62 doentes na consulta de opções, com uma estimati-
va da taxa de filtrado glomerular por MDRD de 14.2 ± 4.6 ml/min, 16 mulhe-
res e 46 homens, 40 com Diabetes Mellitus. Cinquenta e sete doentes vieram 
acompanhados de familiares e amigos a esta consulta. A referenciação a esta 
consulta foi interna em 74.2% (consulta de Nefrologia do nosso hospital) e 
25,8% externa ao hospital (outros hospitais, nefrologistas, centros de diálise). 
Eram seguidos na consulta de nefrologia em média X -Tinham uma média de 
Hb 11.3±2.8 de gr/dl, e média de albuminémia de 3.2±0,78. Destes 62 doen-
tes, 25 mantêm -se em vigilância na consulta de nefrologia, 37 iniciaram TSFR, 
16 optaram por hemodiálise, 20 por diálise peritoneal e um foi transplantado 
pré – emptive. Dos 229 doentes que iniciaram terapêutica dialítica no nosso 
serviço de nefrologia, 209 Hemodiálise (91%) e 20 diálise peritoneal (9%), 
apenas 15,7% (36 doentes) foram referenciados à consulta de opções. Este 
trabalho apresenta uma proposta desenvolvida num hospital central com 
vista a qualificar a atenção ao doente com DRC, procurando construir uma 
medicina baseada na autonomia existencial dos indivíduos. As mudanças 
necessárias para adopção desta estratégia implicam a reedificação do método 
de trabalho e do paradigma da relação entre os profissionais e os doentes.

 PO -SA130 

ANGIOSSARCOMA EPITELIÓIDE EM FÍSTULA ARTERIOVENOSA: 
UMA COMPLICAÇÃO RARA EM HEMODIÁLISE

Catarina Romãozinho (1); Luís Escada (1); Andreia Borges (1); Manuel Fonseca (2); 
Fernando Macário (1)

(1) Diaverum – Unidade de Aveiro / Dialave / Aveiro / Portugal
(2) Serviço de Cirurgia Vascular / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

As complicações envolvendo o acesso vascular constituem a principal causa 
de morbilidade nos doentes em programa regular de hemodiálise (HD). 
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Apresenta -se um caso clínico de um doente do sexo masculino, 73 anos de 
idade, com Insuficiência Renal Crónica secundária a Pielonefrite Cróníca Liti-
ásica em programa regular de HD há 6 anos (Maio 2004), com antecedentes 
de cardiopatia isquémica; hipertensão arterial e flutter auricular. Da sua 
história de acessos vasculares, destaca -se a necessidade de construção de 
múltiplos acessos: fístula arteriovenosa (FAV) radial esquerda em fase pré-
-dialítica (Novembro 2003) com disfunção primária; FAV flexura esquerda 
(Dezembro 2003) funcionante durante 3 anos; FAV flexura direita (Outubro 
2006) condicionando síndrome de roubo e hipertensão venosa, com neces-
sidade de cirurgia de redução de débito (Março 2007) e angioplastia de 
estenose da veia de drenagem (Maio 2007), com resolução parcial das 
queixas, mantendo edema crónico da mão e braço direitos; catéter venoso 
central tunelizado colocado na veia jugular interna direita (Dezembro 2007) 
por baixa eficácia dialítica de FAV flexura direita; prótese vascular braço 
esquerdo (Julho 2009), constituindo o acesso em utilização até ao momento 
actual. Em Agosto de 2010, verifica -se aparecimento de sinais inflamatórios 
exuberantes a nível da FAV flexura direita não funcionante há 2 anos e meio. 
Após período de 3 semanas de antibioterapia empírica em ambulatório 
(ceftazidima e vancomicina), assistiu -se a uma evolução favorável do quadro 
descrito, mantendo, no entanto, uma tumoração friável caracterizada, pela 
equipa de Cirurgia Vascular, como um pseudoaneurisma da vertente venosa 
da FAV trombosada, sem risco de rotura. Após vários episódios de hemor-
ragia local e aumento considerável das suas dimensões nos 2 meses subse-
quentes, foi finalmente submetido a excisão da referida tumoração (Outubro 
2010), cujo resultado anatomopatológico revelou tratar -se de um angiossar-
coma epitelióide com 4,5 cm de maior diâmetro. Faleceu 2 meses após o 
estabelecimento do diagnóstico histológico com doença metastática, sem ter 
iniciado terapêutica adjuvante. O angiossarcoma trata -se de uma neoplasia 
maligna de tecidos moles rara (compreendendo menos de 1% de todos os 
sarcomas na vida adulta), com origem vascular, sendo caracterizada por um 
curso particularmente agressivo, com uma elevada taxa de metastização à 
distância e baixa sobrevida (10 a 15% aos 5 anos). A sua localização envol-
vendo o acesso vascular para HD é muito pouco frequente, havendo apenas 
dois casos descritos na literatura. Os autores pretendem, com o relato do 
presente caso clínico, alertar para a possibilidade de desenvolvimento desta 
complicação do acesso vascular extremamente rara mas altamente letal.
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DESNUTRIÇÃO EM HEMODIÁLISE – A ESCOLHA DOS PARAMETROS 
DETERMINA A PREVALÊNCIA

