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APELINA E A MORTALIDADE CARDIOVASCULAR EM DIABÉTICOS TIPO 2 
COM DOENÇA RENAL: NOVOS CONCEITOS NUM VELHO PROBLEMA

Ana Paula Silva (1): Ana Pinho (1); Carla Viegas (4); Claudia Silva (2); Nélio Santos 
(2); André Fragoso (1); Ana Camacho (3); Patricia Guilherme (3); Nelson Tavares (3); 
Marilia Faísca (1); João Ataíde (2); Ilidio Jesus (3); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Serviço de Patologia Clínica / Hospital de Faro E. P.E / Faro / Portugal
(3) Serviço de Cardiologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(4) Centro Ciências do Mar do Algarve / Universidade do Algarve / Faro / Portugal

A doença cardiovascular na doença renal tem uma patogénese complexa. Nos 
últimos anos, há alguma evidência de que o tecido adiposo branco, tem a 
capacidade de sintetizar e secretar várias hormonas (adipocinas): a visfatina, 
resistina e a apelina, que poderão estar implicadas neste eixo cardio -renal. O 
objectivo do nosso estudo foi avaliar a associação da apelina -36 com os 
factores de risco não tradicionais e o seu impacto na mortalidade cardiovascular 
em diabéticos tipo 2 com doença renal ligeira a moderada. Foram incluídos 
78 diabéticos tipo 2 (f=30, m=48), com idade média de 61.9 anos e com 
filtrado glomerular médio estimado (TGFe) de 43.5ml/min. Foram distribuídos 
por três grupos de acordo com os valores de apelina -36: G1 (apelina ≤99 pg/
mL n=26); G2 (apelina= 100 a 325 pg/mL n=26); G3 (apelina ≥ 326 pg/mL n= 
26). Avaliaram -se os seguintes parâmetros laboratoriais: (inflamação (IL6), 
insulinorresistência (HOMA -IR), adipocinas (Log - resistina, Log - visfatina, adi-
ponectina), stress oxidativo (oxLDL), e ainda, a pressão de pulso (PP), o índice 
de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) e a espessura do complexo íntima-
-média da carótida (EIM). Utilizou -se a ANOVA para comparar as distribuições 
das variáveis entre os grupos. Na análise de sobrevivência foi utilizado o 
método de Kaplan -Meier. Houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os três grupos, tendo o G1 valores mais elevados de IMVE (p=0.0001), PP 
(p=0.0001), EIM (p=0.0001), HOMA -IR (p=0.0001), IL6 (p= 0.0001), Log visfatina 
(p= 0.0001), Log resistina (p= 0.0001), oxLDL (p=0.0001) e resultados mais 
baixos de adiponectina (p=0.0001) e de filtração glomerular (p=0.0002). Em 
relação à sobrevivência aos 38 meses, verificou -se que o G1 (36%) apresentou 
pior sobrevida, quando comparado com G2 (66.7%) e G3 (100%) (logrank test 
= 23.45 p=0.0001). No nosso estudo valores baixos de apelina constituem 
um fator de risco de mortalidade cardiovascular em diabéticos tipo 2 com 
doença renal moderada a ligeira. Serão necessários novos estudos para avaliar 
se a apelina é um fator cardioprotetor e como interage com os outros factores 
não tradicionais de risco cardiovascular na doença renal.
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PRESSÃO DE PULSO: IMPLICAÇÕES NA MORTALIDADE CARDIOVASCULAR 
EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL LIGEIRA A MODERADA.
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Diversos estudos epidemiológicos têm demonstrado que a pressão de pulso 
(PP) é um fator de risco independente de doença cardiovascular. A PP tem 
sido associada à rigidez arterial e resulta da modificação das propriedades 
da parede vascular. São vários os mecanismos envolvidos no processo, como 
a inflamação, o metabolismo mineral, a insulinorresistência, o stress oxidativo 
e algumas adipocinas. O objectivo do nosso estudo foi avaliar a associação 
da PP com os factores de risco não tradicionais e o seu impacto na morta-
lidade em diabéticos tipo 2 com doença renal moderada a ligeira. Foram 
incluídos 96 diabéticos tipo 2 (f=40, m=56), com idade média de 63.9 anos 
e com filtrado glomerular médio estimado (TGFe) de 41.5 ml/min. Foram 
distribuídos por três grupos de acordo com a pressão de pulso (PP): G1 (PP≤ 
34 mmHg, n=34), G2 (PP= 35 a 59 mm, n=33) e G3 (PP≥60 mmHg, n= 36). 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais entre os quais: inflamação 
(IL6), a insulinorresistência (HOMA -IR), metabolismo mineral (fósforo, PTH, 
vitamina D), stress oxidativo (OxLDL) e a adiponectina Utilizou -se a ANOVA 
para comparar as distribuições das variáveis entre os grupos. Na análise de 
sobrevida. Utilizou -se o método de Kaplan -Meier. Analisou -se através da 
curva ROC a capacidade preditiva da PP em relação à mortalidade. bO G3, 

com maior PP, apresentou valores mais elevados de: fósforo (p=0.0001), 
PTH (p= 0.0001),HOMA -IR (p=0.0001), IL6 (p= 0.0001), OxLDL (p=0.0001), 
IMVE (p=0.0001) e valores mais baixos de adiponectina (p=0.0001) e TGFe 
(p=0.040). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
nas restantes variáveis. Analisámos ainda a sobrevida aos 34 meses dos 3 
grupos. Verificou -se que o G 3 (37 %) apresentou pior sobrevida, quando 
comparado com G1 (89 %) e G2 (86 %) (logrank test = 33.59 p=0.0001). A 
PP mostrou ser preditiva da mortalidade (curva AuROC = 0.899 p=0.0001). 
No nosso estudo a pressão de pulso aumentada está associada a outros 
factores não tradicionais de risco cardiovascular e está associado à mortalidade 
cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença renal.
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IDENTIFICAÇÃO DE FATORES PREDITIVOS DE PERITONITE 
EM DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

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

(1) Nefrologia / CHVNGaia/Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

Introdução: A peritonite é a principal complicação da diálise peritoneal (DP) e 
a que mais impacto tem na morbilidade e mortalidade associadas à técnica. 
No âmbito da prevenção das peritonites, a identificação de factores preditivos 
do seu aparecimento poderá ter um papel importante.Objetivo: Avaliar possíveis 
fatores preditivos do desenvolvimento de peritonites em doentes em programa 
de diálise peritoneal. Material e métodos: Realizou -se um estudo de coorte 
longitudinal retrospetivo de todos os doentes em programa de DP entre os 
anos de 1998 e 2011. Variáveis demográficas e clínicas foram avaliadas com-
parativamente entre os doentes que tiveram pelo menos um episódio de 
peritonite e os doentes que nunca tiveram peritonite. Na análise estatística, a 
comparação dos fatores foi realizada com os testes do qui -quadrado, teste t 
de student e teste de Mann -Whitney. Na análise comparativa longitudinal 
univariada e multivariada foram utilizados os testes de log -rank e modelo de 
regressão de Cox, respetivamente. Um p menor que 0.05 foi considerado como 
estatisticamente significativo. Resultados: Estudámos 122 doentes com idade 
média de 53±15 anos, 61% do sexo masculino, 16% diabéticos, com uma média 
de tempo de permanência em DP de 23 meses (mínimo=1 mês e máx. 104 
meses). Foram identificados 140 episódios de peritonite em 58 doentes, obtendo-
-se uma taxa global de 0,58 peritonite.doente.ano (1 episódio por cada 20,6 
meses). Quarenta e oito por cento dos casos de 1ª peritonite foram observados 
nos primeiros 12 meses de tratamento. A ocorrência de peritonites não se 
correlacionou com o género, a idade, primeira modalidade de tratamento de 
substituição da função renal, modalidade de DP, função renal residual e D/P 
Cr à data do início da técnica. Na análise multivariada pelo modelo de regressão 
de Cox, a opção imperativa por DP em comparação com a opção livre, foi 
preditiva do desenvolvimento de peritonite (HR=2.4, p<0.01).Discussão: Na 
população em estudo, o início de DP por opção imperativa, geralmente por 
falta de acessos vasculares para hemodiálise, foi o único fator significativamente 
preditivo do desenvolvimento de peritonites. Estes doentes poderão beneficiar 
de um treino mais intenso e de uma vigilância mais apertada. Porventura, os 
doentes que optam livremente pela técnica poderão ter uma maior motivação 
e precaução, resultando numa menor incidência de peritonites. O fato de 48% 
dos casos de 1ª peritonite ocorrerem durante o 1º ano de DP também salienta 
a importância de um ensino e vigilância mais intensivos no período inicial de 
tratamento, estimulando o empenho e responsabilização do doente no auto-
cuidado. Conclusão: A ocorrência de peritonites é maior nos doentes que fazem 
DP por ausência de alternativa do que nos que optaram livremente por DP. 
Estes doentes poderão beneficiar de um treino mais intenso, e de uma vigilância 
mais apertada.
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INFECCÃO POR CITOMEGALOVIRUS NA SOBREVIVÊNCIA 
DO RECEPTOR DE TRANSPLANTE RENAL DE IDADE AVANÇADA: 
USO DE VALGANCICLOVIR VS. TERAPIA PRECOCE.

Flavio Ferreira Morong (1); Enrique Huertas Luna (1); Rocio Gallardo Martinez (1); 
Guadalupe Garcia Pino (1)

(1) Nefrologia / Hospital Infanta Cristina / Badajoz / Espanha

Introdução: A Infecção por CMV é um problema de alto impacto não apenas 
pela co -morbidade que causa, mas pelos efeitos indiretos que têm sido 
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associados.A Infecção por CMV no transplante renal com serologia D+/R+ 
podem ser indiferentemente tratadas com terapia precoce ou profilaxis com 
valganciclovir.Estudamos uma população de receptores > 55 anos, onde 
presume -se uma maior co -morbidade, imunossenescência, uso da terapia 
seqüencial, o que pode intensificar os efeitos indiretos secundarios a infecção 
por CMV. Objetivos: Primários: Avaliar a incidência de infecção pelo uso 
de profiláticos (P) vs terapia precoce (T). Sobrevida global e cardiovascular 
comparados entre pacientes com infecção por CMV versus pacientes sem 
“replicação.”. Secundário: complicações hematológicas associadas a cada 
estratégia. eGFR e proteinúria em 6 º mês e 1 ano após o transplante 
associados a cada estratégia preventiva. Materiais e métodos: Analisamos 
uma coorte de 167 transplantos renais desde 2001,>55, D + / R + e pelo 
menos seis meses de seguimento. Foram excluídos aqueles com tratamento 
profilático com ganciclovir ou Ig CMV. O estudo das variáveis quantitativas 
foi realizado pelo teste t de Student ou Mann -Whitney U. Nas variáveis 
qualitativas, foram utilizados chi quadrado ou teste de Fisher quando 
apropriado. Resultados: A incidência de infecção por CMV em T 20, 3% P 
4,6% (p <0,05) e de doença T 7,8% vs P 1,1% (p <0,05). A incidência de 
recaídas após infecção foi T 6% vs P 2,3% (p<0,05). Não houve diferenças 
na incidência de leucopenia ou neutropenia durante os primeiros seis 
meses.O efeito ajustado de valganciclovir sobre essas complicações não 
foi significativo. A taxa de filtrado glomerular foi ligeiramente superior no 
grupo de terapia precoce no primeiro ano, sendo o efeito ajustado de 
valganciclovir sobre o filtrado ou proteinúria não significativo. Os pacientes 
com infecção CMV mostram pior sobrevivência que os pacientes que não 
replicam (Log rank p: 0,029). Isso também ocorre no cardiovascular (Log 
rank p: 0,05). O efeito ajustado de infecção por CMV pela regressão de 
Cox foi OR 2,64 IC 95% 1,06 a 6,5 (p: 0,036). Conclusões: Infecção por 
CMV tem um efeito deletério sobre a sobrevida de pacientes idosos. O uso 
de profilaxia induz um efeito protetor contra a infecção por CMV nesta 
população em comparação com o tratamento precoce. É segura do ponto 
de vista hematologico.Pode desempenhar um papel importante na sobre-
vivência dos pacientes com comorbidade cardiovascular.
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MAGNÉSIO SÉRICO E PRESSÃO DE PULSO EM DOENTES PREVALENTES 
EM HEMODIÁLISE

Anabela Malho Guedes (1); Andreia Cruz (1); Elsa Morgado (1); Ana Pinho (1); André 
Fragoso (1); Patrícia Mendes (1); Ana Paula Silva (1); Isilda Bexiga (1); Pedro Leão 
Neves (1)

(1) Centro de Hemodiálise de Faro / Nephrocare / Faro / Portugal

A rigidez arterial é a maior determinante da pressão de pulso e tem valor 
preditivo para a mortalidade cardiovascular. Estudos recentes associaram 
a deficiência de magnésio ao aumento do risco de rigidez arterial em 
doentes transplantados renais. O objectivo deste estudo é a identificação 
dos factores determinantes da pressão de pulso (PP) na nossa população 
em hemodiálise e verificar se os níveis de magnésio se associam com 
aumento da rigidez arterial. Realizámos um estudo observacional, que 
incluiu todos os doentes estáveis de uma clínica de hemodiálise. Foram 
determinadas as pressões arteriais pré e pós hemodiálise de dez trata-
mentos sucessivos, prévios à colheita analítica. A PP foi calculada pela 
subtracção dos valores médios da pressão da diastólica à pressão sistólica. 
Foi testada a relação entre a PP e inflamação, metabolismo mineral, níveis 
de magnésio, terapêutica com quelantes do fósforo e vitamina D num 
coorte de doentes em hemodiálise. Na análise estatística utilizámos a 
estatística descritiva e a regressão linear múltipla. Foram incluídos 162 
doentes (70 F, 92 M; 19,8% diabéticos), com idade média de 64,1 anos e 
tempo médio em diálise de 58,7 meses. Dos parâmetros avaliados, esta 
população apresentava: proteína C reactiva = 10,8 ± 20,3 mg/L, CaxP = 
37,4 ± 14,0 mg2/dL2, PTH = 442,8 ± 492,7 pg/mL, bicarbonato = 23,8 ± 
2,6 mmol/L, magnésio = 2,2 ± 0,4 mg/dL e PP = 68,9 ± 15,8 mmHg. Cerca 
de metade dos doentes (46,3%) fazia vitamina D, 35,8% estavam medicados 
com quelantes de fósforo com cálcio e 32,7% faziam sevelamero. A regres-
são linear múltipla mostrou correlação entre a PP e a idade (r = 3,782; p 
= 0,001), diabetes (r = 2,714; p = 0,007) e níveis de magnésio (r =  -2,596; 
p = 0,01). Na nossa população, a diabetes, a idade avançada e baixos 
níveis de magnésio predizem elevação da PP. Mais estudos são, no entanto, 
necessários para melhor perceber a relação dos níveis séricos do magnésio 
e a PP, mas também para avaliar se a correcção da magnesemia nos 
doentes em hemodiálise reduzirá a PP e consequentemente os eventos 
cardiovasculares.
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FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR: 
A INFLAMAÇÃO TEM IMPORTÂNCIA?

Iryna Lazenko (1); Márcio Viegas (2); Ana Paula Silva (3); Pedro Neves (3)

(1) Serviço de Medicina 2 / Hospital de Faro E.P.e / Faro / Portugal
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A doença cardiovascular é principal causa de morbilidade e mortalidade 
nos diabéticos tipo 2 e na doença renal crónica. Nos últimos anos a 
inflamação tem sido descrita como um dos determinantes de doença 
cardiovascular nestas populações. O objectivo do nosso estudo foi avaliar 
a relação ente os valores de IL -6 (como marcador inflamatório) e risco 
cardiovascular nos diabéticos tipo 2 com nefropatia diabética. Foram ava-
liados prospectivamente 175 doentes (homens 65.7%) com idade média 
71.6 anos, seguidos na consulta de Nefropatia diabética no período de 
1 -01 -2008 até 31 -08 -2011. Procedeu -se a análise dos seguintes parâmetros: 
idade, género, tempo de evolução de diabetes, índice de comorbilidade 
Charlson (ICC), clearance de creatinina estimada pela fórmula MDRD, pressão 
de pulso (PP), tensão arterial média (TAM), albumina, hemoglobina (Hb), 
insulinorresistência (HOMA -IR), Log Homocisteina, Log Fibrinogénio, Log 
BNP, Log fósforo e Log PTH. Foram distribuídos por dois grupos de acordo 
com média de IL6: G1 (IL6 <4.9 pg/mL n=113) e G2 (IL 6 ≥4.9 pg/mL, n=62). 
Utilizou -se o test T de Student para comparar as distribuições das variáveis 
entre os grupos. Houve diferenças estatisticamente significativas entre os 
dois grupos, sendo o G2 mais idoso (51.9 vs 66.6 anos p=0.0001), com 
valores mais elevados de: ICC (3.9 vs 7.06, p=0.0001),TAM (91.7 vs 98.4 
mmHg,p=0.0001), PP (51.9 vs 66.6 mmHg, p=0.0001), Log homocisteina 
(0.98 vs 1.25 μmol/L, p=0.0001), Log Fibrinogénio (0.56 vs 0.75 p=0.0001), 
Log HOMA -IR (0.38 vs 0.61, p=0.0001), Log Microalbuminúria/Creatininúria 
(1.9 vs 2.3 μg/mg, p=0.0001), Log Fósforo (3.6 vs 4.5 mg/dL, p=0.0001),Log 
BNP (1.95 vs 2.3 pg/mL,p=0.0001), Log PTH (2.1 vs 2.61 pg/mL, p=0.066). 
Entre os grupos não se verificou diferença em relação a Log Hb e Log 
Albumina. Na nossa população o grupo de doentes com os valores mais 
elevados de IL -6 apresentou maior comorbilidade avaliado pelo índice de 
comorbilidade Charlson e maior risco cardiovascular evidenciado por valores 
elevados dos vários marcadores de risco.
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MENOR CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE MAGNÉSIO ASSOCIA -SE A DESNUTRIÇÃO, 
INFLAMAÇÃO E MORTALIDADE NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

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

(1) Clínica de diálise / Nephrocare – Vila Franca de Xira / Vila Franca de Xira / Portugal 
(2) Clínica de diálise / Dialverca / Forte da Casa / Portugal

A hipomagnesemia é um preditor de mortalidade na população em geral. A 
desnutrição e a inflamação associam -se a maior mortalidade nos doentes 
em diálise. O objectivo deste estudo foi avaliar a relação dos níveis séricos 
de magnésio (Mg) pré diálise com a composição corporal avaliada por bio-
impedância, a inflamação e a mortalidade nos doentes em hemodiálise (HD) 
crónica. Foram avaliados dados demográficos, clínicos e bioquímicos basais, 
bem como a composição corporal, e os doentes foram acompanhados por 
um período de 30 meses. Estudámos 206 doentes prevalentes em HD, com 
idade média (± DP) de 63,6 ± 14,3 anos, 45% do sexo feminino, 26% dia-
béticos, com tempo médio em HD de 42,3 ± 38,6 meses. Todos os doentes 
estavam sob hemodiafiltração on -line em pré diluição com uma concentração 
de Mg no dialisante de 1 mmol / L. Foi efectuada análise univariada e mul-
tivariada e um p <0,05 foi considerado significativo. A concentração sérica 
média de Mg foi de 1,36 ± 0,18 mmol / L e nenhum dos doentes apresentou 
hipomagnesemia (Mg < 0,6 mmol / L). Os níveis de Mg correlacionaram -se 
positivamente com a albumina (r = 0,51, p <0,001) e com a razão água 
intracelular / peso corporal (r = 0,44, p = 0,006), um parâmetro obtido na 
análise de bioimpedância e que se associa inversamente com a desnutrição. 
O Mg sérico correlacionou -se negativamente com a proteína C -reativa (PCR) 
(r =  -0,41, p = 0,008). Os doentes com Mg <1,15 mmol / L apresentaram uma 
sobrevida significativamente menor no final do período de 30 meses do 
estudo (p = 0,01). Na análise de Cox, o Mg sérico foi um preditor significativo 
de mortalidade (risco relativo = 0,89, p = 0,02), quando ajustado para a 
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idade, diabetes, tempo em HD, albumina e PCR. Neste grupo de doentes 
prevalentes em HD, menores níveis séricos de Mg pré diálise associaram -se 
a desnutrição, avaliada por bioimpedância, inflamação e mortalidade.
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QUANTO CUSTA A MANUTENÇÃO DE UM ACESSO VASCULAR 
PARA HEMODIÁLISE?

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

(1) Nefrologia / CHVNGaia/Espinho / VNGaia / Portugal

Introdução: A manutenção de um acesso vascular definitivo continua a ser 
um dos maiores desafios no tratamento de doentes em hemodiálise (HD). 
Apesar da importância do acesso vascular, há pouco estudos que investigaram 
o custo associado à manutenção de um acesso vascular. Material e métodos: 
Efetuámos uma análise retrospetiva dos custos associados ao acesso vascular 
dos doentes que iniciaram HD em 2 centros extra -hospitalares entre Janeiro 
de 2005 e Dezembro de 2010 e que se mantiveram no programa pelo menos 
durante 1 ano, tendo como base o 1º acesso vascular. Fomos avaliar os custos 
relacionados com o acesso vascular nos 3 primeiros anos de HD, incluindo 
os custos da cirurgia, exames radiológicos, procedimentos endovasculares, 
internamentos e tratamento das infeções em ambulatório. Na análise estatística, 
foram utilizados os testes do qui -quadrado, teste t Student e o teste Mann-
-Whitney. Um p menor que 0.05 foi considerado como estatisticamente sig-
nificativo. Resultados: Estudámos 126 doentes com idade média de 66 ± 14 
anos, 66% do sexo masculino e 41% diabéticos. Dividimos a população em 
2 grupos, sendo o grupo 1 constituído pelos doentes que iniciaram HD por 
um CVC (n=45) e o grupo 2 pelos doentes que iniciaram por FAV (n=81). Não 
se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos em 
relação à idade (p=0.90), frequência das co -morbilidades estudadas (DM: 
p=0.93, DC: p=0.55, doença arterial periférica: p=0.88 e AVC: p=0.80) e 
tempo médio de HD (3.0 vs 3.3 anos, p=0.31). O custo relacionado com o 
acesso vascular foi significativamente superior no grupo 1 durante os 3 pri-
meiros anos (em média 1994€ vs 727€, p<0.01) e no 1º ano de tratamento 
(em média, 1256€ vs 360€, p<0.01). Dentro do grupo 2, verificou -se um custo 
significativamente superior nos doentes que tiveram necessidade de um CVC 
em relação aos doentes que preservaram a FAV como único acesso vascular 
(3585€ vs 278€, p<0.01). Discussão e conclusão: Este trabalho veio demonstrar 
que o custo associado ao acesso vascular torna -se significativamente menor 
com a construção atempada de um acesso vascular definitivo autólogo. A 
monitorização atenta e a antecipação de complicações que podem levar à 
colocação de um CVC acarretam vantagens económicas, para além dos reco-
nhecidos benefícios clínicos e na sobrevida dos doentes.

CO -SE003 

UM ANO DE EXPERIÊNCIA COM CATETERES DE HEMODIÁLISE DE LONGA 
DURAÇÃO NUMA UNIDADE DE HEMODIÁLISE

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

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

Introdução: Os cateteres de longa duração (CLD) são o acesso vascular (AV) 
temporário de escolha quando se prevê uma utilização com duração superior 
a 3 semanas. São ainda utilizados como AV definitivo nos doentes em que 
foram esgotadas outras opções para AV [fístula arterio -venosa (FAV) ou enxerto 
arterio -venoso (PTFE)]. Em Portugal, segundo os dados disponibilizados pela 
Sociedade Portuguesa de Nefrologia, 20% dos doentes prevalentes em hemo-
diálise (HD) em 2010 possuiam um CLD como AV. Actualmente, na unidade 
de HD de ambulatório do Hospital Garcia de Orta (HGO), cerca de 24% dos 
doentes têm um CLD como acesso definitivo ou como ponte para a construção/
maturação AV definitivo. A utilização deste tipo de AV tem sido associada a 
maior morbi -mortalidade e maiores custos que a FAV ou PTFE. Os autores 
propõem -se fazer uma análise descritiva da sobrevida e das complicações 
associadas ao CLD. Métodos: Efectuado estudo observacional prospectivo dos 
CLD colocados no HGO, na população das unidades de HD da sua área de 
referência [unidades do concelho de Almada (Hospital Particular de Almada e 
Nefrocare Almada) e Seixal (SulDiálise)]. Todos os doentes incluídos no estudo 
colocaram CLD entre 28 de Junho de 2010 e 31 de Dezembro de 2011, com 

follow -up até 31 de Janeiro de 2012. Nesse periodo foram registadas as inter-
corrências relacionadas com o CLD, nomeadamente hemorragia, disfunção e 
infecção. Resultados: Foram colocados 190 CLD em 147 doentes. A maior parte 
dos CLD foram colocados na veia jugular interna (VJI) (73% na VJI direita e 
13% na VJI esquerda). Não se registaram complicações imediatas da colocação 
do CLD. 67% dos CLD foram colocados de novo ou por substituição através 
de fio -guia de cateter provisório. Os restantes foram trocados por substituição 
através de fio guia de outro CLD. 6% foram trocados por disfunção tardia e 
2% por infecção. Foram trocados 19 cateteres por rotura. Cerca de um terço 
dos CLD foram retirados após construção e maturação de AV definitivo. Cerca 
de um quarto dos CLD sairam do estudo por óbito do doente. O tempo médio 
de permanência dos CLD foi 95 dias. Constataram -se 10 casos de bacteriémia 
com provável ponto de partida do CLD, 5 dos quais com necessidade de 
internamento hospitalar e 4 resultando em óbito. 38 cateteres apresentaram 
disfunção tardia com necessidade de aplicação de alteplase intra -cateter (média 
de 6.4 aplicações/1000 dias -cateter). No fim do follow -up existiam 58 cateteres 
colocados e a funcionar. Conclusões: A infecção é a complicação mais temida 
dos CLD. Identificámos ainda outros problemas associados a este tipo de AV, 
como sejam as disfunções tardias por trombose, com necessidade de aplicação 
de agentes trombolíticos, e como a rotura do CLD. Todas estas situações têm 
implicações no que toca a morbimortalidade e custos. No entanto, os CLD são 
um mal necessário em doentes que iniciam HD sem a construção prévia de 
AV dito definitivo, bem como naqueles em que foram esgotadas outras opções 
para AV definitivo.

CO -SE004 

DIABETES MELLITUS PÓS -TRANSPLANTE: FATOR DE RESULTADOS 
CLÍNICOS ADVERSOS?

Patrícia Cotovio (1); Marta Neves (2); Rui Alves (2); Margarida Bastos (3); Carla Batista (3); 
Fernando Macário (2); Alfredo Mota (4);

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Endocrinologia / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal
(4) Urologia e Transplantação Renal / Hospitais Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A diabetes mellitus pós -transplante (DMPT) é uma complicação 
comum nos doentes transplantados renais e tem impacto negativo na sobre-
vivência do enxerto e do doente. Objectivo: Comparar resultados clínicos de 
recetores de transplante renal com diagnóstico de DMPT vs. recetores sem 
DMPT. Material e Métodos: Estudo retrospetivo dos 648 doentes submetidos 
a transplante renal entre 2005 e 2009 na Unidade de Transplantação Renal 
dos Hospitais da Universidade de Coimbra. DMPT, definida pelos critérios da 
American Diabetes Association 2003, diagnosticada em 83 (12.8%) doentes. 
Selecionados 45 doentes com DMPT e 41 recetores -par que não desenvolveram 
DMPT, todos com seguimento mínimo de 6 meses. Comparadas características 
clínicas e laboratoriais durante um seguimento médio de 36.4±17.2 (34.5) 
meses. Resultados: Na data da transplantação, os grupos analisados eram 
semelhantes quanto à idade, género, raça, índice de massa corporal, proporção 
de doentes com hipertensão arterial (HTA) e dislipidémia. Não havia diferenças 
entre os grupos quanto à terapêutica de substituição renal prévia e ao esquema 
terapêutico imunossupressor de indução e manutenção. Os 45 doentes desen-
volveram DMPT 4.4±8.6 (1.6) meses após o transplante, tinham idade média 
54.4±10.8 (54.5) anos, 75.6% do sexo masculino, 15.6% de raça negra. O 
grupo -controlo era constituído por 41 doentes com idade média 48.9±14.4 
(53) anos, 68.3% do sexo masculino, 4.9% raça negra. A função renal (TFG-
-MDRD), proteinúria e proporção de doentes com HTA foram semelhantes nos 
2 grupos aos 6, 12, 24, 36, 48 e 60 meses. A percentagem de doentes com 
dislipidémia aos 6 e 12 meses foi superior nos doentes com DMPT (68.9% 
vs. 43.9%, P=0.019; 69% vs. 47.5%, P=0.048). Os doentes com DMPT apre-
sentaram resultados semelhantes aos seus pares quanto a número de episódios 
de hospitalização (0.57 vs. 0.64 ep./ano, P=NS), rejeição aguda (0.02 vs. 0.08 
ep./ano, P=NS), infeção (0.33 vs. 0.47 ep./ano, P=NS) e evento cardiovascular 
agudo (0.06 vs. 0.05 ep./ano, P=NS).  Durante o seguimento, 21 doentes 
foram transferidos para outras Unidades, 3 doentes não diabéticos perderam 
enxerto (7.3% vs. 0%, P=0.065) e 7 doentes faleceram com enxerto funcionante 
[4 (8.9%) DMPT vs. 3 (7.3%) não diabéticos, P=0.79). Na análise da sobrevida 
livre de eventos (falência de enxerto ou morte com enxerto funcionante), não 
houve diferença entre os grupos (P= 0.418; K -M). Conclusão: Na nossa popu-
lação de recetores de transplante renal, a DMPT não se associou a piores 
resultados clínicos durante um seguimento médio de 3 anos. O prolongamento 
do estudo e a expansão da amostra permitirá uma melhor caracterização do 
impacto da DMPT nestes doentes.
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CO -SE005 

PRESSÃO ARTERIAL, GLICEMIA E MODULAÇÃO COM RADIOFREQUÊNCIA 
DA ACTIVIDADE SIMPÁTICA RENAL

Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (2); Pedro Araújo Gonçalves (2); Manuel Almeida (1); 
Angela Mendes (1); Miguel Mendes (2); José Diogo Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz – CHLO / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço de Cardiologia / Hospital de Santa Cruz – CHLO / Carnaxide / Portugal
(3) Serviço de Anestesiologia / Hospital de Santa Cruz – CHLO / Carnaxide / Portugal

Introdução e objectivo: A HTA associa -se a alteração da homeostasia da 
glucose e insulinoresistência.  A activação crónica do sistema nervoso sim-
pático pode contribuir para esta condição. Recentemente foi descrita a modu-
lação com radiofrequência da actividade simpática renal, aferente e eferente, 
para tratamento da hipertensão arterial resistente. Os autores descrevem os 
resultados preliminares da alteração da pressão arterial e do perfil da glicemia 
após modulação da actividade simpática renal por ablação com radiofrequên-
cia. Doentes e Métodos: Foram submetidos a modulação da actividade dos 
nervos simpáticos renais por ablação com radiofrequência para tratamento 
da hipertensão arterial idiopática resistente 7 doentes (5 homens e 2 mulhe-
res), com PA sistólica ≥ 160 mmHg, em ≥ 2 medições na consulta, sob 
terapêutica com ≥4 fármacos antihipertensores, (incluindo um diurético) após 
a exclusão de causas secundárias de HTA. A média de idades era de 58 ± 9 
anos (42 – 68). Seis doentes tinham o diagnóstico de Diabetes Mellitus, 
estando medicados. A glicemia antes do procedimento era de 143 ± 43 mg/
dl. Todos tinham a função renal adequada para a idade, com eDFG > 60 ml/
min.  Foi cateterizada a artéria femural com 6F. A média da dose de contraste 
foi de 118 ml. A duração média do procedimento foi de 48 minutos. Não 
houve complicações do procedimento. Todos os doentes tiveram alta na 
manha seguinte. Resultados: O tempo médio de follow up após a modulação 
foi de 72,4 dias. Documentou -se uma redução média da glicemia em jejum 
de 153 ± 33 mg/dl para 108 ± 17 mg/dl (N=7, P = 0.009) no primeiro mês, 
e 157 ± 42 mg/dl para 100 ± 8 mg/dl no terceiro mês (N=5, P= 0.027).  A 
PA sistolica, medida no fim do primeiro e terceiro mês, reduziu 24 mmHg 
(de 171 ± 20.5 mg/dl para 147 ± 12.5 mmHg, p= 0.005) e 33 mmHg (de 178 
± 20 mg/dl para 147 ± 12.5 mmHg, p= 0.015) respectivamente. No mapa 
realizado ao mês registou -se uma redução média de cargas sistolicas diurnas 
e nocturnas (pns), e cargas diastólicas nocturnas e diurnas (pns), e norma-
lização ritmo circadiano em quatro doentes. Não houve alterações no peso, 
função renal nem proteinuria no período de seguimento avaliado. Comentários: 
Na nossa série pioneira em Portugal a modulação da actividade dos nervos 
simpáticos renais por ablação com radiofrequência para tratamento da hiper-
tensão arterial resistente foi segura e contribuiu para melhorar o controle da 
PA e optimizar controle glicémico e insulino sensibilidade no período avaliado. 
Este novo procedimento poderá contribuir para modificar o elevado risco 
cardiovascular deste grupo de doentes.

CO -SE006 

INDUÇÃO COM BASILIXIMAB E INCOMPATIBILIDADE HLA

Cristina Outerelo (1); Rita Gouveia (1); Rita Magriço (1); Ana Mateus (1); Pedro Cruz (1); 
Carlos Oliveira (1); Aura Ramos (1)

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

Introdução: O número de incompatibilidades HLA entre os pares dador -receptor 
é considerado um factor relevante na ocorrência de episódios de rejeição e 
na sobrevivência do enxerto renal. Os fármacos deplectores de linfócitos 
demonstraram reduzir a taxa de rejeição em doentes com diferentes riscos 
imunológicos, no entanto, a sua utilização associa -se a um aumento do risco 
de infecções e neoplasias sem tradução na sobrevida do enxerto a longo 
prazo. Desta forma, a indução com inibidores do receptor da IL2 (basiliximab) 
pode ser considerada em determinados receptores, independentemente do 
número de compatibilidades HLA. O objectivo deste estudo foi avaliar a 
eficácia da terapêutica imunossupressora de indução com basiliximab na 
prevenção de episódios de rejeição aguda e na preservação da função renal 
numa população de doentes transplantados sem compatibilidades HLA, mas 
sem outros factores de risco imunológico. Métodos: Foram avaliados retros-
pectivamente os doentes que fizeram imunossupressão de indução com 
basiliximab, entre janeiro de 2007 e janeiro de 2011, relativamente a variáveis 
demográficas, episódios de rejeição e taxa de filtração glomerular (TFG) 
estimada aos 12 e 24 meses, utilizando a fórmula MDRD. Resultados: Neste 

período foram transplantados nesta Unidade um total de 80 doentes, dos 
quais 46 fizeram basiliximab. Foram definidos 2 grupos: grupo A – ausência 
de compatibilidades HLA (n=12); grupo B – presença de pelo menos uma 
compatibilidade HLA (n=34). Não houve diferenças estatisticamente signifi-
cativas entre o grupo A e o grupo B no que diz respeito a sexo (42,0% vs 
23,5% do sexo feminino), idade média (54±12 vs 50±13 anos), raça (67% vs 
85% de caucasianos), tempo de isquémia fria (tempo médio 14,5±4,9 vs 
16,3±4,1 horas) ou sensibilização (PRA=0 em 67% vs 82%). Aos 12 meses, 
a TFG foi de 60±24 ml/min no grupo A e de 55±18 ml/min no grupo B (p=ns); 
aos 24 meses, no grupo A foi de 58±18 ml/min e no grupo B 60±15 ml/min 
(p=ns). A taxa de rejeição comprovada por biópsia foi semelhante nos dois 
grupos: 8% no grupo A (n=1) e 9% no grupo B (n=3). Conclusões: Nesta 
população, submetida a terapêutica de indução com basiliximab, a ausência 
de compatibilidades HLA não se associou a maior risco de episódios de 
rejeição ou a evolução desfavorável da função do enxerto.

CO -SA001 

ESTUDO DE ASSOCIAÇÕES GENÓTIPO -FENÓTIPO NA SÍNDROME 
NEFRÓTICA CORTICORRESISTENTE

Gabriel Miltenyi (1); Ana Rita Sandes (2); Leonor Real Mendes (2); Margarida Almeida (2); 
Fernando Coelho Rosa (3)

(1)  Instituto de Medicina Molecular, FM, UL / Instituto de Medicina Molecular, FM, UL 
/ Lisboa / Portugal

(2)  Unidade de Nefrologia Pediátrica / Hospital Sta Maria, Centro Hospitalar Lisboa 
Norte / Lisboa / Portugal

(3) Instituto de Ciências da Saúde / Universidade Católica Portuguesa / Lisboa / Portugal

Introdução: A síndrome nefrótica corticorresistente (SNCR) ocorre em cerca 
de 10% das crianças com síndrome nefrótica (SN), com evolução para 
doença renal crónica, estádio 5, a longo prazo, em 30 a 40% dos casos. 
Têm sido descritas mutações em vários genes codificadores de proteínas 
estruturais da barreira de filtração glomerular, implicados na patogénese 
de SNCR em crianças e adultos. A caracterização destes casos tem influência 
nas opções terapêuticas, no prognóstico e evolução após transplantação. 
Objectivos: Caracterização genética e clínica de doentes com SNCR procu-
rando estabelecer associações genótipo -fenótipo. População e métodos: 
Na fase inicial deste estudo, procedeu -se à caracterização clínica de crianças 
e adolescentes seguidos na Unidade de Nefrologia Pediátrica do Hospital 
de Santa Maria através da consulta dos processos clínicos e ao estudo 
genético com pesquisa de mutações nos genes NPHS1 e NPHS2 por PCR 
e sequenciação directa. Resultados: Foram analisados 18 doentes não 
aparentados, 11 com SNCR e esclerose segmentar e focal e 7 com SN nos 
primeiros 3 meses de vida (SN congénito). Foram encontradas mutações 
em 10 doentes. Em 6 dos doentes, com síndrome nefrotica congénito, 
detectaram -se mutações do gene NPHS1 em homozigotia ou em heterozi-
gotia composta, das quais 4 são novas mutações. O gene NPHS2 apresentou 
mutações em 4 doentes (um dos quais com inicio de doença na primeira 
semana de vida) sendo 2 destas mutações novas. Conclusões: Nesta fase 
preliminar foram detectadas 6 novas mutações, 4 no gene NPHS1 e 2 no 
gene NPHS2. Uma das mutações do gene NPHS2 foi detectada num doente 
com SN congénito.
Nota: Este estudo integra -se num projecto de investigação em curso, 
apoiado pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia, que visa o estudo 
sequencial de outros genes potencialmente envolvidos no SNCR (CD2AP, 
PLCE1, ACTN4, TRPC6 e INF2) e a elaboração de um registo que contribua 
para o conhecimento de eventuais associações genótipo -fenótipo.

CO -SA002 

FORMAS GENÉTICAS DE SÍNDROME NEFRÓTICA: 
A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DO NORTE DE PORTUGAL

Cátia Pêgo (1); José Fraga (1); Tânia Monteiro (1); Maria Sameiro Faria (1); Teresa Costa (1); 
Paula Matos (1); Liliana Rocha (1); Maria Conceição Mota (1)

(1)  Serviço de Nefrologia Pediátrica / Hospital Maria Pia – Centro Hospitalar do Porto 
/ Porto / Portugal

Introdução: As principais formas genéticas de síndrome nefrótica (SN) 
na infância associam -se a mutações dos genes da nefrina (NPHS1), da 
podocina (NPHS2) e, menos frequentemente, do tumor de Wilm (WT1), 
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da laminina B2 (LAMB2), entre outros. Classificam -se classicamente de 
acordo com a idade de aparecimento em SN congénita (até aos 3 meses 
de idade) e SN infantil (dos 3 aos 12 meses), porém as manifestações 
clínicas podem surgir mais tardiamente. População e métodos: Estudo 
retrospectivo dos doentes com SN congénita e SN cortico -resistente 
submetidos a estudo genético seguidos no Hospital Maria Pia entre 1 
de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2011. Objectivos: caracterização 
clínica, genética e histopatológica da população; descrição dos trata-
mentos e dos resultados obtidos. Resultados: Estudadas 22 crianças: 11 
do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Idade no momento do diag-
nóstico entre 4 dias e 16 anos, valor médio 7,9±6,2 anos. Cinco crianças 
(23%) apresentavam SN congénita, 2 (9%) SN infantil e as restantes 15 
(68%) SN de início tardio. Mutações genéticas em 10 crianças (45%): 6 
no gene NPHS2 e 4 no gene NPHS1. Grupo de SN congénita: 4 crianças 
(80%) com SN tipo Finlandês; idade do diagnóstico entre 4 dias e 2 
meses; evolução para doença renal terminal (DRT) em 4 doentes e início 
de tratamento substitutivo renal (TSR) em média 23 meses após o 
diagnóstico (de 2 meses a 4 anos). Grupo de SN infantil: 2 crianças com 
diagnóstico de esclerose mesangial difusa, ambas com evolução para 
DRT e início de TSR 3 meses após o diagnóstico. Grupo de SN de início 
tardio: idade média do diagnóstico 11,3±4 anos; 7 doentes (47%) com 
mutação do gene NPHS2 (3 com doença de lesões mínimas, 2 com 
glomerulosclerose focal e segmentar e 2 com nefropatia de IgM); resis-
tência à corticoterapia em 100%; remissão da doença em 3 doentes 
(20%) após terapêutica com ciclosporina; ausência de doentes com DRT 
neste grupo. Conclusões: As formas genéticas de SN constituem um 
grupo heterogéneo de doenças, que não permitem correlacionar as mani-
festações histopatológicas com as alterações genéticas de forma consis-
tente. À semelhança do descrito na literatura, também na nossa população 
as formas congénitas de SN se associaram a pior prognóstico.