Ana Catarina Moreira (1); Luis Filipe Carvalho (2); Augusta Silva Gaspar (2)

(1) Dietetica / Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa / Lisboa / Portugal 
(2) Nephrocare Restelo / Fresenius Medical Care / Lisboa / Portugal

Os doentes a em programa regular de hemodiálise apresentam elevados 
níveis de desnutrição calórico -proteica. As guidelines preconizam a avalia-
ção nutricional por rotina e sugerem a aplicação de alguns parâmetros 
antropométricos e bioquímicos. O objectivo deste estudo foi comparar a 
prevalência de desnutrição numa população a realizar hemodiálise conso-
ante os parâmetros seleccionados. Metodologia: Estudo transversal onde 
foram excluídos os doentes que apresentavam inflamação (PCR>10mg/dl) 
ou realizavam diálise há menos de 3 meses. Foram avaliados os parâme-
tros antropométricos, peso, índice de massa corporal, percentagem de 
perda de peso há 3/6 meses e perímetro geminal. A capacidade funcional 
foi avaliada por dinamometria de preensão e foi aplicado o SGA adaptado 
à patologia (DMS_SGA). A avaliação dos parâmetros analíticos incluiu os 
valores de albumina e nPNA. Resultados: Foram incluídos 69 doentes, 
sendo 36 do género masculino. Apresentavam 65,32± 16,86 anos de ida-
de, com tempo médio de realização de hemodiálise 67,94 ± 64,24 meses, 
31,88% tinham Diabetes Mellitus. Quanto aos parâmetros analisados 
verificou -se que 66,7% apresentavam força de preensão inferior ao reco-
mendado para a idade e género (50% do +percentil 50), segundo o DMS_
SGA 61% classificavam -se como desnutridos, 44,9% apresentavam IMC 
inferior às recomendações para a patologia, 40,9% apresentavam valores 
de nPNA inferiores as guidelines, 29% dos doentes apresentavam valores 
de perímetro geminal inferior, quanto à percentagem de perda de peso 
apenas 4 doentes apresentaram valores significativos. Utilizando 2 ou 3 
parâmetros nas diferentes combinações verificamos prevalência de desnu-
trição entre 44,92 e 4,34 % e 33,33 e 2,89% respectivamente. Conclusão: 
dada a amplitude na prevalência de desnutrição dependendo dos parâme-
tros utilizados para a sua caracterização e de modo a pode comparar 
diferentes populações a selecção dos parâmetros deve ser uniformizada.
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SOBREVIVÊNCIA DOS DOENTES DIABÉTICOS EM DIÁLISE: 
UMA REALIDADE DIFERENTE

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

(1) Serviço de Nefrologia / Unidade Local de Saúde Castelo Branco / Castelo Branco / 
Portugal

Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) é a primeira causa conhecida de 
Doença Renal Crónica Terminal (DRCT). Os diabéticos em diálise apre-
sentam sobrevidas inferiores aos não diabéticos principalmente pelo 
elevado risco cárdio -vascular associado à diabetes. Objectivo: O objec-
tivo deste estudo foi analisar a nossa experiência no tratamento dos 
doentes diabéticos em diálise. Material e métodos: Estudou -se pros-
pectivamente um total de 382 doentes com DRC 5, que iniciaram diá-
lise entre 01/01/2003 e 30/11/2010, analisando -se a sobrevida, causas 
de mortalidade e as seguintes variáveis (à data de início da técnica): 
idade, peso corporal, tempo seguimento prévio em consulta de Nefro-
logia, comorbilidades, etiologia da DRC, função renal, hemograma, 
cinética do ferro, PTHi, produto fosforo -cálcio, albumina sérica, coles-
terol total, ECG e fracção de ejecção. Constituíram -se 2 grupos (Grupo 
A – Não Diabéticos/ND; Grupo B – Diabéticos/D), que foram comparados 
por análise estatística com recurso ao teste t de Student, teste do 
Qui -quadrado e teste de Kaplan -Meier na análise de sobrevida. Resul-
tados: Na população estudada a idade média dos doentes foi 69,1±14,1 
anos, o tempo médio de follow up de 27,1±24,1 meses, 61,0% eram do 
sexo masculino e 39,3% eram diabéticos (n=150). Nos ND a etiologia 
da DRC foi: 51,6% Indeterminada/HTA, 13,4% Pielonefrite Crónica e 
11,5% Glomerulonefrite. Relativamente às características e comorbilida-
des ao início do estudo, os dois grupos mostraram -se semelhantes, 
excepto maior incidência do sexo masculino nos ND (p=0.013) e maior 
frequência de história prévia de AVC nos D (p=0,006); eram portadores 
de Acesso Vascular 46,7% dos ND vs 58,2% dos D (p=0,039). Na 
análise da sobrevida aos 12, 36 e 72 meses obteve -se respectivamen-
te 76,4%, 57,9% e 35,4% nos ND, e 81,3%, 59,7% e 38% nos D, sem 
diferença significativa entre ambos (p=0,94). As principais causas de 
mortalidade foram Patologia Infecciosa 36,3% ND vs 45,3% D, Indeter-
minada 17,6% ND vs 25,0% D, Patologia cárdio -vascular 14,3% ND vs 
21,9% D e Neoplasia 7,7% ND vs 3,1% D. Dentro do grupo dos D 
observaram -se piores sobrevidas nos doentes com antecedentes de 
cardiopatia (p=0,000), de vasculopatia (p=0,009), sem hiperparatiroi-
dismo (p=0,003) e com alterações no ECG (p=0,004). Conclusão: Na 
população estudada os 2 grupos não apresentaram diferenças nas 
variáveis analisadas, excepto maior frequência de história prévia de 
AVC nos D; na sobrevida não houve diferenças entre os grupos; a 
principal causa de morte nos D foi a patologia infecciosa (45,3%), 
surgindo as causas cárdio -vasculares em terceiro lugar (21,9%). Os D 
com antecedentes de cardiopatia, vasculopatia e sem hiperparatiroidis-
mo apresentaram piores sobrevidas.
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DOENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E DESFRIBILHADOR 
EM HEMODIÁLISE

Patricia Quadros Branco (1); Olena Sharapnova (1); Octavia Valdez Fonseca (1); Ana 
Almeida (1); Helena Palmeirim (1); Sucinda Passas (1); Lurdes Venâncio (1); Luis Filipe 
Carvalho (1); Augusta Silva Gaspar (1)