CO -SA003 

FGF -23, RESISTINA E A VISFATINA: IMPLICAÇÕES SOBRE A PRESSÃO 
DE PULSO EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL LIGEIRA 
A MODERADA

Ana Paula Silva (1); Ana Pinho (1); Cláudia Silva (2); Nélio Santos (2); André Fragoso (1); 
Pedro Sousa (3); Ana Camacho (3); Nelson Tavares (3); João Ataíde (2); Ilídio Jesus (3); 
Fernanda Mesquita (4); Pedro Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Serviço de Patologia Clínica / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(3) Serviço de Cardiologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(4)  Mestrado de Nutrição clínica / Instituto Superior Ciências da Sáude -Egas Moniz / 

Caparica / Portugal

A pressão de pulso (PP) reflecte a rigidez da aorta e das outras grandes 
artérias. É considerada um importante marcador de risco cardiovascular, 
sobretudo em doentes com doença renal crónica. Na génese da rigidez 
vascular existem vários processos associados, como a inflamação, o 
metabolismo mineral, a insulinorresistência, o stress oxidativo e ainda 
determinadas citocinas. O objectivo do nosso estudo foi avaliar a relação 
entre a pressão de pulso e os factores não tradicionais de risco cardio-
vascular. Também analisámos a capacidade preditiva destes novos fatores 
em relação à mesma pressão de pulso, em doentes com diabetes tipo 
2 e doença renal crónica ligeira a moderada. Foram incluídos 78 diabéticos 
tipo 2 (f=30, m=48), com idade média de 61.9 anos e com filtrado 
glomerular médio estimado (TGFe) de 43.5 ml/min. Foram analisados 
vários parâmetros laboratoriais entre os quais: inflamação (TNFα), a 
insulinorresistência (HOMA -IR), o metabolismo mineral (fósforo, PTH, 
vitamina D, FGF -23), o stress oxidativo (OxLDL), e as adipocinas: resistina 
e visfatina. Utilizou -se o modelo de regressão linear múltiplo para deter-
minar os factores que melhora se correlacionaram com a PP e utilizou -se 
as curvas ROC para avaliar a capacidade preditiva desses mesmos fatores 
em relação à PP. No modelo de regressão linear múltiplo os factores 
que influenciaram de modo independente a PP foram: visfatina (R=0.106, 
p=0.032), resistina (R=0.366, p=0.004) e FGF -23 (R= 0.269 p=0.004). 
Na curva de ROC para a pressão de pulso (cut -off de 50 mmHg) foi 
respectivamente: visfatina (ROC= 0.954 p=0.0001), resistina (ROC = 0.91 
p=0.0001), FGF -23 (ROC=0.935 p=0.0001). No nosso estudo o fibroblast 
growth factor  -23, a resistina e a visfatina foram factores preditivos e 
de alta sensibilidade e especificidade associado a um importante marcador 
de risco cardiovascular que é a pressão de pulso em diabéticos tipo 2 
com doença renal.

CO -SA004 

RENAL ABNORMALITIES AMONG PATIENTS WITH SICKLE CELL DISEASE 
– A COHORT OF 21 PATIENTS IN BRAZIL

Geraldo Silva -Junior (1) Ana Patricia Vieira (1); Amanda Couto -Bem (1); Marilia Alves (1); 
Alba Torres (3); Gdayllon Meneses (3); Alice Martins (3); Alexandre Liborio (2); Elizabeth 
Daher (1)

(1)  Programa de Pós -Graduação em Ciências Médicas / Universidade Federal do Ceará 
/ Fortaleza / Brasil

(2)  Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde / Universidade de Fortaleza / 
Fortaleza / Brasil

(3)  Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas / Universidade Federal do Ceará 
/ Fortaleza / Brasil

Introduction and aims: Renal abnormalities are one of the main chronic 
complications of sickle cell disease (SCD). The aim of this study is to 
investigate the occurrence of renal abnormalities among patients with SCD. 
Methods: This is a prospective study with 21 SCD patients followed in a 
tertiary center in Brazil. Urinary acidification and concentration tests were 
performed using calcium chloride (CaCl2) and desmopressin (DDAVP), 
respectively, after a 12h period of water and food deprivation. Glomerular 
filtration rate (GFR), fractional excretion of sodium (FENa) and potassium 
(FEK), transtubular potassium gradient (TTKG) and free water clearance 
(CH2O) were measured to assess glomerular and tubular function. The SCD 
group was compared to a group of 15 healthy volunteers (control group). 
Results: Patient`s average age and gender were similar to controls. SCD 
patients and controls had similar levels of serum creatinine (0.7±0.3mg/dl 
vs. 0.8±0.1, p=0.22). Urinary volume was higher in the SCD group (1776±771 
vs. 1178±480ml/24h, p=0.01). Microalbuminuria was higher in SCD group 
(62±13 vs. 6.5±6mg/g urine creatinine, p=0.0001), as well as was 24h 
proteinuria (379±65 vs. 91±56mg/24h, p=0.0001). There was no difference 
between the two groups regarding GFR (111±49 vs. 102±17ml/min/1.73m2, 
p=0.50). Urinary acidification deficit was found in 5 SCD patients (23.8%), 
who presented urinary pH >5.5 after CaCl2 load. Urinary osmolality was 
significantly lower in SCD patients (359±55 vs. 818±202mOsm/kg, p=0.0001, 
after 12h period water deprivation, and 418±51 vs. 825±150mOsm/kg, 
p=0.0001, after DDAVP administration). Urinary concentration deficit was 
found in all SCD patients (100%), who presented Uosm (urinary osmolality)/
Posm (plasma osmolality) ratio < 2.8 after DDAVP test. FENa was higher 
among SCD patients (0.07±0.03 vs. 0.04±0.02%, p=0.004), and FEK was 
similar (0.52±0.22 vs. 0.49±0.28%, p=0.72). The TTKG was higher in SCD 
patients (5.2±2.6 vs. 2.7±1.5, p=0.001), as well as CH2O ( -0.21±0.2 vs. 
 -1.1±0.3, p=0.0001). Conclusions: SCD is associated with important renal 
dysfunction. The main abnormality found was urinary concentrating deficit, 
which was observed in all studied patients and persisted after DDAVP 
administration. Urinary acidification deficit was also frequent (found in 
more than 20% of cases). The higher FENa points to a possible proximal 
tubular damage. There was also an increase in the potassium transport 
and water clearance, evidencing the occurrence of distal tubular dysfunc-
tion. It is important to perform an accurate renal function evaluation in 
every patient with SCD in order to early detect any abnormality and to 
implement measures to slow kidney disease progression in this group of 
patients.

CO -SA005 

AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DE UM PROGRAMA CRÓNICO 
DE HEMODIÁLISE HOSPITALAR

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

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

Introdução: Em Portugal, o tratamento dos doentes com insuficiência 
renal crónica terminal é na vasta maioria assegurado pelos programas 
crónicos de hemodiálise (HD). Os custos associados a tais programas são 
substanciais e representam uma fatia significativa dos gastos com a saúde. 
No seguimento de um cenário de crise económica, no último ano assistiu-
-se a uma redução significativa do financiamento dos programas regulares 
de HD crónica, suportada por um estudo publicado no final de 2010 cuja 
metodologia e resultados foram fortemente criticados pela comunidade 
nefrológica em Portugal. Objectivos: Análise do custo dos cuidados 
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abrangidos pelo preço compreensivo num programa crónico de hemodiálise 
numa unidade hospitalar durante o ano de 2011. Métodos: Numa unidade 
hospitalar de HD com capacidade para 66 doentes crónicos, procedeu -se 
à análise dos custos reais relacionados com tratamento de águas e 
equipamento, material de consumo clínico, medicação, meios complemen-
tares de diagnóstico, acessos vasculares, consumo água, consumo hoteleiro 
e custos com pessoal durante o ano de 2011. Resultados: Durante o ano 
de 2011 na nossa unidade realizaram -se 9509 sessões de tratamento de 
HD em 74 doentes, correspondendo a um total de 22188 dias de trata-
mento, com uma média de 296±118 dias. Na nossa unidade todos os 
doentes realizaram HD de alto -fluxo, tendo sido cumpridos os principais 
indicadores de qualidade determinados pela DGS nomeadamente a per-
centagem média anual de doentes com tempo de diálise ≥ 12h/semana 
(98%), eKt/V ≥ (93%), valor de hemoglobina entre 10 e 13 g/dl (77%), 
valor de fósforo entre 3,5 e 5,5 mg/dL (67%) e taxa de mortalidade (8%). 
Conforme representado na tabela 1 o custo total diário por doente foi de 
56,89€, para o qual contribui maioritariamente os custos com pessoal 
(32%), com o material de consumo clínico (18%) e medicação (17%). O 
tratamento do metabolismo ósseo -mineral (52%) e da anemia (46%) são 
responsáveis pela quase totalidade do custo com a medicação. O custo 
com os acessos vasculares correspondeu a 5,3% do total. Conclusões: O 
valor obtido para o custo de tratamento de HD diário por doente é 1,18x 
superior ao valor actualmente pago no âmbito do preço compreensivo 
para os tratamentos de HD. Apesar das limitações metodológicas óbvias 
na realização de tal avaliação, o presente estudo pretende ser mais uma 
ferramenta na análise dos custos da HD crónica em ambiente hospitalar, 
a fim de possibilitar uma optimização da relação custo -benefício, tão 
importante na actualidade.

Tabela

Custos com tratamento de Hemodiálise

 Rubrica  Custo (€)  Custo diário/doente (€) 

 Tratamento Águas e Equipamento  127287,47  5,74 

 Material Consumo Clínico  244621,92  11,02 

 Medicação  208839,35  9,41 

 Meios Complementares Diagnóstico  58048,30  2,62 

 Acessos Vasculares  66798,00  3,01 

 Custos Água  3328,15  0,15 

 Custos Hoteleiros  9509,00  0,43 

 Custos Pessoal  403608,92  18,19 

 TOTAL  1122041,11  50,57 

 Custos Indirectos  140255,14  6,32 

 TOTAL com Custos Indirectos  262296,25  56,89

CO -SA006 

MICROORGANISMOS MULTIRESISTENTES NA INFECÇÃO URINÁRIA 
PÓS TRANSPLANTE RENAL

Cristina Silva (1) Patricia Cotovio (1); Maria Guedes (1); Nuno Afonso (1); Rui Alves (1); 
Fernando Macário (1); Armando Carreira (1); Alfredo Mota (1)

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

(2)  Serviço de Urologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra / Coimbra / 
Portugal

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é a infecção bacteriana 
mais comum no receptor de transplante renal. Uma preocupação cres-
cente é o advento de infecções causadas por microorganismos multi-
resistentes (MR), com implicações na morbi -mortalidade e custos hos-
pitalares. Objectivos: Caracterizar a ITU causada por microorganismos 
MR no pós transplante renal, identificar factores de risco, avaliar a 
antibioterapia instituída. Material e métodos: Estudo retrospectivo e 
observacional dos casos de ITU admitidos na nossa unidade de trans-
plante renal entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2011. Foram consi-
derados microorganismos MR todos aqueles com resistência a ≥ 2 
antimicrobianos de classes distintas. A análise estatística foi realizada 
utilizando o software SPSS, P <0,05 foram considerados significativos. 

Resultados: No período do estudo efectuaram -se 315 internamentos 
por UTI, correspondendo a um total de 154 receptores (mediana de 2 
episódios de ITU por receptor, amplitude interquartil 1 -3). Definidos 
dois grupos, I e II, respectivamente de receptores sem e com ITU por 
microorganismos MR (tabela 1); foram excluídos os casos de ITU por 
flora mista (N=11) e sem isolamento de gérmen (N=41). A infecção por 
microorganismos MR foi mais frequente nos primeiros 6 meses pós 
transplante (OR 5.7; 95% CI 3 a 10,7; P <0,001). Os microorganismos 
predominantes na nossa unidade foram a Klebsiella spp (46%), a E. 
Coli (27,4%) e a Pseudomonas aeruginosa (14,1%); a epidemiologia da 
infecção foi avaliada entre grupos (tabela 2). O Carbapenem perfaz 
49% da antibioterapia inicial da ITU na nossa unidade (tabela 3). Houve 
necessidade de reajuste antibiótico em 21% dos casos. Conclusão: A 
ITU por microorganismos MR foi mais prevalente nos receptores do 
sexo masculino, ocorreu maioritariamente nos primeiros 6 meses pós 
transplante, com foco infeccioso usualmente nosocomial. A cirurgia 
urológica, a sonda vesical e antecedentes de ITU recurrente são factores 
de risco major; a imunossupressão, à excepção da corticoterapia na 
terapia de manutenção, não interferiu com a ocorrência de ITU por 
microorganismos MR. A ITU por E. Coli apresentou uma baixa prevalência 
de casos MR, contrastanto com a Klebsiella spp. Os dados deste estudo 
poderão guiar o recurso empírico à antibioterapia de largo espectro 
na ITU pós transplante.

Tabela 1

 Características 
 Grupo I 
(N=76) 

 Grupo II 
(N=187) 

 P 

 Idade (anos; média ± d.p.)  52,1±14  53,8±14,6  NS 

 Sexo masculino (%)  33,3  59,5  0,004 

 Indução: Timoglobulina/ Basiliximab (%)  26,6/ 41,2  24,2/ 47  NS/ NS 

 Imunossupressão à admissão    

 – Ciclosporina/ Tacrolimus  37,3/ 46,2  46,8/ 44,9  NS/ NS 

 – Micofenolato mofetil ou Ac. micofenólico  75  84,6  NS 

 – Sirolimus ou Everolimus  13,5  7,7  NS 

 – Prednisona  94,2  100  0,030 

 Rejeição aguda (%)  11,4  18,1  NS 

 Infecção nosocomial (%)  22,4  62,6  <0,001 

 ITU recurrente (%)  47,4  83,4  <0,001 

 Sonda vesical (%)  5,3  17,6  0,009 

 Cirurgia urológica (%)  1,3  11,3  0,008 

Tabela 2

 Microorganismos isolados 
 Grupo I 
(N=76) 

 Grupo II 
(N=187) 

 P 

 Klebsiella spp (%)  10,5  60,4  <0,001 

 E. Coli (%)  68,4  10,7  <0,001 

 Pseudomonas aeruginosa (%)  11,5  15  NS 

 Outras enterobactereaceas (%)  5,3  8  NS 

 Enterococcus (%)  3,9  3,7  NS 

 Acinectobacter spp (%)  0  1,1  NS 

Tabela 3

 Antibioterapia inicial 
 Grupo I 
(N=76) 

 Grupo II 
(N=187) 

 TOTAL 
(N=263) 

 Carbepenem (%)  11,5  66,3  49 

 Quinolonas (%)  36,2  7,6  17,4 

 Piperacilina -Tazobactam (%)  18,8  15,1  17,4 

 Cefalosporinas (%)  26,1  7  11,8 

 Amoxicilina -Ac. clavulânico (%)  7,2  0  2,1 

 Colistina (%)  0  3,5  2,1 

 Linezolide (%)  0  0,6  0,3 
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ROTURA COMPLETA E BILATERAL DO TENDÃO DO QUADRICIPETE:
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Joana Ovídio (1); Acácio Ramos (1); Diogo Gomes (1); Afonso Frade (1); João Paulo 
Ribeiro Sousa (1)

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

A rotura do tendão quadricípete ocorre em tendões degenerados, sendo 
mais comum em doentes com idade superior a 40 anos e com patologia 
crónica sistémica. O diagnóstico pode por vezes ser tardio, não só 
pela raridade da entidade clínica, como pela clínica ambígua, o que 
pode atrasar a reparação cirúrgica para além das ideais duas semanas. 
Há várias técnicas cirúrgicas descritas, bem como metodologias de 
reabilitação. Apresenta -se um caso clínico de um jovem de 31 anos, 
em hemodiálise, que na sequência de um traumatismo de baixa energia, 
sofre uma rotura bilateral do tendão quadricípete.Homem de 31 anos, 
hemodialisado há cerca de cinco anos, com hiperparatiroidismo grave 
diagnosticado recentemente, que sofre rotura completa e bilateral do 
tendão quadricípete após traumatismo minor. Clínica e imagiologica-
mente confirma -se o diagnóstico. É feita tenodese e reforço com retalho 
do tendão quadricípete segundo Scuderi em ambos os membros infe-
riores, num só tempo operatório. Segue -se imobilização em extensão 
e descarga durante 6 semanas e ainda mais 6 semanas de marcha 
com ortotese com barras laterais. Inicia nessa altura programa de 
reabilitação. Actualmente, encontra -se com 5 meses de pós -operatório, 
marcha autónoma. Sem queixas álgicas, flexão de 120º e extensão 
completa. Mantém -se em programa de fisioterapia.A rotura do tendão 
quadricípete é uma entidade rara, motivo pelo qual se optou por 
apresentar o caso. De acordo com a literatura mais recente, é uma 
entidade clínica que deve ser suspeitada em doentes insuficientes 
renais sobretudo com hiperparatiroidismo e que sofram traumatismos 
minor. Optou -se por reparação cirúrgica num só tempo para que o 
doente, com co -morbilidades inerentes à patologia de base, fosse 
submetido a uma só anestesia e para que a reabilitação dos dois 
joelhos fosse o mais precoce possível. Houve necessidade de usar um 
retalho do próprio tendão quadricípete como reforço, para reparar um 
tendão já de si degenerado e fragilizado. De salientar a abordagem 
multidisciplinar entre especialidades, ou seja, o esforço da nefrologia 
para equilibrar iono e hormonalmente o doente, bem como a reabili-
tação precoce levada a cabo pelos fisioterapeutas. O diagnóstico pre-
coce, permitiu a cirurgia atempada o que levou a um bom resultado 
anatómico, clínico e funcional.

PO -QU002 

DIRECT INTRA -ATRIAL INSERTION OF HEMODIALYSIS CATHETERS: 
ONE CENTER`S EXPERIENCE

Catarina Teixeira (1); Ana Cortesão Costa (1); Zainab El Bouazzaoui (1); Nuno Carvalho 
Guerra (2); Alice Fortes (1); José António Lopes (1); Edgar Almeida (1); Fernando Neves 
(1); João Cravino (2); António Gomes Costa (1)

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

(2) Serviço de Cirurgia Cardio -Torácica / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Maintenance of a patent hemodialysis (HD) access is a major issue in 
the chronic HD population. In some patients vascular access options are 
exhausted and there are no conditions for peritoneal dialysis (PD) or 
renal transplantation (RT). We describe 3 patients with end -stage vascular 
access in whom a direct intra -atrial HD catheter (IAHC) was inserted. 
Patient 1: A 55 -year -old Caucasian male with hypertensive kidney disease 
progressed to end -stage renal disease (ESRD) and started HD in 2007. 
Between 2007 and 2009 he had two arteriovenous (AV) grafts and multiple 
tunneled catheters. By 2009 vascular access options were exhausted. RT 
and PD were not possible because of inferior vena cava occlusion and 
morbid obesity. A direct IAHC was inserted in January 2009. After two 
months of successful use, the IAHC exteriorized and was surgically 
replaced. The catheter`s patency was lost four days after surgery. Throm-
bolysis was unsuccessful and complicated by hemopericardium with cardiac 
tamponade and death. Patient 2: A 66 -year -old Caucasian woman with 
autosomal dominant polycystic kidney disease started HD in 1998. In 

August 2008 she changed to PD because of vascular exhaustion. In June 
2009, after colon perforation, a colostomy was performed and PD inter-
rupted. Between June 2009 and March 2010 she had several tunneled 
catheters. RT was impossible due to inferior vena cava occlusion and 
severe arterial disease. An IAHC was inserted in March 2010 and suc-
cessfully used for four months, when it lost its patency. Between July 
and August 2010 she had two HD catheters simultaneously (one femoral 
and one subclavian) because of unacceptable recirculation. She died in 
August 2010 of hemorrhagic complications related to new catheter inser-
tion attempts. Patient 3: A 74 -year -old Caucasian male with ESRD caused 
by chronic interstitial nephritis started HD in 2002. Between April 2002 
and February 2011 he had one AV fistula, five AV grafts and five tunneled 
catheters in both jugular and femoral veins. The patient had prostate 
adenocarcinona which excluded the possibility of RT. An IAHC was inserted 
in February 2011. Immediate post -op was complicated by hemorrhagic 
shock. A pleural effusion (complication of the procedure) caused a new 
admission one month later. The IAHC is still patent after 11 months of 
use and the patient is clinically well. PD was initially excluded due to 
the patient`s obesity and inadequate motor capacities but since he lost 
weight and has familial support, a PD catheter was inserted and is ready 
to be used in the case of IAHC dysfunction. According to our center`s 
experience, IAHC have short patency and are related to mechanical and 
hemorrhagic complications. Despite these problems, they constitute a 
life -saving option for ESRD patients with end -stage vascular access and 
no conditions for PD or RT.

PO -QU003 

ENCEFALITE A CITOMEGALOVIRUS (CMV): UM CASO RARO EM HEMODIÁLISE

Pedro Azevedo (1) Cristina Freitas (1); Miguel Marques (2); João Pedro Pimentel (1); 
António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Serviço de Medicina 1 / Centro Hospitalar do Médio Ave / Famalicão / Portugal

Introdução: A primo -infecção por CMV é geralmente assintomática ou 
auto -limitada em imunocompetentes, mas o vírus permanece indefini-
damente na forma latente. Na Europa Ocidental, a seroprevalência 
estimada do CMV é de 69%. A meningo -encefalite por CMV é uma 
complicação comum em doentes com imunodeficiência celular, mas 
raramente descrita em imunocompetentes. Caso Clínico: Homem de 62 
anos, diabético, hipertenso, com doença renal crónica (DRC) secundária 
a poliquistose renal com início de hemodiálise (HD) 2 meses antes do 
internamento. Trazido ao Serviço de Urgência (SU) por quadro com 24 
horas de evolução de astenia, agitação e confusão, seguido de crise 
tónico -clónica generalizada. À admissão: apirético, hemodinamicamente 
estável, agitado, com mordedura da língua. Sem défices neurológicos 
focais, com rigidez da nuca. Estudo analítico: 15000 leucócitos, PCR 
50 mg/L, glicose 82 mg/dL, sem distúrbios iónicos ou gasimétricos. A 
TC cerebral não revelou alterações e o liquor apresentava 7 leucócitos, 
3 eritrócitos, proteínas 0.93 g/dL e glicose 0.42 g/dL. Ainda no SU teve 
episódio de paragem cardio -respiratória assistida e revertida. Iniciou 
Cefotaxima, Ampicilina e Aciclovir por suspeita de meningo -encefalite, 
e foi admitido em Cuidados Intensivos para realização de hipotermia 
terapêutica. Ao 2º dia de internamento detectada PCR para CMV no 
liquor positiva. Antigenemia CMV negativa, serologias CMV IgM 0,199UI/
mL, CMV IgG 152,5 UI/mL, (positivo >1.0). Cultura de liquor estéril. 
Pesquisa de Criptococcus, Enterovirus, Epstein -Barr e Herpes negativa. 
A ressonância magnética cerebral revelou romboencefalite de natureza 
infecciosa. Iniciou Ganciclovir (2,5 mg/Kg/dia) e Imunoglobulina anti-
-CMV (100 mg/Kg, cada 48 horas). Pesquisa de CMV no liquor (9ºdia) 
negativa. Completou 21 dias de Ganciclovir e manteve profilaxia com 
Valganciclovir. Teve recuperação neurológica progressiva, sem crises 
convulsivas. Suspendeu ventilação invasiva ao 20º dia e foi transferido 
para Neurologia. Restante estudo: serologia HIV negativa, imunofeno-
tipagem de sangue periférico: diminuição das populações linfocitárias 
CD3 (535/mm3), CD4 (392/mm3), CD8 (140/mmm3), CD19 (40/mm3), NK 
(64/mm3). Discussão: A mortalidade por sépsis no doente em HD é 
cerca de 100 -300 vezes mais elevada que na população em geral. Na 
literatura estão descritos 2 casos de encefalite a CMV em DRC HIV 
negativos, mas a reactivação subclínica na DRC parece mais prevalente 
do que na população geral. A deficiência imunológica associada à 
uremia parece inibir a resposta celular e ser responsável pela maior 
susceptibilidade desta população.
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FÓSFORO, FOSFATOS E METAIS EM DIFERENTES FONTES ALIMENTARES 
DA DIETA DE PACIENTES RENAIS CRÓNICOS EM HEMODIÁLISE

Isabel Correia Gomes (1) Carlos Costa Matos (2); Fernando Milheiro Nunes (3); Jesús 
Garrido (4); Ana Barros (5)

(1) Serviço de Nutrição / Centro Hospitalar Tâmega e Sousa E.P.E. / Penafiel / Portugal
(2)  Dto de Química; Centro de Química de Vila Real / Universidade de Trás -os -Montes 

e Alto Douro / Vila Real / Portugal
(3)  Dto de Química; Centro de Química de Vila Real / Universidade de Trás -os -Montes 

e Alto Douro / Vila Real / Portugal
(4) Clinica de Hemodiálise / Diaverum / Peso da Régua / Portugal
(5)  Dto de Química; Centro de Química de Vila Real / Universidade de Trás -os -Montes 

e Alto Douro / Vila Real / Portugal

Introdução: A hiperfosfatemia é uma das complicações metabólicas mais fre-
quentes nos doentes com doença renal crónica terminal. Constitui ainda um 
factor de risco independente para a doença cardiovascular e mortalidade em 
diálise e condiciona um grande esforço terapêutico e económico para o seu 
controlo. A hiperfosfatemia pode ser reduzida também através dum adequado 
regime alimentar, com uma selecção correcta dos alimentos, que garanta uma 
alimentação completa e equilibrada evitando alimentos ricos em fósforo e 
fosfatos habituais na dieta dos doentes mas de menor valor nutricional. Os 
fosfatos presentes nos alimentos são utilizados como emulsificantes, estabili-
zadores de gorduras/proteínas, suplementos minerais, agentes de dispersão, 
de acidificação, inibidores de descoloração e agentes sequestrantes. Objectivo: 
Analisar o teor de fósforo, fosfatos e dos elementos metais (Na, K, Fe, Mg, Zn, 
Se) dos alimentos da dieta dos doentes com DRC em hemodiálise e determinar 
quais devem ser evitados sem risco de desnutrição. Material e métodos: Foram 
analisados 60 produtos alimentares (charcutaria, pastelaria, bebidas…), totali-
zando 500 ensaios. As análises químicas dos metais (potássio, sódio, ferro, 
magnésio, zinco e selénio) e não metais (fósforo e fosfatos) foram realizadas 
no laboratório de química fina e aplicada da Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro. O fósforo foi analisado pelo método de Espectrofotometria de 
Absorção Molecular, os fosfatos pelo método de Cromatografia de Troca Iónica. 
O sódio e o potássio pelo método Espectrofotometria de Emissão Atómica, o 
magnésio e o zinco pelo método Espectrofotometria de Absorção Atómica, o 
ferro pelo método Espectrofotometria de Absorção molecular, e o selénio pelo 
método Fluorimétrico. Resultados e conclusão: Os valores observados dos 
alimentos analisados estiveram, de uma maneira geral, de acordo com o 
definido na tabela portuguesa de composição de alimentos e ricos em fósforo, 
pelo que será aconselhável que os pacientes com Doença Renal Crónica res-
trinjam ou não consumam os de menor valor nutricional. Obtivemos valores 
significativos de fósforo, fosfatos, sódio, ferro e potássio em alimentos habituais 
e normalmente não considerados no conselho dietético que deverão ser tidos 
em consideração para optimizar as recomendações dietéticas e obter assim o 
melhor benefício nutricional/clínico.

PO -QU005 

DETERMINANTES DA CALCIFICAÇÃO VASCULAR EM DOENTES 
PREVALENTES EM HEMODIÁLISE

Anabela Malho Guedes (1); André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Andreia Cruz (1); Patrícia 
Mendes (1); Elsa Morgado (1); Ana Paula Silva (1); Isilda Bexiga (1); Pedro Leão Neves (1)

(1) Centro de Hemodiálise de Faro / Nephrocare / Faro / Portugal

As calcificações vasculares têm sido associadas, de forma consistente, a 
uma maior mortalidade nos doentes em hemodiálise. A sua presença é um 
sinal de alerta para um risco cardiovascular aumentado. O objectivo deste 
estudo foi a avaliação dos factores determinantes de calcificação vascular 
numa população em hemodiálise. Foi realizado um estudo observacional 
que incluiu todos os doentes estáveis da nossa clínica de hemodiálise. Foi 
testada a relação entre calcificação vascular e inflamação, metabolismo 
mineral, terapêutica com quelantes do fósforo e vitamina D num coorte de 
doentes em hemodiálise. As calcificações vasculares foram determinadas 
por Rx simples (Rx bacia e mãos – Score de Calcificação Vascular Simples). 
Na análise estatística utilizámos a estatística descritiva e a regressão linear 
múltipla. Foram incluídos 138 doentes (61 F, 77 M, 18,8% diabéticos), com 
idade média de 63,2 anos e tempo médio em diálise de 69,0 meses. Nesta 
população 86,2 % apresentava calcificação vascular, com um score médio 
(valores entre 0 e 8) de 2,7. Dos parâmetros avaliados, esta população 

apresentava: proteína C reactiva = 11,0 ± 21,6 mg/L, CaxP = 38,2 ± 14,0 
mg2/dL2, PTH = 461,3 ± 482,8 pg/mL, magnésio = 2,2 ± 0,3 mg/dL, bicar-
bonato = 23,7 ± 2,4 mmol/L. Foi prescrito sevelamero a 33,3% dos doentes, 
quelantes do fósforo com cálcio em 35,5% dos casos e 44,2% encontrava-
-se medicada com vitamina D. A regressão linear múltipla mostrou correlação 
entre a presença de calcificações vasculares e a idade (r = 4,286; p < 0,001), 
tempo em diálise (r = 4,996; p < 0,001) e diabetes (r = 3,482; p = 0,001). 
Na nossa população, a presença de calcificações vasculares está directamente 
associada com a idade, o tempo em diálise e a presença de diabetes. Os 
indicadores do metabolismo mineral não mostraram associação, provavel-
mente pela intervenção terapêutica. Só a reavaliação desta população, em 
termos de prognóstico cardiovascular, poderia confirmar o poder preditivo 
do score utilizado.
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DETERMINANTES DA CALCIFICAÇÃO VALVULAR EM DOENTES 
PREVALENTES EM HEMODIÁLISE

Anabela Malho Guedes (1) Ana Pinho (1); André Fragoso (1); Andreia Cruz (1); Patrícia 
Mendes (1); Elsa Morgado (1); Ana Paula Silva (1); Isilda Bexiga (1); Pedro Leão Neves (1)

(1) Centro de Hemodiálise de Faro / Nephrocare / Faro / Portugal

A calcificação valvular é uma complicação importante e frequente em doentes 
com DRC e associa -se com alta mortalidade cardiovascular nesta população. 
Por outro lado as calcificações valvulares são um marcador que reflecte ate-
rosclerose generalizada e calcificação. Estudos recentes mostraram associação 
entre a terapêutica com cinacalcet e a supressão de calcificação valvular. O 
objectivo deste estudo foi a avaliação dos factores determinantes de calcificação 
valvular numa população em hemodiálise. Foi realizado um estudo observacional 
que incluiu todos os doentes em hemodiálise hápelo menos 3 meses. Foi 
avaliada a relação entre calcificação valvular e inflamação, metabolismo mineral, 
terapêutica com quelantes do fósforo, estatinas e cinacalcet num coorte de 
doentes em hemodiálise. As calcificações valvulares (mitral e/ou aórtica) foram 
determinadas por ecocardiografia. Na análise estatística utilizámos a estatística 
descritiva e a regressão linear múltipla. Foram incluídos 157 doentes (68 F, 89 
M, 20,4% diabéticos), com idade média de 64,4 anos e tempo médio em 
diálise de 61,7 meses. Nesta população, 30,6% apresentavam calcificações 
valvulares (21,7% numa só válvula, 8,9% nas duas válvulas). Dos parâmetros 
avaliados, esta população apresentava: proteína C reactiva = 11,1 ± 20,5 mg/L, 
CaxP = 37,2 ± 13,9 mg2/dL2, PTH = 444,1 ± 500,2 pg/mL, magnésio = 2,2 ± 
0,3 mg/dL. A maioria dos doentes fazia quelantes do fósforo (com cálcio em 
36,3% e sevelamero em 32,5%). Uma minoria (14,0%) encontrava -se medicada 
com cinacalcet. Estatinas foram prescritas a 34,4% dos doentes. A regressão 
linear múltipla mostrou correlação entre a presença de calcificações valvulares 
e a idade (r = 3,061; p = 0,003), tempo em diálise (r = 3,963; p = 0,001) e 
terapêutica com cinacalcet (r =  -2,536; p = 0,012). Na nossa população, a 
presença de calcificações valvulares está directamente associada com a idade 
e o tempo em diálise, e inversamente com a terapêutica com cinacalcet. São 
necessários estudos adicionais que avaliem o seu significado clínico e conse-
quências no prognóstico cardiovascular.
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TÉCNICAS CONTÍNUAS NO DOENTE CRÍTICO – JUSTIFICA -SE A SUA 
EXISTÊNCIA?

Pedro Azevedo (1) Cátia Pêgo (2); Susana Ferreira (3); Anibal Marinho Marinho (3)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal
(3) Serviço de Cuidados Intensivos / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é comum numa Unidade Intensiva e 
associa -se a morbimortalidade elevada. Cerca de 35 -40% dos doentes apre-
sentam sobrecarga de volume concomitante, agravada pelo contexto séptico, 
muitas vezes presente. A gestão de volume nestes doentes é um desafio, não 
existindo consenso para a técnica dialítica ideal, quando necessária. Nos 
últimos anos, tem aumentado a utilização de técnicas híbridas, com algumas 
vantagens: menos tempo diário de técnica, menos hipocoagulação e menos 
custos. Contudo, uma percentagem de doentes continuará a beneficiar do uso 
das técnicas contínuas. Caso Clínico: Homem de 72 anos, com antecedentes 
de hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardiovascular e DPOC. Internado 
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no Serviço de Cirurgia Vascular (SCV) por aneurisma da aorta abdominal (AAA), 
associado a isquemia do membro inferior esquerdo, pelo que foi submetido 
a exclusão de AAA por pontagem aorto -bifemoral e amputação transfemoral 
esquerda. Três semanas após, apresentou agravamento do estado geral com 
deiscência do coto de amputação. Analiticamente: leucocitose (20.250/uL), 
PCR 186 mg/L, creatinina/ureia séricas (PCr/PUr) 1.21/49 mg/dL. Iniciou antibio-
terapia e efectuou angioTC abdominal, que confirmou infecção da prótese. 
Procedeu -se a exérese de pontagem aorto -bifemoral, com revascularização 
extra -anatómica dos membros inferiores. Intra -operatoriamente, constatou -se 
edema acentuado das ansas intestinais, a condicionar encerramento temporário 
da parede abdominal pela técnica de Bogota. Admitido no Serviço de Cuidados 
Intensivos no pós -operatório, com necessidade de noradrenalina (NA), sob 
ventilação mecânica. Apresentava LRA (PCr/PUr 2.75/94 mg/dL), com balanço 
hídrico cumulativo de 9 litros, em anasarca. Iniciou CVVHF, com dose renal 
35 ml/Kg/hr e hipocoagulação com heparina de baixo peso molecular. Suspensa 
NA 24 horas (hrs) após início da técnica com recuperação da diurese às 24 
hrs. Apresentou obstrução do filtro às 50 hrs, com suspensão da técnica. Ao 
4º dia pós -operatório, foi efectuado encerramento cirúrgico de laparostomia, 
apresentando ansas com bom aspecto, sem necessidade de suporte cardio-
-circulatório. Extubado 4 dias após a cirurgia e transferido para o SCV. Con-
clusão: A hipervolemia na sepsis é uma complicação frequente e é causa 
independente de mortalidade. A reposição de volume, em contexto séptico, 
contribui para a hipervolemia, com edema tecidular. Não existem respostas 
definitivas quanto ao tempo ideal para iniciar uma técnica dialítica, nem qual 
a mais vantajosa. Contudo, a utilização de diálise contínua no caso descrito 
permitiu uma remoção sustentada e eficaz de volume, sempre em estabilidade 
hemodinâmica, com recuperação das disfunções orgânicas e encerramento 
definitivo da parede abdominal.
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EFEITOS DA REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE SÓDIO NA SOLUÇÃO 
DE DIÁLISE E NO SÓDIO DA DIETA SOBRE A RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE.

Lidiane Rodrigues Telini (1) Gabriela C. Beduschi (1); Marcela Watanabe (1); Jacqueline 
Teixeira Caramori (2); Luis Cuadrado Martin (2); Pasqual Barretti (2)

(1) Hemodiálise / Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina / Botucatu / Brasil
(2) Clínica Médica / Faculdade de Medicina de Botucatu -UNESP / Botucatu / Brasil

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte 
em pacientes tratados por hemodiálise (HD), sendo a inflamação apontada 
como fator independente de risco para essas doenças. Recentemente, a 
expansão de volume foi apontada como uma das causas de inflamação nesses 
pacientes. Objetivos: Avaliar os efeitos da diminuição da quantidade de sódio 
na dieta e na concentração de sódio na solução de HD sobre a evolução do 
volume de água corporal e dos marcadores inflamatórios. Casuística e métodos: 
Foram incluídos pacientes adultos tratados por HD há pelo menos 90 dias, 
com níveis séricos da proteína C reativa (PCR) ≥ 0,7 mg/dL, randomizados 
em três grupos: Grupo A, dieta, com 21 pacientes para os quais foram prescrita 
dieta com redução em 2 gramas/dia no teor de sódio, Grupo B, banho, com 
20 pacientes nos quais a concentração de sódio na solução de HD foi reduzida 
de 138 para 135 mEq/L e Grupo C, controle, com 18 pacientes. Pacientes com 
processos infecciosos ou inflamatórios agudos e crônicos foram excluídos. 
Na 1ª, 8ª e 16ª semanas foram determinados marcadores inflamatórios, bio-
químicos e o volume de água corporal pela bioimpedância elétrica. Os dados 
foram avaliados pela análise de variância para medidas repetidas ou pelo 
teste de Friedman. Resultados: Não houve alterações significantes no volume 
de água corporal, pressão arterial e dados bioquímicos. No grupo A houve 
diminuição significante da PCR entre o início e a 8ª semana de estudo 
(p=0,022) e entre os pacientes do grupo B, houve tendência à redução das 
medianas da PCR entre o início e a 16ª semana. Redução significante das 
medianas das concentrações do TNF -α e da IL -6, entre a avaliação inicial e 
a 8ª semana e entre esta a 16ª semana, foram observadas nos grupos A e 
B (p<0,05). No grupo C não houve variações significantes nas concentrações 
séricas dos marcadores inflamatórios. A frequência de efeitos adversos como 
câimbras e hipotensão aumentou no grupo B, em relação ao período anterior 
à intervenção (p<0,05), o que não foi observado nos grupos A e C. Conclusão: 
Os resultados sugerem que restrição dietética de sódio ou sua redução na 
solução de HD são estratégias válidas, com potencial efeito benéfico no 
prognóstico de pacientes com DRC tratados por HD. A possibilidade de 
ocorrência de complicações intradialíticas em pacientes tratados pela redução 
da concentração de sódio na solução de HD deve ser levada em conta, no 
acompanhamento dos pacientes.
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TIOSSULFATO DE SÓDIO NA ARTERIOLOPATIA URÉMICA CÁLCICA 
– QUE PAPEL?