(1) Nephrocare Restelo / Fresenius Medical Care / Lisboa / Portugal

Com o envelhecimento da população, a aplicação extensiva das técni-
cas de intervenção cardíaca e a melhoria da mortalidade imediata 
destes doentes, tem com resultado um número de sobreviventes em 
que a insuficiência cardíaca avançada se combina com a insuficiência 
renal e passaram a fazer parte dos doentes em terapêutica dialítica. 
São doentes com comorbilidades múltiplas, portadores de dispositivos 
médicos variados para controlo da função cardíaca e arritmias poten-
cialmente fatais. Analisámos as características dos nossos doentes que 
fizeram diálise e que eram portadores de desfibrilhador (CDI). Assim 
foram avaliados 7 doentes (6 homens e 1 mulher): Estes doentes estão 
em terapêutica dialitica em média 29,7 M (1 -160 M); Idade média 71,7 
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A (56 - 86 A); Todos são ex -fumadores; têm história de HTA e Dislipi-
démia; Diabetes tipo 2 insulinotratada – 3/7; Antecedentes de EAM – 6/7 
– 6 submetidos a angioplastia e 2 a CABG; Fibrilhação auricular – 6/7; 
ACO – 5/7; Antiagregação 7/7. Arritmias ventriculares documentadas 
– 5/7 antes de iniciar HD e 2 já em HD. À entrada em HD 3 doentes 
eram portadores também de resincronizadores. Durante o período dia-
lítico estes doentes apresentaram várias complicações: Um teve epi-
sódio de paragem respiratória atribuída a síndrome de 1º uso e resol-
vido após alterações na estratégia dialítica. 3 doentes apresentaram 
disparos do CDI relacionados com Infecções respiratórias. 2 tiveram 
disparos do CDI na 1ª h de hemodiálise, tendo sido reanimados.1 
doente teve paragem cardíaca na sequência de sépsis, hiperkaliémia 
e acidose metabólica. Não houve disparo do CDI. Recuperou após 
resolução do quadro infeccioso. As hemorragias digestivas também 
contribuíram para as comorbilidades graves – estando presentes em 4 
doentes e que levaram à paragem da ACO em 3. O outro doente fez 
ressecção do cólon direito por isquémia. 6 dos doentes fazem doses 
elevadas de estimulantes da eritropoiese e ferro ev e 1 tem valores 
elevados de Hb atribuídos a policitémia secundária a doença pulmonar 
obstrutiva. Apenas um doente apresentava valores de K dentro do 
valor normal - baixo préHd. Todos os outros tinham pré -HD valores > 
5,5 mEq/ml. Os valores de cálcio pré -HD estavam dentro dos valores 
normais. Todos estes doentes tiveram vários internamentos. As causas 
foram arritmias, infecções respiratórias, hemorragias digestivas. 4 fale-
ceram – 2 nos primeiros meses de diálise – 1 com sépsis a partir de 
úlceras dos M.Inf e outro por FV durante a HD. 1 doente – 1 ano após 
HD também por TV durante a diálise. O outro doente teve morte súbi-
ta no domicilio, num fim de semana e presumivelmente também de 
causa arrítmica. Em resumo: Trata -se de doentes de alto risco cardía-
co, cujo manejo na HD é complicado pelas várias intercorrências que 
apresentam. Mesmo com CDI a patologia arrítmica contribuiu para a 
sua morbilidade e mortalidade assim como as complicações relaciona-
das com a anticoagulação.
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DIÁLISE AUTÓNOMA LONGA NOCTURNA: EXPERIÊNCIA NEPHROCARE 
LUMIAR

Patrícia Branco (1); Jose D Barata (1); Sónia Figueiredo (1); Susana Borges (1); Carla 
Rocha (1); Sandra Santana (1); Liliana Carvalho (1)

(1) DALN / Nephrocare Lumiar / Lisboa / Portugal

A diálise autónoma longa nocturna (DALN) iniciou a sua actividade em 
Lisboa a 28/07/08. Foi opção dos doentes o inicio da DALN. Foram 
tratados 8 doentes, 3 homens, 2 raça negra, com uma média de idades 
de 44.8 ±13.7 anos, com um período de ensino médio de 50d. A media-
na do tempo de TSFR era de 67m (11 -204m) quando iniciam a DALN. 
Três doentes já fizeram diálise peritoneal anteriormente, três já estive-
ram transplantados e os restantes só fizeram hemodiálise. A serologia 
viral relevante para hemodiálise é negativa. Um doente tem doença 
cardiovascular conhecida. Seis estão em lista activa para transplantação 
renal. A Hemodiálise dura 420 minutos, e decorre durante a noite 3*/
semana. Utilizam -se monitores fresenius 5008, e filtros de Polisulfona 
FX50, 80 e 100, com débito sangue 250 – 350 ml/min, dialisante para 
razão 1/4, Na 138 mmol/l, Bicarbonato 32 mmol/l, K 2 mmol/l, Calcio 1,5 
mmol/l, Glucose 100. Heparinização do circuito com carga 20U/kg e 
manutenção 8 -17U/Kg/h. Sete doentes são autónomos na punção do 
acesso vascular. Nestes 29m de actividade DALN não morreu nenhum 
doente, não houve intercorrências hemorrágicas, nem acidentes intra-
dialiticos graves. A taxa de internamentos foi de 0,17/doente/tempo de 
tratamento com DALN. Houve uma melhoria da qualidade de vida dos 
doentes (MOS SF 6 e QUESTIONÁRIO KDQOL -SF 1.3), nenhum faz tera-
pêutica antidepressiva. Nenhum doente abandonou o programa, dois 
doentes foram transplantados. Nestes meses houve uma adequada edi-
cácia de diálise (KT/V 1.47 vs 2,28). Todos os doentes melhoraram 
parametros nutricionais (nPCR 1.06 vs 1.36 gr/Kg/d) e aumentaram sig-
nificativamente de peso. A DALN permitiu uma redução progressiva e 
mantida, com posterior suspensão da terapêutica hipotensora (apenas 
a doente que iniciou há 5 meses mantêm), redução do consumo de 
agente estimulador da eritropoiese (126 vs 80.1 UI/kg/s) sem diferenças 
na hemoglobina/mês de DALN (11.56 vs 11.91 gr/dl, pns). A DALN associou-
-se a fosfatémia < 5.5 mg/dl, e a estimulação PTHi. Neste grupo de 
doentes em hemodiálise a DALN teve boa adesão, melhorou parâmetros 