Hugo Silva (1) Ana Rocha (1); José Queirós (1); Fernanda Silva (1); António Cabrita (1)

(1) Nefrologia / CHP -HSA / Porto / Portugal

Introdução: A Arteriolopatia Urémica Cálcica (AUC) é uma condição altamente 
debilitante que afecta os doentes com doença rena crónica (DRC) terminal, 
caracterizando -se por deposição de cálcio na camada média das arteríolas 
subcutâneas e nos tecidos moles, conduzindo a isquemia tecidual e necrose. 
A mortalidade pode atingir os 80% aos 6 meses e os factores de risco 
clássicos estão relacionados directa ou indirectamente com um produto 
fosfo -cálcio elevado, tendo vindo a ser preconizado que as terapêuticas 
que controlem esse parâmetro poderão ser eficazes no tratamento da AUC. 
Nessa perspectiva, o tiossulfato de sódio (TSS), pelas suas propriedades 
anti -oxidantes, anti -inflamatórias locais e quelantes de cálcio tem sido 
descrito, em casos clínicos dispersos, como terapêutica eficaz. Em Portugal, 
até à data, não há nenhum caso descrito de uso de TSS no tratamento 
da AUC. Descrição do caso: Reportamos o caso de uma doente de 71 anos, 
hipertensa com atingimento de vários órgãos -alvo (cardiopatia hipertensiva, 
arteriopatia periférica com claudicação intermitente grau III, dissecção da 
aorta tipo B e fibrilhação auricular crónica) em programa regular de hemo-
diálise desde Maio 2010, cujo aparecimento em Julho de 2010 de 2 lesões 
endurecidas e dolorosas (grau 8 em 10 na escala de dor) no terço inferior 
de ambas as pernas e hiperparatiroidismo secundário de difícil controlo, 
levou à instituição de Cinacalcet em doses elevadas, quelantes de fósforo 
sem cálcio e análogos opióides de curta e longa duração de acção. As 
lesões tornaram -se ulceradas e a dor incapacitante, com interferência no 
ciclo do sono, pelo que em Março de 2011 iniciou TSS 25g endovenoso, 
3x/semana no fim de cada sessão de hemodiálise, e que se manteve até 
Julho 2011. A resolução da dor verificou -se ao 3º mês de tratamento e das 
lesões ao 4º mês. Em Agosto de 2011, realizou paratiroidectomia subtotal 
por hiperparatiroidismo secundário refractário. Conclusão: Reportamos o 
primeiro caso de uso de TSS no tratamento da AUC em Portugal, com 
eficácia ao nível da resolução da dor e das lesões ulceradas isquémicas. 
A escassez de efeitos laterais severos e a sua eficácia no controlo rápido 
da dor extremamente incapacitante característica desta patologia, justificam 
o seu uso precoce, mesmo não havendo evidência de alteração do prog-
nóstico vital dos doentes.
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UNUSUAL SOLUTIONS FOR HEMODIALYSIS ACCESSES

Fernando Caeiro (1); Dulce Carvalho (1); Sandra Brum (2); Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital do Santo Espírito / Angra do Heroísmo / Portugal

Vascular access is essential to the delivery of adequate hemodialyis (HD), 
however the systematic use of a patient`s venous patrimony may eventually 
lead to exhaustion of suitable sites for placement of a new access. We 
present two cases of such patients. A 77 years old male patient, 5 years 
of HD vintage, without peripheral vascular territory for definitive vascular 
access, with a 24cms long term catheter in the right femoral vein in the last 
5 months due to thrombosis of the right external iliac vein. Prior attempts 
of catheterization of other central veins were unsuccessful. Peritoneal dialysis 
(PD) was tried however the development of a pleuro -peritoneal leak, even 
after pleurodesis unabled the patient to remain in this technique. He was 
admitted to our unit due to catheter malfunction after several weekly admi-
nistrations of alteplase. A peritoneal catheter was placed for emergent 
dialysis. Doppler evaluation of central veins revealed a patent left external 
iliac vein. A 55cm HD catheter was placed percutaneously in this vein which 
has been doing well, with a follow up of 8 months. Subsequently his PD 
catheter was placed in a subcutaneous position in case of a new access 
malfunction/thrombosis. The second patient is a 69 years old female, with 
4 years of HD, an emergent transplant due to loss of vascular access sites 
from 1999 to 2008. She had a history of multiple central catheters and an 
angiotomography confirmed the inexistence of patent jugular, subclavian, 
femoral or iliac veins. She was referred to us due to the development of 
an important pleuro -peritoneal leak while she was on PD. Since the only 
patent central vein was the inferior vena cava, a translumbar 40cm HD 
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catheter was placed under general anesthesia. This catheter has been func-
tioning well, with a follow up of 6 months. Both patients were placed under 
anti -coagulation and the techniques were performed under radiologic gui-
dance. The preferred site for long term catheters on patients in HD are the 
internal jugular veins due to low complication rates and better blood flows, 
however when unavailable, femoral and subclavian veins are commonly 
used. Other veins such external iliac and inferior cava vein are possible to 
use and may be life saving options for our patients.
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DA INACTIVIDADE À INCAPACIDADE: UMA ESPIRAL POSSÍVEL DE REVERTER

Maria Ferreira (1); Norha Gonzalez (1); Mário Oliveira (1)

(1) CENTRODIAL / CENTRODIAL / S. J. Madeira / Portugal
(2) Unidade de Investigação e Desenv de Nefrologia / FMUP - HSJ / Porto / Portugal

Introdução: A literatura refere que pacientes com doença renal crónica em 
hemodiálise regular têm capacidade funcional reduzida. A inactividade é 
comum nestes doentes, de origem multifactorial, e se não for combatida 
conduz à limitação funcional e à incapacidade.Há uma correlação positiva 
entre a limitação funcional, a dependência para as actividades da vida diária 
(AVD) e a morbimortalidade. O exercício físico é recomendado para a popu-
lação em geral e para pacientes com doenças crónicas. Os valores de VO2peak 
na DRC caem dentro de valores característicos das classes de IC de NYHA 
II -IV. Material e métodos: Foi efectuada uma análise retrospectiva dos treinos 
efectuados em pacientes da CENTRODIAL, bem como ciclo -ergometrias, que 
permitiu fundamentar as conclusões assumidas. Seleccionaram -se dois grupos 
de doentes submetidos a metodologias diferentes de treino e um caso clínico. 
Resultados: Realizaram -se 24 ciclo -ergometrias em pacientes com média de 
idades 53,3±5,9 anos. A VO2peak média foi 17,6±5,9ml/kg/min. O primeiro 
grupo constituído por 12 doentes, com média de idades 55±14,5 anos, cumpriu 
30 minutos de treino aeróbico, 3 vezes/semana, fora dos dias de diálise e 
com esforço orientado pela escala de percepção do esforço de Borg. Com 
VO2peak média inicial 19,9±5,17ml/kg/min, após 16 semanas de treino VO2peak 
média 18,9±1,6ml/kg/min. O segundo grupo de treino, constituído por 7 
doentes, com média das idades 67±12 anos, VO2peak média inicial 13,0±2,6ml/
kg/min. Foi submetido a treino misto (aeróbico e de resistência), num total 
de 40 minutos, 3 vezes/ semana, e individualizado. Ás 16 semanas de treino 
a VO2peak era 15,1±3,0ml/kg/min, com um incremento de cerca de 15%, em 
média. Todos os pacientes fizeram treino com monitores de frequência cardíaca 
Polar®, tendo progredido, em cada treino, até uma frequência cardíaca (FC) 
de cerca de 60 -70% da FC máxima. Refere -se ainda o caso clínico de uma 
paciente dependente para as AVD, que cumpriu treino em tapete rolante, 
tendo reconquistado a autonomia para AVD. Discussão e conclusão: Os 
grupos recrutados são reduzidos (N= 12 e N=7) devido à dificuldade de 
conciliação de tempo de duração de treino, equipamento existente na Unidade 
(tapetes e ciclo -ergómetros) bem como staff disponível para monitorizar o 
treino. O grupo que realizou treino livre, não obteve melhoria de VO2peak 
provavelmente porque se utilizou como referência uma FC de cerca de 50 -60% 
da FC máxima, valor provavelmente insuficiente. No grupo submetido a um 
treino misto com FC em valores próximos dos 60 -70% da FC máxima, verificou-
-se uma melhoria na VO2peak na ordem dos 15%. Para combater de modo 
eficaz a incapacidade/limitação funcional não basta convidar os doentes a 
praticar alguma actividade física, é necessário intervir de forma individualizada 
e com treino estruturado.
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INDUÇÃO DE HEMODIÁLISE EM DOENTES IDOSOS

Bruno Rodrigues (1); Inmaculada Gomez (1); Maria Muñoz (1); Pedro Fidalgo (1); Silvia 
Coelho (1); Pedro Correia (1)

(1)  Unidade de Hemodiálise, Serviço Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora 
/ Portugal

Os idosos constituem uma população cada vez mais prevalente em hemo-
diálise. A decisão de propor o início de hemodiálise a doentes idosos e 
muito idosos constitui um desafio para qualquer nefrologista, sendo que a 
avaliação caso a caso é fundamental. Dada a grande variabilidade interindi-
vidual em termos de capacidade funcional motora e cognitiva, a elaboração 
de normas orientadoras estritas é problemática e limitadora. A maioria das 

bases de dados que avalia os doentes idosos em hemodiálise não inclui os 
doentes que induzem diálise e não entram num programa regular crónico, 
ou seja, os que recuperam função ou que morrem durante o primeiro inter-
namento. Os autores apresentam um estudo retrospectivo, descritivo e obser-
vacional, relativo aos doentes com idade superior a 75 anos que induziram 
hemodiálise no ano de 2010 no Hospital Fernando Fonseca, EPE, analisando 
a sua situação no dia 1 de Janeiro de 2012. Durante o período do estudo 
foram induzidos 158 doentes, com uma média de idade de 69,9 anos. Destes, 
68 apresentavam mais de 75 anos, sendo este subgrupo o objecto da análise 
subsequente. Como co -morbilidades refere -se: 58 doentes com hipertensão; 
40 com diabetes; 37 com insuficiência cardíaca; 28 com cardiopatia isquémica, 
18 com doença cerebro -vascular; 14 com DPOC e 11 com antecedentes de 
neoplasia. Dos doentes induzidos 20 eram agudos (30%); 39 crónicos agu-
dizados (57%) e 9 crónicos programados (13%). Relativamente ao outcome: 
15 doentes (22%) faleceram durante o internamento inicial, 24 (34%) recu-
peraram função e 30 (44%) iniciaram programa regular crónico de hemodiálise. 
Nestes dois últimos grupos registaram -se respectivamente 10 (42%) e 11 
(37%) óbitos. Globalmente 36 em 68 doentes (53%) que induziram hemo-
diálise faleceram no ano seguinte. A decisão de indução de hemodiálise em 
doentes idosos deverá ser feita de uma forma individualizada, consciente 
do tempo de vida limitado da maioria destes doentes e do peso das co -mor-
bilidades que por si só podem condicionar uma má qualidade de vida. 
Contrapesa uma percentagem de doentes que sobrevive por um período 
razoável, possivelmente com uma aceitável qualidade de vida. Propomo -nos 
em trabalho ulterior analisar a qualidade de vida desta cohorte.
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ASCITE PÓS -NEFRECTOMIA UNILATERAL EM DOENTE COM RINS 
POLIQUÍSTICOS – UMA MANIFESTAÇÃO DE HIPERTENSÃO PORTAL OCULTA

Catarina Teixeira (1); Edgar Almeida (1); Cristina Pinto Abreu (1); Rui Maio (2); Carlos 
Ferreira (3); António Gomes Costa (1)

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

(2)  Serviço de Cirurgia I / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal
(3)  Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

A obstrução à drenagem venosa hepática é uma complicação rara do envol-
vimento hepático na Doença Renal Poliquística Autossómica Dominante 
(DRPAD) e caracteriza -se por hepatomegália, enfartamento e ascite. Os 
autores descrevem um caso de obstrução à drenagem venosa hepática que 
se manifestou após nefrectomia unilateral num doente em que simultane-
amente foi implantado um catéter de Diálise Peritoneal (DP). Um homem 
de 51 anos, sem hábitos alcoólicos e com doença renal crónica por DRPAD 
foi referenciado ao Hospital de Santa Maria para início de DP. O doente 
referia saciedade precoce e vómitos frequentes. O abdómen era volumoso 
e palpavam -se massas compatíveis com múltiplos quistos renais e hepáticos. 
Laboratorialmente: PCr 4.5mg/dL (TFG 14mL/min/1.73m2), GGT 144U/L, FA 
192U/L, AST 29U/L, ALT 25U/L, TP 12.4/11.6seg, bilirrubina 0.21mg/dL e albu-
mina 4.1g/dL. Serologias para hepatites B e C negativas. A TAC abdominal 
revelou volumosos rins e fígado poliquísticos. Realizou -se nefrectomia esquer-
da como preparação para DP e transplante renal. O rim pesava 6.820kg e 
tinha 38cm de comprimento. O pós -operatório complicou -se de deterioração 
da função renal com necessidade transitória de hemodiálise. Na primeira 
utilização do catéter de DP foram drenados 2.5L de um líquido citrino sem 
que tivesse sido feita infusão de solução de DP previamente. O líquido 
apresentava gradiente sero -ascítico >1.1g/dL. O exame bacteriológico e a 
pesquisa de células neoplásicas foram negativos. Uma nova TAC abdominal 
revelou moderada ascite. O Doppler excluiu trombose dos vasos abdominais 
e a endoscopia revelou varizes esofágicas grau I, compatível com hipertensão 
portal. Por agravamento da função renal iniciou DP, tendo -se mantido bem 
adaptado, sem a sintomatologia inicial, adequadamente nutrido, com bons 
resultados na remoção de solutos (Kt/V 2.29/sem, CLCr 103.1L/sem) e controlo 
da volémia. A remoção de líquido ascítico com a DP pode ter contribuído 
para a melhoria sintomática. Encontra -se referenciado para transplante renal 
e hepático. Nos doentes com DRPAD pode aparecer ascite por obstrução à 
drenagem venosa hepática. O aumento da pressão intra -abdominal (PIA) 
anterior à cirurgia pode ter ocultado a hipertensão portal e impedido a 
formação de ascite, que se desenvolveu após a nefrectomia por diminuição 
da PIA. O catéter de DP contribuiu adicionalmente para a diminuição da 
PIA. A DP não está contra -indicada na DRPAD e já foi utilizada com sucesso 
para controlo da ascite em raros casos de obstrução a drenagem venosa 
hepática em doentes com DRPAD.
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OCORRÊNCIA SIMULTÂNEA DE DOENÇA RENAL MEDULAR QUÍSTICA TIPO 
2 E DE DOENÇA POLIQUÍSTICA RENAL AUTOSSÓMICA DOMINANTE (PKD1) 
NUMA ÚNICA FAMÍLIA

Gabriel Miltenyi (1); Joaquim Calado (2); Maria Fernanda Carvalho (2); Helena Viana 
(2); Sonia Vale Pereira (1); Catarina Teixeira (3); Sofia Jorge (3); Ana Rita Brinca (2); 
Elisabet Ars (4); Edgar Almeida (3)

(1)  Instituto de Medicina Molecular, FM, UL / Instituto de Medicina Molecular, FM, UL 
/ Lisboa / Portugal

(2)  Departmento da Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3)  Departmento da Nefrologia / Hospital Santa Maria, FM, UL / Lisboa / Portugal
(4)  Laboratórios de Biologia Molecular / Fundació Puigvert / Barcelona / Espanha

Ocorrência simultânea de Doença Renal Medular Quística tipo 2 e de 
Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante (PKD1) numa única 
família devido a novas mutções nos genes UMOD e PKD1. Introdução: A 
doença renal medular quística (MCKD) é uma doença renal quística rara 
autossómica dominante caracterizada por quístos medulares, nefrite túbulo-
-intertsticial, insuficiência renal crónica progressiva levando a falência renal 
na vida adulta e, em casos ocasionais, gota e nefropatia. Foram identifi-
cados dois loci cromossomicos associados com MCKD. Mutações no gene 
uromodulina (UMOD, 16p12.3), que codifica a glicoproteína Tam -Horsfall 
e que é expressa nos túbulos distais e no ramo ascendente da ansa de 
Henle, estão associadas com a MCKD tipo 2 (MCKD2). Os sintomas clínicos 
podem mostrar variabilidade inter e intra -familiar, tornando difícil estabe-
lecer correlações genótipo/fenótipo robustas. Pacientes e Métodos: Como 
parte integrante do nosso projecto de investigação em curso para a MCKD 
estudámos uma família em 3 gerações com MCKD2. Estavam disponíveis 
para investigação molecular e fenotípica sete membros. Foram realizadas 
análises de imuno -histoquímica de biópsias de rim em três pacientes. A 
análise genética foi realizada por sequenciação directa. Resultados: Os 
resultados clínicos mostraram variabilidade nas características da doença 
(progressão da doença, presença/ausência de quístos). Detectámos uma 
nova mutação no gene UMOD em 6/7 pacientes testados. Num dos pacientes 
não encontrámos quaisquer mutações no gene UMOD. No entanto, a 
pesquisa posterior de mutações nos genes associados à doença renal 
poliquística (ADPKD), PKD1 e PKD2, revelou uma nova variante no gene 
PKD1. A pesquisa de doentes com mutações duplas (UMOD e PKD1) está 
actualmente a decorrer. Conclusões: Apresentamos numa descoberta única 
as características clínicas, os resultados imuno -histoquímicos e genéticos 
de uma família que combina duas doenças renais quísticas diferentes 
(MCKD2 e ADPKD) e com novas mutações nos genes UMOD e PKD1. Para 
além da variabilidade fenotípica de MCKD2, os nossos resultados demons-
tram a possibilidade da diversidade genética ser a causa da doença renal 
quística dentro da mesma família.
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THE KIDNEY -LUNG CROSSTALK AND MORTALITY IN A COHORT OF 
PATIENTS WITH SEVERE LEPTOSPIROSIS (WEIL SYNDROME) IN BRAZIL

Elizabeth F. Daher (1); Pedro Lucas R. Costa (1); Eduardo N.S. Pereira (1); Renata D.P. 
Santos (1); Krasnalhia L.S. Abreu (1); Geraldo B. Silva -Junior (2); Eanes D.B. Pereira (1)

(1)  Departamento de Medicina Clínica / Universidade Federal do Ceará / Fortaleza / 
Brasil

(2)  Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde / Universidade de Fortaleza / For-
taleza / Brasil

Introduction and aims: Leptospirosis is the most important zoonosis in the 
world. The severe form (Weil syndrome) is characterized by acute kidney 
injury (AKI), jaundice and pulmonary hemorrhage, with high mortality rates. 
The aim of this study is to investigate the kidney -lung interactions and its 
impact in mortality among patients with severe leptospirosis. Methods: This 
is a retrospective study conducted at a tertiary infectious diseases -specialized 
hospital in Fortaleza city, Northeast Brazil, including 45 patients with con-
firmed diagnosis of severe leptospirosis admitted to the intensive care unit. 
AKI was defined according to the RIFLE criteria, and it was compared the 
results between patients in “Failure” (RIFLE -F) and “Risk”/“Injury” (RIFLE-
-R/I). Severity was assessed through APACHE II and SOFA criteria. A com-
parison between survivors and non -survivors was also done. Statistical 
analysis was done with SPSS program, version 16.0, considering as significant 

p<0.05. Results: Patient`s average age was 42±15 years, and 82% were 
male. According to the RIFLE criteria patients were at “Risk” (12%), “Injury” 
(20%) and “Failure” (68%), and dialysis was required for 33 patients (73.3%). 
Patients in RIFLE -F were older than those in RIFLE -R/I (43±15 vs. 32±13 
years, p=0.02). Mean APACHE II score at admission was 20.1±8, and SOFA 
was 14.8±4.8. APACHE II scores were higher in patients in RIFLE -F (22±6.2 
vs. 14±8.6 in RIFLE -R/I, p=0.001), as well was SOFA (RIFLE -F: 16±4.2 vs. 
RIFLE -R/I: 11±3.9, p=0.0005). Invasive mechanical ventilation was required 
for 30 patients (66%), and it was more frequently required for patients with 
RIFLE -F (77.4% vs. 42.8%, p=0.03). The arterial oxygen tension/fractional 
inspired oxygen ratio (PaO2/FiO2) at admission was lower in the RIFLE -F 
group (160±100mmHg vs. 183±87), but the difference was not statistically 
significant (p=0.46). The comparison between patients who required dialysis 
with those who did not required evidenced a higher frequency of mechanical 
ventilation (81% vs. 25%, p=0.0008) and lower PaO2/FiO2 ratio (156±97mmHg 
vs. 196±88mmHg), but with no significant difference (p=0.21). Death occurred 
in 20 cases (44.4%), and it was higher in patients with RIFLE -F (58% vs. 
14.2%, p=0.0001) and in those who required dialysis (57% vs. 8.3%, 
p=0.005). Conclusions: AKI in Weil syndrome is associated with severe lung 
involvement, as evidenced by a higher requirement for mechanical ventila-
tion and higher mortality. Requirement of dialysis is also associated with 
poor respiratory function and outcome. RIFLE criteria is a good predictor 
of severity in this group of patients, as demonstrated by the higher APACHE 
II and SOFA scores in patients with RIFLE -F. Efforts should be made to 
provide early and adequate lung support for patients with severe 
leptospirosis.
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HISTOPATHOLOGICAL PATTERN AND RESPONSE TO TREATMENT OF 
GLOMERULOPATHIES IN A REFERENCE HOSPITAL IN NORTHEAST BRAZIL

Elizabeth F. Daher (4) Anaiara Lucena Queiroz (1); Dulce M.S. Barreto (2); Geraldo B. 
Silva -Junior (3); José Edísio S. Tavares -Neto (4); FranciscoIsrael A. Costa (4); Alexandre 
B. Libório (3); Régia M.S.V. Patrocínio (1); Paulo Roberto C. Almeida (1);

(1)  Programa de Pós -Graduação em Patologia / Universidade Federal do Ceará / Fortaleza 
/ Brasil

(2)  Serviço de Nefrologia / Hospital Geral de Fortaleza / Fortaleza / Brasil
(3)  Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde / Universidade de Fortaleza / For-

taleza / Brasil
(4) Departamento de Medicina Clínica / Universidade Federal do Ceará / Fortaleza / Brasil

Introduction and aims: Glomerulopathies are one of the main causes of chronic 
kidney disease. The number of glomerulopathies registries is increasing and 
it is important to known the pattern of these diseases worldwide. The aim 
of this study is to determine the clinical profile and response to treatment 
of patients with glomerulopathies followed in a reference center in Brazil. 
Methods: This is a cross -sectional study with all patients submitted to renal 
biopsy due to glomerulopathies in the General Hospital of Fortaleza, Brazil, 
between February 2010 and July 2011. Results: A total of 168 patients was 
included, with a mean age of 37±14 years, and 50% were male. The most 
prevalent glomerulopathies were focal segmental glomerulosclerosis, FSGS 
(19.6%), minimal change disease (17.9%), membranous glomerulopathy, MGN 
(16.7%) and lupus nephritis (11.9%). The primary glomerulopathies were the 
most prevalent (74.7%). Complete data about the treatment instituted was 
available for 149 cases (88.7%). The initial treatment consisted in oral pred-
nisone or pulsetherapy with metilprednisolone in 100 cases (70.4%). Isolated 
prednisone was instituted for 65 patients (43.6%), antiproteinuric drugs alone 
in 33 cases (22.1%), cyclophosphamide associated with corticoids in 22 cases 
(14.7%), cyclosporine associated with corticoids in 14 cases (9.4%) and mico-
phenolate mofetil in 4 cases (2.6%). In 42 cases (28.2%), a second choice 
therapy was necessary due to failure of the first scheme. Response to therapy 
was possible in 118 cases (70.2%) due to patients therapy abandon. The 
higher remission rate was observed in patients with minimal change disease 
(92%). Patients with no interstitial lesions in renal biopsy also presented a 
good remission rate (82%). Complete or partial remission was observed in 
63.5% of patients with lupus nephritis, 61.2% in MGN and 58.6% in FSGS. 
Patients with a good response to therapy had similar age to those with no 
response (36.2±13.5 vs. 36.5±15.2 years, p=0.91). Regarding the levels of 
initial proteinuria, there was also no difference between therapy -responders 
and non -responders (7,448±5,056 vs. 6,448±4,251mg/24h, p=0.29). Conclu-
sions: FSGS was the most frequent glomerulopathy. The better response to 
treatment was observed in minimal change disease. There was no association 
between therapy response with age of proteinuria level.
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DETECTING RISK FACTORS FOR KIDNEY DISEASE IN THE GENERAL 
POPULATION – EXPERIENCE OF NEPHROLOGY CAMPAIGNS IN A LARGE 
URBAN CENTER IN BRAZIL

Elizabeth F. Daher (1); Geraldo B. Silva -Junior (2); Camilla N. Jacinto (1); Moisés F. 
Cruz -Neto (1); Jório A.A.A. Mota (1); Angelo C. FigueiredoFilho (1); Joyce B. Lima (1); 
Patrícia L. Gaspar (1); Carlos Marcelo V. Souza (1); Natália D. Cavalcante (1); Vitor C. 
Trindade (1); Sônia M.H.A. Araújo (1)

(1) Departamento de Medicina Clínica / Universidade Federal do Ceará / Fortaleza / Brasil
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Composição: Introduction: The prevalence of chronic kidney disease (CKD) is 
increasing. The aim of this study is to show the results of local Nephrology 
society campaign in a large urban area of Brazil. Methods: A screening for 
hypertension, DM and other risk factors for kidney disease was conducted 
during the World Kidney Day campaign in the years 2009 and 2011 in the city 
of Fortaleza, Ceara, Brazil, supported by the Brazilian Society of Nephrology 
– Regional Ceara, in the main square of the city, in the downtown. People were 
invited to have their blood pressure measured, to measure capillary glucose 
and to collect a sample of urine for dipstick proteinuria analysis. The results 
were analyzed through the Epi -Info program. Results: A total of 2037 individuals 
accepted to participate. The mean age was 49±16 years (median 50 years) and 
52% were female. Previous history of hypertension was reported by 620 people 
(30.4%) and DM by 223 (10.9%). New cases of hypertension (systolic blood 
pressure>140mmHg or diastolic blood pressure>90mmHg) were detected in 267 
cases (13.1%) and DM (rapid glucose test>200mg/dl) in 25 cases (1.2%). Associa-
tion between previous history of hypertension and DM was found in 139 cases 
(6.8%), and new cases of hypertension and DM association was seen in 6 cases 
(0.29%). Previous history of kidney disease was found in 186 cases (9.1%), 
and family history of kidney disease in 313 cases (15.3%). Proteinuria (≥1 “+” 
in the dipstick) was found in 176 cases (8.6%), and 151 of them (85.7%) had 
no previous history of kidney disease. Cardiovascular diseases history was seen 
in 155 cases (7.6%), and family history of cardiovascular diseases in 868 cases 
(42.6%). Smoking was observed in 388 cases (19%) and sedentarism in 1254 
cases (61.5%). Anti -hypertensive drugs use was reported by 509 patients (82% 
of those with previous diagnosis of hypertension). The mean body mass index 
was 26.7±5.3kg/cm2, 481 were overweight (23.6%) and 324 were obese (15.9%). 
The mean capillary glucose was 117±48mg/dl (median 105mg/dl), and it was 
>100mg/dl in 1160 cases (56.9%), >126mg/dl in 408 cases (20%) and >200mg/
dl in 93 cases (4.5%). Conclusion: The prevalence of hypertension and diabetes 
was high. Proteinuria was detected in a considerable number of individuals, 
which is an important marker of kidney disease in asymptomatic cases. This 
study points to a significant prevalence of risk factors for kidney disease in our 
region, suggesting that there are many undiagnosed patients with kidney disease. 
These campaigns are important to alert the population to the importance of 
kidney diseases, to early detect renal abnormalities and to prevent the progres-
sion of kidney disease.
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ACUTE PANCREATITIS -ASSOCIATED ACUTE KIDNEY INJURY – A COHORT 
OF 35 PATIENTS IN BRAZIL

Geraldo B. Silva -Junior (1) Nubyhélia M.N. Carvalho (1); Itálita F. Linhares (1); Pedro 
Ernesto B. Lima (1); Irineu M.M. Sobrinho (1); Elizabeth F. Daher (2)

(1)  Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde / Universidade de Fortaleza / 
Fortaleza / Brasil

(2)  Departamento de Medicina Clínica / Universidade Federal do Ceará / Fortaleza / Brasil

Introduction and Aims: The prevalence of acute kidney injury (AKI) in patients 
with acute pancreatitis is not well established, as well as its risk factors. The 
aim of this study is to investigate the occurrence of AKI in a cohort of patients 
admitted to a tertiary hospital with acute pancreatitis. Methods: This is a cross-
-sectional study including all patients admitted with acute pancreatitis in the 
General Hospital of Fortaleza, Northeast Brazil. Clinical and laboratory features 
were studied. AKI was defined according to the RIFLE criteria. Statistical analysis 
was done with the program GraphPad/Prism 5, and p value<0.05 was considered 
significant. Results: A total of 35 patients were included in the study, with a 
mean age of 43±18 years, being 54% male. The mean time of hospital stay 
was 25±17 days. The main types of pancreatitis were edematous (63%) and 

necrotizing (23%). The main pancreatitis etiologies were biliary (48%) and 
alcoholic (6%). Laboratory tests at admission showed serum amylase 938±772IU/
mL, serum creatinine 1.1±0.6mg/dL and urea 37±31mg/dL. The maximum levels 
of creatinine and urea were, respectively, 1.7±1.5mg/dL and 60±53mg/dL. AKI 
was found in 14 cases (40%), being 4 in RIFLE -R (28.6%), 5 in RIFLE -I (35.7%) 
and 5 in RIFLE -F (35.7%). Hemodialysis was required for 2 cases (14.2%). Death 
was observed in 3 cases (8.5%), all of them with AKI. Mortality among AKI 
patients was then 21.4%. The comparison between survivors and nonsurvivors 
showed that death was associated with a higher time of hospital stay, advanced 
age and higher levels of urea and creatinine (Table 1). Conclusions: AKI is a 
frequent complication among patients with acute pancreatitis, which is associ-
ated with a higher mortality. Possible risk factors for death are higher time of 
hospital stay, advanced age and higher levels of creatinine (i.e. worse RIFLE 
classification). It is important to early recognize AKI in this group of patients in 
order to adopt measures to try to decrease mortality.

Tabela 1

Comparison of survivor and nonsurvivor patients

 
Survivors 
(n=32)

Nonsurvivors 
(n=3) 

p 

 Age (years)  42 ± 18  49 ± 12  0.008 

 Time of hospital stay (days)  23 ± 16  38 ± 17  <0.0001 

 Necrotizing pancreatitis  5 (15%)  3 (100%)  NS 

 Edematous pancreatitis  22 (68%)  0  NS 

 Need of dialysis  1 (3.1%)  1 (33%)  NS 

 AKI  10 (31.2%)  3 (100%)  0.04 

 Parenteral nutrition use  5 (15%)  3 (100%)  NS 

 Antibiotics use  21 (65%)  3 (100%)  <0.0001 

 Ransom score < 3  17 (53%)  1 (33%)  0.001 

 Amylase  953 ± 793  768 ± 561  <0.0001 

 C -reative protein  201 ± 214  309 ± 64  <0.0001 

 Urea (admission)  18 ± 47  43 ± 33  0.04 

 Creatinine (admission)  1.0 ± 0.5  1.1 ± 0.3  NS 

 Urea (maximum)  36 ± 31  110 ± 91  <0.0001 

 Creatinine (maximum)  1.4 ± 1.0  3.7 ± 3.5  <0.0001 

Student t and Fisher test. Significant p<0.05
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ACUTE KIDNEY INJURY AMONG PATIENTS WITH DENGUE FEVER

Elizabeth F. Daher (1) Camilla N. Jacinto (1); Geraldo B. Silva -Junior (2); Paulo C. 
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(2)  Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde / Universidade de Fortaleza / For-
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Introduction: Dengue fever (DF) is an arthropod -born viral infection affecting 
humans and is endemic in tropical areas. Acute kidney injury (AKI) is reported 
in patients who are affected mainly with dengue hemorrhagic fever (DHF), 
which is a severe presentation of the disease. The aim of this study is to 
investigate the occurrence of AKI among patients with DF. Methods: This is a 
retrospective study conducted at a tertiary infectious diseases -specialized hos-
pital in Fortaleza city, Northeast Brazil, including all patients with confirmed 
diagnosis of DF admitted in the period from February 2001 to August 2008. 
AKI was defined according to the RIFLE criteria. Statistical analysis was done 
with SPSS program, version 16.0, considering as significant p<0.05. Results: A 
total of 155 were included, with a mean age of 33±16 years and 65% were 
female. The main signs and symptoms were fever (93%), headache (84.5%), 
myalgia (82%), asthenia (60.6%), anorexia (50.3%), rash (55.5%), abdominal 
pain (50.3%), vomiting (49.7%), retro orbital pain (37.4%), dizziness (34.8%), 
diarrhea (33.5%) and arthralgia (29%). Hemorrhagic symptoms were gingivor-
rhage (18.7%), petechiae (27%) and hematuria (8.4%). The tourniquet test was 
positive in 16 cases (10.3%). The signs of severity were dehydration (23.2%) 
and hypotension (14.8%). The main laboratory tests at admission showed: 
Hb=13.8±1.8g/dL, Ht 38.8±6.1%, leukocytes 4204±2696/mm3, platelets 
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74531±54399/mm3, Urea 25±26mg/dL, Creatinine=0.8±0.4mg/dL. The maximum 
levels of urea and creatinine were 27±29mg/dL and 0.8±0.5mg/dL, respectively. 
AKI was observed in 10 cases (6.4%), being 6 in RIFLE -R (60%) and 4 in 
RIFLE -I (40%). Among the patients with AKI 6 (60%) presented AKI at admis-
sion. Oliguria was found in 7 cases (4.5%). Renal function recovery was observed 
in almost all cases. Only one patient did not recovery renal function at the 
time of hospital discharge. Death was observed in 5 cases (3.2%), and 3 of 
them had AKI, so AKI -associated mortality was 30%. Conclusion: AKI is not a 
common complication of DF. The main possible causes are hemorrhage, leading 
to a pre -renal AKI. DF -associated AKI is mild (no patient had AKI in RIFLE -F), 
with complete renal function recovery at the time of hospital discharge.
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HEMODIAFILTRAÇÃO APÓS PARAGEM CARDIOVASCULAR: 
UM MÉTODO DE INDUÇÃO DE HIPOTERMIA

Ana Rocha (1); Aníbal Marinho (2); Fernando Rua (2)

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

Introdução: A hipotermia terapêutica após a reanimação de uma paragem cardíaca 
é actualmente o método mais bem documentado para melhoria do prognóstico 
neurológico. Existe uma variedade de métodos de arrefecimento. O método 
intravascular, com rápida infusão de 30 ml/kg de soluções cristalóides geladas, 
é considerado o mais eficaz, embora com risco de desiquilibrio hemodinâmico 
e hidroelectrolítico em doentes já de si com franca instabilidade. Descrevemos 
o uso da hemodiafiltração como um método alternativo de arrefecimento corporal. 
Descrição do caso: Um homem de 52 anos, com um internamento de 12 dias 
por politraumatismo em sequência de acidente de viação e infecção respiratória 
nosocomial, foi admitido no Serviço de Cuidados Intensivos por paragem cardíaca 
em assistolia. Foram feitas manobras de ressuscitação cardiopulmonar e tratamento 
imediato de acordo com o algoritmo de suporte avançado de vida. Após 4 horas, 
foi colocado um catéter de diálise na veia femoral direita e foi iniciado arrefeci-
mento invasivo activo usando um circuito de hemodiafiltração venovenosa contínua 
(HDFVVC). Foi usada heparina não fraccionada a 500 U/hora com uma taxa de 
fluxo sanguíneo de 200 ml/hora, uma taxa de dialisância de 1000 ml/hora e um 
volume de reposição com solução de bicarbonato arrefecida pré -filtro de 2000 
ml/hora. Após 7 horas de HDFVVC, com ultrafiltração de 1300 ml e um balanço 
total positivo de 600 ml, a temperatura alvo pretendida (32 -34ºC) foi alcançada 
e manteve -se estável durante 24 horas, com uma temperatura média de 32.9 
ºC. Foi iniciado o desmame do suporte inotrópico com noroadrenalina, 10 horas 
após o início do tratamento de arrefecimento. Não se registaram complicações. 
Discussão: Este caso ilustra a eficácia da hemodiafiltração como um método de 
arrefecimento corporal de fácil aplicação e rápida disponibilidade. Não se verifi-
caram variações da temperatura alvo, sem ocorrência de arrefecimento inadequado 
ou excessivo, com manutenção do perfil hemodinâmico a permitir a descalada 
do suporte vasopressor. O preço da técnica torna necessária a sua avaliação em 
ensaios clínicos.

PO -QU022 

DOENÇAS RENAIS E INFEÇÃO PELOS VIRUS DA HEPATITE B E C

Patrícia Cotovio (1) Joana Vidinha (2); Fernanda Carvalho (3); Fernando Nolasco (3)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal
(3)  Laboratório de Morfologial Renal – S. Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / 

Portugal

Introdução: As infeções pelos vírus da hepatite B (VHB) e C (VHC) envolvem 
frequentemente os rins, podendo causar doença renal crónica, com impacto 
negativo na morbi -mortalidade dos doentes. Objectivo: Caracterizar histolo-
gicamente as nefropatias de doentes com infeção VHB e/ou VHC submetidos 
a biópsia renal percutânea (BRP) num período de 20 anos. Material e 
métodos: Análise retrospetiva das BRP observadas no Laboratório de Mor-
fologia Renal do Hospital Curry Cabral entre 1991 e 2010. Das 4419 BRP, 
154 (3.5%) correspondiam a doentes com positividade AgHBs e/ou Ac -anti-
-VHC. Excluídas 7 por amostra insuficiente. Analisados dados demográficos, 
características clínico -laboratoriais e resultado histopatológico. Divididos os 
diagnósticos em 4 grupos: glomerulopatias proliferativas e não proliferativas, 
doenças sistémicas e nefropatias tubulo -intersticiais. Resultados: Observados 

103 doentes (70.1%) com infeção VHC, idade média 40.3±11.8 (40) anos, 
78.6% sexo masculino, 3.9% raça negra, 24.3% com co -infeção VIH, 56.3% 
consumidores drogas endovenosas (EV), 67.5% hipertensos e 46.7% com 
crioglobulinemia. Trinta e três doentes (22.4%) tinham infeção VHB: 76% 
homens, 38.5±17.8 (41) anos de idade, 21% raça negra, 12.1% com co -infeção 
VIH, 15.2% com consumo de drogas EV. Onze (7.5%) homens com 39.0±15.3 
(33) anos de idade tinham co -infeção VHC -VHB, 72.7% eram VIH+ e 45.5% 
toxicodependentes. Nos 3 grupos, a síndroma nefrótica foi o principal motivo 
de BRP (40.8%, 39.4% e 54.5%, respetivamente), seguida da insuficiência 
renal (34.0%, 39.4% e 27.3%, respetivamente). O diagnóstico histológico 
foi, na maioria dos casos, uma glomerulopatia (78.6%, 72.7% e 72.7%, 
respetivamente) [tabela 1]. Nos doentes VHC+, as GNMP (40.8%), endocapilar 
(9.7%), mesângio -proliferativa (6.8%) e glomeruloesclerose segmentar e 
focal (GESF) (6.8%) foram as nefropatias predominantes. Verificou -se asso-
ciação da idade jovem (P=0.001), HTA (P=0.035), hematúria (P<0.001) e uso 
de drogas EV (P=0.005) com o diagnóstico de uma GN proliferativa. A 
creatininémia elevada (P= 0.007), a proteinúria inferior (P<0.001), a ausência 
de hematúria (P<0.001) ou HTA (P=0.019) relacionaram -se com doença tubulo-
-intersticial. A idade avançada associou -se a doença sistémica (P<0.001). Nos 
doentes VHB+ as patologias preponderantes foram GESF (21.2%), GNM 
(15.2%) e Nefropatia IgA (15.2%). A maioria das mulheres apresentava uma 
doença sistémica (P=0.004), como nefrite lúpica e nefropatia diabética. Nos 
doentes co -infetados VHC -VHB, a GNMP (45.5%) e a nefrite intersticial crónica 
(18.2%) foram os diagnósticos mais comuns. Conclusão: Os doentes com 
infeção VHC ou VHB podem apresentar um amplo espetro de doenças renais, 
muitas vezes não diretamente associadas à infeção. A BRP é essencial para 
o correto diagnóstico e a orientação terapêutica.

Tabela

Diagnóstico histológico

Infeção
HCV 

(n=103)
HBV 

(n=33)
HCV -HBV 
(n=11)

Glomerulopatias 81 (78.6%) 24 (72.7%) 8 (72.7%)

– proliferativas 66 (64.1%) 10 (30.3%) 5 (45.5%)

– GNMP 42 2 5

– GN mesângio -proliferativa 7 1 0

– GN endocapilar 10 2 0

– GN extracapilar 3 0 0

– Nefropatia IgA 4 5 0

– não proliferativas 15 (14.6%) 14 (42.4%) 3 (27.3%)

– GESF 7 7 2

– GNM 2 5 0

– GN crónica 3 2 1

– Doença lesão mínima 3 0 0

Doenças sistémicas 14 (13.6%) 8 (24.2%) 1 (9.1%)

– Nefropatia diabética 6 3 0

– Amiloidose 4 1 1

– Nefroangiosclerose hipertensiva 2 1 0

– Outras 2 3 0

Nefropatias tubulo -intersticiais 8 (7.8%) 1 (3%) 2 (18.2%)

PO -QU023 

PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA NO ADULTO NEFRÓTICO

Guida Meneses (1) Fernando Caeiro (1); Carina Ferreira (1); Dulce Carvalho (1); Francisco 
Remédio (1); Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1)

(1) S. de Nefrologia / H. Curry Cabral / Lisboa / Portugal

As infecções bacterianas são uma complicação conhecida nos doentes nefró-
ticos. A diluição dos factores humorais locais devido ao edema, a perda de 
IgG e do factor B do complemento, bem como a função celular alterada, são 
alguns dos factores de risco conhecidos. A peritonite bacteriana espontânea 
é uma complicação séria e frequente nas crianças nefróticas, sendo rara em 
adultos. Descreve -se o caso de um doente, caucasiano, 28 anos, com o 
diagnóstico de Glomerulonefrite de Lesões Mínimas, seguido em consulta de 
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Nefrologia e medicado com Prednisolona 80mg/dia em remissão. Suspendeu 
a terapêutica sem conhecimento médico e recorreu ao Serviço de Urgência 
por recidiva grave de nefrose. Objectivou -se aumento ponderal de 23 Kg, 
compromisso da função renal (ureia plasmática  -Pu 103 mg/dL; creatinina 
plasmática  -Pcr 2,8 mg/dL), hipoalbuminémia grave (albumina 0,47g/dL; pro-
teínas totais 3,5 g/dL) e hipercolesterolémia (colesterol total 869mg/dL; LDL 
540mg/dL). A proteinúria foi quantificada em 17,5g/24h. Foi instituída restrição 
hidrosalina, prednisolona 1 mg/Kg, heparina de baixo peso molecular e tera-
pêutica diurética. Verificou -se recuperação dos parâmetros de retenção azotada 
para Pcr 1,1 mg/dL contudo os edemas foram parcialmente refractários à 
terapêutica instituída e manteve os valores de proteinúria. Ao 18º dia de 
internamento, instalou -se quadro de dor abdominal difusa com evolução em 
24h para ventre em tábua e instabilidade hemodinâmica. Analiticamente 
observou -se subida dos parâmetros inflamatórios, com PCR 32mg/dL. A TC 
abdominal revelou ascite em todos os quadrantes e densificação peritoneal. 
Foi efectuada paracentese diagnóstica, tendo -se drenado líquido seropuru-
lento, com exames culturais negativos. Iniciou -se antioterapia de largo espectro 
e antifúngico, com posterior associação de Imunoglobulina poliespecifica 400 
mg/Kg. Após estabilização do doente, foi assumido sindrome nefrótico cor-
ticorresistente, pelo que se iniciou Ciclosporina na dose de 2 mg/Kg poste-
riormente substituída por Ciclofosfamida quando o quadro infeccioso foi 
resolvido. Actualmente, o doente mantém seguimento em consulta, com 
função renal estabilizada (Pu 44 mg/dL; Pcr 1.2mg/dL) e remissão parcial 
(proteinúria de 3,4g/24h; hipoalbuminémia 2,1 mg/dL). Pondera -se re -biopsar 
o doente. Pretende -se alertar para a importância do diagnóstico precoce de 
peritonite bacteriana espontânea, mesmo em adultos. O início atempado de 
antibioterapia é fundamental para uma evolução favorável do quadro.

PO -QU024 

MDRD E EPI NOS ESTÁDIOS 1 -3 DE DOENÇA RENAL CRÓNICA: 
DIFERENTES?

Hugo Silva (1) Pedro Azevedo (1); Jorge Malheiro (1); Isabel Fonseca (1)

(1) Nefrologia / CHP -HSA / Porto / Portugal

Introdução: A fórmula MDRD é considerada precisa para filtração glomerular 
(FG) <60mL/min. A fórmula EPI foi desenvolvida para ser adequada para 
FG>60mL/min. Pretendemos confrontar valores de FG pelas fórmulas MDRD e 
EPI ((FG_MDRD e FG_EPI)) e perceber as diferenças entre elas. Métodos: 175 
doentes com DRC estádio 1 -3 estável e idade mediana 66 anos. A creatinina 
sérica (CrS) medida por um método IDMS; FG_MDRD foi arbitrariamente con-
siderada como valor de referência. Comparámos FG_MDRD e FG_EPI através 
do teste de Wilcoxon e a prevalência de DRC estádio 3 pelo teste McNemar’s 
χ2. Kappa statistics foi usada para comparar a concordância entre as equações 
na categorização DRC estádio 3 vs. estádio 1 -2. Correlação de Pearson foi 
usada entre o resultado da diferença das fórmulas e a idade, CrS e FG_MDRD. 
Resultados: Prevalência de DRC estádio 3 (MRDR -65,7%, EPI -59,4%, P=0,003); 
FG_MDRD 52mL/min vs. FG_EPI 52,2mL/min (P<0.001) mas com uma boa 
concordância entre ambas (K=0,84). A diferença média entre fórmulas foi  -1,99 
(±5.14) ml/min e a FG_MDRD (Figura 1) (r=0.60, P<0.001), idade (r= -0.30, 
P=0.02) e CrS (r= -0.48, P<0.001) correlacionaram -se significativamente com 
ela. Conclusões: A FG calculada pela fórmula EPI foi inferior em doentes mais 
novos e com CrS inferior. Contudo a prevalência de DRC estádio 3 foi inferior 
quando calculada pela formula EPI. Em doentes com DRC em estádios iniciais 
a EPI forneceu FG estimada mais precisa.