nutricionais, permitiu reduzir quelantes do fósforo. A DALN associou -se 
a um adequado controle tensional, redução da terapêutica hipotensora, 
redução do consumo de AEE e melhorou a qualidade de vida dos 
doentes. È necessário definir e individualizar a adequada concentração 
cálcio no dialisante e comparar com grupo controle.
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METFORMINA – O REVERSO DA MEDALHA

Clara Santos (1); Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Sónia Sousa (1); João Carlos 
Fernandes (1); Joaquim Seabra (1)

(1) S. Nefrologia / CHVNG/E / VN Gaia / Portugal

A acidose láctica (AL) é uma rara mas grave complicação do tratamen-
to com metformina, com uma taxa de mortalidade descrita de 50%. A 
hemodiálise (HD) é um tratamento eficaz dado que corrige a acidose 
e também remove eficientemente a metformina. Este estudo retrospec-
tivo descreve os casos de AL pela metformina observados por um S. 
de Nefrologia de Janeiro a Dezembro de 2010. Foram identificados 15 
doentes com AL pela metformina, 4 homens e 11 mulheres, todos com 
história de DM tipo2. A idade média foi de 74,3 + 9,4 anos. A dose 
diária de metformina foi de 1g, 2g e 3g em 13%, 53% e 13% dos casos, 
respectivamente. 40% dos doentes (n=6) tinham insuficiência renal 
crónica (IRC), com PCr: 1,6 + 0,4mg/dL. Todos os doentes sofreram 
intercorrências que conduziram a insuficiência renal aguda (IRA) e con-
sequente acumulação de metformina. Os factores precipitantes identi-
ficados foram deplecção de volume intravascular (67% dos casos, n=10), 
hipotensão arterial (47%, n=7), uso de AINE´s (13%, n=2) e contraste 
radiológico (7%, n=1). Os sinais e sintomas mais frequentes à admissão 
foram náuseas ou vómitos (60% dos casos, n=9), astenia (53%, n=8), 
dor abdominal (40%, n=6), diarreia (40%, n=6), anorexia (40%, n=6), 
oligúria (27%, n=4), hipoglicemia (27%, n=4) e dispneia (13%, n=4). 
O valor médio de pH foi de 7,16+0,12 e de lactatos de 10,0 +4,6mmol/L. 
73% dos doentes necessitaram de HD (media 2 sessões). A taxa de 
mortalidade foi de 7% (n=1). 73% (n=11) apresentaram recuperação 
total e 13% (n=2) parcial da função renal. Um doente manteve -se em 
HD crónica. A comparação dos dois grupos de doentes com IRC e com 
função renal prévia normal não identificou diferenças significativas 
(p>0.05) em relação à necessidade de hemodiálise e recuperação da 
função renal.Na nossa série, 60% dos casos tinham disfunção renal 
prévia. Isto sugere que não só a IRC, como também factores predispo-
nentes de IRA deverão constituir contra -indicações relativas ao uso de 
metformina. A associação da metformina com iECA, ARA II, diuréticos 
ou AINE´s representa uma combinação perigosa, principalmente nos 
casos de hipotensão arterial ou deplecção de volume. A AL associada 
à metformina é uma condição severa e potencialmente fatal que pode 
ser evitada. Salienta -se a importância de identificar os doentes em 
risco e a necessidade de suspender a metformina ou qualquer outro 
fármaco potencialmente comprometedor da dinâmica intraglomerular 
nos doentes em risco de desidratação ou de desenvolver IRA. Apesar 
da severidade do quadro, o prognóstico será favorável com a rápida 
instituição de tratamento dialítico.
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CARACTERIZAÇÃO DE FACTORES CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO 
DO PESO SECO EM DOENTES EM HEMODIÁLISE