PO -QU025 

MIELOMA MÚLTIPLO E LESÃO RENAL AGUDA GRAVE: 12 ANOS DE EXPE-
RIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA.

Luís Rodrigues (1) Marta Neves (1); Susana Machado (1); Helena Sá (1); 
Rui Alves (1); Mário Campos (1)

(1) – S. Nefrologia / H. Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A lesão renal aguda faz frequentemente parte do espectro da 
doença dos doentes com Mieloma múltiplo. Quando a agressão renal é 
grave (Creatinina sérica > 5.0 mg/dL) a independência de técnicas substi-
tutivas renais é considerada factor predictivo de melhor sobrevida. Os 
trabalhos publicados tendem a incluir um pequeno número de doentes 
dificultando a extrapolação de resultados. Métodos: Recolheram -se os dados 

da história natural de todos os doentes referenciados à nossa unidade 
durante 12 anos (2000 -2011) com a associação de ambos os diagnósticos, 
e constituiu -se a segunda maior base de doentes por nós conhecida até à 
data. Investigaram -se posteriormente os factores associados a melhor sobre-
vida utilizando métodos de regressão de Cox. Resultados: Um quarto dos 
doentes que necessitaram de hemodiálise recuperaram independência da 
mesma. A sobrevida média após o episódio de lesão renal aguda foi de 
13 meses. A principal causa de morte foi a sépsis com foco respiratório. 
Apenas a idade < 65 anos à apresentação se associou significativamente 
e de forma independente a melhor sobrevida (P = 0.003). Apesar dos 
doentes com independência de hemodiálise apresentarem melhor sobrevida 
tal não obteve significado estatístico. Conclusões: A presença de insuficiência 
renal grave nos doentes com mieloma múltiplo mantém ainda um prognóstico 
sombrio. A terapêutica desta associação tem sofrido avanços importantes 
nos últimos 10 anos. Os novos inibidores reversíveis das proteases apre-
sentam menor toxicidade e parecem ser a melhor opção nos doentes com 
apresentação renal aguda grave. A utilização das membranas de hemodiálise 
de alto fluxo surge agora como um adjuvante para a rápida redução das 
cadeias leves livres. Futuros trabalhos seram necessários para definir qual 
o impacto das novas abordagens terapêuticas após a lesão renal grave ter 
ocorrido.

PO -QU026 

DOENÇA DE DEPÓSITO DE CADEIAS LEVES E AMILOIDOSE PRIMÁRIA 
DE CADEIAS LEVES: COEXISTÊNCIA DE DOIS DIFÍCEIS DIAGNÓSTICOS 
NUM CASO CLÍNICO

Luís Rodrigues (1) Marta Neves (1); Susana Machado (1); Helena Sá (1); Rui Alves (1); 
Mário Campos (1)

(1) S. Nefrologia / H. Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

A doença de depósito de cadeias leves (DDCL) e a amiloidose primária de 
cadeias leves (AL) são doenças de depósitos incomuns, definidas pelas 
características bioquímicas e moleculares da paraproteína subjacente. O 
atingimento é habitualmente sistêmico e as duas doenças podem coexistir 
no mesmo doente. Os fatores que determinam a natureza fibrilar ou granular 
dos depósitos motivam ainda grande debate. O diagnóstico destas doenças 
é muitas vezes dificultado pela ausência de uma paraproteína detectável 
por técnicas imunofixação de rotina, e a quantificação de cadeias leves livres 
séricas por imunoensaio apresentou novo valor para o seu diagnóstico, 
prognóstico e monitorização da resposta terapêutica. À apresentação, a 
associação destas doenças com o diagnóstico de mieloma múltiplo é comum, 
mas a progressão para esta condição é considerada rara. Descrevemos o 
atípico caso clínico de uma doente de 44 anos, referenciada ao nosso serviço 
por insuficiência renal crónica avançada, proteínuria nefrótica, endocrinopatias 
e hepatomegália em relação com queixas constitucionais. Nenhuma para-
proteína foi detectada por técnicas de electroforese e imunofixação séricas 
e urinárias. O diagnostico de sobreposição de DDCL e amiloidose AL foi 
feito através de biópsia hepática. A doente veio a necessitar de técnicas 
substitutivas da função renal, optando pela modalidade de diálise peritoneal. 
Apresentou evolução para mieloma múltiplo na fase final da sua doença 
falecendo 39 meses após o diagnóstico.

PO -QU027 

SÍNDROME DE DARIER, ISOTRETINOÍNA E GLOMERULONEFRITE 
MEMBRANOSA, UM TRIÂNGULO AMOROSO?

Tiago Assis Pereira (1) Ricardo Vizinho (1); Artur Mendes (1); Acácio Pita Negrão (1); 
José Diogo Barata (1)

(1)  Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – HSC / Lisboa / Portugal

Introdução: A doença de Darier ou queratose folicular, de transmissão 
hereditária autossómica dominante, monogénica (ATP2A2) caracteriza -se 
por queratinização anormal e acantólise. Apresenta uma prevalência estimada 
de 1 em 30.000 -100.000 e o diagnóstico baseia -se na biópsia e detecção 
de mutação genética. São reconhecidas poucas manifestações extra-
-tegumentares, invariavelmente de natureza neuropsiquiátrica. Caso clínico: 
O caso descrito incide sobre um doente de 22 anos, caucasiano, com 
diagnóstico de Síndrome de Darier desde os 6 anos de idade, sob terapêutica 
oral com isotretinoína e seguimento em consulta de Dermatologia. História 
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familiar com outros elementos afectados, sem manifestações renais ou de 
outro sistema de órgão conhecidas. Sem nenhum factor desencadeante 
identificável, o doente iniciou quadro progressivo de astenia e anasarca 
com alterações macroscópicas urinárias a resumirem -se a urina espumosa. 
Ao exame objectivo, doente hemodinamicamente estável, apirético, em 
anasarca e com lesões eritemato -descamativas e ungueais, enquadráveis 
na doença dermatológica conhecida. A avaliação analítica inicial revelou 
proteinúria em faixa nefrótica e hipoalbuminémia grave com função renal 
preservada. O doente ficou internado, sob terapêutica sintomática e sub-
metido a estudo complementar. De positivo, destaca -se biópsia renal com 
Glomerulonefrite membranosa estadio 3, com restante estudo etiológico 
negativo. Dado o quadro descrito, foi iniciada imunosupressão (corticoterapia 
e ciclosporina) e seguimento regular em consulta de Nefrologia. Follow -up: 
Com cerca de 4 meses de terapêutica, houve melhoria clínica e assinalava-
-se ausência de proteinúria. Ao 18º mês, por intercorrência infecciosa, foi 
interrompida a terapêutica imunosupressora não se registando até à data 
(28 meses após início de terapêutica imunosupressora e 10 meses após 
interrupção desta) recidiva da doença renal. Discussão: O presente caso 
clínico representa um quadro típico de síndrome nefrótica, com biópsia 
renal a revelar glomerulonefrite membranosa, com estudo etiológico incon-
clusivo. Dada a idade do doente e a doença dermatológica genética que 
se manifesta desde a infância, seria admissível uma associação, contudo 
não consubstanciada na revisão da literatura. Por outro lado, a isotretinoína, 
retinóide oral, pode ter como efeito secundário a proteinúria, cuja gravidade 
e tipo de lesão renal estão pouco estudadas. Os autores questionam uma 
eventual associação ou papel da doença de Darier e da terapêutica com 
isotretinoína no desenvolvimento de Glomerulonefrite Membranosa num 
jovem com 22 anos.

PO -QU028 

INFECÇÃO POR HTLV -1, GLOMERULOPATIA MEMBRANOSA E SÍNDROME 
DE SJÖGREN: COINCIDÊNCIA OU CAUSALIDADE?

Pedro Azevedo (1); Sofia Rocha (1); José Durães (2); Guilherme Rocha (1); Manuela 
Almeida (1); António Cabrita (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal

Introdução: O vírus Human T Lymphotropic Virus Type 1 (HTLV -1) é agente 
causal do linfoma/leucemia de células T do adulto e de uma mielopatia 
crónica, conhecida por paraparesia espástica tropical (PET). Nos doentes 
portadores deste vírus, foram identificados imuno -complexos associados 
a proteínas víricas, que poderão estar implicados na patogénese de vários 
fenómenos auto -imunes, entre os quais o Síndrome de Sjögren (SS) e, 
raramente, a glomerulopatia membranosa (GM). O mecanismo fisiopato-
lógico não está ainda esclarecido. Caso clínico: Mulher de 48 anos, natural 
do Brasil, observada na Consulta Externa (CE) de Nefrologia por Síndrome 
Nefrótica. Aos 37 anos iniciou diminuição progressiva da força dos membros 
inferiores e incontinência urinária. Um ano depois foi internada por para-
paresia grau 4, com identificação do vírus HTLV -1 no líquor e sangue. Teve 
alta com o diagnóstico de paraparésia espástica tropical. Aos 47 anos 
referiu diminuição do lacrimejo e boca seca. O teste de Schirmmer e os 
anticorpos anti -SSA [155 U/mL (N<21)] e anti -SSB [107 U/mL (N<21)] foram 
positivos, com ANAs 1/160 e Anti -ds -DNA negativos, levantando -se a hipó-
tese de SS. À admissão na CE de Nefrologia apresentava proteinúria 
nefrótica (12 g/dia), hipoalbuminemia (2.2 g/dL) e dislipidemia (colesterol 
total: 340 mg/dL), com função renal normal, sem anemia ou alterações da 
coagulação. O estudo imunológico revelou imunoglobulinas e electroforese 
de proteínas normais, sem consumo de complemento e ANCAs negativos. 
Os marcadores víricos (hepatite B e C, e HIV1/2) foram negativos. A ecografia 
renal não apresentou alterações e a biópsia renal revelou GM. Perante a 
hipótese de GM secundária a infecção por HTLV -1 iniciou interferão alfa. 
O risco de desenvolver linfoma foi considerado na decisão de não iniciar 
imunossupressão. Três meses depois, o interferão foi suspenso por into-
lerância gastrointestinal e alopécia. Verificou -se remissão parcial da pro-
teinúria e agravamento progressivo da função renal. Aos 9 anos de follow-
-up apresenta creatinina plasmática: 2.0 mg/dL e proteinúria 1.5 g/dia. 
Discussão: A coexistência entre HTLV -1 e SS é conhecida, com contribuição 
do HTLV1 na alteração da função dos linfócitos T nesta exocrinopatia. O 
gene tax do HTLV -I foi detectado em material de biópsia de glândulas 
salivares labiais de doentes com SS. Por outro lado, os portadores do 
vírus HTLV -1 têm imuno -complexos circulantes (Ac anti -tax), a poder justificar 
a GM. Conclusão:A associação concomitante de infecção por HTLV -1, SS e 

GM não está descrita na Literatura. A associação entre GM e infecção por 
HTLV -1 deve ser considerada em doentes oriundos de regiões endémicas 
deste vírus.

PO -QU029 

PROTEÍNAS URINÁRIAS: ESTRATÉGIA DE DIAGNÓSTICO NA NEFROPATIA 
AMILOIDÓTICA

Ana Rocha (1); Fernanda Bravo (1); José Oliveira (1); Luísa Lobato (1);

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Química Clínica / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: Na amiloidose associada à transtirretina (ATTR), V30M, o diag-
nóstico de nefropatia baseia -se na detecção de albuminúria e diminuição 
do débito de filtração glomerular. A lesão tubular nesta doença pode ser 
condicionada pela deposição de amilóide e pela toxicidade directa da 
internalização da TTR mutante. O aumento da excreção urinária de proteínas 
de baixo peso molecular como a alfa 1 -microglobulina (A1M) e a beta 
2 -microglobulina (B2M) pode ser considerado como marcador de disfunção 
tubular, em oposição à perda urinária de alfa 2 -macroglobulina (A2M) que 
implica lesão glomerular severa. Objectivo: Investigar a variabilidade urinária 
de A1M, B2M e A2M em doentes com ATTR V30 M em comparação com 
a albuminúria para detectar disfunção tubular proximal e lesão glomerular. 
Métodos: Foram estudados 27 doentes (17 mulheres e 10 homens) com 
evidência de polineuropatia e sem outras causas concorrenciais de doença 
renal. Os níveis urinários de A1M, B2M, A2M e albumina foram avaliados 
em simultâneo com a creatinina, cistatina C e B2M séricas. Foram consi-
derados patológicos níveis de A1M >12 mg/L, B2M urinária > 300 ng/mL e 
de albuminúria >30 mg/g creatinina. Num subgrupo de 12 doentes foram 
também determinados os níveis séricos de A2M e 2 marcadores de infla-
mação, proteína de ligação ao retinol (RBP) e proteína C reactiva (PCR). 
Resultados: Os doentes tinham uma idade de 49 ± 12,7 anos e 5,3 ± 4,5 
anos de evolução de neuropatia. Todos apresentavam excreção de A1M, 
em 17 (63%) >12 mg/L; em 6 (22,2%) a B2M urinária foi patológica; em 
13 (48,1%) foi detectada A2M na urina; 23 (85,2%) tinham albuminúria 
patológica; e o débito de filtração glomerular estimado pela cistatina C 
foi de 73,5± 53,1 mL/min. A A1M teve correlação positiva com a creatinina 
(P<0.01), cistatina C (P<0.001) e albuminúria (P<0.001). A B2M urinária teve 
um evidente aumento com os diferentes valores de albuminúria (P<0.001). 
A excreção de A2M foi quase exclusivamente encontrada na presença de 
albuminúria patológica embora sem correlação com o seu nível; 4 dos 12 
doentes com presença simultânea de A1M e A2M urinárias progrediram 
para doença renal crónica terminal. A A2M sérica não se correlacionou 
com nenhum dos marcadores: albuminúria, creatinina, cistatina C e proteínas 
tubulares. Encontramos níveis fisiológicos de RBP (4,9±1,3 mg/dL) e de 
PCR (1,7±1,3 mg/L) sem relação com os marcadores renais. Conclusão: A 
A2M urinária isolada não foi marcador de gravidade de lesão glomerular. 
A determinação integrada destes biomarcadores apresenta -se como um 
método possível para diagnóstico e monitorização da função renal.
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DOENÇA RENAL ATEROEMBÓLICA PÓS CATETERISMO CARDÍACO

Raquel Aires de Sá Chorão (1); Catarina Santos (1); João Gonçalves (1); Rui Filipe (1); 
Ernesto Rocha (1);

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

A doença renal ateroembólica (DRA) é uma entidade multissistémica com 
origem na embolização de cristais de colesterol a partir de lesões arte-
rioscleróticas ulceradas para as pequenas artérias periféricas. Apesar de 
ser uma causa rara e muitas vezes sub -diagnosticada de insuficiência renal 
aguda, a sua prevalência tem vindo a aumentar, sobretudo após a realização 
de procedimentos cada vez mais frequentes na prática clínica como angio-
grafia, angioplastia ou cirurgias que envolvam manipulação da aorta. As 
manifestações clínicas surgem entre 2 a 3 semanas após um evento 
desencadeante, e incluem manifestações sistémicas, cutâneas, oculares, 
gastro -intestinais e neurológicas e agravamento progressivo da função 
renal. O declínio da função renal após o procedimento é quase sempre 
gradual, embora também possa ocorrer de forma aguda. Analiticamente 
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pode haver hipereosinofilia, hipocomplementémia e eosinofilúria transitória. 
O diagnóstico deve suspeitar -se perante um quadro de IRA após um evento 
desencadeante, associado a sinais compatíveis com embolização de cristais 
de colesterol à periferia. Não há tratamento específico, no entanto as 
medidas de suporte e de prevenção secundária associam -se a prognósticos 
mais favoráveis. Apresenta -se o caso de um doente de 81 anos, saudável 
até Set/2011, altura em que foi internado por EAM infero -posterior e sub-
metido a terapêutica anticoagulante, fibrinolítica e cateterismo cardíaco 
com colocação de stent por doença de 2 vasos, evoluindo favoravelmente. 
Após 2 semanas é internado de novo por quadro de insuficiência cardíaca 
descompensada; analiticamente documentava -se agravamento dos parâ-
metros de retenção azotada (pU 172 mg/dL e pCr 2,6 mg/dL) relativamente 
ao internamento anterior (pCr 1.5 mg/dl). Iniciou terapêutica médica com 
optimização da volémia, com evolução clínica favorável; ao 15º dia de 
internamento, por persistência de valores elevados de ureia e creatinina 
é transferido para o serviço de Nefrologia. Apresentava -se assintomático, 
hemodinâmicamente estável, sem achados relevantes à observação; ana-
liticamente mantinha elevação nos valores de ureia e creatinina aos quais 
se associavam hipereosinofilia periférica de 15.9%. Perante o quadro clínico 
e a evolução temporal dos parâmetros de retenção azotada colocou -se 
como hipótese DRA. Manteve tratamento conservador com evicção de 
nefrotóxicos, controle tensional e da dislipidémia; foi solicitada avaliação 
pela Oftamologia que identificou placas de Hollenhorst temporais na fun-
doscopia. Durante internamento apresentou evolução favorável às medidas 
instituídas com descida nos parâmetros de retenção azotada até creatinina 
de 2,2 mg/dL; teve alta após uma semana encontrando -se actualmente 
em seguimento regular nas consultas de Nefrologia. A DRA é uma entidade 
que requer um elevado grau de suspeita clínica e integração dos dados 
clínicos; deve ser considerada na presença de agravamento da função 
renal após um evento desencadeante, sobretudo se associado a manifes-
tações de embolização periférica.
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SCREENING PATIENTS AT RISK OF CHRONIC KIDNEY DISEASE: TESTING 
“SCORED” (SCREENING FOR OCCULT RENAL DISEASE) IN PORTUGUESE 
POPULATION

Catarina Teixeira (1); Edgar Almeida (1); Carlota Lavinas (2); Mário Raimundo (1); Cristina 
Nogueira (3); Martina Ferreira (3); António Sampaio (2); Inês Silva Henriques (2); Cecília 
Teixeira (3); António Gomes Costa (1); Miguel Leal (3);

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

(2) Faculdade de Medicina / Universidade de Lisboa / Lisboa / Portugal
(3) Diaverum Portugal / Unidade de Torres Vedras / Torres Vedras / Portugal

Introduction: The prevalence of chronic kidney disease (CKD) is increasing 
worldwide and represents a social and economic burden in many countries. 
Since it is asymptomatic until late stages, CKD is underdiagnosed and 
referral to the nephrologist occurs late in the progression of the disease, 
resulting in poor outcomes. Identification of individuals at risk of CKD 
becomes important in this scenario, allowing early implementation of 
strategies that improve survival. In 2007, Bang et al. developed a screening 
tool, SCORED (SCreening for Occult REnal Disease), that identifies individu-
als with high probability of occult CKD based on the answer to 9 clinical 
and demographic questions. Our aim was to analyze the performance of 
SCORED in identifying subjects at risk of CKD in a sample of Portuguese 
population. Methods: The SCORED tool was applied to volunteers that 
attended the World Kidney Day 2011 event in Torres Vedras, Portugal. 
Demographic and clinical data were collected, and the SCORED question-
naire was filled in. Individuals with SCORED score ≥4 were considered at 
risk of CKD. Within 3 months, the volunteers had an appointment in the 
Nephrology Department in which blood and urine samples were collected. 
Glomerular filtration rate (GFR) was estimated according to the CKD -EPI 
equation and Urinary albumin -to -creatinine ratio (UACR) was accessed. CKD 
was considered if eGFR<60mL/min/1.73m2 or in the presence of UACR>30mg/g. 
The risk of CKD obtained from the SCORED questionnaire was compared 
with the presence of CKD after eGFR and UACR were assessed. Results: 
Eighty -eight volunteers were evaluated, 60 (68.2%) of whom were identified 
as being at risk of CKD according to the SCORED. Only 47 (53.4%) subjects 
attended the appointment at the Nephrology Department. When considering 
CKD in the presence of GFR<60mL/min/1.73m2, SCORED had a sensitivity 
of 100%, specificity of 24.3%, positive predictive value of 26.4% and 
negative predictive value of 100%. Considering CKD if GFR<60mL/min/1.73m2 

or UACR>30mg/g were present, this tool obtained a sensitivity of 89.5%, 
specificity of 21.4%, positive predictive value of 43.6% and negative pre-
dictive value of 75.0%. Conclusion: Our results suggest that SCORED, 
besides inexpensive and easy to perform, seems to be effective in the 
recognition of subjects that, according to their clinical condition, have high 
probability of CKD and should proceed to further clinical assessment. The 
small size of the sample does not allow us to conclude whether or not 
SCORED should routinely be used as a screening procedure but it may 
represent a useful tool for primary care physicians before referral to 
nephrologists.
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ACUTE KIDNEY INJURY FOLLOWING ABDOMINAL SURGERY: 
A COHORT STUDY

Catarina Teixeira (1); José António Lopes (1); Natacha Rodrigues (1); Lígia Peixoto (2); 
Sofia Dias (2); Inês Mendes (3); Rui Branco (4); Rosário Rosa (4); Henrique Bicha 
Castelo (4); 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
(3)  Faculdade de Medicina / Universidade de Lisboa / Lisboa / Portugal
(4) Serviço de Cirurgia II / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Background: We aimed to evaluate the incidence of acute kidney injury 
(AKI) in patients undergoing abdominal surgery and its impact on patient 
outcome. Methods: A retrospective analysis of a cohort of 286 patients 
(mean age: 62±16 years; 141 male; 272 Caucasian; 144 ASA III and IV) 
undergoing abdominal surgery in a tertiary and teaching hospital was 
performed. AKI was defined as an increase in serum creatinine of >50% 
from baseline or a rise in serum creatinine of >0.3 mg/dl in <48 h. Results: 
Overall, 29.0% of patients (N=83) developed AKI in the postoperative 
period and three patients underwent renal replacement therapy. The most 
common etiologies of AKI in this cohort were sepsis (49.9%), volume 
depletion (32.2%), nephrotoxic drugs administration (19.3%), and radio-
contrast use (14.5%). Local complications such as hemorrhage (24% versus 
5%, P<0.0001), infection (14.5% versus 6.9%, P=0.044) and anastomotic 
leak (9.6% versus 2.5%, P=0.008) as well as pneumonia (14.5% versus 
3.5%, P=0.01), acute lung injury (7.2% versus 1.5%, P=0.011), acute respi-
ratory distress syndrome (4.8% versus 0%, P=0.002), vasopressors use 
(21.7% versus 1.5%, P<0.0001) and requirement for mechanical ventilation 
(24% versus 5.4%, P<0.0001) were more frequent in patients with AKI, as 
compared with patients who did not develop AKI. Furthermore, patients 
who had AKI had increased length of hospital stay (18.6±15.5 days versus 
9.6±8.5 days, P<0.0001) and increased in -hospital mortality as compared 
with those patients who did not develop AKI (12% versus 1%, P=0.001; 
odds ratio 13.8, 95% CI 2.9 -64.3, P=0.01). Conclusion: Acute kidney injury 
was identified in almost 30% of patients undergoing abdominal surgery 
and it had a negative impact on patient outcome.
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LINFOMA RENAL PRIMÁRIO – PATOLOGIA RARA E AGRESSIVA

Pedro Azevedo (1); Pedro Aguiar (1); Josefina Santos (1); Luísa Lobato (1); Manuela 
Almeida (1); Rámon Vizcaino (2); António Cabrita (1);

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Anatomia Patológica / Centro Hopitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: O linfoma renal primário (LRP) é uma variante extremamente 
rara de linfoma não -Hodgkin extra -nodal, representando menos de 0.1% 
de todos os linfomas renais. As manifestações clínicas, tais como, hema-
túria, febre e lombalgia são inespecíficas. A lesão renal aguda é uma 
apresentação muito rara (19 casos reportados na Literatura) e a biópsia 
renal é essencial para definir o imunofenótipo e orientar a estratégia 
terapêutica. A maioria dos casos de LRP reportados apresenta progressão 
sistémica rápida, com sobrevida inferior a 1 ano. Caso Clínico: Mulher de 
46 anos, com Artrite Reumatóide (AR) diagnosticada aos 39 anos, tratada 
cronicamente com Metotrexato (MTX). Admitida no Serviço de Urgência 
por náuseas pós -prandiais, episódios de hematúria macroscópica e lom-
balgia esquerda, com 3 meses de evolução e massa no flanco esquerdo 
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identificada há 1 semana. Analiticamente, apresentava pancitopenia, insu-
ficiência renal aguda (P Creat 3.3 mg/dL) e hematoproteinúria. A TC revelou 
rins de dimensões aumentadas (150 e 170mm) e hepatoesplenomegalia. 
A biópsia renal mostrou elevada infiltração linfocítica intersticial com 
células tumorais de grandes dimensões, de características nucleares atí-
picas. A imunohistoquímica revelou células CD20+, CD3+ e CK -. Estes 
achados permitiram o diagnóstico de linfoma não -Hodgkin B difuso de 
grandes células primário do rim. Iniciou terapêutica com CHOP e Rituximab, 
com redução franca das dimensões renais (15/17 cm para 9.5/10 cm em 
3 semanas) e melhoria da disfunção renal, (P Creat 1.3 mg/dL). Quatro 
meses após o diagnóstico, por apresentar alterações do discurso e dimi-
nuição de força da mão esquerda, efectuou RMN, seguida de biópsia 
cerebral, que confirmaram envolvimento linfomatoso cerebral. Após 4 
meses apresentou progressão desfavorável, com óbito por choque séptico 
secundário a pneumonia. Discussão: A apresentação primária de linfoma 
renal não é consensual, pela ausência de tecido linfóide nativo. Alguns 
autores defendem tratar -se de manifestação inicial de uma lesão sistémica 
rapidamente progressiva. A etiologia é desconhecida, embora tenha sido 
associada a Síndrome de Sjögren, Lupus Eritematoso Sistémico, vírus 
Epstein -Barr e AR. O estado inflamatório crónico induzido pela AR e o 
MTX são mecanismos propostos na Literatura para fundamentar a asso-
ciação frequente entre a AR e o seu tratamento, com o risco de linfoma. 
A poliquimioterapia sistémica é o tratamento de eleição. A associação de 
Rituximab aumenta a taxa de resposta completa e prolonga o período 
livre de doença.
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PREDITORES DE MORTE INTRA -HOSPITALAR EM DOENTES COM LESÃO 
RENAL AGUDA COM NECESSIDADE DE TERAPÊUTICA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

Ana Rocha (1); Jorge Malheiro (1); Josefina Santos (1); Luísa Lobato (1); João Pimentel (1); 
António Cabrita (1);

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

Introdução: A Lesão Renal Aguda (LRA) em contexto hospitalar está 
associada a uma mortalidade elevada, sendo este risco ainda mais acres-
cido nos doentes que requerem terapêutica de substituição renal (TSR). 
O objectivo deste estudo foi determinar os preditores de mortalidade 
intra -hospitalar neste grupo de doentes. Métodos: Foram estudados os 
doentes adultos admitidos no Hospital de Santo António entre Janeiro 
de 2008 e Dezembro de 2009 com LRA e necessidade de diálise. Os 
individuos com doença renal prévia foram excluídos. Recolheram -se 
retrospectivamente variáveis demográficas (idade e sexo) e clínicas (cre-
atinina, classificação de RIFLE, etiologia da LRA, modalidade de diálise, 
débito urinário e índice de Charlson) no início da TSR. A comparação 
entre os doentes de acordo com a sobrevivência intra -hospitalar foi 
efectuada pelo teste de chi -quadrado para variáveis categóricas. As 
diferenças na mortalidade intra -hospitalar de acordo com a etiologia da 
LRA foram analisadas pelo teste log -rank, e representadas pelas curvas 
de Kaplan -Meier. Os eventuais preditores de mortalidade intra -hospitalar 
foram determinados usando um modelo de regressão de Cox que incluiu 
idade, sexo, etiologia da LRA e índice de Charlson. Resultados: Foram 
identificados 56 doentes, 64.3% do sexo masculino, com uma idade 
média de 61.2±18.3 anos. Dezanove doentes não apresentavam comor-
bilidades de acordo com o índice de Charlson, com 76.3% apresentando 
um score igual ou inferior a 3. A sépsis foi o insulto etiológico mais 
frequente, tendo contribuído para 57.1 % das LRA. O primeiro tratamento 
de TSR foi uma técnica intensiva (contínua ou híbrida) em 76.8% dos 
doentes, com um valor médio de creatinina de 4.9±2.8 mg/dl, e em 42.9% 
iniciado no dia da admissão. No global, 92.9% estavam oligúricos e 
78.6% com uma classificação de RIFLE - F considerando os critérios da 
creatinina sérica. Morreram 26 (46.4%) doentes, com um tempo médio 
até à morte de 19±15.6 dias. A necrose tubular aguda (NTA) isquémica 
secundária a sépsis (76.9% vs 40%, p=0.007) e o uso de técnica intensiva 
de TSR (92.3% vs 63.3%, p=0.013) foram mais frequentes nos doentes 
que morreram. Os doentes com NTA secundária a sépsis em comparação 
com as outras etiologias de LRA apresentaram maior mortalidade intra-
-hospitalar (p=0.037). A NTA no contexto de sépsis foi o único preditor 
significativo de mortalidade intra -hospitalar na análise Cox de sobrevi-
vência (HR=3.167; 95%CI: 1.197–8.379; p=0.02). Entre os sobreviventes 
em 1 ano, 17 mantiveram -se independentes de TSR e apenas 1 ficou 
dependente de diálise. Conclusão: Nos doentes com LRA e necessidade 
de TSR, a sépsis é um factor de mau.

PO -QU035 

PARICALCITOL ORAL NA PROTEINÚRIA DE DOENTES COM DIABETES 2

António Sousa (1); Paula Paiva (1)

(1) Medicina/Nefrologia / Hosp.Portalegre / Portalegre / Portugal

Introdução: O nível de proteinúria(Prt) correlaciona -se com a progressão 
da doença renal(DR) em doentes(dts) diabéticos com PA controlada e sob 
medidas anti progressão da DR.Paricalcitol (Par) foi eficaz,em vários 
estudos,a reduzir a Prt. de dts com DR estabelecida.Petendeu -se avaliar 
a eficácia e segurança do Par na redução da Prt de dts com diabetes 
2(DM2),nefropatia e sob ARA/iECA. Método: Estudo observacional e 
prospectivo,com 12 dts(9 h.),de idade média 67,4±8,6 anos, com DM2 e 
nefropatia,valores basais de FG estimado(MDRD) de 28,7±15,7ml/
min/1,73m2,Prt 2,4±0,99(1,1 -3,98)g/24h,Ca sérico (CaS) 9,5±0,8 mg/dl,P 
sérico(PS) 4,2±0,9 mg/dl,PTH 151,2±130 pg/ml e PA controlada sob iECA/
ARA.Iniciaram Par oral na dose 1mcg/dia,com ajustes bimestrais até 14 
mcg/sem,em função da descida da Prt e/ou subidas dos CaS ou PS.Avaliações 
aos 2,4 e 6 meses,dos níveis séricos de Ca,P,PTH e descida percentual da 
Prt.9 dts foram avaliados até aos 4 meses e 5 até aos 6 meses.1 dt iniciou 
hemodiálise e outro perdeu -se para o f.up.O tempo médio de f.up foi de 
4,4 meses. Resultados: Aos 2, 4 e 6 meses,respectivamente,as % médias 
da descida da Prt foram 25,2%, 21,8% e 23,01%,em relação ao valor basal.
As médias de CaS(mg/dl) foram de 9,2,10,1 e 9,7;as médias de PS(mg/dl) 
foram 4,6, 4,1 e 4,8;as médias de PTH (pg/ml) foram 119,9, 71,3 e 27,9 e 
as doses médias de Par (mcg/sem) foram 7, 10,5 e 14.No estudo, registaram-
-se 3 valores de PS>5,5 mg/dl e 3 valores de CaS>10,5 mg/dl.Verificaram -se 
2 correlações positivas;uma entre a % de descida da Prt aos 2,4 e 6 meses 
e o valor do FG inicial e outra entre a dose de Par aos 2 meses e a % de 
descida de Prt aos 4 meses. Conclusão: Neste estudo limitado,o Par oral 
teve efeito favorável e seguro,na diminuição da Prt de dts com DM2 com 
bloqueio SRAA.Com FG mais baixos houve menores descidas da Prt.Houve 
relação positiva entre a dose do Par e a % diminuição da Prt.Mais tempo 
de f.up e mais dts poderão originar resultados mais consistentes.

PO -QU036 

HIPERALDOSTERNISMO PRIMÁRIO: DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS 
DE DIAGNÓSTICO

Pedro Fidalgo (1); Bruno Rodrigues (1); Sílvia Coelho (1); Patricia Carrilho (1); Luis 
Inchaustegui (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Prof Dr Fernando Fonseca / Amadora / Portugal

O hiperaldosteronismo primário é a forma mais frequente de hipertensão 
secundária. A prevalência é de 5 -13% e aumenta em populações com 
formas mais graves de hipertensão arterial (HTA). O diagnóstico é essen-
cial, uma vez que existem formas de terapêutica dirigida e curativa, 
sobretudo considerando o aumento de risco cardiovascular associado 
ao excesso de aldosterona circulante. Apresentamos um caso clínico e 
discutimos os critérios de diagnóstico. Mulher, 66 anos, caucasiana com 
AP de HTA com 17 anos de evolução;AVC, dislipidemia, DRC. Referenciada 
por HTA resistente sob terapêutica com bisoprolol 5mg bid, lercanidipina 
10mg, valsartan 320 mg, clonidina 0.15 mg tid. Nega utilização de diu-
réticos ou laxantes. Exame físico sem alterações à excepção da presença 
de HTA e retinopatia hipertensiva. Lab: Na+ 143 mmol/L, K+ 2.6 mmol/L, 
Cl - 101 mmol/L, sCreat 1.1 mg/dl sUreia 85 mg/dl, clearance creat medida 
51.61 ml/min; urina II: pH 5.5 densidade 1012 negativo para prot, Hb e 
leuc; Na+ urinário 24h 150 mmol; K+ urinário 24H: 79 mmol; TSH, T3, 
T4 normal; ACTH 16.10 pg/ml (VR 4.7 -48.8); cortisol plasmático 10.74 ug/
dl (VR 4.3 -22.4); cortisol urinário 24h: 89.5 ug/ml (VR 28.5 -213.7), cate-
colaminas plasmáticas <20 pg/ml; actividade renina plasmática (PRA) <10 
ng/ml/h (VR 1.9 -6); concentração aldosterona plasmática (PAC) 62.4 ng/
dl (VR 3.5 -27.5). Ecodoppler renal: exclusão de estenose arterial signi-
ficativa superior 50% TAC abdominal: nódulo supra -renal esquerdo 18 
mm. Foi proposta cirurgia para remoção do nódulo supra -renal que a 
doente recusou. Perante a suspeita de hiperaldosteronismo primário 
iniciámos terapêutica com espironolactona 50 mg/dia permitindo controlo 
da HTA apenas com 2 fármacos anti -hipertensores e correcção da hipo-
caliémia. Discussão: Apesar da recomendação para a utilização de testes 
confirmatórios da secreção autónoma de aldosterona - sobrecarga de 
volume ou fludrocortisona, ambas implicando a cessação/substituição de 
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fármacos hipotensores – para o diagnóstico definitivo de hiperaldoste-
ronismo primário, alguns autores sugerem que na presença de hipoca-
liémia, aumento da relação PAC/PRA superior a 20, PRA indetectável e 
PAC superior a 30ng/dl a demonstração da produção autónoma de aldos-
terona é desnecessária, sobretudo em doentes com elevado risco car-
diovascular, como o caso acima enunciado.Apesar de não ser a prática 
contemplada nas guidelines, consideramos que neste grupo de doentes, 
com níveis de PAC superiores a 30 ng/dl e resposta clínica à introdução 
de antagonistas de aldosterona, a realização de testes confirmatórios 
seja dispensada por ser desnecessária e acarretar riscos não 
negligenciáveis.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C E DIABETES 
MELLITUS DE NOVO APÓS O TRANSPLANTE RENAL: RESULTADOS 
DE UMA UNIDADE

Ana Rocha (1) Jorge Malheiro (1); Isabel Fonseca (1); La Salete Martins (1); Leonídio 
Dias (1); Manuela Almeida (1); Sofia Pedroso (1); Castro Henriques (1);

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

Introdução: A infecção por vírus da hepatite C (VHC) tem sido sugerida 
por vários investigadores como um factor de risco para o desenvolvimento 
de diabetes mellitus após o transplante renal (DMPT), no entanto o meca-
nismo desta hipotética associação é desconhecido. Métodos: Para testar 
esta hipótese, foram examinados, retrospectivamente, todos os doentes 
transplantados renais com infecção por VHC, entre Julho de 1983 e Dezembro 
de 2009, com tempo minímo de seguimento após transplante renal (TR) 
de 3 meses e sem diabetes mellitus prévia. O tempo de seguimento pós-
- TR foi determinado até à falência do enxerto, morte com enxerto funcio-
nante ou até ao último registo da base de dados, 30 de Junho de 2010. 
Foram incluídos 66 transplantados renais com infecção por VHC (VHC+). 
Como controlos (VHC -), foram seleccionados 66 pacientes emparelhados 
com os doentes VHC+ em relação ao género, idade (± 5 anos), ano de 
transplante (± 1 ano), número de antigénios HLA (± 2) e tempo de diálise 
(± 12 meses). A comparação dos doentes com ou sem DMPT, foi efectuada 
pelo teste t -student para variáveis contínuas paramétricas, teste Mann-
-Whitney para variáveis contínuas não paramétricas e teste de chi -quadrado 
para variáveis categóricas. Para explorar possíveis preditores de DMPT foi 
realizada uma análise multivariada de regressão logística incluindo no 
modelo: idade, sexo, índice de massa corporal (IMC), tempo de diálise, 
uso de tacrolimus versus ciclosporina e status do VHC. Resultados: O 
estudo envolveu 132 receptores de transplante renal (84 homens e 48 
mulheres com idade mediana de 39.9 anos [IIQ 33.13 -47.43]). Os grupos 
foram comparáveis, sem diferença em relação às variáveis emparelhadas 
assim como ao IMC, uso de tacrolimus versus ciclosporina e tempo de 
seguimento pós -TR. Após um seguimento médio de 146.7 ± 71.1 meses, 
foram diagnosticados 20 casos de DMPT (11 casos nos VHC+ e 9 casos 
nos VHC–; p=0.627). As características dos doentes estão apresentadas 
na tabela 1. Apenas 6 doentes foram tratados com antidiabéticos -orais e 
os restantes com insulina. A análise multivariada de regressão logística 
não encontrou nenhum factor preditor independente de DMPT. Conclusão: 
Os nossos resultados não corroboram a existência de uma relação entre 
o status VHC positivo e o desenvolvimento de DMPT.

Tabela

Comparação dos doentes com e sem DMPT

  DM + (n=20)  DM – (n=112)  

VHC+, n (%)  9 (45%)  57 (50.9%)  0.627 

Idade ao TR, anos, mediana (IIQ)  42.3 [33.2 -51.7]  39.1 [32.0 -46.7]  0.267 

Género Feminino, n (%)  8 (40%)  40 (35.7%)  0.714 

IMC, mediana (IIQ)  22.9 [21.0 -27.4]  22.4 [20.3 -23.8]  0.347 

T. de diálise, meses, mediana (IIQ)  47.2 [37.8 -73.5]  39.1 [14.8 -66.7]  0.145 

Tacrolimus versus Ciclosporina, n (%)  2 (10%)  17 (15.1%)  0.737 

T. seguimento pós -TR, meses, 
média ± desvio padrão 

 152.0 ± 73.8  145.8 ± 70.89  0.729 

n – número; IIQ – intervalo interquartil; T – tempo
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CITOMEGALOVIRUS NO TRANSPLANTE RENAL: 
OS RISCOS DA IMUNOSSUPRESSÃO

Ana Rocha (1) José Durães (1); Cristina Outerelo (1); Sofia Pedroso (1); La Salete Martins 
(1); Leonídeo Dias (1); Jorge Malheiro (1); Manuela Almeida (1); Castro Henriques (1)

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

A doença por citomegalovírus (CMV) é a principal causa infecciosa de 
morbilidade e mortalidade nos transplantados renais (TR). Apesar dos 
excelentes resultados com o tratamento profilático ou se virémia positiva, 
a doença por CMV permanece um problema clínico comum com uma grande 
variedade de apresentações clínicas. Descrevemos uma apresentação dra-
mática de doença invasiva gastrointestinal a CMV. Uma mulher de 53 anos 
é admitida por dor abdominal, febre, agravamento da função do enxerto 
e lesões cutâneas bulhosas dispersas. Trata -se de uma doente com insu-
ficiência renal terminal de etiologia desconhecida que recebeu um 2º TR 
de dador cadáver após 8 anos de hemodiálise e um 1º TR com trombose 
imediata. O protocolo de indução foi com timoglobulina, micofenolato de 
mofetil, tacrolimus e prednisolona. Dador CMV negativo e receptor CMV 
positivo tendo iniciado profilaxia com valganciclovir. Ao 6º dia agravamento 
da função com biópsia compatível com rejeição humoral aguda II de Banff. 
Fez tratamento com metilprednisolona, plasmaferese, imunoglobulina (Ig) 
humana inespecífica e dose única de rituximab. Função do enxerto esta-
bilizada em 1,7 mg/dl de creatinina. Completou 6 meses de profilaxia com 
valganciclovir. Do estudo efectuado à admissão, 2,6 mg/dl de creatinina, 
sem alterações do perfil hepático e exames de imagem não diagnósticos. 
Biópsia cutânea revelou alterações nucleares sugestivas de infecção por 
vírus herpes. Serologias para vírus herpes e epstein barr negativas, com 
antigenemia para CMV positiva (1 célula) e pesquisa por PCR negativa. 
Iniciou tratamento com valganciclovir e Ig anti -CMV com suspensão do 
anti -proliferativo. Ao 10º dia de internamento inicia quadro de hematemeses 
e melenas abundantes. Exames endoscópicos identificam úlceras dispersas 
no esófago, corpo e antro, duodeno, jejuno proximal, cólon ascendente 
distal e transverso. Estudo da mucosa do cólon com anticorpos para CMV 
revelou imunorreactividade para 1 célula. Assumido o diagnóstico de eso-
fagogastroenterite a CMV e alterada terapêutica para ganciclovir endove-
noso. Atingimento importante do estado geral com quadro de íleo paralítico 
e necessidade de alimentação parentérica. Efectuada terapêutica de suporte 
com ácido tranexâmico, octreótido, esomeprazol, sucralfato, fitomenediona, 
desmopressina, com necessidade de suporte transfusional diário. Neste 
contexto decide -se a suspensão da imunossupressão com manutenção do 
corticóide tendo iniciado diálise ao 30º dia de internamento. Exames 
endoscópicos seriados com melhoria progressiva das lesões até normali-
zação da mucosa. Teve alta após 61 dias de internamento e uma carga 
transfusional de 43 unidades de glóbulos rubros, orientada para centro 
de hemodiálise. Este caso enfatiza a importância do reconhecimento precoce 
de apresentações atípicas de doença a CMV em doentes TR. A detecção 
viral precoce e a terapêutica antivirica são decisivas mas a estratégia 
imunossupressora pode decidir a vida do doente.
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FALSO ANEURISMA DA ARTÉRIA DO ENXERTO RENAL: 
UM COMPLICAÇÃO RARA

Ana Rocha (1) Sofia Pedroso (1); Cristina Freitas (1); Joana Martins (2); Rui Almeida 
(2); António Cabrita (1)

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

O falso aneurisma da artéria renal é um evento raro mas que pode ser 
fatal ou levar à disfunção ou mesmo perda do enxerto renal devido ao 
risco de ruptura. Geralmente o diagnóstico é incidental. Quando o aneurisma 
é pequeno o tratamento pode ser conservador, quando causa sinais clínicos 
ou risco de ruptura é necessária intervenção. Descrevemos o caso de um 
homem de 44 anos submetido a transplante renal de dador cadáver em 
Agosto de 2005. O pós -operatório foi complicado por uma hemorragia 
activa com necessidade de reintervenção por deiscência da anastomose 
arterial. Manteve uma função renal basal de 2 mg/dl de creatinina sem 
outras intercorrências. Em Outubro de 2011 constata -se um aumento assin-
tomático da creatinina sérica para 2,7 mg/dl, sem alterações no sumário 
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de urina. A ecografia mostrou uma hidronefrose de novo. Assumiu -se obs-
trução com colocação de nefrostomia percutânea sem melhoria da função 
renal. Repetiu a ecografia que mostrou uma massa hipoecóica com padrão 
de fluxo pulsátil por ecografia doppler com manutenção da hidronefrose. 
A angio -TAC confirmou um falso aneurisma de 4x4 cm na anastomose da 
artéria do enxerto renal com a artéria ilíaca externa (figura 1). O aneurisma 
foi ressecado com reanastomose à artéria ilíaca externa. No pós -operatório 
a creatinina melhorou para o valor basal e a hidronefrose desapareceu. 
Consideramos este caso relevante pela forma rara de apresentação, 6 anos 
após o transplante e pelo sucesso da abordagem cirúrgica.
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REJEIÇÃO AGUDA HUMORAL REFRACTÁRIA – CASO CLÍNICO

Cristina Silva (1) Patricia Cotovio (1); Nuno Afonso (1); Catarina Romãozinho (1); Lidia 
Santos (1); Fernando Macário (1); Rui Alves (1); Armando Carreira (1); Alfredo Mota (2)

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

A rejeição aguda é factor de risco de nefropatia crónica do enxerto renal e 
tem um impacto prognóstico negativo na sua sobrevida. O diagnóstico e 
tratamento precoce são essenciais. Apresenta -se o caso de um doente com 
doença renal crónica que iniciou hemodiálise (HD) aos 25 anos, com transição 
posterior para diálise peritoneal por opção. Em Novembro de 2010, aos 31 
anos, foi submetido a transplante renal de dador cadáver, 1 compatibilidade 
HLA em DR e um PRA 2%; o esquema de indução compreendeu Basiliximab, 
Tacrolimus, Sotrastaurina (ensaio clínico fase II) e corticoides. Quadro de 
choque hemorrágico no pós transplante imediato secundário a uma laceração 
venosa intra -renal; intervencionado de urgência e politransfundido. Retomou 
diurese no 3º dia mas manteve a retenção azotada severa. Biópsia do 
enxerto revelou uma rejeição aguda humoral (capilarite, glomerulite, hemor-
ragia intersticial com necrose tubular aguda, C4d positivo focal). Os anticorpos 
anti -HLA anti -dador (AAD) eram duvidosos. Suspendeu a Sotrastaurina e 
iniciou Micofenolato Mofetil (MMF) e plasmaferese diária com administração 
de Imunoglobulina (IVIG) no final; só fez administração de 1 dose de IVIG 
(0,5 g/kg) por intercorrência infecciosa, doença a citomegalovirus. Não houve 
recuperação da função renal e o doente permaneceu em HD; manteve 
imunossupressão com Tacrolimus e Prednisona. Em Agosto 2011 o doente 
foi submetido a segundo transplante de dador cadáver, 2 compatibilidades 
HLA (A1 e B1), PRA 0%, crossmatch por citometria de fluxo negativo. O 
esquema de indução envolveu Basiliximab, Tacrolimus, MMF e corticoides. 
Evolução favorável nos primeiros dias pós transplante mas, a partir do 8º 
dia, verificou -se estabilização da creatininémia na faixa 2mg/dl. Ecodoppler 
do enxerto sem alterações. Biópsia do enxerto acusou tubulite, infiltrado 
intersticial por linfócitos T, glomerulite, capilarite, C4d inconclusivo; AAD 
classe I positivos com título elevado. O doente iniciou pulsos de metilpred-
nisolona 500mg 3x, plasmaferese diária com 2 administrações de IVIG (0,5 
g/kg) no final. Verificou -se um agravamento da retenção azotada nos dias 
subsequentes, pelo que se optou por re -iniciar plasmaferese e complementar 
terapêutica com Rituximab 500mg semanal. Após a 2º dose de Rituximab 
o doente desenvolveu uma pneumonia nosocomial. A recurrência da agu-
dização da função renal determinou novo ciclo de plasmaferese e a admi-
nistração de uma 3º dose de Rituximab. Os valores de creatinémia estabi-
lizaram nos 2,3 -2,5 mg/dL. Desde então não houve recurrência da rejeição, 
os AAD persistem detectáveis mas, ao 5º mês pós transplante, apresentam 
título baixo. O caso clínico relata uma rejeição aguda humoral refractária à 
terapia com metilprednisolona/ plasmaferese/ IVIG, com recuperação parcial 
da função renal após 3 administrações de Rituximab num doente de alto 
risco imunológico.
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ALTERAÇÃO DO ESTADO MENTAL EM TRANSPLANTADA RENAL 
– NEUROTOXICIDADE PELO ERTAPENEM

Raquel Vaz (1); Francisca Barros (1); Isabel Tavares (1); Liliana Pinho (1); Inês Ferreira (1); 
Manuel Pestana (1)

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

Introdução: As alterações do estado mental no transplantado renal são um 
desafio que obriga ao uso de vários exames auxiliares e cujo diagnóstico 

diferencial deverá incluir a toxicidade farmacológica. Os carbapenems são 
antibióticos beta -lactâmicos com amplo espectro de atividade resistentes à 
hidrólise pelas betalactamases, úteis nas infeções por agentes produtores 
de “extended -spectrum beta -lactamases” (ESBL). A toxicidade no sistema 
nervoso central (SNC), sobretudo o risco de convulsões, é conhecida; menos 
reportadas têm sido outras alterações do estado mental associadas à admi-
nistração destes fármacos. Caso clínico: Mulher de 57 anos, doente renal 
crónica de etiologia indeterminada, transplantada de rim cadavérico a 4/10/07. 
Imunossupressão de indução com basiliximab e manutenção com ciclosporina, 
micofenolato de mofetil e prednisolona. Disfunção moderada do enxerto. 
Creatininémia basal 2,3mg/dL. A 31/08/11 foi sujeita a implantação de prótese 
total do joelho, complicada com infeção da ferida cirúrgica medicada com 
ertapenem e vancomicina. 10 dias depois iniciou alterações do comporta-
mento: verborreia, confusão, agitação, sem défices neurológicos focais. 
Excluído evento cerebrovascular agudo e infeção do SNC (incluíndo vírus e 
fungos) foi detetada hipocalcémia grave, fez correção e suspendeu antibio-
terapia. Registou -se melhoria clinica gradual, tendo alta assintomática. Um 
mês depois instituiu -se terapêutica com ertapenem, em ambulatório, por 
infeção urinária a Klebsiella ESBL positiva. Voltaram lentamente as alterações 
neurológicas e por agravamento do quadro foi internada na Unidade de 
Transplantes Renais. Apresentava verborreia, discurso incoerente, alucinações 
visuais, tremor generalizado, comportamento inadequado e agressividade. 
Hiperreflexia e ausência de controlo axial, sem outros défices neurológicos 
ou sinais meníngeos. Não se identificaram distúrbios metabólicos, endócrinos, 
infeções (incluindo agentes oportunistas) ou doença linfoproliferativa. Não 
foi instituida qualquer terapêutica, apenas se suspendeu o ertapenem por 
já ter completado 14 dias. Houve resolução progressiva e total do quadro 
neurológico. Em conclusão tratou -se de toxicidade pelo ertapenem – asso-
ciação temporal entre a administração e os sintomas; desaparecimento da 
sintomatologia com a sua suspensão; recidiva do quadro com a reintrodução 
do fármaco e exclusão de outras causas. Discussão: A neurotoxicidade dos 
carbapenems, em particular o ertapenem, está descrita numa pequena porção 
de doentes e as alterações do estado mental, com agressividade, delírio, 
alucinações, discinésia e mioclonias, só foram descritas com o início da 
comercialização. O mecanismo fisiopatológico é desconhecido, especula -se 
se será como para a atividade convulsiva dos carbapenems por antagonismo 
dos receptores GABA -A e se os fatores de risco serão os mesmos: lesão 
prévia do SNC, convulsões, dose excessiva para a função renal ou peso 
corporal. Com este caso pretende -se chamar a atenção para um diagnóstico 
raro, difícil e que obriga à suspensão imediata do fármaco para evitar maiores 
consequências.
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REJEIÇÃO AGUDA DO ENXERTO RENAL: NEM SEMPRE O QUE PARECE É

Cristina Outerelo (1); Rita Gouveia (1); Rita Magriço (1); Ana Mateus (1); Pedro Cruz (1); 
Carlos Oliveira (1); Aura Ramos (1)

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

Introdução: Em transplantação renal, o diagnóstico diferencial das situações 
de agravamento da função do enxerto podem por vezes colocar dúvidas 
quanto à sua etiologia. Caso clínico: Doente do sexo masculino, 52 anos, 
transplantado renal de dador cadáver sete meses antes. Imunossupressão 
(ISS) de indução com timoglobulina, tacrolimus (TAC), micofenolato mofetil 
(MMF) e prednisolona (PRED. Creatinina basal de 1mg/dl, sob ISS de manu-
tenção com TAC, MMF e PRED. Internado por agravamento da função do 
enxerto (creatinina 1.4mg/dl). PCR para CMV e polioma negativas; PCR para 
EBV positiva. A biópsia do enxerto (BE) foi compatível com rejeição celular 
Banff Ia, pelo que fez pulsos de metilprednisolona (MTP), com excelente 
resposta. Novo agravamento da função renal e subida da carga viral EBV. 
Segunda BE compatível com rejeição celular versus nefrite a EBV. Optou -se 
por repetir pulsos de MTP, com resposta. Nessa altura, a ecografia do 
enxerto exclui hidronefrose, mas apresenta uma massa peri -hilar heterogénea 
com 4cm de maior eixo, cuja histologia foi negativa para tecido linfóide, 
sendo provavel hematoma residual pós BE. Uma semana depois, quadro 
de disfunção súbita do enxerto, com anúria, e necessidade de indução 
dialítica. Repete BE, que é compatível com necrose tubular aguda. A eco-
grafia do enxerto continua a revelar massa hilar de dimensões crescentes, 
optando -se por melhor caracterização imagiológica por TAC e RM. Do con-
junto das imagens obtidas, descreve -se a presença de massa heterogénea 
com 66x88mm, sem evidência de componente hemático tardio. Nesta altura, 
considerou -se a hipótese diagnóstica de insuficiência renal de etiologia 
obstrutiva por massa compressiva, no entanto não havia dilatação pielo-
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-caliceal significativa. O doente permaneceu anúrico e dependente de diálise, 
com evidência de replicação viral de agentes oportunistas, com PCR para 
CMV e polima positivas. Perante quadro sistémico a agravar, suspendeu -se 
ISS e programou -se enxertectomia. Intra -operatoriamente, identificou -se 
volumosa massa pétrea com cerca de 15cm, adjacente ao hilo, e com 
invasão do enxerto e do uretero. A histologia foi compatível com doença 
linfoproliferativa pós transplante. Programado início de quimioterapia (QT) 
com CHOP. Actualmente, permanece sob QT e clinicamente estável. 
Discussão:Neste caso, assume -se que os pulsos de MTP teriam um efeito 
anti -inflamatório sobre a massa tumoral, reduzindo a obstrução ureteral e 
permitindo temporariamente a recuperação da diurese e melhoria da função 
renal, o que dificultou o diagnóstico diferencial. Este caso clínico ilustra 
também a importância da infecção EBV e do conhecimento do status 
serológico dador -receptor.
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HISTOPLASMOSE DISSEMINADA EM TRANPLANTE RENAL

Cristina Outerelo (1); Rita Nortadas (2); Rita Gouveia (1); Ana Mateus (1); Pedro Cruz (1); 
Carlos Oliveira (1); Aura Ramos (1);

(1) Nefrologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal
(2) Unidade de Cuidados Intensivos / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal

Introdução: A histoplasmose é uma infecção fúngica provocada pelo agente 
Histoplasma capsulatum. Nos doentes imunocompetentes, apresenta -se como 
infecção respiratória auto -limitada; já nos doentes imunodeprimidos, pode 
evoluir para doença pulmonar mais grave ou mesmo doença disseminada. 
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 46 anos, caucasiana, natural e residente 
em Portugal, transplantada renal seis anos antes da apresentação, sob imu-
nossupressão com tacrolimus, micofenolato de mofetil e prednisolona. Ante-
cedentes de obesidade e disfunção crónica do enxerto, com creatinina basal 
3 mg/dl. Internada por quadro com cerca de quatro meses de evolução de 
mal estar generalizado, tosse seca e perda de peso exuberante (20Kg), com 
dor abdominal difusa e diarreia líquida nas últimas semanas. Analiticamente, 
destacava -se apenas anemia normocítica e normocrómica 9g/dl, proteína C 
reactiva 7.2mg/dl, disfunção do enxerto não agravada. Serologias virais para 
HIV, hepatite B e C, leishmania negativas; hemoculturas e coproculturas 
negativas; PCR para CMV e EBV negativas. Radiografia de tórax com infiltrado 
reticular bilateral; TAC toraco -abdominal com espessamento dos septos intra 
e interlobulares, sugestivo de infiltração linfangítica e múltiplas adenopatias 
mesentéricas. O estudo do tubo digestivo revelou úlcerações de bordos 
elevados disseminadas no duodeno, íleon terminal e todo o cólon, cuja 
histologia mostrou microrganismos intra e extra celulares, formando hifas, 
compatíveis com infecção por Histoplasma capsulatum. Foi iniciada terapêutica 
com anfotericina B lipossómica, no entanto verificou -se disfunção respiratória 
e evolução para choque séptico. Internamento na Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI), sob ventilação mecânica e terapêutica de substituição renal. 
Apesar da terapêutica dirigida e de suporte, acabou por se verificar o óbito 
ao 42º dia de UCI. Não houve mais isolamentos microbiológicos nas várias 
amostras de produtos analisadas (sangue, urina, secreções brônquicas) durante 
todo o internamento. Discussão: Descrevemos este caso clínico dada a extrema 
raridade da doença em Portugal, apesar de endémica nalgumas regiões do 
mundo. Nos doentes imunocomprometidos, o atraso no diagnóstico e tera-
pêutica pode condicionar o prognóstico, como neste caso, o que salienta a 
importância de considerarmos etiologias raras no diagnóstico diferencial de 
casos clínicos complexos.
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TERAPÊUTICA DE INDUÇÃO COM BASILIXIMAB. QUE VANTAGENS 
PARA OS RECEPTORES?

Catarina Teixeira (1); Zainab El Bouazzaoui (1); José Guerra (1); Mário Raimundo (1); Alice 
Santana (1); Sónia Silva (1); Maria Clara Mil -Homens (1); António Gomes Costa (1)

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

Introdução: As novas terapêuticas imunossupressoras permitiram uma 
diminuição significativa do número de rejeições agudas (RA), conduzindo 
a um aumento da sobrevivência do enxerto renal. O Basiliximab utilizou-
-se inicialmente como terapêutica de indução no transplante renal sem 

factores de risco especiais, e posteriormente verificou -se também a sua 
utilidade no transplante pediátrico, segundos transplantes e doentes com 
grau de imunização moderado. Na nossa unidade utilizou -se esta terapêutica 
em receptores de risco imunológico moderado e posteriormente em todos 
os doentes, excepto nos hiperimunizados. Quando comparado com o 
placebo, o Basiliximab mostrou ser mais eficaz na prevenção da RA, embora 
até agora não se tenha verificado diferença na sobrevivência do enxerto. 
Objectivos: Avaliar o impacto da terapêutica de indução com o Basiliximab 
sobre os resultados nos receptores (creatinina sérica ao 1º e 5º anos, 
tempo de internamento, número de RA e sobrevivência do enxerto), de 
forma a concluir as vantagens da sua utilização. Métodos: Estudo retros-
pectivo que compara o impacto da terapêutica de indução com o Basiliximab 
em dois grupos: Grupo I, ciclosporina (CsA), micofenolato de mofetil (MMF) 
e prednisolona (Pred) e Grupo II, Basiliximab, CsA, MMF e Pred. Foi avaliada 
a influência da acção do Basiliximab e comparados os resultados nos dois 
Grupos, relativamente à creatinina sérica ao 1º e 5º anos, ao tempo de 
internamento, ao número de RA e à sobrevivência do enxerto. Resultados: 
Num período de 15 anos, 334 doentes transplantados receberam um dos 
esquemas imunossupressores acima mencionados. Grupo I: 131 doentes; 
Grupo II: 203 doentes. Os grupos eram semelhantes em termos de idade 
média, distribuição por género, grau de sensibilização, número de incom-
patibilidades, idade dos dadores, tempo de isquémia fria e tempo médio 
de transplante até à RA. O tempo médio de follow -up foi significativamente 
maior nos doentes sem Basiliximab do que naquelas com Basiliximab 
(90,7±42,5 vs 50,3±25,6 meses; p<0,0001). No Grupo II verificou -se um 
menor número de RA (p=0,02), um menor tempo de internamento (p=0,02) 
e um valor médio inferior da creatinina sérica ao fim de 1 ano (p=0,02) e 
de 5 anos (p=0,01). A sobrevivência do enxerto não foi diferente entre os 
dois grupos ao fim de 5 anos (p=0,51). Conclusões: A terapêutica de 
indução com o Basiliximab, apesar de não ter conduzido, durante o período 
de observação, a um aumento da sobrevivência do enxerto, condicionou 
uma redução do valor médio da creatinina sérica ao 1º e 5º anos de pós-
-transplante, um menor tempo de internamento e reduziu significativamente 
o número de rejeições agudas.

PO -QU045 

NEOPLASIAS PÓS TRANSPLANTE: CASUÍSTICA DE UMA UNIDADE

Cristina Outerelo (1); Rita Gouveia (1); Ana Mateus (1); Pedro Cruz (1); Carlos Oliveira (1); 
Aura Ramos (1);

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

Introdução: Nos últimos anos, com a introdução de novos fármacos nos 
protocolos de imunossupressão, registaram -se avanços significativos no 
que diz respeito à diminuição de episódios de rejeição, embora sem reflexo 
evidente na sobrevida do enxerto renal a longo prazo. O aumento do risco 
de neoplasias e infecções é uma realidade inerente è depressão do sistema 
imunitário. O objectivo deste trabalho foi fazer uma análise da incidência 
global e caracterização das neoplasias em receptores de enxerto renal 
transplantados na nossa unidade. Métodos e resultados: Analisámos 205 
doentes, transplantados entre março de 1997 e dezembro de 2011. Vinte 
doentes tiveram diagnóstico de neoplasia (9.7%). Neste grupo, a idade 
média à data do transplante foi de 57 anos, sendo que 80% era do sexo 
masculino. O tempo médio desde o transplante até ao diagnóstico foi de 
45 meses (mínimo 9 meses, máximo 117 meses). Quatro doentes (20%) 
não foram submetidos a terapêutica de indução, em 8 (40%) utilizou -se 
basiliximab e em 8 (40%) timoglobulina. Em relação à terapêutica de 
manutenção, além de micofenolato de mofetil e prednisolona, 7 doentes 
(35%) estavam sob ciclosporina, 11 doentes (55%) sob tacrolimus e 2 
doentes (10%) sob inibidores mTOR. O tipo de neoplasia mais frequente 
foram os tumores cutâneos (4 carcinomas espino -celulares e 4 carcinomas 
baso -celulares) – 40% do total de neoplasias. Nos restantes, registaram -se 
2 casos de doença linfoproliferativa, um síndrome mielodisplásico, um 
sarcoma retroperitoneal, um carcinoma do pâncreas, uma neoplasia oculta, 
um carcinoma da mama, um carcinoma da próstata, dois carcinomas células 
renais (um de rim nativo e um do enxerto) e um leomioma esofágico 
benigno. Verificaram -se 3 óbitos (15%) em neoplasia oculta, adenocarcinoma 
do pâncreas e sarcoma indiferenciado, todos com enxerto funcionante, 
respectivamente 18, 117 e 16 meses após transplante, e uma perda de 
enxerto por PTLD com invasão do enxerto e enxertectomia 7 meses após 
transplante. Ao todo, 15 doentes foram convertidos para inibidor da mTOR 
depois do diagnóstico de neoplasia. A média do seguimento actual é de 
2,5 anos. Conclusões: A principal neoplasia associada ao período pós 
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transplante foram os tumores cutâneos. Embora com bom prognóstico, 
esta realidade deve manter os médicos alertados para as medidas de 
prevenção e diagnóstico precoce. Por outro lado, destacam -se 3 casos 
fatais, de apresentação agressiva e evolução rápida.

PO -QU046 

CONTAMINAÇÃO DO LÍQUIDO DE PERFUSÃO DO ENXERTO RENAL 
– CASUÍSTICA DO SERVIÇO

Ana Cerqueira (1); Ana Teresa Nunes (1); Susana Sampaio (1); Inês Castro Ferreira (1); 
Isabel Tavares (1); Manuela Bustorff (1); Liliana Pinho (1); Joana Santos (1); Manuel 
Pestana (1)

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

As complicações infecciosas são uma das principais causas de morbilidade 
e mortalidade dos doentes transplantados. O líquido de perfusão constitui 
um potencial meio de transmissão, cuja contaminação pode ter graves 
consequências. Os ojectivos foram estudar a incidência da contaminação 
do líquido de perfusão do enxerto renal e avaliar a sua relação com 
eventual infecção do dador e suas consequências na morbilidade do doente 
transplantado. Avaliaram -se os exames microbiológicos dos líquidos de 
perfusão de 181 doentes submetidos a transplante de rim de cadáver, 
entre 1 de Janeiro de 2009 a 30 de Junho de 2011. Nos casos em que se 
identificou contaminação, pesquisou -se a sua presença no dador e ainda, 
se o facto de existir infecção, teve repercussões nos 6 meses após a 
transplantação. Verificou -se contaminação do líquido de perfusão em 17,7% 
(n=32) dos casos. Os principais agentes isolados foram o Staphylococcus 
epidermidis em 38,5% (n=15), Staphylococcus aureus em 10,3% (n=4), 
Enterococcus faecalis em 10,3% (n=4), destacando -se um caso de Candida 
albicans. Nos doentes em que se verificou contaminação de líquido de 
perfusão, avaliou -se o estado de infecção do dador do aloenxerto. Todos 
estes dadores estiveram internados em unidade de cuidados intensivos 
(UCI) e 66,7% eram portadores de infecção. Quando se compararam os 
agentes identificados nos dadores, nos líquidos de perfusão e nos doentes 
transplantados, verificou -se concordância completa em 1 caso (Klebsiella 
oxytoca isolada em Hemocultura e urocultura). Registou -se um caso em 
que o mesmo microorganismo (Staphylococcus aureus meticilino sensível), 
estava presente quer no dador, quer no líquido de perfusão, sem qualquer 
impacto no receptor. Em 3 casos, os agentes identificados nos líquidos 
de perfusão, foram também responsáveis por bacteriémias no período pós 
transplante imediato. Dois casos por Staphylococcus epidermidis e um 
caso por E. faecalis. Em média a creatinina plasmática (Pcreat) pós-
-transplante foi de 2.1 mg/dl (STD +0.89), sendo que aos 6 meses, a Pcreat 
foi em média 1.54mg/dl, (STD + 0.88), sendo o coeficiente de correlação 
entre estas duas variáveis de 0.42. Desta análise é possível inferir, que a 
contaminação dos líquidos de perfusão, se deve em grande parte a factores 
externos, que não envolvem o dador, suportado pela presença em grande 
escala, de agentes como Staphylococcus coagulase negativos. Por outro 
lado, a identificação de agentes potencialmente patogénicos nos líquidos 
preservantes, permite a instituição de antibioterapia dirigida, mais preco-
cemente, quando se suspeita de infecção do receptor, e não há isolamento 
de agente no mesmo. Constata -se que a incidência de contaminação dos 
líquidos de perfusão, foi sobreponível à descrita na literatura, não se 
verificando complicações major, a curto e médio prazo, no receptor ou na 
função do enxerto.

PO -QU047 

A ALBUMINÚRIA NO PRIMEIRO ANO APÓS O TRANSPLANTE RENAL. 
MARCADOR DE RISCO DE SOBREVIVENCIA DO ENXERTO E DO RECEPTOR.

Flavio Ferreia Morong (1); Enrique Huetas Luna (1); Rocio Martinez Gallardo (1); Gua-
dalupe Garcia Pino (1)

(1) Nefrologia / Hospital Infanta Cristina / Badajoz / Espanha

Introdução: Alguns estudos têm encontrado uma associação entre albuminúria 
e perda do enxerto, assim como outros com a morte do receptor de trans-
plante renal por causas cardiovasculares. A limitação dos estudos tem sido 
o amplio rango de medição do tempo de albuminúria, não utilizando um 
mesmo tempo na evolução do transplante para evitar vieses (por exemplo 

a exposição a diabetes mellitus ou a exposição ao mau controle da PA 
durante mais ou menos tempo). Os principais objetivos foram avaliar os 
fatores associados com o desenvolvimento de albuminúria no primeiro ano 
e a sobrevivência do enxerto e paciente associado com diferentes graus de 
albuminúria. Como objetivos secundários, estudamos a correlação da albu-
minúria com dados da função e dano renal em anos posteriores. Métodos: 
Analisamos, retrospectivamente, uma coorte de 187 transplantes renais rea-
lizados entre 2005 e 2009, que havia sido medido a albuminúria no primeiro 
ano. Foram divididos em três grupos de acordo com os níveis de albuminúria 
em normoalbuminúricos (<30 mcgr / g Cr), microalbuminúricos (30 -299), 
macroalbuminúricos (> 300). Resultados: A freqüência de normo, micro e 
macroalbuminúria por ano foi de 49,7%, 40,7% e 9,6%, respectivamente.
Encontramos correlação de albuminúria no 1º ano com níveis de albuminúria 
no 3º, 4º e 5º anos (Spearman = 0,493, 0,467 e 0,626 respectivamente), 
eGFR -MDRD (Spearman =  -0,274,  -0,260 e  -0,309), proteinúria (Spearman 
= 0,432, 0,386 e 0,516) e TA sistólica (Spearman = 0,270, 0,309 e 0,452). 
Os estudos de sobrevivência mostram diferenças nos três estratos de albu-
minúria na sobrevivencia do paciente em geral (log -rank p = 0,001) ou 
cardiovascular (log -rank p = 0,002) e sobrevivencia do enxerto global (log-
-rank p = 0,001) ou nefropatia crônica do enxerto (log -rank p = 0,003) O 
efeito ajustado de albuminúria na sobrevida do enxerto por regressão de 
Cox foi OR = 1,004 (IC 95% 1,002 -1,007). Para a sobrevivência foi OR = NCT 
1,006 (IC 95% 1,001 -1,012). A sobrevivencia dos pacientes foi OR = 1,003 
(IC 95% 1,0003 -1,007) e mortalidade cardiovascular foi OR = 1,005 (IC 95% 
1,001 -1,009). Por regressão linear as melhores covariáveis relacionadas com 
albuminúria foram a idade do doador OR = - 1,924 e TA media no 1º ano 
OR = 2.9. Conclusões: A albuminúria no primeiro ano é um marcador de 
risco de mortalidade geral e cardiovascular assim como da perda do enxerto 
renal geral e por nefropatia crônica do enxerto ajustado para outras variáveis. 
Há uma correlação negativa com a pressão sistólica e eGFR e positiva com 
a proteinúria nos últimos anos.

PO -QU048 

SIROLIMUS AMELIORATES CYCLOSPORIN -INDUCED NEPHROTOXICITY 
IN A RAT MODEL – FOCUS ON RENAL LESIONS, OXIDATIVE STRESS, 
INFLAMMATION AND PROLIFERATION

José Sereno (1); Ana M. Romão (1); Margarida Teixeira (2); Belmiro Parada (3); Paulo 
R. Santos (2); Rui Alves (4); Cristina Mega (5); Helena Vala (5); Edite T. Lemos (5); 
Frederico Teixeira (1); Flávio Reis (1)

(1)  Pharmacology & Experimental Therapeutics / IBILI, Medicine Faculty of Coimbra / 
Coimbra / Portugal

(2) CNC / Coimbra University / Coimbra / Portugal
(3) Dept of Urology & Renal Transplantation / CHUC / Coimbra / Portugal
(4) Service of Nephrology / CHUC / Coimbra / Portugal
(5) Agrarian School of Viseu / Polytechnic Institute of Viseu / Viseu / Portugal

Sirolimus (SRL) have been pointed as a feasible option for minimize the 
use of Cyclosporin A (CsA), especially because of putatively less nephro-
toxicity. However, the cellular mechanism underlying the renoprotection 
remains to be elucidated, and the clinical data is yet insufficient. This study 
aimed to characterize the histological lesions and the molecular pathways 
implicated in CsA -induced nephropathy and prevention when converted to 
SRL. The following 4 groups (n=6) were tested during 9 wks: Vehicle; CsA 
(5 mg/kg/day Sandimmun Neoral®); SRL (1 mg/kg/day Rapamune®); Conver-
sion (CsA 3 wks + SRL 6 wks). BP and HR were monitored. Blood was 
collected at 0, 3, 6 and 9 wks to evaluate: creatinine, BUN, TGs, Total -Chol, 
glucose levels and tolerance and insulinaemia. Serum levels (Elisa) and 
kidney gene expression (qRT -PCR) of markers of inflammation (IL -2, IL -1β, 
IL -6, CRP, TNF -α, NF -κβ, COX -1/2), proliferation (TGF -β1, PCNA, Ki67 and 
mTOR), angiogenesis (VEGF) and oxidative stress were assessed. Histology: 
H&E, PAS and Gordon & Sweets staining. Statistics: ANOVA and Post´hoc 
tests (p<0.05). After 3 wks, CsA has already induced SBP, creatinine and 
BUN increment (p<0.05), accompanied by tachycardia, hyperglycaemia, glu-
cose intolerance, dyslipidaemia, as well as kidney oxidative stress. IL -2 and 
VEGF serum contents were decreased, together with important changes on 
damaged kidney gene expression: up -regulation of IL -2 (p<0.05) and down-
-regulation of CRP, TNF -α and VEGF (p<0.01). SRL promoted less HT, hyper-
glycaemia and dyslipidaemia, and unchanged values of renal markers 
(biochemical and genetic). After 9 wks of CsA treatment, there was important 
kidney lesions, including glomerular, tubulointerstitial and vascular: mesan-
gial expansion, atrophy, bowman capsule enlargement, hyaline cylinders 
formation, tubular calcification and vascular congestion, as well as arteriolar 
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vacuolization and arteriolosclerosis. However, after conversion to SRL, CsA-
-induced HT and tachycardia were reduced, accompanied by amelioration 
of kidney dysfunction (normal creatinine and BUN) and lesions (glomeru-
losclerosis and tubulointerstitial fibrosis), together with reduction of stress, 
proliferation and angiogenesis. In conclusion, SRL ameliorates CsA -induced 
nephrotoxicity in a rat model, which might be due to protection against 
oxidative stress, proliferation and angiogenesis. These mechanisms deserve 
better exploitation, namely in clinical practice, in order to fully potentiate 
their favourable balance efficacy -safety (renoprotection).
Acknowledgements: Lab. Pfizer Lda and FCT (SFRH/BD/63962/2009).
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AVALIAÇÃO DE FACTORES DE RISCO NA DIABETES MELLITUS 
PÓS -TRANSPLANTE

Marta Neves (1); Patrícia Cotovio (1); Rui Alves (1); Margarida Bastos (2); Carla Batista 
(2); Fernando Macário (1); Mário Campos (1); Alfredo Mota (3)

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

(2)  Serviço de Endocrinologia / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra / Coimbra 
/ Portugal

(3)  Serviço de Urologia e Transplantação Renal / Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A diabetes mellitus pós -transplante (DMPT) é uma complicação 
comum nos doentes transplantados renais, contribuindo para a maior 
morbi -mortalidade cardiovascular e a menor sobrevida do enxerto. Objectivo: 
Avaliar possíveis factores de risco de DMPT. Material e métodos: Estudo 
retrospectivo dos 648 doentes submetidos a transplante renal entre 2005 
e 2009 na Unidade de Transplantação Renal dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra. DMPT, definida pelos critérios da American Diabetes Association 
2003, diagnosticada em 83 (12.8%) doentes. Comparados dados demo-
gráficos e clínicos entre um grupo de 47 doentes com diagnóstico de 
DMPT (dDMPT) e um grupo -controlo constituído pelos 47 receptores -par 
que não desenvolveram DMPT. Resultados: Diagnóstico de DMPT efectuado 
4.27±8.47 (1.4) meses após o transplante a 47 doentes com idade média 
54.51±10.75 (55) anos, 26 (76.6%) do sexo masculino. Os 47 doentes do 
grupo -controlo tinham 49.3±14.5 (53) anos de idade e 31 (66.0%) eram 
do sexo masculino. Todos os doentes realizavam hemodiálise como tera-
pêutica de substituição renal prévia e todos receberam um rim de dador 
cadáver. No grupo dDMPT verificaram -se maiores proporções de doentes 
com idade >50 anos (72.3% vs. 55.3%, P=0.086), e de doentes de raça 
negra (14.9% vs. 4.3%, P=0.08) que o grupo -controlo. Os dDMPT apre-
sentaram glicemias pré -transplante significativamente mais elevadas 
(102.89±16.13 vs. 91.36±13.31, P<0.001). A percentagem de doentes sero-
logicamente imune ao CMV foi maior entre os dDMPT (97.9% vs. 85.1%, 
P=0.027). Não se verificou diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos quanto ao género, índice de massa corporal, história de taba-
gismo, hipertensão arterial e dislipidémia, etiologia da doença renal crónica, 
período de tempo em hemodiálise e serologias HBV e HCV. A percentagem 
de receptores de dador de critérios expandidos, o número de compatibi-
lidades HLA e o grau de imunização (PRA), a terapêutica imunossupressora 
de indução (basiliximab/ timoglobulina) e manutenção (ciclosporina/ tacro-
limus), e os episódios de rejeição aguda tratados com pulsos de corticóides 
foram semelhantes entre os grupos. Conclusão: Na nossa população, gli-
cemias em jejum pré -transplante mais elevadas associaram -se ao desen-
volvimento de DMPT. A ausência de relação entre outros factores de risco 
descritos na literatura e a DMPT pode ser explicada pelo reduzido tamanho 
da amostra. Deve ser realizado o rastreio de alterações da glicemia em 
jejum nos doentes renais crónicos em estadio 5 para avaliar o risco de 
desenvolvimento de DMPT.

PO -SE050 

IMPORTÂNCIA DA PRESSÃO INTRA -PERITONEAL EM DIÁLISE PERITONEAL

Cristina Outerelo (1); Rita Gouveia (1); Teixeira Costa (1); Pedro Cruz (1); Aura Ramos (1);

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

Introdução: A medição por rotina da pressão intraperitoneal (PIP) em 
diálise peritoneal (DP) não é recomendada nas guidelines. No entanto, 

pode ser um factor importante na adequação da prescrição dialítica. 
Objectivos: 1) Determinar a relação entre a PIP e as características 
demográficas dos doentes; 2) avaliar a influência da PIP na ocorrência 
de hérnias da parede abdominal, hidrotórax e refluxo gastro -esofágico, 
complicações tradicionalmente associadas com a técnica de DP; 3) deter-
minar o efeito da PIP no evento combinado de morte ou transferência 
para hemodiálise (HD). Métodos: Foram incluídos 54 doentes (69% do 
sexo masculino, idade média 58±15 anos). A PIP foi avaliada depois de 
uma permanência de 4 horas, com infusão de 2000ml de líquido com 
concentração de glicose de 3.86% em todos os doentes. Resultados: A 
PIP média foi 19±5 cmH2O. O único parâmetro biométrico que se cor-
relacionou com o valor da PIP foi o índice de massa corporal (IMC) 
(correlação de Pearson=0.346, p=0.01). Registaram -se 10 casos de hérnias 
da parede abdominal (18.5%), 2 casos de hidrotórax (3.7%) e 4 casos 
de refluxo gastro -esofágico (7.4%). Não foi encontrada relação estatis-
ticamente significativa entre valores mais elevados de PIP e a ocorrência 
das complicações referidas. No entanto, houve uma tendência nos doentes 
que apresentaram hérnias da parede abdominal para terem uma PIP 
mais elevada. O evento composto de morte ou transferência para HD 
ocorreu em 41% dos doentes. O melhor valor de PIP que discriminou 
o risco deste evento foi 15cmH20. Uma PIP > 15cmH20 foi o único 
preditor independente de morte ou transferência para HD por análise 
multivariada (OR=5.57, CI 95%, 1.05 – 29.51, p=0.043), após ajuste para 
potenciais confundidores, como tempo em DP, idade, sexo, IMC e dia-
betes. Conclusões: Este estudo demonstra um impacto significativo do 
IMC na PIP e um aumento da incidência do evento adverso morte ou 
transferência para HD nos doentes com PIP mais elevada. Estes dados 
suportam a importância da medição por rotina deste parâmetro 
simples.
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PREDITORES CLÍNICOS E MICROBIOLÓGICOS DAS PERITONITES 
POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS: EXPERIÊNCIA EM UM ÚNICO CENTRO 
BRASILEIRO DURANTE 15 ANOS.

Pasqual Barretti (1); Carlos Henrique Camargo (2); Alessandro Lia Mondelli (1); Jacqueline 
Teixeira Caramori (1); Augusto Cezar Montelli (1); Maria Lourdes Ribeiro Silva Cunha (2)

(1) Clínica Médica / Faculdade de Medicina de Botucatu -UNESP / Botucatu / Brasil
(2) MIcrobiologia e Imunologia / Instituto de Biociências -UNESP / Botucatu / BRasil

A peritonite por Staphylococcus aureus é uma grave complicação da 
diálise peritoneal (DP) associada com elevada porcentagem de falência 
da técnica e alto risco de óbito, ainda que a resistência à oxacilina 
seja pouco frequente nesses casos. Os registros de 62 episódios de 
peritonite por Staphylococcus aureus que ocorreram entre 1996 e 2010 
em um único centro universitário brasileiro foram revisados. A incidência 
de peritonite por Staphylococcus aureus foi calculada para três subse-
qüentes períodos de cinco anos e comparada pelo modelo de regressão 
de Poisson. A produção de biofilme, lipase, lecitinase, nuclease, ter-
monuclease, α - e β -hemolisina, enterotoxinas (SEA, SEB, SEC, SED) e 
toxina do choque tóxico foi avaliada por métodos fenotípicos. A sen-
sibilidade à oxacilina foi determinada pela concentração inibitória mínima 
e pela presença do gene mec A. A influência de fatores demográficos, 
clínicos e microbiológicos sobre a evolução da peritonite foi analisada 
por regressão logística. As porcentagens de resolução e de morte foram 
comparadas com uma série de 117 casos de peritonites por estafilococos 
coagulase negativa (ECN), que ocorreram no mesmo período. A incidência 
de peritonite por Staphylococcus aureus apresentou significante redução 
com o tempo, variando de 0,13 no período 1996 -2000 para 0,04 epi-
sódio/paciente/anono período 2006 -2010 (p=0.03). A porcentagem de 
isolados resistentes à oxacilina foi de 11,3%. A produção de toxinas e 
enzimas foi expressiva exceto para a SED, enquanto biofilme foi pro-
duzido por 88,7% das cepas. A presença do gene mec A foi associada 
à maior frequência de febre e tendência à maior frequência de dor 
abdominal. A presença de diabetes mellitus (p=0,009) e a produção 
de β -hemolisina (p= 0,006) foram preditoress independentes de não 
resolução, enquanto que a chance de resolução foi maior para pacientes 
com idade entre 41 e 60, comparando -se com aqueles com idade > 60 
anos (p<0,05). A porcentagem de óbitos (9,7%) tendeu a ser maior que 
a observada nos episódios por ECN (2,5%) (p=0,08), ainda que a 
percentagem de resolução tenha sido semelhante. A despeito da redução 
da incidência os resultados confirmam que este tipo de infecção ainda 
é uma grave complicação da DP com elevada percentagem de óbitos. 
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Sua evolução é negativamente influenciada por fatores do hospedeiro 
como idade e diabetes mellitus. Adicionalmente, a produção de 
β -hemolisina foi preditor independente de não resolução, sugerindo 
um papel patogênico deste fator nas peritonites em DP causadas por 
Staphylococcus. aureus.