Pedro Aguiar (1); Fernanda Silva (1); José Queirós (1); António Cabrita (1)

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

A optimização do peso seco (PS) nos doentes em programa regular de 
hemodiálise (PRHD) é maioritariamente determinada pela avaliação clí-
nica do nefrologista responsável. A bioimpedância permite de forma não 
invasiva quantificar e descriminar a distribuição dos fluídos entre os 
compartimentos celulares e extracelulares. Objectivo: Caracterizar o esta-
do de hidratação de uma população de doentes em HD e identificar 
factores condicionantes da adequada avaliação clínica. Pacientes e méto-
dos: Estudo transversal de 35 doentes em PRHD sob acompanhamento 
pelo mesmo Nefrologista. A determinação do estado de hidratação foi 
obtida através da avaliação por bioimpedância multifrequência de corpo 
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inteiro efectuada 5 minutos antes da 2ª ou 3ª sessão de HD da semana. 
O cálculo da resistência dos componentes celulares e extracelulares, 
baseado no modelo Cole -Cole, possibilitou a quantificação do excesso 
de volume extracelular no momento da avaliação e estimar o seu valor 
no final da HD. Resultados: Avaliaram -se 35 doentes (23H/12M) com 
uma idade média de 59,2 ± 16,0 anos, com um tempo médio em PRHD 
de 47,1 ± 64,7 meses. O índice de massa corporal (IMC) era 26,9 ± 6,4, 
com uma percentagem de massa gorda de 36,7 ± 12,9. Todos os doen-
tes estavam medicados com anti -hipertensores (n - 3,2 ± 1,1). O valor de 
pro -BNP médio era de 12370,5 ± 24929,4 pg/mL. O excesso de volume 
antes da sessão de HD era de 2,1 ± 2,2 L (correspondendo a 3,1 ±3,0% 
do peso corporal total), com uma pressão arterial sistólica (TAs) de 
133,3 ± 20,9 mmHg. Quatro doentes apresentavam -se desidratados ( -0,7 
± 0,4 L, IMC 36,0 ± 12,2, TAs 120,5 ± 27,8 mmHg, massa gorda 46,7 ± 
17,0%), e 12 doentes com excesso de volume ≥2,5L (IMC 24,5 ± 8,8; 
TAs 136,4 ± 21,0 mmHg, massa gorda 29,2 ± 9,3 %). No final da sessão 
a hidratação média estimada era de 0,2 ± 2,2L (0,5 ± 3,3%), com 42,9% 

dos doentes desidratados ( -1,6 ± 1,0 L; min:  -3,9, max:  -0,1L) e 57,1% 
hiperhidratados (1,7±1,8 L; min: 0,2, max: 6,9L). Dos 35 doentes, 10 
tinham ≤  -1L no final da HD (IMC 31,7), e 9 ≥1,0L (33% com ≥ 2,5L). Não 
foram registadas quaisquer intercorrências no período dialítico nestes 
doentes. Encontrou -se uma correlação negativa entre o estado de hidra-
tação e o IMC no final da HD (r -  -0,36, P 0,035), não havendo relação 
com a percentagem de massa gorda. Apesar de haver uma tendência 
(r - 0,45, P 0,078) não foi evidente uma correlação entre o estado de 
hidratação e valores de pro -BNP. Não se encontraram diferenças entre 
géneros nem correlação com a idade do doente, ou tempo em HD. 
Conclusão: A avaliação clínica do estado de hidratação nos doentes em 
HD parece ser influenciada pelo IMC. A ausência de correlação dos 
valores de pro -BNP e da percentagem de massa gorda com o estado 
de hidratação (divergente de estudos prévios) poderá estar relacionada 
com a dimensão da amostra. A avaliação periódica por bioimpedância 
poderá contribuir para uma optimização do peso seco dos doentes em 
HD e reduzir o número de complicações associadas.
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