PO -SE052 

FACTORES PREDITORES DE EVENTOS CARDIOVASCULARES - RELEVÂNCIA 
PARA ADEQUAÇÃO EM DIÁLISE PERITONEAL

A. Pinho (1); H. Carrera (2); A. Malho (1); A. Fragoso (1); A. Cabrita (1); I. Pinto (1); I. 
Bernardo (1); P. Neves (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Saúde de Publica / Universidade do Porto / Porto / Portugal

Introdução: Os eventos cardiovasculares (ECV) letais ocorrem em 36% a 
40% dos doentes em Diálise Peritoneal (DP), tendo sido descritos múl-
tiplos fatores de risco. Além dos fatores de risco tradicionais, outros 
fatores como a inflamação, a disfunção endotelial, a função renal residual 
(FRR) e a má -nutrição desempenham um papel importante, não estando 
os mecanismos fisiopatológicos completamente esclarecidos. Objectivo: 
Numa população em DP, identificar os fatores preditores de ECV e a 
analisar sua associação com o parâmetro de eficácia Kt/V. Métodos: 
Estudo retrospetivo que incluiu 105 doentes em DP (57% do sexo mas-
culino, idade média de 53±16,3 anos, tempo médio de seguimento de 
30,7±23,7meses). O ECV foi definido como enfarte agudo do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, isquemia aguda de membro ou submissão a 
cirurgia de revascularização arterial. Determinaram -se para análise as 
seguintes variáveis: Sexo, diabetes, hipertensão, pressão de pulso (PP), 
Kt/V, tipo de transporte da membrana peritoneal, FRR, valores séricos 
de Hb, Albumina, Ca, P, PTH, colesterol (C) total, C -LDL, C -HDL e trigli-
céridos. Resultados: Durante o período do estudo, 36,2% dos doentes 
sofreram um ECV, correspondendo 1.4 episódio/doente -ano. Na análise 
univariada, verificou -se associação entre os ECV e a PCR, albumina e 
PTH. Após ajuste para confundidores (idade, sexo, diabetes, hipertensão, 
PP, FRR), apenas os níveis elevados de PCR (HR=1.04, IC95%: 1,02 a 
1,07) e PTH (HR [>=400 pg/ml] =9,8, IC95%: 2,0 a 48,4) foram preditores 
independentes de ECV. Destes, apenas a PCR no inicio de diálise se 
associou com o Kt/V médio determinado com periodicidade semestral (R 
Spearman= -0,263,p=0,017). Não se observaram diferenças entre os parâ-
metros clinico -laboratoriais iniciais, analisados em dois grupos estabe-
lecidos segundo o risco da PCR inicial. No entanto, os valores médios 
das determinações seriadas de Kt/V e PCR foram significativamente dife-
rentes nos 2 grupos (tabela 1.). Conclusão: Níveis séricos elevados de 
PCR e PTH determinados aos 3 meses de DP foram fatores preditores 
independentes de eventos cardiovasculares na nossa amostra. Apenas 
os doentes com maiores níveis iniciais de PCR apresentaram valores 
inferiores de Kt/V e elevação significativa da PCR, no decurso do trata-
mento dialítico. São necessários mais estudos para determinar a validade 
do valor recomendado do Kt/V na presença de inflamação nos doentes 
em DP.

Tabela

Variáveis obtidas durante DP segundo risco de PCR

 
 PCR inicial 

(mg/L) 
  

  <12,4 (n= 70)  ≥12,4 (n=35)  p 

 FRR preservada [n(%)]  32(65,31)  9(64,32)  0,33 

 FRR (mL/min)  4,83(3,00 -7,09)  2,6(0,97 -4,75)  0,071 

 Kt/V  2,81± 1,32  2,13± 0,67  0,020 

 Hb (g/dL)  11,7 ± 0,92  11,5 ± 1,27  0,46 

 Albumina (g/L)  3,64 ± 0,43  3,49 ± 0,41  0,087 

 Ca (mg/dL)  9,07 ± 0,52  9,03 ± 0,73  0,76 

 P (mg/dL)  5± 1,27  4,88 ± 1,02  0,63 

 CaxP (mg2/dL2)  45,5 ± 12,23  44,4 ± 11,63  0,68 

 PTH (ng/mL)  561(384 -1028)  399(276 -815)  0,57 

 PCR (mg/L)  7,7(4,1 -14,6)  45(23,6 -78,7)  <0,001 

PO -SE053 

DIÁLISE PERITONEAL A PARTIR DOS 70 ANOS? PORQUE NÃO?

Marta Neves (1); Luís Rodrigues (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Jorge Pratas (1); 
Henrique Vieira Gomes (1); Mário Campos (1)

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

Introdução: Durante as últimas décadas, o padrão da doença renal crónica 
estadio 5 tem sofrido alteração devido ao predomínio de doentes com 
idade mais avançada. Dados de 2010 do Gabinete de Registo da Sociedade 
Portuguesa de Nefrologia revelam que 97.4% dos pacientes com mais de 
65 anos de idade em terapêutica substitutiva da função renal (TSFR) se 
encontram em hemodiálise (HD), comparado com apenas 2.6% em diálise 
peritoneal (DP). Objectivos: Caracterização da população de doentes que 
iniciou DP com idade superior ou igual a 70 anos com seguimento nos 
Hospitais da Universidade de Coimbra desde 1988 até à data actual. 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo e descritivo de todos os doentes 
com idade ≥70 anos integrados em programa de DP entre 1 Janeiro 1988 
e 31 Janeiro 2012. Foram analisados dados relativos ao género, idade ao 
início de DP, tipo de TSFR prévia, etiologia da doença renal crónica (DRC), 
motivo de DP, modalidade de DP escolhida, local de realização do trata-
mento, diurese residual, prevalência de doença cardiovascular (DCV) no 
início de DP, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, índice de massa 
corporal (IMC), tempo em DP, frequência de peritonites e de infecções do 
orifício externo, motivo de fim de DP e mortalidade. Resultados: Dos 197 
doentes integrados em DP nos últimos 24 anos, 20 (10.2%) apresentavam 
idade ≥70 anos (média: 75.2 ± 3.6 anos; mínimo 70 e máximo 85), 65% 
eram do sexo masculino, 75% transitaram de HD (93.3% destes por falência 
de acessos vasculares para HD) e 25% optaram pela DP como modalidade 
inicial de TSFR. A etiologia da DRC foi indeterminada em seis doentes, 
nefropatia diabética em cinco doentes, pielonefrite crónica em quatro 
doentes, nefroangioesclerose e glomerulonefrite crónica em dois doentes 
cada e um doente sofria de doença renal poliquística. A DP automatizada 
foi realizada em 70% dos casos e 60% executaram o tratamento no 
domicílio (um terço com apoio de um cuidador). A maioria dos doentes 
(55%) eram anúricos e a diurese residual era de 537.5 ± 788.5 ml. A 
prevalência da DCV no início de DP era de 55%, 35% eram diabéticos, 
60% hipertensos, 35% apresentavam um IMC ≥25kg/m2 e dois doentes 
eram fumadores. O número médio de peritonites foi 0.07 ± 0.11/mês (55% 
dos doentes sem episódios de peritonite) e o número de infecções do 
orifício externo foi 0.01 ± 0.03/mês (85% dos doentes sem episódios de 
infecção do orifício). Conclusões: Apesar do aumento da idade dos doentes 
a iniciar TSFR, verificou -se na nossa Unidade um número reduzido de 
doentes com mais de 70 anos integrado em DP, a maioria dos quais por 
falência de acessos vasculares e uma percentagem importante a realizar 
o tratamento em ambiente hospitalar devido a questões clínicas e sociais. 
Catorze doentes faleceram (70%) sob tratamento em DP com follow -up 
médio de 17.9 ± 19.5 meses e as principais causas do óbito foram a DCV 
e a sepsis em sete e quatro doentes, respectivamente.

PO -SE054 

HIPERVOLÉMIA NA DIÁLISE PERITONEAL – CASO CLÍNICO

Cristina Silva (1); Patricia Cotovio (1); Maria Guedes (1); Francisco Ferrer (1); Nuno 
Afonso (1); Pedro Maia (1); Teresa Mendes (1); Armando Carreira (1)

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

A ultrafiltração (UF) inadequada é um dos problemas mais frequentes nos 
doentes renais crónicos em diálise peritoneal (DP). A hipervolémia crónica 
contribui para a doença cardiovascular, com implicações na morbi -mortalidade. 
Apresenta -se o caso de uma doente diabética tipo 1 com doença renal 
crónica que iniciou hemodiálise aos 35 anos, com transição posterior para 
Diálise Peritoneal por opção. Desde o início da técnica, Diálise Peritoneal 
Continua Ambulatória (DPCA) em Março de 2011, que a doente apresentava 
um quadro de hipervolémia de difícil controlo apesar de uma UF peritoneal 
média de 1200cc/d (programa DPCA: 3 trocas 2L de solução isotónica, 2L 
icodextrina na troca nocturna) e de uma diurese residual 800cc/d com terapia 
diurética optimizada. Verificou -se a instalação insidiosa de hiponatrémia 
hipo -osmolar hipervolémica moderada (122–130 mmol/L) sintomática, com 
cefaleias persistentes. Foi excluída patologia hepática, do ponto de vista 
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cardiovascular há a referir disfunção diastólica do ventrículo esquerdo com 
função sistólica global preservada e um derrame pericárdico discreto, bom 
controlo tensional sob anti -hipertensores de 4 classes farmacológicas. A par 
com o quadro de hiponatrémia, destacou -se uma hipoalbuminémia dilucional 
(23 -29 g/L), com proteinúria 24h sub -nefrótica. Mau controlo metabólico, 
alternando episódios de hipo e hiperglicémias. A doente negou sempre 
abuso hídrico bem como salino. Excluíram -se falhas/ incumprimento do 
programa dialítico e disfunção mecânica do cateter de Tenckoff. O estudo 
da membrana peritoneal ao 2º mês de técnica, por PET modificada (glicose 
3.86%) associada à mini -PET, revelou estarmos perante uma transportadora 
médio -rápida: D/P Creatinina (240min) 0.66, D/D0 Glicose 0.26. Excluída 
disfunção do transporte de água mediada pela aquaporina -1 peritoneal: D/P 
sódio (60 e 120min) 0.86, “dip” sódio (60min) 15.1 mmol /L. A UF foi de 
600 cc no final do PET, com um transporte de água livre de 314.4 cc (52.5%). 
A doente transitou para Diálise Peritoneal Automática (DPA) em Junho 2011, 
com reajustes progressivos da prescrição dialítica até optimização da volémia 
(último programa DPA: 13.5L – 4L solução isotónica e 6L solução intermédia, 
6 ciclos/ 1h30min, dia húmido com 1.8L icodextrina); UF peritoneal média 
de 900cc/d, diurese residual estável, boa eficácia dialítica (Kt/V semanal 
2.56), resolução da hiponatrémia e melhoria da hipoalbuminémia (30 -33 
g/L). A modalidade de DP deve ser sempre ajustada ao tipo de transporte 
de membrana peritoneal; transportadores médio -rápidos podem ser eficaz-
mente tratados por DPCA ou DPA. No caso clínico apresentado, contudo, 
sobreveio hipervolémia com hiponatrémia associada aquando DPCA. A tran-
sição para DPA foi determinante para equilibrar a doente possibilitando a 
sua permanência em DP, ao permitir encurtar a duração dos ciclos terapêu-
ticos maximizando -se assim a capacidade de ultrafiltração com a subsequente 
correcção das alterações iónicas.

PO -SE055 

PERITONITES EM DIÁLISE PERITONEAL – CASUÍSTICA DE 10 ANOS

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

(1) S.Nefrologia / CHTMAD / Vila Real / Portugal

Objectivo: Caracterizar as peritonites do Programa de DP do CHTMAD durante 
10 anos. Métodos: Estudo retrospectivo com 59 doentes. A maioria era do 
sexo masculino(54.5%) e a idade de 44±16anos. A DPA foi a técnica prefe-
rencial (64.4%) e com maior tempo de seguimento (1139 vs 449 meses em 
DPCA).A sobrevida da técnica aos 3 anos foi de 84%. Resultados: Foram 
contabilizadas 88 peritonites em 31 doentes. O tempo para o aparecimento 
da 1ª peritonite foi 16 meses[1 -46]. A incidência global de peritonites foi de 
1/21 meses(0.57 peritonites.doente.ano).A incidência em DPA foi de 1/20 
meses e em DPCA de 1/14 meses (0.59 vs 0.86 peritonites.doente.ano; p=NS). 
Estes 31 doentes eram na maioria homens(67.7%vs 39.3%,p<0.01) e perma-
neceram mais tempo em DP do que os restantes 28 (47vs16 meses, p<0.01). 
Dezassete pacientes desenvolveram 3 ou mais peritonites. Comparando -os 
com os restantes(n=14), encontramos predomínio do género masculino 
(77.7%vs53.8%, p<0.01) e uma tendência para maior tempo em 
DP(54vs37meses,p=0.06). Na apresentação clínica a dor abdominal(93%)e 
a febre(68%) foram frequentes. A contagem leucocitária peritoneal inicial foi 
3143±2480/mm3. Os agentes mais identificados eram Gram+ (Streptococcos 
spp 19.1%, St.epidermidis 17.9%, St.aureus 16.9%, St.coagulase negativo 
7.8%).Encontrou -se meticilino -resistência em 7% das culturas(St.aureusMR 
n=2, St.epidermidisMR n=2).Cinco episódios de peritonite(5.7%) foram pre-
cedidas de infecção do oríficio do cateter(St.aureus).Em 14 casos(15.9%) a 
cultura do efuente foi estéril:apresentaram contagens leucocitárias inferiores 
(<1500/mm3:64.3%vs32.4%,p=0.02) não se tendo encontrado maior uso de 
antibiótico nos dias prévios. A associação da vancomicina com ceftazidima 
I.P. foi a terapêutica empírica de eleição (95.6%), mantendo -se como definitiva 
em 18% dos casos.Nos restantes foi efectuada conversão para a vancomicina 
(58%)ou ceftazidima (9%).A duração de tratamento foi 22±8 dias com cura 
em 87.5% dos casos. Dos 8 pacientes com peritonites por St aureus,4 eram 
portadores nasais tendo efectuado mupirocina tópica nasal.O internamento 
foi necessário em 35 casos(39.7%), dos quais um faleceu (1,1%).Contabilizámos 
11 peritonites refractárias em 8 doentes,na sua maioria por Gram+(53.5%).
Comparadas com as restantes(n=77),não apresentavam diferenças no tempo 
de DP ou nº de peritonites prévias. Nestes casos o tempo de 
antibioterapia(34vs20 dias,p<0.01) e de internamento(16vs5dias,p<0.01) foram 
superiores.A remoção do cateter foi necessária em 7 casos (Gram - n=3,Estéril 
n=3, Gram+ n=1). O regresso à DP foi possível em 2 doentes e 5 foram 
transferidos definitivamente para HD. Não encontramos diferença na sobrevida 

na técnica aos 3 anos nos pacientes com peritonite(80%,p=NS). Conclusão: 
Na nossa experiência o tempo em DP e o sexo masculino foram os principais 
factores no aparecimento de peritonites e na sua repetição.A maioria associou-
-se a agentes Gram+ e evoluiu de forma favorável.

PO -SE056 

AVALIAÇÃO POR BIOIMPEDÂNCIA DO ESTADO VOLÉMICO DE UMA 
POPULAÇÃO EM DIÁLISE PERITONEAL – EVOLUÇÃO E FACTORES 
ASSOCIADOS

Rui André Silva (1); Ricardo Santos (1); Manuel Amoedo (1); Carlos Pires (1)

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

Introdução: O estado volémico dos doentes em diálise peritoneal (DP) é um 
factor preponderante com impacto na morbilidade e mortalidade. No entanto, 
este parâmetro é frequentemente negligenciado na avaliação da adequação 
da técnica, para tal contribuindo a ausência de objectividade para a determi-
nação do peso seco. Recentemente, a utilização da avaliação por bioimpedância 
parece permitir uma melhor caracterização do estado volémico nas diferentes 
populações sob tratamento dialítico. Métodos: Durante 15 meses, foi avaliado 
o estado volémico de uma população em programa crónico de DP, através 
do Body Composition Monitor (BCM), definindo -se como sobrecarga de volume 
(SV) um rácio overhydration -to -extracellular water (OH/ECW) > 0,15. Determinaram-
-se quais os factores clínicos de associação com a SV. Resultados: Num total 
de 43 doentes foram efectuadas 76 medições com BCM. Durante o estudo 
21 medições registaram estado de SV, correspondendo a 14 doentes (32,6%) 
que tiveram pelo menos uma medição com estado de SV. Registou -se uma 
associação significativa entre aqueles que apresentavam SV e a pressão arterial 
sistólica (149±26 vs 124±26, p < 0,001), pressão arterial diastólica (83±12 vs 
72±14, p = 0,003), albumina (3,5±0,5 vs 3,9±0,4, p < 0,001), transporte peri-
toneal – D/P Creatinina (0,73±0,12 vs 0,66±0,09, p = 0,028) e a presença de 
diabetes (52% vs 17%, p = 0,002). Não se verificaram diferenças entre grupos 
no que concerne à idade, género, modalidade de DP, índice massa corporal, 
Kt/V ou diurese residual. Em 23 doentes foi efectuada mais do que uma 
avaliação por BCM, verificando -se uma redução de 30,4% para 21,8% de 
doentes com SV da primeira para a última avaliação. Conclusões: Apesar da 
atenção prestada ao controlo do estado volémico dos doentes na nossa 
unidade, quase 1/3 dos doentes apresenta SV em pelo menos 1 medição, 
dados que são semelhantes aos de outras séries publicadas. A presença de 
SV associa -se com factores conhecidos de morbilidade e mortalidade, tais 
como o aumento da pressão arterial e a diminuição dos níveis de albumina. 
Verifica -se ainda uma relação com factores que podem influenciar a capacidade 
de ultrafiltração como a presença de diabetes e o tipo de transporte peritoneal. 
A redução da prevalência de SV quando o BCM é utilizado de forma seriada 
poderá ter um papel de extrema importância na utilização da bioimpedância 
para a avaliação da adequação da diálise.

PO -SE057 

DIÁLISE PERITONEAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA REFRACTÁRIA 
EM DOENTE COM NANISMO HIPOFISÁRIO

Ana Rita Martins (1); Ricardo Vizinho (1); Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); 
Tiago Pereira (1); Henrique Sousa (1); Elisabete Costa (1); Maria José Rebocho (2); 
Sara Pereira (1); Rui Rodrigues (2); José Pedro Neves (2); José Diogo Barata (1)

(1)  Serviço Nefrologia / Hospital Santa Cruz – CHLO / Carnaxide / portugal (2) – Serviço 
Cirurgia Cardio Torácica / Hospital Santa Cruz – CHLO / Carnaxide / Portugal

Diálise peritoneal numa doente com nanismo hipofisário e Insuficiência Cardíaca 
Refratária – acerca de um caso pouco frequente. A diálise peritoneal é uma 
técnica de substituição da função renal (TSFR) útil para doentes com insufi-
ciência cardíaca. Descrevemos o caso de uma doente de 77 anos com nanismo 
hipofisário que fez um quadro de lesão renal aguda irreversível após cirurgia 
cardíaca, sem território vascular patente, tratada com sucesso pela diálise 
peritoneal. Trata -se de uma doente com nanismo (89 cm), HTA, cardiopatia 
hipertensiva, doença osteoarticular degenerativa, internada por quadro de ICC 
em classe IV NYHA por insuficiência mitral aguda devido a rotura espontânea 
das cordas tendinosas de etiologia degenerativa, submetida a cirurgia cardíaca. 
Durante a cirurgia não foi possível fazer substituição da válvula por problemas 
técnicos e foi efetuada plastia da mitral e colocado um anel. Ficou com 
insuficiência mitral residual. O pós -operatório complicou -se de insuficiência 
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cardíaca refratária e lesão renal aguda, com necessidade de iniciar TSFR. Não 
houve recuperação da função renal e face à ausência de território vascular 
para construção de acesso vascular para hemodiálise colocou cateter de diálise 
peritoneal. Com a diálise peritoneal foi possível a otimização da volémia, 
redistribuição da água corporal, redução de peso, melhoria clínica e ecocar-
diográfica. Houve redução de ProBNP, da insuficiência mitral e da pressão 
artéria pulmonar. A doente melhorou a tolerância ao esforço, foi possível com 
fisioterapia de recuperação motora retomar as atividades de vida diária sob 
programa crónico de diálise peritoneal automático. Houve recusa da família 
em assumir a realização do tratamento. A doente tinha incapacidade motora 
para realizar o tratamento de modo autónomo por falta de força e artroses 
das mãos. Organizou -se um programa de diálise peritoneal assistida primeiro 
com um cuidador externo e depois com elementos de um lar para onde a 
doente foi residir. Deste modo a diálise peritoneal foi possível, eficaz e segura 
na terapêutica desta doente.

PO -SE058 

DUAS COMPLICAÇÕES MECÂNICAS POUCO FREQUENTES DO CATETER 
DE DIÁLISE PERITONEAL

Ana Rita Martins (1); Ricardo Vizinho (1); Henrique Sousa (2); Antonio Nogueira (2); 
Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Sara Pereira (1); Elisabete Costa (1); António 
Martinho (1); José Diogo Barata (1)

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

As complicações mecânicas associadas ao cateter de diálise peritoneal con-
tinuam a ter uma incidência elevada, são habitualmente um fator limitante 
da adequação da diálise e da volémia, causam desconforto, hospitalização 
e são uma causa importante de abandono da técnica. Os autores descrevem 
2 casos clínicos ilustrativos de causas raras de disfunção mecânica precoce 
do cateter de diálise peritoneal em dois doentes adultos. Numa doente de 
25 anos, a obstrução manifestou -se, 4 semanas após a colocação do cateter 
swan neck e no decorrer da primeira semana de diálise peritoneal, por 
falência de ultrafiltração e presença de dialisante hemático. A laparoscopia 
documentou o envolvimento do cateter por uma trompa de Falópio. Noutro 
doente do sexo masculino, 61 anos, a disfunção precoce verificou -se à 3ª 
semana após colocação do cateter, por aprisionamento da extremidade 
deste por apêndice intestinal longo. Ambas as complicações foram diagnos-
ticadas e resolvidas por vídeo laparoscopia, permitindo o regresso imediato 
à técnica de diálise peritoneal, adaptando -se a prescrição quanto ao tempo 
e volume intraperitoneal durante 15 dias, podendo continuar a técnica em 
ambulatório. Pretendemos, com a apresentação destes casos alertar para 
causas possíveis de disfunção mecânica precoce do cateter de diálise peri-
toneal, para as quais o clínico deve ter um índice de suspeição elevado. A 
laparoscopia imediata permite o diagnóstico e terapêutica destas situações, 
dispensando outros meios complementares de diagnóstico. Nos nossos 
casos não foi necessário suspender a diálise peritoneal, podendo o doente 
ficar em ambulatório com prescrição dialítica ajustada.

PO -SE059 

PROTEÍNA C REACTIVA SERIADA: FACTOR PREDITOR DE PERITONITE 
E MORTALIDADE NOS DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

A. Pinho (1); H. Carrera (2); A. Fragoso (1); A. Guedes (1); A. Cabrita (1); I. Pinto (1); I. 
Bernardo (1); P. Neves (1);

(1) Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(2) Saude Pública / Universidade do Porto / Porto / Portugal

Introdução: Níveis elevados de Proteína C Reactiva (PCR) são frequentes na 
Insuficiência Renal Crónica, correlacionando -se com a mortalidade global e 
cardiovascular (CV). Não existe consenso quanto à influência da Diálise Peri-
toneal (DP) nos níveis de PCR e no valor preditivo da sua determinação 
seriada, para o desenvolvimento de peritonite. Objectivo: Avaliar se existe 
associação entre o valor inicial e seriado da PCR e determinar o seu valor 
prognóstico numa população em DP. Métodos: Num coorte de 105 doentes 
em DP, calculou -se o nível sérico da PCR inicial ao fim dos 3 primeiros meses 
de diálise e a média dos valores seriados de PCR, obtidos com periodicidade 
trimestral. Foram também determinados outros parâmetros laboratoriais (Hb, 
Albumina, Ca, P, PTH e perfil lipídico), de eficácia (Kt/V), características de 

transporte da membrana peritoneal e função renal residual. Excluíram -se as 
avaliações durante eventos agudos (peritonite, outra infecção ou evento CV). 
Para cada doente incidente, foi determinado o Índice de Comorbilidade de 
Charlson ajustado para a idade (ICCi) e a pressão de pulso (PP), como marcador 
de aterosclerose. De acordo com os níveis iniciais da PCR, foram considerados 
2 grupos, GI - de baixo risco, com valores de PCR no primeiro (4,6mg/L) e 
segundo tercis (6,6mg/L); e GII - de alto risco, com valores acima do último 
tercil (12,4mg/L). Resultados: O tempo de seguimento mediano global foi de 
31 meses, sendo idêntico nos 2 grupos. Não se observaram diferenças entre 
os parâmetros clínicos e laboratoriais iniciais, à exceção do ICCi >=5 ser mais 
prevalente no GII (GII=60% vs GI=31%, p=0,012).Verificou -se que 70% dos 
doentes apresentaram pelo menos uma peritonite e 33% dos doentes morreram 
(45,7 % de CV e 11,4% de peritonite). A sobrevida aos 3 anos foi inferior no 
GII (GII=17.4% vs GI=93.1%, p=0.001), bem como a sobrevida livre de peritonite 
aos 6 meses (GII=35.7% vs GI=72.7%, p=0.001). Na regressão de Cox mul-
tivariada, os factores de risco independentes para morte foram o ICCi>=5 
(HR=5.19,p=0,048), a PP (HR=1,03,p=0,011) e a PCR inicial>12,4mg/L 
(HR=3.40,p=0.032); para peritonite apenas a PCR inicial>12,4mg/L (HR = 
2.06,p=0.027). O GII apresentou um aumento significativo da PCR ao longo 
da DP (PCRmédia GI=7,7 vs GII=45 mg/L;p<0.001). Após ajuste para o ICCi, 
por cada 1mg/L de PCRmédia existiu um risco acrescido de 0,8% para morte 
(p=0,018) e 0,6% para peritonite (p=0,02). Conclusões: Na população em 
estudo, os níveis elevados de PCR iniciais associaram -se a um aumento 
significativo dos valores médios de PCR ao longo da DP, sendo que ambos 
apresentaram valor preditivo independente para mortalidade e peritonite. 
Mais estudos são necessários no sentido de esclarecer os mecanismos fisio-
patológicos associados ao aumento persistente da PCR.

PO -SE060 

PERFIL MICROBIOLÓGICO E OUTCOME DAS PERITONITES 
DE UM PROGRAMA DE DIÁLISE PERITONEAL

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

(1) Nefrologia / CHVNGaia/Espinho / Vila Nova de Gaia / Portugal

Introdução: O registo adequado das peritonites dos doentes de um programa 
de diálise peritoneal é crucial para a monitorização da qualidade do programa. 
A identificação de fatores predisponentes e dos miroorganismos envolvidos 
permite implementar intervenções com vista à redução dos episódios de 
infeção. Material e métodos: Realizámos um estudo retrospetivo de todas 
as peritonites diagnosticadas num programa de diálise peritoneal, incluindo 
o perfil microbiológico, a evolução clínica e o outcome. Resultados: Identi-
ficámos 58 doentes que tiveram pelo menos 1 episódio de peritonite, com 
uma idade média de 55 ± 14 anos, 66% do sexo masculino, 16% de diabéticos 
e tempo médio em técnica de 35 ± 29 meses. Foram diagnosticadas 140 
peritonites, obtendo -se uma taxa global de 0,58 peritonite.doente.ano (1 
episódio por cada 20.6 meses). Verificámos que 59% de doentes tiveram 
mais do que um episódio de peritonite. Os microorganismos Gram positivos 
foram isolados em 56% das infeções (n=78), sendo o S. epidermidis o mais 
frequentemente encontrado (n=22), seguido pelo Streptococuccus (n=21), S. 
aureus (n=14) e outros microorganismos coagulase negativos (n=12). Em 
14% dos episódios (n=19), identificou -se um agente Gram negativo, sendo 
a E. Coli e o Acinetobacter os principais responsáveis, correspondendo a 
37% e 21% das infeções por Gram negativos, respetivamente. Em 2% dos 
casos, o agente causal foi a Candida parapsilosis e em 24% (n= 34) o exame 
cultural foi amicrobiano. Setenta e nove por cento das peritonites (n=111) 
resolveram com a administração intra -peritoneal de antibióticos. A taxa de 
recidiva foi de 4% (n=6). Em 17% dos episódios (n=24) houve necessidade 
de remoção do catéter. A taxa de remoção do catéter foi semelhante nas 
peritonites associadas a Gram positivos relativamente às peritonites por Gram 
negativos. No entanto, dentro do grupo de peritonites causadas por Gram 
positivos, verificou -se uma taxa de remoção do catéter significativamente 
mais elevada nas infeções por S. aureus (27%) do que por agentes coagulase 
negativos (3%, p<0.05). Em 11% dos episódios (n=16), o doente foi transferido 
definitivamente para hemodiálise, tornando -se a peritonite a segunda principal 
causa de drop -out da técnica, sendo responsável pela descontinuação de 
22% de todos os doentes saídos, a seguir ao transplante renal. O drop -out 
da técnica também foi significativamente mais frequente nas peritonites por 
S. aureus (17%) comparativamente com as infeções por coagulase negativos 
(0%, p<0.05). Não se verificou nenhuma morte atribuída à peritonite. Discussão 
e conclusões: Verificámos um pior prognóstico associado às infeções por S. 
aureus, concordante com o descrito na literatura, o que poderá estar rela-
cionado com as características patogénicas deste microorganismo e resistência 
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aos antibióticos. O estudo do perfil microbiológico é importante para a 
confirmação e tratamento específico das infeções. Por outro lado, representa 
uma ferramenta útil para a implementação de medidas de controlo e de 
prevenção das peritonites, que consitutem uma das principais causas de 
drop -out da técnica.

PO -SE061 

A PERMANÊNCIA EM DIÁLISE PERITONEAL NÃO SE ASSOCIA 
A HIPERHIDRATAÇÃO – RESULTADOS DE UM ESTUDO PROSPECTIVO 
LONGITUDINAL

Pedro Ventura Aguiar (1); Olívia Santos (1); Laetitia Teixeira (2); Joana Vidinha (1); 
Francisco Ferrer (1); Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); Anabela Soares 
Rodrigues (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) ICBAS / Universidade do Porto / Porto / Portugal

Introdução e objectivos: Volémia e hidratação estão relacionadas com com-
plicações cardiovasculares e alterações nutricionais em doentes em Diálise 
Peritoneal (DP). Estes parâmetros podem ser determinados, de forma validada, 
seriada, não invasiva, através da avaliação por bioimpedância (BIA) multifre-
quência. Este método permite adicionalmente identificar alterações evolutivas 
da composição corporal. Este estudo pretendeu avaliar a variação longitudinal 
destes parâmetros numa população de doentes prevalentes em DP. Métodos: 
Desenvolvemos um estudo prospectivo, longitudinal, durante 3 anos (2009-
-2011), numa população de doentes prevalentes em DP. Foram realizadas 
determinações anuais de BIA. O estado de hiperhidratação (HH) foi definido 
como uma relação hiperhidratação(L)/volume extracelular(ECW) superior a 
15%. Foram ainda avaliados marcadores serológicos de nutrição, inflamação, 
e volémia, assim como parâmetros ecocardiográficos. Resultados: Foram estu-
dados um total de 30 doentes seleccionados aleatoriamente, com pelo menos 
três determinações de BIA (F -63,3%, idade=56,9±16,7 anos, IMC 25,0±4,5 Kg/
m2, diabetes -10,0%, 50,0% em DPA). Tempo mediano de permanência em 
DP era de 21,9 meses [IQR 6,2 -46,1], e onze estavam anúricos. Na primeira 
avaliação (T0), 6,7% encontravam -se hiperhidratados. O tempo mediano entre 
avaliações foi de 10,3±3,0 e 12,8±2,7 meses (T1 -T0 e T2 -T1, respectivamente). 
Na avaliação longitudinal, tanto os doentes incidentes (n=11; F -63,6%; Idade 
57,3±15,0anos; Diabetes -9,1%; Tempo em DP de 5,1 meses [IQR 3,8 -7,5]; 
DPA - 45,5%; Anuria - 9,1%), como os prevalentes (n=19; F -63,2%; Idade 
56,7±17,9anos; Diabetes -10,5%; tempo em DP 31,1 meses [IQR 22,0 -61,7]; 
DPA - 52,6%; Anuria - 52,6%), não apresentaram variações significativas relativas 
ao estado de hidratação, tensão arterial sistólica, ou nos valores séricos de 
pró -BNP ou albumina (p>.05). Houve uma tendência, não significativa, para a 
redução do débito de filtração glomerular (3,5±3,7 vs 3,2±3,6 vs 2,3±3,2ml/
min), sem diferenças, nos parâmetros de adequação, na água corporal total, 
nos volumes de água extracelular ou intracelular, ou nos parâmetros nutricionais 
avaliados. Não obstante, na avaliação por subgrupos, identificou -se ao 3ºano 
um maior índice de hiperhidratação nos doentes prevalentes (mediana 10,2 
% IQR[6,1 -14,8] vs 3,5% IQR[ -4,0 -7,2]; p=.009), paralelamente com um DFG 
mais baixo (mediana 1,7 ml/min/m2 IQR[0,7 -3,8] vs 6,1 IQR[2,9 -7,9]; p=.02). 
Conclusões: Estratégias ajustadas de Diálise Peritoneal permitem a manutenção 
dos doentes na técnica sem que isso represente aumento da volémia e 
hiperhidratação dos doentes, nem alterações significativas da composição 
corporal. A avaliação longitudinal por BIA pode ser uma ferramenta de ade-
quação adicional para além do Kt/V ureia.

PO -SE062 

UM MITO REVISITADO: PERDA DE FUNÇÃO RENAL RESIDUAL EM DIALISE 
PERITONEAL NÃO SE ASSOCIA A ESTADO DE HIPERHIDRATAÇÃO: 
RELEVÂNCIA CLÍNICA DA AVALIAÇÃO P

Pedro Ventura Aguiar (1); Olívia Santos (1); Laetítia Teixeira (2); Joana Vidinha (1); 
Francisco Ferrer (1); Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); Anabela Soares 
Rodrigues (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) ICBAS / Universidade do Porto / Porto / Portugal

Introdução e objectivos: O estado de volémia e hidratação são importantes 
parâmetros de adequação em Diálise Peritoneal (DP), particularmente em popu-
lações de risco, como os doentes anúricos. A avaliação por bioimpedância com 

multifrequencia (BIA) permite uma determinação não invasiva, e validada, do 
estado de hiperhidratação dos doentes em DP. Proporciona ainda a capacidade 
de identificar alterações da composição corporal. O presente estudo pretende 
avaliar o estado de hidratação de uma população de doentes em DP, com 
particular atenção aos doentes anúricos. Métodos: Desenvolvemos um estudo 
transversal, observacional, de uma população de doentes prevalentes em DP. 
A composição corporal foi determinada com recurso a BIA multifrequência. O 
estado de hiperhidratação (HH) foi definido como uma relação hiperhidratação(L)/
volume extracelular (ECW) superior a 15%. Foram ainda avaliados marcadores 
serológicos de nutrição, inflamação, e volémia, assim como parâmetros eco-
cardiográficos. Resultados: Foram avaliados um total de 85 doentes (F - 48,9%, 
idade média 52,3±14,7 anos; Diabetes - 19,3%; anúricos – 26,1%; 45,5% em 
DPA). Tempo mediano de permanência em DP era de 11,5 meses [IQR 4,2–39,6]. 
Hiperhidratação (HH) foi diagnosticada em 17,6% dos doentes. Estes eram mais 
velhos (60,8 ±14,6 vs 50,0±14,2 anos; p=.009), com maior proporção de dia-
béticos (46,6 vs 12,9%; p=.002), apresentavam valores de TA sistólica (148,7±23,2 
vs 135,2 ± 18,7 mmHg; p=.018), e Pro -BNP mais elevados (mediana 6183 
IQR[1532 -10870] vs 1202 IQR[523 -2981] pg/mL; p=.01). Mais ainda, apresentavam 
albumina sérica (3,5 ± 0,4 vs 3,8 ± 0,6 g/dL, p=.02), e índice de massa magra 
(11,5 ± 2,8 vs 13,7 ± 3,1 kg/m2, p=.015) mais baixos. Não foram encontradas 
diferenças significativas relativas ao género, tempo em DP, modalidade de DP, 
Função Renal Residual (FRR), ou aos parâmetros de adequação. Quando com-
parados com os restantes, os doentes anúricos (82,6% em DPA) apresentavam 
valores semelhantes de hiperhidratação (mediana 7,7% IQR[2,3 -11,4] vs 7,9% 
IQR[3,0 -12,4]), de relação ECW/ICW, de ECW normalizado para altura (ECW/
altura), de albumina, e de diâmetro auricular esquerdo (p>.05 para todas as 
variáveis), apesar de um volume total removido menor (984,1±681,3 vs 
2158,8±722,1 ml/dia; p=.001). Adicionalmente, os parâmetros nutricionais tais 
como o índice catabolismo proteico normalizado (nPCR), fósforo sérico, e o 
índice de massa gorda eram semelhantes (p>.05), mas com um índice de massa 
magra inferior (11,8±2,9 vs 13,8±3,2 kg/m2; p=.015). Conclusões: A prescrição 
adequada de DP com DPA mostrou viabilizar euvolémia, independentemente 
do tempo em DP ou da FRR. Mais ainda, a avaliação por BIA multifrequência 
identifica parâmetros nutricionais passíveis de optimização.

PO -SE063 

SÍNDROME NEFRÓTICO DURANTE O TRATAMENTO COM LÍTIO

Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Patrícia Barreto (1); Ana Marta Gomes (1); Joaquim 
Seabra (1)

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

Introdução: A terapêutica crónica dos distúrbios afetivos com lítio poderá 
complicar -se com toxicidade renal, especialmente diabetes insípida nefrogénica, 
acidose tubular renal e nefropatia intersticial crónica que pode evoluir para 
doença renal crónica. Proteinúria discreta pode aparecer nos dois primeiros 
anos de terapêutica com lítio, mas o surgimento de síndrome nefrótico é raro. 
Caso clinico: Mulher de 49 anos da idade referenciada à Consulta de Nefrologia 
por proteinúria. Apresenta antecedentes de psicose afetiva, medicada habi-
tualmente com: carbamazepina 200mg id, lorazepam 2.5mg id, zolpidem 5mg 
id. A doente havia sido medicada com lítio durante 6 anos, apresentando 
sempre níveis séricos dentro da faixa terapêutica, e valores de creatinina 
sérica inferiores a 1,1mg/dl. Após seis anos de terapêutica iniciou quadro de 
edema periférico. O exame sumário de urina revelou proteínas 500mg/dl. Por 
suspeita de doença renal associada à toxicidade por lítio este fármaco foi 
suspenso pelo seu Psiquiatra e foi referenciada à Consulta de Nefrologia. Na 
consulta de Nefrologia, a doente apresentava ao exame objetivo: bom estado 
geral, tensão arterial 168/94mmHg, frequência cardíaca 56 batimentos por 
minuto e discreto edema periférico. Do estudo analítico destaca -se hemoglobina 
sérica de 12,9g/dl, creatinina sérica de 1,24mg/dl, ureia sérica 59mg/dl, albumina 
sérica 3,6 g/dl, proteína total 6,0 g/dl, colesterol total de 323 mg/dl. Exame 
sumário de urina com proteínas, eritrócitos e leucócitos; sedimento urinário 
com leucócitos 5 -10/campo. Relação proteínas/creatinina na urina ocasional 
foi de 3,86. A doente manteve -se em vigilância e manteve suspensa a tera-
pêutica com lítio. Não foi possível realizar a biópsia renal por incapacidade 
da doente de manter cuidados de repouso após biópsia. Quatro meses após 
descontinuação da terapêutica com lítio ocorreu remissão do síndrome nefró-
tico. Conclusão: A principal causa de síndrome nefrótico associada ao uso de 
lítio é a doença de lesões mínimas. Esta é uma complicação rara da terapêutica 
com lítio, geralmente ocorre durante o primeiro ano de tratamento mas pode 
ocorrer até vinte anos após o seu inicio. Na maioria dos casos descritos a 
remissão ocorre após a descontinuação do tratamento com lítio, pelo que 
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nem sempre é necessário efetuar curso de corticoides para obter a remissão 
da doença, e a reintrodução deste fármaco está associada ao reaparecimento 
do síndrome nefrótico.

PO -SE064 

CALCIFILAXIA DEVIDO A HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO

Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Patrícia Barreto (1); Ana Marta Gomes (1); Ana 
Ventura (1); Joaquim Seabra (1)

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

Introdução: A calcifilaxia está geralmente associada ao hiperparatiroidismo 
(HP) secundário ou terciário, sendo mais frequente em pacientes com doença 
renal (DR) crónica terminal. Contudo, pode ocorrer na ausência de DR em 
pacientes com HP primário, neoplasia, doença hepática alcoólica e doença 
do tecido conjuntivo. Ocorre quando os níveis séricos de cálcio e fósforo 
excedem o nível de solubilidade, levando a depósitos cálcio -fósforo nas artérias 
comprometendo a vascularização cutânea. A infecção destas lesões pode 
evoluir para sépsis, muitas vezes fatal. Caso clínico: Mulher de 50 anos de 
idade, com antecedentes de: hipertensão arterial, nefrolitíase e infecções 
urinárias de repetição. Medicada com: bisoprolol 10mg, lisinopril 20mg, ler-
canidipina 20mg, loflazepato de etilo 2mg. Observada na Consulta de Nefrologia 
para estudo de DR. A doente referia mau controlo tensional recente, irritabi-
lidade, humor depressivo e úlcera maleolar dolorosa com meses de evolução. 
Apresentava: tensão arterial 173/103 mmHg, apirética e úlcera no maléolo 
externo direito com fundo de granulação e bordos necróticos violáceos, sem 
exsudado. Pulsos pediosos palpáveis e simétricos. Analiticamente destacava-
-se: níveis séricos de creatinina 2.85mg/dl, cálcio 11.5 mg/dl, albumina 3.7 g/
dl, cálcio ionizado 2.93mmol/l, fósforo 3.2 mg/dl, PTH 208pg/ml, relação 
proteínas/creatinina numa urina ocasional de 0,42, serologias víricas (HIV, 
HCV, HBV) negativas e estudo imunológico (ANA, ANCA, Complemento) normal. 
A cintigrafia das paratireóides mostrou hiperplasia paratiroidea multiglandular. 
Iniciou cinacalcet com normalização da calcemia, recuperação da função renal 
e resolução da sintomatologia neurológica. Manteve cinacalcet 30 mg/dia até 
ao dia da cirurgia. Dois meses depois foi submetida a exérese radioguiada 
de duas paratireóides. Os níveis de PTH baixaram para 44.8pg/ml no pós-
-cirúrgico. O exame histológico confirmou adenoma da paratireóide. Dois 
meses após cirurgia apresentava cicatrização total da úlcera. Manteve tensão 
arterial inferior a 140/90mmHg. Nove meses após cirurgia apresentava nova 
úlcera dolorosa, estudo analítico compatível com recidiva de HP primário e 
agravamento da função renal. Conclusão: Este caso demonstra a importância 
da suspeição desta entidade perante um doente com úlceras cutâneas típicas 
e um contexto clínico adequado no sentido de estabelecer precocemente o 
diagnóstico de calcifilaxia e iniciar rapidamente o tratamento dado tratar -se 
de uma situação potencialmente fatal. No caso do HP primário, por adenoma 
ou carcinoma, o início precoce de tratamento médico com calcimimético é 
essencial para controlar os níveis séricos de PTH e de cálcio. Contudo, na 
maior parte dos casos, a ressecção cirúrgica das paratireóides anómalas é o 
tratamento curativo e muitas vezes life -saving. Este caso ilustra também que 
no adenoma difuso das paratireóides é necessário remover uma maior per-
centagem de glândula para evitar a recidiva da doença.

PO -SE065 

PURPURA DE HENOCH -SCHONLEIN E NEFRITE INTERSTICAL ALÉRGICA 
SECUNDÁRIA A FÁRMACO

Pedro Fidalgo (1); Sílvia Coelho (1); Bruno Rodrigues (1); Patricia Carrilho (1); Rita 
Manso (2); Samuel Aparício (2); Luis Inchaustegui (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal
(2) Serviço Anatomia Patológica / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal

Homem, 67 a, RB, HTA, DM 2 há 15 anos, DVP. DRC desde 2007 (sedimento 
urinário persistentemente inactivo; em 2011 sCreat 2.4; ratio alb/creat U (RAC) 
de 0.58). Internado por traqueobronquite, tratada com ceftriaxone e claritromicina 
(7d). Ao 10º dia, introduziu -se enoxaparina, lorazepam e lactulose. 24h depois, 
desenvolveu púrpura cutânea palpável na face dorsal das mãos, pés e abdómen, 
tendo -se suspendido os últimos 3 fármacos. Assistiu -se a regressão das lesões 
cutâneas. Teve alta com função renal sobreponível ao basal (sCreat 2.8). 8 dias 
depois, recorre ao SU em anasarca e oliguria. Lab: sCreat 8.7; sUreia 273; 

albumina 2.2; C3 e C4 N; sem eosinofilia,Urina II: prot>400mg/dL, Hb2+, 75 leuc/
uL, RAC 3.2. Induziu HD. Biópsia renal: 8 de 14 glom esclerosados. Nos restantes, 
proliferação mesangial severa com eosinófilos. Moderado infiltrado inflamatório 
linfo -plasmocitário, rico em eosinófilos, lesões de tubulite associadas. IF: dep. 
granulares de IgA e de C3 ao longo da parede capilar do glomérulo. ME: 
Depósitos densos no subendotélio e no paramesângio adjacente.Conclusão: 
alterações que no contexto clínico sugerem presença simultânea de nefrite 
intersticial alérgica (NIA) e púrpura de Henoch -Schonlein (PHS). Não foi realizada 
biópsia da pele por regressão espontânea das lesões. IgA 169mg/dL (<400); 
ANA’s, anti -DNAds, ENA’s, ANCA’s, anti -GBM negativos. AgHbs, HCV, HIV 1 e 2 
neg. Sem gamapatia monoclonal. Iniciou corticoterapia, sem recuperação, 
mantendo -se em HD. Discussão: Este é o 2º caso descrito na literatura com 
presença concomitante de lesões de NIA e PHS secundárias a um fármaco. As 
lesões de tubulite com inflitrado rico em eosinofilos é “patognomónico” de NIA. 
Mais interessante, é a existência de eosinófilos no espaço glomerular, classica-
mente inexistente nesta patologia. Num caso descrito de NIA secundária a 
vancomicina, descrevem -se eosinófilos nos glomérulos, sendo sugeridos como 
possíveis mecanismos a migração do interstício para o glomérulo através da 
perda da barreira em áreas de esclerose versus perda da integridade da parede 
tubular e consequente infiltração e migração de eosinófilos até ao glomérulo 
pelo pólo urinário. A existência de depósitos subendoteliais de IgA,C3 e proli-
feração mesangial severa em associação com púrpura cutânea, sugere a existência 
de lesão renal concomitante devido a PHS. Neste caso, pensamos estar perante 
a expressão morfológica de dois processos distintos. O facto de as alterações 
do sedimento urinário e o agravamento da insuficiência renal terem surgido 
subitamente após a introdução dos fármacos acima mencionados, sugere tratar-
-se de uma reacção imunomediada com origem comum.

PO -SE066 

ACUTE KIDNEY INJURY AND IN -HOSPITAL MORTALITY IN CRITICALLY ILL 
CIRRHOTIC PATIENTS: A COHORT STUDY

Maria João Melo (1); José António Lopes (1); Mário Rui Raimundo (1); Ana Sofia 
Cortesão (1); Paula Alexandrino (2); António Gomes da Costa (1); José Velosa (2)

(1) Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal
(2)  Unidade de Cuidados Intensivos de Gastrentrologia / Hospital de Santa Maria / 

Lisboa / Portugal

Background: Recently, members of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) 
and the International Ascites Club (IAC) proposed the definition of AKI in 
cirrhosis as an increase in serum creatinine of >50% from baseline or a rise 
in serum creatinine of >26.4 mmol/l (>0.3 mg/dl) in <48 h. The aim of this study 
was to relate this classification to length of stay and in -hospital mortality in 
a cohort of critically ill cirrhotic patients. Methods: One -hundred eighty -two 
cirrhotic patients [mean age: 56 (12.2) years; 105 Male; 171 Caucasian; Child-
-Pugh score: 9.3 (2.4); Model for End -stage Liver Disease(MELD): 36.2 (7.6); 
and Sequential Organ failure Assessment (SOFA): 5.4 (3.5)] admitted to the 
Gastrenterology and Hepatology Intensive Care Unit (ICU) of the Hospital de 
Santa Maria (Lisbon, Portugal) between January 2003 and December 2005 
were retrospectively evaluated. Results: Forty -seven patients (25.8%) developed 
had AKI during ICU stay. Those patients had lengthened time of ICU (P<0.0001) 
and hospital stay (P=0.002), as well as higher in -hospital mortality as compared 
with patients with no AKI (63.8% versus 8.1%, P<0.0001). AKI was independently 
associated with increased in -hospital mortality (adjusted odds ratio 6.9, 95% 
confidence interval 2.4 -20.2, P<0.0001). The area under the receiver operator 
characteristic curve for in -hospital mortality was 0.806 for AKI (P < 0.0001). 
Conclusions: AKI was associated with increased length of stay and in -hospital 
mortality among critically ill cirrhotic patients, and it presented good discri-
minative power regarding in -hospital mortality.

PO -SE067 

PLASMAFERESE: DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA AOS PADRÕES DE PRÁTICA 
CLÍNICA

Ana Farinha (1); José Assunção (1); Rosa Ribeiro (2); José Vinhas (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Setúbal, EPE / Setúbal / Portugal
(2) Unidade de Cuidados Intensivos / Centro Hospitalar de Setúbal, EPE / Setúbal / Portugal

A plasmaférese é uma técnica de circulação extracorporal usada no 
tratamento ou controlo de algumas doenças, nomeadamente do espetro 
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das doenças autoimunes mas as suas indicações ainda não estão 
perfeitamente estabelecidas. A American Association of Blood Banks e 
a American Society for Apheresis classificaram a indicação para plas-
maférese em 4 categorias de acordo com o nível de evidência existente 
(categoria 1, indicação standard para plasmaferese, a categoria 4, ausen-
cia de evidência), mas os padrões de prática na utilização desta técnica 
variam nos diferentes países. Nos Estados Unidos da América as causas 
neurológicas, na forma de Síndrome de Guillan -Barré ou de Miastenia 
Gravis, são responsáveis por mais de metade dos tratamentos por 
plasmaférese. Já o Canadian Apheresis Group reporta a Púrpura Trom-
bocitopénica Trombótica (PTT) como a principal etiologia pela qual se 
recorre à plasmaférese (39%) no Canadá. Os autores apresentam a 
casuística dos tratamentos por plasmaférese realizados num único Hos-
pital entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2011. Nestes 5 anos, realizou-
-se plasmaférese em 17 doentes, 8 doentes na UCI e 12 no Serviço de 
Nefrologia (2 doentes comuns). Cinquenta e nove porcento dos doentes 
era do sexo masculino. A média de idades foi de 56,5 anos. O número 
médio de sessões foi de 5 e em 59% dos doentes esta foi feita em 
dias alternados. Em 65% foi usada apenas albumina humana como 
líquido de substituição, em 12% foi usada uma associação de albumina 
e plasma fresco congelado (PFC) e em 23% apenas foi usado PFC. O 
volume médio de líquido de substituição usado foi de 3000 ml. As 
indicações para plasmaférese foram: Síndrome de Guillan Barré (18%), 
Síndrome de Goodpasture (18%), PTT (11%), Síndrome de hipervisco-
sidade em contexto de Mieloma Múltiplo (12%), Miastenia Gravis (6%), 
Polineurite Inflamatória Desmielinizante Crónica (6%), e Esclerose Múl-
tipla (6%). Assim, em 67% dos casos, a plasmaférese foi feita em 
situações com indicação de categoria 1. Contudo, em 33% dos casos 
foi prescrita plasmaférese para situações clínicas em que o benefício 
é duvidoso. Como complicações, numa sessão foi registada hipotensão 
com necessidade de interromper o tratamento e em outra uma reação 
alérgica cutânea que melhorou com hidrocortisona 200mg IV. Apesar 
do pequeno número de doentes, esta casuística reporta -nos para a 
importância de substituir as crenças médicas pela evidência científica 
disponível.

PO -SE068 

VARIABILIDADE RR NOS DOENTES RENAIS CRÓNICOS

Teresa Adragão (1); Patrícia Branco (1); Rita Birne (1); Ana Rita Martins (1); Ricardo 
Vizinho (1); Augusta Gaspar (1); Maria José Grilo (2); José Diogo Barata (1); Daniel 
Bonhorst (3); Pedro Adragão (2)

(1) Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Cardiologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(3) IPRC / Instituto Português do Ritmo Cardíaco / Oeiras / Portugal

A variabilidade RR (VRR) é uma avaliação não invasiva da disfunção 
autonómica cardíaca e é preditora de morte cardiovascular e arrítmica 
na população geral e nos doentes em diálise. Pretendíamos avaliar 
a prevalência e os factores preditores da diminuição da VRR em 
doentes renais crónicos (DRC) não em diálise. Estudámos 81 DRC (74% 
H; 28% diabéticos; 43%, 50% e 7% nos estadios 3, 4 e 5 da DRC). 
A VRR foi avaliada em Holter de 24h usando o DPNN (desvio padrão 
dos intervalos NN). DPNN <100 ms e <70ms foram detectados em 42% 
e 14% dos doentes analizados. Em análise univariada o DPNN 
correlacionou -se directamente com a TFGc (p<0.001), níveis Hb 
(p=0.003), níveis de Ca (p=0.005) e inversamente com a PTHi (p=0.001), 
fracção de excreção P (FEP) (p=0.005) e NTproBNP (p=0.022). A 
prevalência da diabetes foi mais elevada nos doentes com DPNN <70 
ms (p=0.005). A VRR não se associou à idade, ao perfil lipídico, às 
calcificações vasculares ou ao índice de massa do VE. Em análise 
multivariada, a Hb (p=0.008) e os níveis de Ca (p=0.001) correlacionaram-
-se positivamente e a diabetes (p=0.003) e a FEP (p=0.033) 
correlacionaram -se negativamente com o DPNN. A diabetes (p=0.007) 
foi um preditor positivo e os níveis de Ca (p=0.006) e a TFGc (p=0.001) 
foram preditores negativos de DPNN <100 ms; a Hb (p=0.015) foi um 
preditor negativo e a diabetes (p=0.028) e a frequência cardíaca média 
de 24 h (p=0.013) foram preditores positivos de DPNN < 70 ms. Em 
conclusão, a diabetes e a TFGc foram preditores independentes da 
diminuição da VRR. Níveis mais baixos de Hb e de Ca e mais elevados 
de FEP associaram -se à diminuição da VRR. A diminuição da VRR é 
outro factor de risco que pode contribuir para a morbilidade da 
DRC.

PO -SE069 

MICOFENOLATO DE MOFETIL NA NEFRITE LÚPICA CLASSE IV, 
A PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Maria Guedes Marques (1); Francisco Ferrer (1); Patrícia Cotovio (1); Pedro Maia (1); 
Armando Carreira (1)

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

O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma patologia autoimune com 
atingimento multiorgânico e predominância no sexo feminino em idade 
fértil. O atingimento renal é uma complicação frequente, influenciando 
significativamente a sua morbilidade e mortalidade. Os autores expõem 
dois casos clínicos de Nefrite Lúpica classe IV tratada com Micofenolato 
de Mofetil (MMF) do Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar de 
Coimbra (CHC). Primeiro doente: Sexo feminino, de 25 anos com o 
diagnóstico de LES desde Outubro de 2008, seguida em consulta de 
Medicina Interna e medicada com Prednisolona. Sem intercorrências até 
Outubro de 2009, data em que é internada no Serviço de Nefrologia do 
CHC por Síndrome Nefrótico. Analiticamente, Função Renal normal; Anti-
corpos antinucleares (ANA) negativos (sob Prednisolona); AntiDNAds > 
400; ENA negativos; ANCA negativos; hipocomplementémia com redução 
de C3, C4 e CH50; diminuição da Imunoglobulina IgA com restantes 
normais; Proteinúria 24h 3,55 g; Albumina 27 g/L; Clearance de creatinina 
95,9 ml/min; VS 10; Hemostase e Hemograma sem alterações. Sumária 
de urina tipo II com hemato -proteinúria. Biópsia renal: Nefrite Lúpica 
Classe IV S (A). Terapêutica com pulsos de Metiprednisolona 500 mg/
dia; seguidos de Prednisolona 1mg/kg – 60 mg/dia em desmame pro-
gressivo; associado MMF 500 mg 2id, a incrementar para 2500mg/dia. 
Em Agosto de 2010 (após 9 meses) entrou em remissão completa. Actu-
almente, medicada com prednisolona 15mg/dia e MMF 2000mg/dia; cli-
nicamente bem e analiticamente com uma proteinúria de 24h de 247 
mg; Sumária de urina tipo II sem hemato -proteinúria; ANA negativos e 
complementémia normal. Segundo doente: Sexo feminino, de 21 anos, 
com o diagnóstico de LES desde Janeiro de 2009 seguida em Consulta 
de Autoimunes, medicada com corticoterapia. Iniciou Síndrome nefrótico 
em Abril de 2011. Internada em Setembro desse ano no Serviço de 
Nefrologia do CHC. Analiticamente, positividade de ANA; ds -DNA de 111; 
redução de IgG e IgA; anemia; VS 29; função renal normal; albuminémia 
16 g/L; hipocomplementémia marcada de C3 e C4; Sumária de urina II 
com hemato -proteinúria; e Proteinúria 24h de 12,7 g. Biópsia renal: 
Nefrite Lúpica classe IV A/G. Tratamento de indução com 3 pulsos de 
metilprednisolona (500 mg), seguidos de 60 mg de prednisolona/dia em 
desmame e MMF 500 mg 2id. Mantem follow up em Consulta de Nefro-
logia. Actualmente, medicada com prednisolona 30mg/dia e MMF 3000mg/
dia, clinicamente bem; ANA, Anti ds -DNA, complementémia, hemograma, 
função renal e ionograma normais; sumária de urina tipo II com 4 eri-
trócitos/campo, 4 leucócitos/campo, proteinúria de 100 mg/dl e Proteinúria 
24 h de 2363.5 g. Estes dois casos clínicos demonstram o benefício do 
MMF no tratamento da Nefrite Lúpica classe IV. Em concordância com 
recentes meta -análises o MMF é tão ou mais eficaz que a ciclofosfamida 
endovenosa na indução de remissão e com menor toxicidade associada; 
vantagem de extrema importância no tratamento de mulheres em idade 
fértil.

PO -SE070 

ACIDOSE LÁCTICA ASSOCIADA A METFORMINA: UMA SITUAÇÃO EVITÁVEL

Patrícia Isabel Neto (1); Henrique Vieira Gomes (1); Mário Campos (1)

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

Introdução: A metformina é um fármaco amplamente utilizado no tratamento 
da Diabetes mellitus pelos seus reconhecidos benefícios associados à 
redução de complicações cardiovasculares e complicações relacionadas 
com a diabetes. A acidose láctica associada à metformina é uma entidade 
rara mas habitualmente fatal. Objectivos: Alertar a comunidade Médica 
para o risco fatal de desvalorização das contra -indicações absolutas e 
relativas no momento de prescrição da metformina. Métodos: Análise 
retrospectiva de 17 casos clínicos de acidose láctica no contexto da acti-
vidade desenvolvida pela Nefrologia em ambiente de Serviço de Urgência 
e consulta Interna. Factores de inclusão: Acidose metabólica ou mista com 
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lactato sérico> 4 mmol/L. Factores de exclusão: Insuficiência hepática aguda, 
instabilidade hemodinâmica refractária a medidas de suporte e indicadores 
analíticos de citólise maciça. Resultados: Foram excluídos 2 casos de 
acidose láctica por hepatite aguda fulminante e presença de enfarte do 
mesentério. Os autores descrevem 15 casos clínicos de diabéticos tipo 2 
que desenvolveram acidose láctica associada a metformina com idade 
média de 75,9 anos (58 -89 anos), predominantemente do sexo feminino 
(67%), 14 dos quais admitidos em Serviço de Urgência e 1 internado. 
Identificaram -se contra -indicações à prescrição de metformina em 7 destes 
doentes. As comorbilidades identificadas foram Hipertensão arterial em 8 
casos, Doença cerebrovascular em 4 casos, Insuficiência cardíaca em 4 
casos, Insuficiência renal crónica em 3 casos e Doença pulmonar obstrutiva 
crónica em 3 casos. Os factores precipitantes identificados distribuem -se 
por vómitos e diarreia em 6 casos, causa precipitante desconhecida em 3 
casos, Infecção respiratória em 2 casos, Sépsis em 2 casos, infecção urinária 
em 1 caso e hemorragia digestiva baixa em 1 caso. Sinais vitais na admis-
são: Tensão arterial (TA) sistólica média 121 mmHg (87 -160), e TA diastólica 
média 69 mmHg (39 -96), frequência cardíaca média de 93,7 b.p.min, 
frequência respiratória média de 26 ciclos/min (8 -37). Analiticamente na 
admissão: acidose metabólica com lactacidémia média de 14,9 mmol/L 
(6,28 -29,88), pH sanguíneo de 7,05 (6,58 -7,33), bicarbonato sérico médio 
de 7,6 mmol/L (2 -18,3), com hemoglobina sérica média 10,8 g/dL (8 -14,2). 
Na avaliação da função renal verificou -se uma creatinina sérica média de 
6,6 mg/dL (lesão renal aguda oligúrica em todos os casos). Em nenhum 
destes doentes se verificaram alterações séricas dos marcadores de necrose 
miocárdica ou alterações da função hepática valorizáveis. Foi efectuada 
hemodiálise intermitente em 13 destes doentes edestes 3 foram internados 
em unidade de cuidados intensivos e posteriormente submetidos a hemo-
diafiltração veno -venosa contínua. A taxa de mortalidade foi de 53 %. 
Todos faleceram nas primeiras 48 horas após a admissão. Conclusão: Deve 
evitar -se usar metformina como agente hipoglicemiante em doentes com 
polipatologia respeitando as contra -indicações absolutas e relativas 
conhecidas.

PO -SE071 

GRANULOMATOSE DE WEGENER – CASO CLÍNICO

Patrícia Neto (1); Henrique Vieira Gomes (1); Fernanda Xavier Cunha (2); Mário Campos (1)

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

(2)  Serviço de Anatomia Patológica / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra / 
Coimbra / Portugal

Os autores descrevem um caso clínico de um doente do sexo masculino 
de 72 anos de idade admitido no Serviço de Urgência por síndrome febril 
com tosse e expectoração hemoptóica. Da avaliação inicial destacava -se 
uma anemia microcítica com Hemoglobina sérica de 7,4 g/dL, insuficiência 
renal com creatinina sérica de 4,9 mg/dL e insuficiência respiratória parcial 
(PaO2 69 mmHg). A radiografia do tórax inicial revelava reforço intersticial 
e alveolar bilateral. Foi internado para estudo de síndrome pulmão -rim. 
Realizou -se biópsia renal no 8º dia de Internamento que revelou uma 
glomerulonefrite crescêntica pauciumne. No contexto de agravamento da 
função renal com redução de débito urinário iniciou hemodiálise ao 9º dia 
de internamento e de seguida plasmaférese de 1,4 volume plasmático e 
reposição integral com albumina a 5%, em dias alternados, durante 7 
sessões. Simultaneamente fez metilprednisolona 1 g em 3 dias consecutivos 
(seguido de prednisona 60 mg/dia) e ciclofosfamida oral (1,5 mg/kg/dia). 
Do estudo efectuado salienta -se a realização de broncofibroscopia (apenas 
revelou congestão da mucosa com exame microbiológico do lavado bronco-
-alveolar negativo), o estudo de autoimunidade revelou C -ANCA+ e anti 
– proteinase 3 positivo, ausência de crioglobulinas séricas, sedimento 
urinário activo e proteinúria em faixa nefrótica (3,9 g) e imunofixação sérica 
e urinária sem componente monoclonal. Fez Tomografia computorizada 
(TC) torácica de alta resolução que revelou padrão bilateral em vidro 
despolido com envolvimento preferencial dos lobos superiores e presença 
de opacidade alongada arredondada com 2,1 cm, heterogénea localizada 
ao segmento anterior do lobo superior direito. Tentou -se uma punção 
pulmonar guiada por TC (10 dias após a 1º TC), que não foi realizada pela 
presença de pneumonia do lobo médio. Identificou -se em exame bacte-
riológico da expectoração uma Klebsiella pneumoniae multirresistente. O 
doente apresentou resolução do padrão infeccioso mas manteve insufici-
ência renal dependente de hemodiálise. Ao 41º dia de internamento teve 
alta para o domicílio e centro de hemodiálise extra -hospitalar. Ao 4º dia 

após alta de internamento foi submetido a TC torácica de alta resolução 
para reavaliação (cerca de 17 dias após a última TC) que revelou padrão 
de pneumonia necrotizante no segmento posterior do lobo médio, áreas 
de necrose dispersas pelos lobos superiores de ambos campos pulmonares. 
Ao 7º dia após alta foi admitido por insuficiência respiratória aguda com 
pneumotórax à direita. Apesar de ser submetido a drenagem torácica, 
faleceu no contexto de complicações infecciosas e desenvolvimento de 
fistula pleuro -parietal de grandes dimensões. Os autores consideram tratar-
-se muito provavelmente de um caso Granulomatose de Wegener, não 
podendo no entanto assegurá -lo por não ter sido individualizado um 
granuloma. Não foi efectuada autópsia anátomo -patológica por recusa da 
família.

PO -SE072 

FULL HOUSE TAMBÉM PODE SER BLUFF

Brigite Freitas Aguiar (1); Luis Rodrigues (1); Marta Neves (1); Patrícia Neto (1); Andreia 
Borges (1); Helena Sá (1); Rui Alves (1); Mário Campos (1)

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

O caso clínico reportado pelos autores refere -se a uma doente do sexo 
feminino, 51 anos de idade, raça caucasiana, com antecedentes de HTA, 
dislipidémia, litíase renal, seguida pela Dermatologia desde 1997 por Vas-
culite leucocitoclásica dos membros inferiores. Em Setembro de 2011 a 
doente é internada no Serviço de Dermatologia por púrpura dos membros 
inferiores associada a artralgias, edemas periféricos e HTA. História de 
Medicação recente com AINEs e antibioterapia por amigdalite. Apresentava 
Síndrome Nefrótico (SN): (hipoalbuminémia -2.8 g/dl, colesterol total -300 
mg/dl, proteinúria das 24h - 5.7 g), sem insuficiência renal (creatinina -0.7 
mg/dl). Do estudo imunológico salientava -se TASO elevado (676) e ANA++(IF) 
com Ac anti -DNA e restantes Auto -Acs negativos nomeadamente ANA, ANCA 
e anti -MBG. C3 e C4 normais. Sumária de Urina: hemato -proteinúria com 
cilindros patológicos. A ecografia renal revelou aumento bilateral da reflec-
tividade do parênquima e nefrolitíase não obstrutiva. A doente iniciou 
corticoterapia (prednisolona 0.6 mg/kg/dia), tendo realizado biópsia renal 
sob corticoterapia (5 dias) que revelou glomerulonefrite proliferativa endo 
e extra -capilar com lesões activas, focos de necrose celular e na imuno-
fluorescência depósitos granulares, difusos e intensos de Ig A(+++), Ig 
M(++), Ig G(+), C3(+++), C1q(++) e de fibrinigénio(+++) muito sugestivo de 
Nefrite Lúpica classe IV -C, com lesões activas. Foi referenciada à consulta 
de SN sob prednisolona (0.6 mg/kg/dia) desde há um mês sem remissão. 
Perante o diagnóstico histológico e apesar da dissociação clínica e ausência 
de critérios ARA para LES, a doente manteve corticoterapia oral (1mg/kg/
dia) sem remissão do SN ao fim de 3 meses. Valor de TASO normalizado 
(62). Dado a ausência de diagnóstico e a cortico -resistência, programou -se 
a realização de nova biópsia renal, que revelou um padrão histológico 
sem lesões agudas e compatível com nefropatia Ig A. Com o diagnóstico 
definitivo de Púrpura Henoch Schonlein foi iniciado protocolo de tratamento 
da Nefropatia de Ig A em Janeiro de 2012. Na última avaliação em consulta 
externa a doente apresentava -se sem remissão do SN (proteinúria 24h -3.7 
g, albumina -3.3g/dl, colesterol total -295mg/dl), apesar da melhoria 
clínica.
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CALCIFILAXIA: A PROPOSITO DE UM CASO CLINICO

Marco Mendes (1); Dulce Carvalho (1); Fernando Caeiro (1); Carina Ferreira (1); Anibal 
Ferreira (1); Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa /

Introdução: A calcifilaxia, ou arteriolopatia urémica calcificante, é uma 
doença grave, com incidência crescente, observada com maior frequência 
em doentes em diálise, caracterizada por calcificação da camada média 
das arteríolas, provocando vasculopatia obliterativa por proliferação da 
íntima. Evoluí para úlceras dolorosas de difícil cicatrização, que frequen-
temente infectam e conduzem à morte por sépsis. Caso: Apresenta -se o 
caso de uma mulher leucodérmica de 59 anos, com história de neoplasia 
do colo do útero, submetida a radioterapia local complicada por colite 
radica e necessidade de colostomia, com remissão completa do tumor. 
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Seguida em Consulta de Nefrologia por síndrome nefrótico grave (alb 1,8g/
dl e proteinuria 24H 8 gr), secundário a amiloidose não caracterizada e 
com Pcr basal de 1,1 mg/dl. Internada por agudização da função renal (Pu 
115mg/dl, Pcr 2,6 mg/dl) em contexto de espoliação de volume por diurético, 
ITU a E coli e ureterohidronefrose bilateral em provável contexto de cistite 
rádica. Instituíram -se medidas gerais, antibioterapia e algaliação, 
objectivando -se melhoria da função renal. Ao 26º dia de internamento, 
por infecção nosocomial, há novo agravamento da função renal com hiper-
fosfatémia importante (Pu 138 mg/dl; Pcr 4.1mg/dl; Pi 14.9mg/dl; Ca 6.6 
mg/dl iPTH 265 pg/dl; Albumina: 1.2 mg/dl), complicada pelo surgimento 
de livedo reticular nos membros inferiores (coxas e perna) com evolução 
para extensas placas de necrose em cerca de 72 horas. A biopsia cutânea 
confirma calcifilaxia. A doente inicia regime de hemodiálise diário e captador 
de fósforo sem cálcio. Após 1 mês, o quadro piora, apresentando -se com 
discrasia hemorrágica (INR: 14.4; apTT: 82.1 s), que foi interpretado por 
deficit de factor X, resultante da ligação do factor X às fibrilas amilóides. 
O quadro evoluíu desfavoravelmente, tendo o óbito ocorrido ao 75º dia 
de internamento. Discussão: A fisiopatologia da calcifilaxia mantém -se 
desconhecida, devendo resultar da conjunção de vários factores patológicos 
e sensibilizadores. Neste caso, os autores sugerem como factores predis-
ponentes a disfunção renal grave (não reconhecida pela pouca massa 
muscular da doente), o género feminino, a hipoalbuminémia e a hiperfos-
fatémia. Esta entidade implica um diagnóstico diferencial com várias enti-
dades, baseado em critérios clínicos, analíticos, radiológicos e histológicos, 
obrigando a uma abordagem multidisciplinar. Apesar dos avanços verifi-
cados na sua compreensão, o tratamento é limitado e insuficiente mantendo 
um prognóstico reservado.
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HIPERPARATIROIDISMO E HIPERCALCÉMIA EM DOENTE COM DRC

Raquel Aires de Sá Chorão (1); Catarina Santos (1); João Gonçalves (1); Rui Filipe (1); 
Ernesto Rocha (1)

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

Hiperparatiroidismo primário (HPP) é uma causa frequente de hipercal-
cémia, pelo que a sua presença associadamente à elevação da parator-
mona (PTH) deve levantar suspeita diagnóstica. As manifestações clínicas 
incluem nefrolitíase, alterações na mineralização óssea e sintomas neuro-
-psiquiátricos. O hiperparatiroidismo secundário é uma entidade clinica-
mente distinta que surge na sequência da Doença Renal Crónica (DRC), 
que cursa com níveis de cálcio normais a reduzidos e hiperfosfatémia. 
Os autores apresentam um caso de HPP num doente com DRC. Doente 
do sexo masculino, 66 anos, referenciado à consulta de Nefrologia por 
DRC e HTA difícil controle. Antecedentes pessoais de HTA medicada e 
não controlada, litíase renal submetida a litotrícia e regularmente seguida 
em Urologia, dislipidemia, doença osteo -articular degenerativa e stress 
pós -traumático. Analiticamente apresentava elevação de parâmetros de 
retenção azotada (pUr 59 mg/dL, pCr 2.32 mg/dL – MDRD 30.1 mL/
min/1,73m2), hipercalcémia 13.1 mg/dL, hipofosfatémia 2.1 mg/dL e ele-
vação da PTH (1207 pg/mL); ecograficamente rins com alterações suges-
tivas de DRC; após suspensão de diuréticos tiazídicos procedeu -se à 
realização de urina de 24 horas confirmando -se hipercalciúria (0.54 g/24h). 
Perante a hipótese diagnóstica de HPP realizou cintigrama das parati-
róides, osteodensitometria óssea e referenciou -se à consulta de Cirurgia 
Geral. O cintigrama revelou adenoma das paratiróides, nódulos frios da 
tiróide e bócio mergulhante e osteodensitometria apresentava T score 
 -3.5, compatível com osteoporose. Avaliado pela cirurgia geral que propôs 
para paratiroidectomia, tendo iniciado cinacalcet na dose de 30 mg/dia 
até à data da cirurgia. Durante a terapêutica com calcimimético registou-
-se descida ligeira nos níveis de calcémia (12,7 mg/dL) mas sem alteração 
dos níveis de PTH e função renal estável. Foi submetido a paratiroidec-
tomia inferior esquerda e tireoidectomia total, tendo o exame anatomo-
-patológico confirmado adenoma da paratiróide e tiroidite linfocítica. 
Teve alta com normalização da calcémia, fosfatémia e PTH e ligeira 
agudização da função renal (pCr 2,8 mg/dL). Foi medicado com levotiro-
xina, calcitriol e carbonato de cálcio, sendo suspenso o cinacalcet. Mantém 
seguimento regular em consultas de Nefrologia por DRC estádio 4 (MDRD 
24.1 mL/min/1,73m2). Com este caso pretende -se alertar para o desafio 
diagnóstico do hiperparatiroidismo num doente com DRC, pois apesar 
de ser geralmente secundário, a presença de hipercalcémia deve fazer 
pensar no HPP.
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E SOBREVIDA NA DRC 
– O PARADOXO DA OBESIDADE

Raquel Aires de Sá Chorão (1); Rui Filipe (1); Catarina Santos (1); João Gonçalves (1); 
Ernesto Rocha (1)

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

Introdução e objectivo: Atendendo ao fenómeno do paradoxo da obesidade, 
o nosso objectivo foi avaliar numa população de doentes com DRC se o 
IMC se associa a maior sobrevida. Material e métodos: Estudo retrospectivo 
de 333 doentes escolhidos aleatoriamente numa consulta de Nefrologia, 
com análise de factores demográficos, clínicos e analíticos na 1a consulta, 
com seguimento até ao evento terminal (diálise ou óbito). Foi feita análise 
estatística pelos métodos oneway ANOVA e Kaplan -Meier (software SPSS 
15); considerou -se significativo p<0.05. A sobrevida global foi censurada 
à morte, incluindo os óbitos em diálise; a sobrevida do evento terminal 
foi censurada para a entrada em diálise e/ou óbito. Resultados: Analisámos 
333 doentes com idade média de 71,04±15,02 anos, 58,2% genero mas-
culino e tempo médio de follow -up 1,56±1,43 anos. A etiologia da DRC foi 
Nefropatia Diabética (ND) 36,6%, HTA 30% e 12,3% indeterminada; a 
clearance de creatinina média de 37,68 mL/min, situando -se a maioria em 
estádio 3 (38,9%) e 4 (40.0%); IMC médio de 27.04±4.69 kg/m2; média 
da creatinina 2.12±1.07 mg/dl, albumina 3.75±0.63 g/dL, colesterol total 
183.23±43.65 mg/dL, cHDL 49.11±20.67 mg/dL, triglicerideos 145.57±88.88 
mg/dL e ácido úrico 7.05±2.21 mg/dL. Quanto à distribuição por classes 
do IMC: 33.5% peso normal, 43.81% excesso de peso e 21.64% obesos, 
dos quais 12.89% em grau I. Não houve diferença significativa no IMC 
entre géneros; não houve relação entre IMC e a idade, embora tenden-
cialmente o IMC seja superior nos mais novos. Não houve relação entre 
o IMC e creatinina, albumina, colesterol e ácido úrico. Nos estadios mais 
avançados da DRC verificou -se agravamento da hipoalbuminémia sem 
significado e menor IMC com significado estatístico (p=0.000). Não houve 
relação entre estadios da DRC e ácido úrico, colesterol total, cHDL e tri-
glicerideos. Procedemos à análise da sobrevida em 2 grupos de acordo 
com o IMC – peso normal e excesso ponderal; aos 12, 24 e 60 meses 
verificou -se respectivamente no peso normal 92,9%, 86,1% e 56,8% e no 
excesso de peso 94,5%, 87,7% e 75,4%; apesar de superior no excesso 
de peso, não alcançou significado. Não influenciaram a sobrevida a albu-
mina, colesterol total e ácido úrico. Na análise da sobrevida do evento 
terminal (entrada em diálise e/ou óbito) observaram -se piores sobrevidas 
com a hipoalbuminémia (p=0.005) e hipercolesterolémia (p=0,018); não 
influenciaram os níveis de ácido úrico. Na análise da sobrevida por IMC 
aos 12, 24 e 60 meses observou -se respectivamente no peso normal 84,2%, 
75,5% e 31,7% e no excesso de peso 87,1%, 79% e 66,9%, com significado 
estatístico (p=0.017). Conclusão: Na nossa população observou -se maior 
sobrevida nos indivíduos com excesso ponderal, no entanto apenas no 
subgrupo que morrem ou iniciam diálise esta diferença alcança significado 
estatístico.
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GLOMERULOPATIA MEMBRANOPROLIFERATIVA E DEPÓSITOS DE C3

Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Patrícia Barreto (1); David Tente (1); Ana Marta 
Gomes (1); Clara Almeida (1); Joaquim Seabra (1)

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

Introdução: A Glomerulopatia de C3 tem sido cada vez mais reconhecida 
dado o número crescente de casos que têm sido descritos e integra 
patologia glomerular caracterizada por deposição isolada de C3. Habitu-
almente caracteriza -se por um padrão histológico de glomerulonefrite 
membranoproliferativa (GNMP) com positividade isolada para C3. A génese 
desta patologia assenta numa ativação desregulada da via alternativa do 
complemento. Caso clínico: Homem de 56 anos, antecedentes de cirrose 
hepática alcoólica diagnosticada há 6 anos, cardiopatia valvular e doença 
cérebro -vascular. Medicado com omeprazol 40mg e furosemida 40mg. 
Admitido por dispneia, tosse não produtiva de predomínio noturno e 
edema progressivo dos membros inferiores. Negava alterações das carac-
terísticas ou volume da urina. Sem história de doença renal prévia. 
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Apresentava tensão arterial 140/70mmHg, estase pulmonar, abdómen 
globoso, sem abaulamento dos flancos, sem sinal da onda e edema 
periférico. No estudo analítico destacava -se: anemia normocrómica nor-
mocítica (Hg 11,9 g/dl), creatinina 2.87mg/dl, ureia 103 mg/dl, albumina 
1.9g/dl, colesterol total 132 mg/dl. Estudo sumário de urina com proteínas, 
eritrócitos e leucócitos. Doseamento de proteínas urinárias foi de 9g/24h. 
A ecografia renal mostrou rins normais. As enzimas hepáticas, níveis 
séricos de bilirrubinas e estudo da coagulação sem alterações. Serologias 
víricas (HIV,HBV, HCV) negativas. O estudo imunológico mostrou níveis 
de C3 de 20.3mg/dl (N=75 -135mg/dl) e de C4 de 26.5 mg/dl (N= 9 -36mg/
dl). Títulos ANCA, ANA e anticorpos anti -MBG negativos. Electroforese de 
proteínas séricas com hipergamaglobulinemia. Evoluiu com agravamento 
da função renal (máximo de creatinina 3,5mg/dL) e persistência do sín-
drome nefrótico. Realizada biópsia renal que mostrou: proliferação ligeira 
focal de células mesangais, proliferação endocapilar, depósitos significa-
tivos no mesângio e nas ansas capilares e evidência de duplicação da 
membrana basal glomerular difusa. Na imunofluorescência apresentava 
positividade de C3 granular global e difusa predominantemente mesangial 
e nas ansas capilares aparentemente subendotelial. Na microscopia elec-
trónica eram visíveis numerosos e volumosos depósitos tipo imune suben-
doteliais e mesangiais, alguns intra -membranosos. Nove meses após o 
diagnóstico o paciente faleceu de complicações associadas à doença 
hepática, à data de óbito apresentava creatinina de 4,3mg/dl. Conclusão: 
Níveis baixos de C3 e níveis séricos normais de C4 associados a um 
padrão histológico de GNMP com depósitos glomerulares contendo exclu-
sivamente C3 é diagnóstico de glomerulopatia de C3. A associação desta 
com doença hepática crónica não está descrita, podendo neste caso 
constituir um epifenómeno, contudo não podemos descartar que tenha 
implicações no aparecimento desta doença. O estudo de alterações das 
proteínas reguladoras da via alternativa do complemento seria importante 
para o esclarecimento deste caso, mas não são acessíveis na prática 
clinica.
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AA PROTEIN IN AL AMYLOIDOSIS

Francisca Barros (1); João Frazão (1); Isabel Tavares (1); Paulo Salamanca (2); Cristiana 
Paulo (3); Margarida Alvelos (3); Ricardo Neto (1); Raquel Vaz (1); Manuel Pestana (1)

(1) Nefrologia / Hospital de São João / Porto / Portugal
(2) Oncologia Médica / Instituto Português de Oncologia / Porto / Portugal
(3) Medicina Interna / Hospital de São João / Porto / Portugal

Introduction: Renal amyloidosis is a detrimental disease caused by the 
deposition of amyloid fibrils, in which renal impairment may follow. Clini-
cally evident renal involvement occurs mainly in AL, AA and some hereditary 
amyloidosis. We report a case of a patient whose kidney biopsy disclosed 
the coexistence of protein AA and immunoglobulin light -chain derived 
protein in amyloid deposits. Case report: A 73 -year -old male, sculptor, 
complaining of asthenia, peripheral oedema, decreased urine output and 
foamy urine was admitted to our hospital. Previous history of hypertension, 
dyslipidemia, arrhythmia and hyperuricemia was present. Twenty years ago 
he was treated for boutonneuse fever (Rickettsia conorii). He denied past 
medical history of chronic disease or infections like tuberculosis. On admis-
sion he had nephrotic syndrome and severe renal failure, beginning of 
haemodialysis on admission. Analytical evaluation disclosed 
2 -microglobulinβhypoalbuminemia 1.6 g/dL, proteinuria 20.19 g/24h, 42908 
mcg/L (1090 -2530), increased free light chain lambda 157 mg/dL (0.57 -2.63), 
serum ratio free kappa / free lambda <0.01 (N 0.26 -1.65) and immunoelec-
trophoresis with incomplete lambda monoclonal gammopathy. Echocar-
diography had no signs compatible with infiltrative miocardiopathy Bone 
marrow biopsy revealed interstitial marrow infiltration by plasmacytoma / 
multiple myeloma, without amyloid infiltration. Immunophenotyping showed 
1.3% plasma cells. Kidney biopsy was performed. Green birefringence was 
observed with Congo red staining under polarized light. The immunohis-
tochemistry staining was extensively positive for lambda immunoglobulin 
light chains in glomerular and intersticial regions, and in some points, also 
for AA amyloid (minor expression in glomeruli and intersticium). The patient 
was treated with 4 cycles of bortezomib and dexamethasone, with nor-
malization of serum free light chains. There was no recovery of renal 
function. Eight months after diagnosis he is alive and there’s no evidence 
of progression of monoclonal gammopathy. Discussion: In the present case 
we report the finding of AA amyloid as a minor constituent of amyloid 
deposits in a patient with AL amyloidosis. One possible explanation is 

that AA amyloid deposition was already present before the development 
of plasma cell disease. Far as we know, the significance of protein AA in 
AL amyloidosis is unknown. In 1983 Falck and Westermark reported protein 
AA in kidney sections from five out of 14 cases of primary and myeloma 
associated amyloidosis, all having an immunoglobulin light chain derived 
protein as a major subunit. They discussed that there might be some 
common pathogenetic mechanism working in both AL and AA type of 
systemic amyloidosis.
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NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA SOBREPOSTA A NEFROPATIA POR IGA

Patrícia Pereira Barreto (1); Clara Santos (1); Daniela Lopes (1); Ana Ventura (1); Clara 
Almeida (1); Sónia Sousa (1); Susana Pereira (1); João Carlos Fernandes (1); Joaquim 
Seabra (1)
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A Nefropatia por IgA é a causa mais comum de glomerulonefrite primária. 
A sobreposição de lesão renal aguda (LRA) obriga ao diagnóstico diferencial 
de transformação crescêntica, nefropatia obstrutiva por cilindros hemáticos 
intratubulares, e outros mecanismos de lesão renal. Apresentamos o caso 
de uma mulher de 41 anos, com diagnóstico de Nefropatia por IgA esta-
belecido por biópsia renal (BR) na sequência de investigação de doença 
renal crónica (DRC) (PCr: 1,5mg/dl) e hematoproteinúria (proteinúria 2,5g/
dia). Fez curso de corticoterapia (CCT) imediatamente após o diagnóstico, 
complicado por escotoma no olho direito e sem evolução favorável, apre-
sentando 3 anos depois do diagnóstico PCr:2,8mg/dl e Uprot/creat:2,3. 
Admitida por pielonefrite aguda (PA). Iniciou empiricamente Ceftriaxona. 
Isolada na urina E. coli. Ao 3º dia de antibioterapia apresentou agravamento 
da função renal (PCr:7,6mg/dl). Exame de urina com proteinúria, sedimento 
com eritrócitos (>25/campo) e leucócitos (5 -10/campo), urocultura estéril. 
Substituída antibioterapia para Ciprofloxacina. Sem evidência de recupe-
ração da função renal. Realizou BR que revelou Nefropatia por IgA e nefrite 
intersticial aguda (NIA). Fez 3 pulsos de metilprednisolona e manteve 
tratamento com micofenolato de mofetil (MMF) (750mg/dia durante 6 
meses), dada reacção adversa anterior à CCT. Apresentou evolução favorável 
com recuperação parcial da função renal (no final do tratamento PCr: 
4,2mg/dL). Esta apresentação pretende alertar para a importância do con-
texto clínico e da valorização do sedimento urinário para se estabelecer 
precocemente a causa de LRA e para instituição precoce de tratamento. 
O resultado favorável obtido neste caso clínico com a terapêutica com 
MMF veio corroborar a importância deste fármaco no tratamento de NIA 
em doentes dependentes, resistentes ou intolerantes à CCT, embora ainda 
não se tenha chegado a um consenso acerca do tratamento definitivo 
neste subgrupo de doentes.
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LACTIC ACIDOSIS ASSOCIATED TO METFORMIN CAN BE JUST 
COINCIDENCE?

H Luz -Rodrigues (1); Fernando Neves (1); A Gomes da Costa (1)

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

Background: Metformin (Metf) has been shown to reduce the rate of both 
macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes. A con-
sensus statement from the ADA and the EASD recommends Metf therapy 
as first -line therapy to treat type 2 diabetes. This drug has been associated 
with lactic acidosis (LA) but it remains unclear whether its use is a cause 
or a coincidence in LA. We prospectively registered antidiabetic medication 
of all diabetic pt admitted to Hemodialysis Unit (HU) in emergency settings 
and requiring hemodialysis (HD) due to AKI and/or LA to evaluate the 
incidence, prescribed medication and other predisposing factors associated 
to LA. Methods: From March 2011 to January 2012, 18 admissions of diabetic 
pts were recorded in HU with AKI and/or LA. These pts were screened for 
potential acute and chronic risk factors for LA. Acute risk factors for LA 
were circumstances preceding the LA, including acute deterioration of renal 
function, acute cardiovascular events, pulmonary failure, acute hepatic 
failure, shock or sepsis, and NSAIDs use. Chronic risk factors were CKD, 
history of cardiovascular events, chronic hepatic failure or alcohol abuse, 
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and drugs use, namely diuretics. The survival and recovery of renal function 
were evaluated. Results: 15 of the 18 diabetic pts were treated with Metf. 
Eight of these pts (5 F/3M) had LA and 7 had no criteria for LA (3 F/4M). 
Mean age of pts with and without LA was not different (74.3±6.2 vs 
70±9.5;p=0.24). For 3 and 2 pts in each group [with and without LA] 
prescribed dose of Metf was not registered, in the others daily dosage 
ranged between 850 to 3000mg. Acidosis was more severe (pH: 6.99±0.13 
vs 7.19±0.14;p=0.02), and lactate plasma levels were higher (117±51 vs 
18±13mg/dL; p=0.02) in pts with LA than in pts without LA. Bicarbonate 
plasma level was lower in pts with LA (6.7±2.4 vs 12.2±4.1mmol/L;p=0.04)). 
Previous GFR using CKD EPI & MDRD GFR Calculator was not different 
(48±26 vs 44 ±28;p=1.00). However 2 pts with LA and 4 without LA had 
Scr>1.5mg/dL. Hypovolemia related to vomiting and diarrhea was present 
in 5 pts with LA and in 2 without LA. 2 pts in the LA group died (1 due 
to stroke) and all the others recovered renal function while in the group 
of pts without LA only 1 remains on HD. Conclusions: The number of 
diabetic pts treated with Metf who were admitted to the HU with LA was 
similar to pts without LA. Hypovolemia associated with gastro -intestinal 
problems was more frequently found in pts with LA than in pts without 
LA. Elevated Scr level was not a risk factor for the development of LA. It 
was not possible to identify others differences in comorbid conditions or 
drugs use that would predispose them to LA. The concept that there is a 
simple, causal relationship between Metf use and LA in diabetic pts has 
to be reconsidered.
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SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO

Patrícia Barreto (1); Clara Santos (1); Daniela Lopes (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); 
Sónia Sousa (1); Susana Pereira (1); Ana Marta Gomes (1); Joaquim Seabra (1)

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

O Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) é uma causa rara de lesão renal 
aguda (LRA). O prognóstico depende de um diagnóstico precoce e de 
um tratamento agressivo com plasmaferese (PF) e, eventualmente, com 
fármacos imunossupressores. Cerca de 10% dos casos são classificados 
como atípicos (SHUa) e apresentam uma taxa de mortalidade de 25% e 
taxa de progressão para doença renal em estádio terminal (DRET) de 
50%. Os autores apresentam o caso de um SHUa com evolução clínica 
desfavorável. Trata -se de uma mulher, de 35 anos, com uma primeira 
gestação aos 31anos, sem intercorrências. Segunda gestação complicada 
com hipertensão (HTA) e proteinúria desde as 4 semanas (sem) de 
gestação e evolução para pré -eclâmpsia que motivou cesariana às 29 
sem. Após o parto manteve HTA de difícil controlo e proteinúria (>1g/
dia). Seis meses após o parto, iniciou quadro de astenia marcada, cefa-
leias e edema matinal da face, pelo que foi admitida a 23/Jan/2011. 
Objectivamente: Pálida, hipertensa (TA:151/103mmHg), edema periorbitário 
e maleolar discreto. Diagnosticado SHU de acordo com os critérios: 
anemia hemolítica microangiopática [anemia normocrómica normocítica 
– Hb:8,5g/dL; teste de Coomb´s negativo; aumento marcado da DHL (929 
U/L), hiperbilirrubinémia discreta (Bil T:1,3U/L); diminuição da haptoglobina 
(<2,0mg/dL)], trombocitopenia (plaquetas: 53000/uL), e LRA (PCr: 4,7mg/
dL). Urina II com hematoproteinúria (Uprot/creat: 4,91). Sem leucocitose 
ou desvio da fórmula. Evoluiu com agravamento da anemia, da trombo-
citopenia e aumento da DHL. Sem consumo de complemento (C´), restante 
estudo imunológico e marcadores víricos negativos. Iniciou hemodiálise, 
PF diária (1,5 volumes de plasma - substituição com plasma) e corticote-
rapia (1mg/Kg/dia). Após 28 sessões mantinha critérios de hemólise e 
sem recuperação da função renal, pelo que passou a PF bidiária, sem 
evolução favorável após 10 sessões. Foi associado tratamento com Ritu-
ximab (4 doses de 600mg cada 2 semanas). Quatro semanas após início 
de rituximab apresentou melhoria progressiva dos critérios de hemólise, 
pelo que passou a esquema de PF diária, 1 mês depois a esquema de 
PF em dias alternados; tendo suspendido PF 2 sem depois. Realizou no 
total 149 sessões de PF, após as quais não houve evidência de recupe-
ração da função renal, tendo -se mantido sob terapêutica de substituição 
da função renal (TSFR). O caso descrito retrata uma patologia rara (SHUa) 
que, mediante o contexto epidemiológico e o curso clínico desfavorável 
associados às dificuldades de estudo das alterações do C´, se enquadra 
com SHUa pós parto (apesar de caracteristicamente ocorrer mais próximo 
à data do parto). A doente não recuperou a função renal o que corrobora 
o mau prognóstico desta entidade.

PO -SE081 

SÍNDROME NEFRÓTICO COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE MIELOMA 
MÚLTIPLO

Patrícia Pereira Barreto (1); Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Susana Pereira (1); Ana 
Ventura (1); Sónia Sousa (1); Ana Marta Gomes (1); Joaquim Seabra (1)

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

O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna derivada de células 
B, onde o atingimento renal ocorre em mais de 50% dos casos, geral-
mente com LRA, e muito raramente se apresenta como Síndrome Nefrótico 
(SN). Isso ocorre quando o MM cursa com amiloidose AL (11% dos casos) 
ou com doença por deposição de cadeias leves (DDCL) (5% dos casos). 
Descrevemos o caso de uma mulher de 61 anos, orientada para a con-
sulta de Nefrologia por Síndrome Nefrótico (SN) e insuficiência renal. 
Tinha antecedentes de hipertensão (HTA) e dislipidémia. Dois anos antes 
tinha função renal normal; dois meses antes com PCr:1,46mg/dL. Apre-
sentava história de emagrecimento (12% de perda ponderal) e anorexia 
com 2 meses de evolução. Sem outros sintomas constitucionais ou 
lesões cutâneas. Objectivamente com hipertensão grave (TA:200/100mmHg) 
e edema periférico ligeiro. Do estudo complementar, era evidente anemia 
normocrómica normocítica (Hb:10,6g/dl), agravamento da função renal 
(PCr:2,55mg/dL); hipoalbuminémia de 2,8g/dL; hipercolesterolémia de 
301mg/dL. Aumento dos parâmetros hepáticos (TGO/TGP:47/48U/L, 
FA:344U/L). Proteinúria 24horas:3,5g, sedimento urinário com eritroci-
túria. Ecografias hepática e renal sem alterações. Electroforese de pro-
teínas séricas com banda na região gama. Imunoglobulinas normais, 
relação kappa/lambda aumentada (3,94). Restante estudo imunológico 
normal. Serologias para HBC e HIV negativas; imunidade para HBV. 
Gamapatia monoclonal IgG -k detectada por imunofixação do sangue e 
urina. Estudo da Medula Óssea (MO) mostrou 7% de plasmócitos (amostra 
hipocelular não respresentativa da MO), 92% dos quais com caracterís-
ticas fenotípicas clonais. A biópsia renal (BR) revelou DDCL. Ecocardio-
grama normal. Radiografia do esqueleto sem alterações. Iniciou tera-
pêutica com Dexametasona associada a Bortezomib; após 1 mês de 
follow up encontrava -se clínica e analiticamente estável (com recuperação 
parcial da função renal e manutenção do SN); aguarda transplante de 
MO. Este caso clínico salienta que o diagnóstico de causas secundárias 
mais raras de SN pode alterar tratamento e prognóstico, sendo por este 
motivo importante a investigação e reconhecimento destas patologias 
menos frequentes.

PO -SE082 

HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA: FEOCROMOCITOMA

Maria Guedes Marques (1); Patrícia Cotovio (1); Francisco Ferrer (1); Teresa Mendes (1); 
Pedro Maia (1); Armando Carreira (1)

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

A Hipertensão arterial (HTA) tem uma prevalência crescente na população 
Ocidental, constituindo um dos factores de risco mais importantes para 
a doença renal e cardiovascular. Em 90% dos casos não se identifica 
uma etiologia, contrastando com uma minoria de 10% em que se iden-
tifica uma causa tratável. O Feocromocitoma é uma das causas de HTA 
secundária mais frequentes. Os autores expõem um caso clínico de um 
doente do sexo feminino, de 57 anos com diagnóstico de HTA desde 
2004, consequência do estudo de cefaleias. Em 2006, no Hospital da 
sua área de residência, realizou controlo analítico, MAPA e ecocardio-
grama, tendo iniciado terapêutica com Losartan 25 mg. Em 2007 por 
crises hipertensivas frequentes, inicia Perindopril 2mg associado a Inda-
pamida 0,625 mg. Observada pela primeira vez em Consulta de Nefrologia, 
em 2007, por mau controlo tensional; analiticamente registava -se Hemo-
grama e Bioquímica sem alterações, Função Renal normal, Ionograma 
normal, Sumária de urina normal e Microalbuminúria negativa. Ecografia 
renal e suprarrenal sem alterações. Neste seguimento, duplicada a dose 
da combinação e associada a Amlodipina 5 mg/dia. Seguimento errático 
desde então. No final de 2010, regressa à Consulta de Nefrologia. Há a 
registar deterioração do controlo tensional e o diagnóstico de Diabetes 
Mellitus de novo. Suspensa medicação anti -hipertensora e realizado 
estudo complementar diagnóstico: Hemograma, Função renal e Ionograma 
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normais; Função Tiroideia normal; doseamentos de Renina e Aldosterona 
normais; Catecolaminas totais 9421 pg/ml; Noradrenalina 9137 pg/ml; 
Adrenalina 205 pg/ml; Dopamina normal; Metanefrinas fraccionadas 99 
pg/ml e Normetanefrinas 1447 pg/ml; Metanefrinas urinárias 143 μg/24h; 
Normetanefrinas urinárias 2554 μg/24h; Ácido Vanilmandélico urinário 
13,5 mg/24h. Na suspeita de Feocromocitoma, iniciou terapêutica com 
Fenoxibenzamina 20mg/dia e requisitada Angio -TAC e Ressonância Mag-
nética abdominais que revelaram massa suprarrenal esquerda com 
características sugestivas de malignidade. Em Outubro de 2011 realizou 
cintigrama com MIBG que afirmou o diagnóstico. Em Novembro de 2011 
foi reinternada para intervenção cirúrgica electiva; na altura medicada 
com Fenoxibenzamina 120mg/dia, amlodipina 10mg/dia e propanolol 60 
mg/dia, apresentando tensão arterial controlada. Realizada adrenalec-
tomia esquerda laparoscópica sem intercorrências. A análise anátomo-
-patológica confirmou Feocromocitoma da glândula suprarenal esquerda, 
com critérios morfológicos de bom prognóstico. Actualmente a doente 
mantem seguimento em Consulta de Nefrologia com valores tensionais 
controlados sem qualquer medicação anti -hipertensora. Concluindo, a 
abordagem de uma hipertensão arterial resistente deve sempre incluir 
estudo de causas secundárias, uma vez que apresentam potencial curativo 
definitivo evitando as inúmeras complicações cardiovasculares e renais, 
bem como medicação múltipla e desnecessária. O quadro clínico é muito 
variável e os exames complementares diagnósticos apresentam diferentes 
sensibilidades e especificidades de acordo com os métodos laboratoriais 
utilizados.

PO -SE083 

TROMBOSE VENOSA ASSOCIADA A DOENÇA DE LESÃO MÍNIMA, 
UM CASO CLÍNICO

Maria Guedes Marques (1); Cristina Silva (1); Karina Lopes (1); Pedro Maia (1); Armando 
Carreira (1)

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

A Doença de Lesão Mínima é responsável por 10 a 15% dos casos de 
Síndrome Nefrótico no adulto. O tromboembolismo é uma das compli-
cações mais frequentes do Síndrome nefrótico (incidência de 10 a 40%) 
resultado de um estado de hipercoaguabilidade ainda incompletamente 
compreendido. Os autores expõem um caso clínico de um doente do 
sexo feminino, de 29 anos, saudável até Setembro de 2011, data em que 
inicia quadro de síndrome gripal acompanhado de dor torácica pleurítica 
e dor no ombro direito. Dirigiu -se ao Hospital da sua área de residência, 
onde lhe foi diagnosticada uma infecção do tracto respiratório superior 
e uma tendinite do ombro, tendo sido medicada com Amoxicilina/Ácido 
clavulânico e Naproxeno 500mg 12/12h que terá cumprido durante 10 
dias. Após este período de tempo iniciou quadro edematoso periférico 
generalizado, pelo que recorreu ao mesmo Hospital onde foi objectivado 
Síndrome Nefrótico. Iniciada terapêutica diurética e transferida para o 
Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar de Coimbra. Exames Comple-
mentares de Diagnóstico: Hemograma, Função Renal e Ionograma normais; 
Hipoalbuminémia; Dislipidémia mista; Proteinograma sérico electroforético 
com hipoalbuminémia e hipergamapatia policlonal; estudo Autoimune 
negativo; Serologias víricas negativas e Proteinúria 24h com 9923mg. 
Realizada biópsia renal que demonstrou Doença de Lesão Mínima. Tera-
pêutica conservadora com Diuréticos da ansa, Estatina, Inibidores da 
Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) e Albumina, associada a 
corticoterapia oral 1 mg/kg/dia. Por apresentar edema assimétrico do 
membro inferior esquerdo, realizou ecodoppler venoso que revelou “trom-
bo com início cefálico a nível da veia cava inferior, imediatamente abaixo 
da emergência das veias renais, estendendo -se até à veia ilíaca comum 
esquerda, veia ilíaca externa esquerda e terço proximal da veia femoral 
superficial ipsilateral”. Iniciou Enoxaparina subcutânea 1 mg/kg 12/12 H. 
Verificou -se diminuição das dimensões do trombo. Após 15 dias, ocorreu 
resolução dos edemas, remissão da proteinúria e normalização da albu-
minémia. Teve alta sob anticoagulação oral e corticoterapia em desmame. 
Actualmente em seguimento na Consulta de Nefrologia: clinicamente 
bem; com função renal, albuminémia e ficha lipíca normais; e Proteinúria 
101mg/24h. Este caso realça a importância do diagnóstico precoce e 
tratamento das complicações do Sindrome Nefrótico, nomeadamente o 
tromboembolismo. A Doença de Lesão Mínima, provavelmente secundária 
ao consumo de AINEs foi tratada com corticoterapia, que apesar de não 
existir evidência clara do seu benefício nestes casos, pode estar indicada 
na proteinúria grave.

PO -SE084 

ACIDOSE LÁCTICA POR METFORMINA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO 
NO CENTRO HOSPITALAR DE COIMBRA

Maria Guedes Marques (1); Inês Patrício (2); Joana Queiró (2); Francisco Ferrer (1); 
Pedro Maia (1); Jorge Fortuna (2); Pedro Ribeiro (2); Ana Figueiredo (2); Armando 
Carreira (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2) Medicina Interna / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença de elevada 
prevalência, que se prevê afectar 366 milhões de pessoas em 2030. A 
DM2 é um factor de risco independente para doenças cardiovasculares e 
nefropatia. A metformina é um antidiabético oral, que segundo as reco-
mendações de 2006 da American Diabetes Association corroboradas em 
2009 pela European Association for the study of Diabetes, é considerada, 
a primeira opção no tratamento da DM2. Os principais efeitos adversos 
associados são gastrointestinais, mas a Acidose Láctica (AL) pode ocorrer 
com uma incidência de 3 em 100000 por ano. Objectivos: Concluir, através 
de um estudo epidemiológico, sobre a incidência da AL por Metformina 
no Centro Hospitalar de Coimbra (CHC), sua apresentação, relação com a 
dosagem, condições clínicas predisponentes e outros factores de risco. 
Métodos: Análise retrospectiva dos casos codificados como AL internados 
no CHC que abrange uma população de 368 622 pessoas, durante 5 anos, 
de 2006 a 2010. A acidose láctica foi definida como um pH < 7,35 e lac-
tacidémia ≥ 4,0 mmol/L. Recolhidos dados epidemiológicos, laboratoriais 
e clínicos. Resultados: Durante 5 anos foram internados 253 doentes 
codificados com o diagnóstico de Acidose:112 (44,268%) Acidose Meta-
bólica, 65 (25,692%) Acidose Respiratória e 43 (16,990%) AL. Contabilizaram-
-se 11 AL por Metformina (4.345% da totalidade de acidoses e 25,581% 
das AL); 7 (63,634%) são do sexo feminino e 4 (36,364%) do sexo oposto; 
com idade média de 71,364 anos. Num doente não se identificou factor 
desencadeante na admissão; em 6 (54,545%) objectivou -se um processo 
gastrointestinal. A Insuficiência Cardíaca avançada foi a segunda causa 
identificável mais frequente (2 (18,182%)). À entrada, no Serviço de Urgência, 
todos os doentes apresentavam comprometimento da função renal. O 
valor médio de creatininémia foi de 456,6545 mmol/L, variando entre 110,1 
mmol/L e 695,5 mmol/L. O pH médio foi de 6,996 (entre 5,57 e 7,31); o 
de lactatos foi de 6,664 (entre 4 e 14,3); Mais de metade, 6 (54,545%), 
foram internados no serviço de Nefrologia, durante um número médio de 
dias internamento de 12,909 e 7 necessitaram de terapêutica hemodialítica. 
Um doente manteve -se em programa regular de diálise. Registou -se apenas 
um óbito (9,901%). Conclusão: Tem -se observado um aumento da ocorrência 
da AL por Metformina nos últimos anos. Explicável pelo aumento da 
prescrição do fármaco devido ao crescente número de diabéticos e comor-
bilidades associadas, nomeadamente doença renal. Estranhamente, observa-
-se uma mortalidade muito inferior à registada na literatura. Muito prova-
velmente traduz a carência da codificação de óbitos no SU. Segundo a 
literatura, a mortalidade desta complicação é elevada. De acordo com os 
nossos resultados, podemos inferir que após as primeiras horas, a sobrevida 
e o prognóstico melhoram significativamente.

PO -SE085 

CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO INTERNADOS 
EM UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Flavio Ferreira Morong (1); Roman Hernandez Gallego (1); Isis Cerezo Arias (1); Rocio 
Martinez Gallardo (1); Guadalupe Garcia Pino (1)

(1) Nefrologia / Hospital Infanta Cristina / Badajoz / Espanha

Introdução: A insuficiência renal (IR) no mieloma múltiplo (MM) é um 
problema comum. Existe correlação entre a presença e severidade da insu-
ficiência renal e sobrevivência dos pacientes. O Rim do mieloma (RM) é o 
diagnóstico usual. Material e metodos: Estudo observacional retrospectivo 
de 27 pacientes hospitalizados e diagnósticados de MM no serviço de 
nefrologia do hospital Infanta Cristina de Badajoz durante um periodo de 
7 anos. Foram excluídos os pacientes sem estudo de medula óssea (MO) 
ou com diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado indeterminado. 
São avaliados os dados demográficos e apresentação clínica, as variáveis 
contínuas: creatinina sérica, cálcio, fósforo, proteínas totais, hemoglobina, 
albumina (media) e MDRD4, proteinuria en tiras test e proteinúria em 24 
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horas (mediana). Biópsia renal, necessidade de diálise tipo e tratamento 
do mieloma múltiplo, bem como a evolução. Resultados: Foram incluídos 
27 pacientes (68,5 + 11,3 anos, do sexo masculino), todos com insuficiencia 
renal estimada por MDRD4 (mediana: 6 ml/min), sendo 15 recém-
-diagnosticados (55%). Apresentaram perda de peso 7 (25,9%) e dores 
osseos 14 (51,9%). Creatinina media: 9,13 + 5,64 mg/dl. Apenas 6 pacientes 
(22%) apresentavam hipercalcemia. Calcio medio: 9,61+ 2,36 mg/dl, proteinas 
totais: 6,5 + 1,3 gr/dl, Albumina: 3,2 + 0,7 gr/dl. Os níveis médios de fósforo 
e ácido úrico foram 6,72 + 2,06 mg/dl e 9,26 + 3,66 mg/dl respectivamente. 
A mediana da proteinuria dipstik foi de 70 mg/dl e a proteinuria 24 horas 
de 2633,5 mg. Um 85,2% dos pacientes apresentaram anemia durante 
internamento (Hemoglobina < 12 gr/dl). Foram realizadas 6 biopsias renais 
com (RM: n= 5; Amiloidose AL: n= 1). O estudo da medula óssea mostrou 
infiltração média por células plasmáticas entorno a 60,3 + 26,3%. O diag-
nóstico mais freqüente foi o mieloma de cadeia leve (n = 15, 55,6%), 
seguido pelo mieloma Ig A (n = 7, 25,9%), mieloma Ig G (n = 4; 14,8%) 
e 1 plasmocitoma osseo(3,7%). O isotipo de cadeia leve mais freqüente foi 
Lambda (n = 16; 59,3%). Todos foram tratados, predominando nos primeiros 
4 anos a terapia VAD (Vincristina, adriamicina, dexametasona) com um 37% 
(n = 10); Posteriormente se utilizou Velcade + Dexametasona (n = 7; 25,9%). 
Um 63%; (n = 17) necessitou hemodialise dos quais 29,4 % (n = 5) de 
forma urgente. Ao terminar o estudo haviam falecido 22 (81,5%). Conclusões: 
Em geral a mayoría dos pacientes estudados apresentaram dados de mal 
pronostico, com insuficiencia renal, o que é suposto pior sobrevivência ou 
mayor agressividade do mieloma. Nesta série o tipo de mieloma múltiplo 
foi diferente do habitual, sendo predominante o de cadeia leve e o isotipo 
destes Lambda.

PO -SE086 

SARCOIDOSIS: ATYPICAL RENAL PRESENTATION

Fernando Caeiro (1); Fernanda Carvalho (1); Dulce Carvalho (1); Fernando Nolasco (1)

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

Sarcoidosis is a systemic disease associated with derangement of the immune 
system, with upregulation of the TH1 response. It is characterized by non 
caseating granulomatosis usually affecting the lungs and lymph nodes. Renal 
involvement is albeit rare (5 -10% of cases) and is usually manifested has 
nephrocalcinosis and nephrolitisis, however some cases of acute kidney 
injury (AKI) due to acute intersticial nephritis with or without granulomas 
have been described. We present our experience. We retrospectively analyzed 
all the biopsies performed at our institution between January 1992 and 
Septembre 2011, and identified five patients with the diagnosis of acute 
kidney injury due to sacoidosis Median age at time of presentation was 
53,4 years and median creatinine was 5,54mg/dL (Table1). All patients were 
started on prednisolone (40 -60mg/day). Two patients required hemodialyis 
but only one recovered. All other patients had a remarkable recovery of GFR 
(average 55ml/min) and normalization of calcium levels. Median follow -up 
is 8,6 months (2 to 16). We also did a morphological analysis of all biopsies 
(table 2) and identified the cells present by imunohistochemistry (table 3). 
Interstitial infiltrate was the predominating feature with no glomerular involve-
ment whatsoever. Only one biopsy had granulomas. The infiltrate was char-
acterized by lymphocytes, particularly CD4. Even if sarcoidosis is a rare cause 
of AKI its timely diagnosis is important since it seems to respond fairly well 
to treatment, however because diagnostic criteria have not been firmly 
established a large amount of clinical suspicion associated with all available 
data are required. Finally, granulomas may not be present in the biopsy 
specimen, as they are rare and sparse, but fibroedema with a large cellular 
infiltrate of lymphocytes is highly characteristic.

Table 1

Patient data at presentation

Patient Age Sex
Creatinine 
(mg/dL)

MDRD -GFR 
(ml/min)

Angiotension 
converting enzyme 

Calcium 
(mg/dL) 

1 65 F 4,5 10  NA 8,7 

2 48 F 14,3 3  29 10,2 

3 60 F 2,1 21  152 13 

 4  42  M  4,2  16  NA 11,1 

5 52 F 2,6 19  33  9,8 

NA: not available

Table 2

Morphological analysis of kidney biopsies

Patient Glomerulus
Cellular 
infiltrate

Tubular 
atrophy

Intersticial 
fibrosis

Sarcoid 
Angiitis

Granuloma
Asteroid 
Bodies

1 0 +++ +++ ++ 0 + 0

2 0 +++ ATN 0 0 0 0

3 0 ++ ++ +++ 0 0 +

4 0 ++ +++ +++ + 0 +

5 0 ++ ++ + 0 0 0

ATN: acute tubular necrosis

Table 3

Imunohistochemistry data

 Patient  CD3  CD20  CD4  CD8  CD68 

 1  +++  0  ++  +  0 

 2  ++  +  +  +  0 

 3  +  +/ -  +/ -  +/ -  +/ - 

 4  +  +  +/ -  +/ -  0 

 5  +  +  +  +  +/ - 
+/ -: < 30 cells

PO -SE087 

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM COLECALCIFEROL APÓS 
TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Inês Aires (1); Aníbal Ferreira (1); Cecília Silva (1); Cristina Possante (1); Francisco 
Remédio (1); Fernando Nolasco

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro E.P.E / Faro / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

A prevalência do deficit de vitamina D nativa (25 -OH vitD) é elevada nos 
doentes (dts) com insuficiência renal crónica. Na subpopulação de dts subme-
tidos a transplante renal (TxR) os dados não são conhecidos, embora se 
reconheça que a Doença Mineral e Óssea associada a Doença Renal Crónica 
(CKD -MBD) seja um fator de morbilidade frequente e habitualmente subvalo-
rizado. Avaliámos prospectivamente os efeitos de seis meses de suplementação 
oral com colecalciferol em 131 dts TxR (81 do sexo masculino, idade média 
54.4±13 anos, 33 diabéticos, com seguimento médio pós TxR de 79.5±63.7 
meses). Todos os doentes eram “naïve” em relação a terapêutica com 25 -OH 
vitD. O regime de imunosupressão utilizado baseava -se em inibidores da 
calcineurina em 74% e sirolimus em 26% dts. Os dts foram suplementados 
de acordo com os níveis séricos basais (T0) de calcidiol (ng/mL): deficiência 
(<15), insuficiência (15 a 30) e normalidade (>30). Para análise estatistica foram 
utilizados o Teste T e ANOVA. Em T0,os níveis de 25 -OH vitD eram de 15.5±8.1 
ng/mL. Cerca de 55% dos dts eram deficientes e 38.2% insuficientes em 25 -OH 
vitD. Os níveis médios de parathormona (PTH  -pcg/mL) eram 139.9±95.4 sendo 
mais elevados nos dts deficientes em 25 -OH vitD (153±10.7 vs 97.3±49 nos 
dts suficientes em calcidiol). Os níveis médios de creatininemia eram de 1.43±0.6 
mg/dL. Todos os dts completaram seis meses (T6), de suplementação com 
colecalciferol (dose média 2664 UI).Os níveis séricos médios de calcidiol aumen-
taram para 30.1±11 (p< 0.0001). Apenas 3.8% dts continuaram com valores de 
deficiência, e 46.6 % dts atingiram níveis séricos normais (vs 6.9% em T0). 
Assistiu -se a uma redução significativa da proteinúria de 0.89±1.2 g/dia (T0) 
para 0.64±0.9 g/dia (T6), p<0.0001. Após suplementação os valores de proteinúria 
relacionaram -se inversamente com os níveis de 25 -OH vitD (r= -0.20: p=0.007). 
Nos doentes sob sirolimus a proteinúria inicial era mais elevada 1,25±1.3 g/dia 
(T0), e a magnitude da redução foi mais acentuada (proteinúria: T6=0,79±0.86 
g/dia (T6); diferença T0 -T6 0,44±0.65 g/dia vs 0,17±0.44 g/dia no grupo sem 
sirolimus, p=0.01). Observou -se uma redução significativa dos níveis de PTH 
para 114±94 pg/mL (T6), p=0,005. Não se observaram diferenças nos níveis 
séricos de cálcio, fósforo e creatinina. A suplementação oral com colecalciferol 
foi bem tolerada, e não se registaram quaisquer reações adversas. De acordo 
com os nossos resultados, a deficiência em vitamina D nativa é altamente 
prevalente nos dts TxR. A suplementação oral com colecalciferol é eficiente, 
económica e segura na correção dos níveis séricos de calcidiol. Esta 
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suplementação parece associar -se a uma redução da proteinúria e pode levar 
a uma melhoria da CKD -MBD na população de TxR. Serão necessários estudos 
mais longos, controlados e aleatorizados para confirmar estes estimulantes 
resultados, nesta população particular.

PO -SE088 

NGAL COMO MARCADOR DA EVOLUÇÃO INICIAL DO TRANSPLANTE RENAL

Guida Meneses (1); Inês Aires (1); Olga Pena (2); Mª Céu Saraiva (3); Maria Silvestre (2); 
Francisco Remédio (1); Fernando Nolasco (1)

(1) S. Nefrologia / H. Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) L. Patologia Clínica / H. Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) L. Imunologia / H. Curry Cabral / Lisboa / Portugal

A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação frequente no pós -transplante 
renal imediato. A Lipocalina associada à gelatinase dos neutrófilos (NGAL) 
tem emergido como um marcador de grande sensibilidade na detecção de 
lesão renal aguda. O presente trabalho teve como objectivo avaliar a utilidade 
desta proteína como marcador precoce de lesão do enxerto renal. Foi estudada 
uma população de 18 doentes sujeitos a transplante renal entre Janeiro e 
Agosto de 2011, sendo 5 de dador vivo, (14 sexo masculino, idade média 46 
± 13,7 anos; idade média dos dadores 50,4 ± 15,6 anos; nenhum diabético; 
tempo médio de isquémia fria do transplante de dador cadáver foi 16h04m). 
Foram avaliadas as concentrações urinárias de NGAL e séricas de Cistatina 
C e Creatinina em quatro determinações (2,6,12 e 24h) e ao décimo dia pós 
transplante. Para tratamento dos dados foram utilizados os testes de t 
emparelhado e de Kruskal -Wallis. Os valores médios de NGAL urinário dimi-
nuíram progressivamente entre as 2h e o 10º dia de 333,6 ng/ml ± 310,71 
para 29,1 ng/ml ± 29,99 respectivamente. Os doentes receptores de enxertos 
de dador vivo apresentaram valores de NGAL médio inicial mais baixo quando 
comparado com os de dador cadáver (92,32 ng/ml ± 119,69 e 452,3 ng/ml ± 
311,25 respectivamente; p<0,05). Os valores médios de NGAL foram mais 
baixos nos doentes com diurese imediata e naqueles cujas biópsias do dador 
não apresentavam LRA, embora sem significado estatístico. Observou -se 
correlação entre o valor de NGAL e a função renal 12 -24h depois r(NGAL 12h/
Cistatina 24)=0,88 (p<0,01); r(NGAL 6h/Cistatina 24h)=0,89 (p<0,01) nas pri-
meiras 24h. Os resultados obtidos parecem sugerir que a determinação do 
NGAL é um bom marcador de lesão do enxerto, permitindo predizer a evolução 
da sua função nas primeiras 12 a 24h pós transplante renal. A determinação 
de NGAL no dador, imediatamente antes da colheita do órgão, poderá vir a 
ser um eventual indicador de qualidade do enxerto.

PO -SE089 

FUNÇÃO DO ENXERTO RENAL APÓS TRANSPLANTE DE DADOR 
DE CRITÉRIOS EXPANDIDOS

José Durães (1); Ana Rocha (2); La Salete Martins (2); Jorge Malheiro (2); Manuela 
Almeida (2); Leonídeo Dias (2); António Castro Henriques (2); António Cabrita (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: O uso de rins de dadores de critérios expandidos (DCE), e por 
isso com maior probabilidade de lesões renais crónicas, permanece uma 
questão controversa. No entanto, é uma oportunidade para aumentar o pool 
de dadores e oferecer a opção de transplante renal (TR) a um maior número 
de doentes com insuficiência renal cónica. Objectivo e métodos: Foi proposto, 
neste estudo, avaliar, retrospectivamente, a função do enxerto renal, nos 
receptores de rins de DCE 3 e 6 meses após TR. Foram seleccionados os TR 
com rins de DCE ocorridos entre 1 de Janeiro de 2010 e 1 de Junho de 2011, 
submetidos a biópsia renal pré TR e classificados histologicamente consoante 
a presença de Glomerulosclerose (GS), Fibrose intersticial (FI), Atrofia tubular 
(AT) e Score de espessamento da parede dos vasos (SV). Foram averiguadas 
as seguintes variáveis dos receptores: idade, sexo, presença de atraso da 
função do enxerto (DGF), necessidade de terapêutica de substituição da função 
renal (TSFR), episódios de rejeição aguda (RA) e creatinina plasmática (Pcreat) 
aos 3 e 6 meses após TR. Resultados: Um total de 24 DCE e 48 rins foram 
biopsados para avaliação histológicos. Foram excluídos 26 rins, para TR, com 
base nos achados anatomo -patológicos. Nenhum dos rins com GS >20% foi 
transplantado, pelo risco de RA associado. Dos rins seleccionados (n=22), o 
achado anatomo -patológico mais frequente foi GS em 77%, seguido de FI, 

AT e SV em 36%, 32% e 27%, respectivamente. Em 4,5% das biópsias existiam 
2 lesões histológicas concomitantes (GS + FI e GS + FI), 3 lesões (GS + FI + 
AT) em 9% e 4 lesões (GS + FI + AT + SV) em 23%. Em 64% dos casos, os 
receptores eram do sexo masculino, com idade média de 55 ± 11anos. Ocor-
reram 4 perdas do enxerto renal (18,2%): 2 por morte com rim funcionante, 
1 por rejeição aguda celular e 1 por trombose precoce do enxerto renal. Houve 
necessidade de TSFR em 9 receptores por atraso da função do enxerto renal, 
com uma média de 5 ± 4 dias em diálise. Constatou -se 1 episódio de RA em 
2 doentes. 3 meses e 6 meses após TR a Pcreat foi 1,3 ± 0,3 mg/dl e 1,4 mg/
dl ± 0,4 respectivamente. Conclusão: Os DCE podem e devem ser uma opção 
para encurtar a lista de TR. A avaliação histológica por biopsia renal é fun-
damental na selecção de rins de DCE adequados para transplantação. Mais 
estudos serão necessários para avaliar a função do enxerto a longo prazo e 
estabelecer quais os receptores que serão os melhores candidatos a rins de 
DCE.

PO -SE090 

TRANSPLANTE DUPLO FÍGADO RIM – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Ana Carina Ferreira (1); Cecília Silva (1); Francisco Remédio (1); Ana Pena (2); E Barroso (2); 
Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / HCC / Lx / Portugal
(2) U Transplantes / HCC / Lx / Portugal

O transplante (tx) é a terapêutica ideal para a falência hepática. A DRC é um 
importante marcador de prognóstico e é comum no pós tx hepático, sendo 
a disfunção prévia o maior factor de risco. Assim, o tx duplo fígado -rim é 
exigido em algumas situações. O objectivo do estudo foi avaliar as implicações 
clínicas do tx duplo na sobrevida dos doentes (dts) e enxertos (enx). Avaliámos 
11 dts submetidos a tx duplo de Jan/2004 a Dez/2011. Revimos as características 
do receptor, do dador e a evolução do tx. A população: 54.5% mulheres, 
100% leucodérmicos, idade média (±DP) 47.4±11 anos (A). As indicações foram 
classificadas em: indicação clara para tx hepático [n=3: doença hepática 
crónica (DHC) a vírus C + DRC 3B por Nefropatia IgA, HD -dependente nos 30 
dias prévios; DHC a vírus C e álcool + DRC 3B por nefropatia diabética; PAF 
+ DRC 4); indicação clara para tx renal (n=3: DRC 5D por ADPKD) e indicação 
“hepato -nefrológica” (n= 5: 2 PAF + DRC 5; DHC + DRC 5D ambas de causa 
desconhecida; DHC por hemocromatose + DRC 5D por GNMP; DHC a vírus C 
+ DRC 5D por ADPKD). Excluindo os dts em diálise, a Pcr média pré tx foi 
3.3±1.7 mg/dl. O score MELD médio 17.1±7.1. 100% apresentavam PRA<25%. 
Em 2 dts o tx foi efectuado com dadores diferentes. Missmatches HLA médios 
5±0.8. Idade média do dador 36.2±26.8A. Efectuou -se terapêutica de indução 
(Basiliximab) em 9 dts, a imunossupressão teve por base FK e MMF e sirolimus 
em 2 dts. No pós tx imediato, 4 dts apresentaram atraso da função renal por 
NTA, com mortalidade de 75% (2 casos por falência multiorgânica e 1 caso 
por AVC isquémico) e follow up médio 1.3±1.2 meses (M). A mortalidade global 
foi de 36.4% (3 descritas e 1 morte com enx funcionante aos 34.3M). Não se 
observaram episódios de rejeição e foi necessário o retx hepático num dt. A 
sobrevida renal foi de 45.5%: 5 enx funcionantes com follow up de 34.6±25.2M 
e Pcr média 1.3±0.4 mg/dl. Perderam -se 6 enx renais: por morte (n=4), por 
nefropatia diabética do dador (n=1) e por recorrência da doença (n=1). Em 
conclusão, o tx duplo, apesar de vantajoso por diminuir tempos em lista e 
conferir protecção imunológica, apresenta enorme risco cirúrgico, pelo que os 
receptores devem conseguir tolerar a cirurgia e os dadores devem ser ótimos. 
Excluindo os 3M iniciais, a sobrevida a longo prazo torna -se semelhante à 
sobrevida do tx isolado.

PO -SE091 

REACÇÕES ADVERSAS AO RITUXIMAB: DESCRIÇÃO DE UM CASO 
EM DOENTE TRANSPLANTADO RENAL

Ana Teresa Nunes (1); Manuela Bustorff (2); Joana Santos (2); Carla Damas (3); Ana 
Cerqueira (1); Susana Sampaio (2); Carla Santos (2); Manuel Pestana (2)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal
(2) Unidade de Investigação de Nefrologia / Hospital São João / Porto / Portugal
(3) Serviço de Pneumologia / Hospital São João / Porto / Portugal

O Rituximab (RTx) é um anticorpo monoclonal anti -CD20 que provoca 
depleção dos linfócitos B e pode diminuir a produção de anticorpos, de 
utilização crescente em transplantação renal. No entanto várias reacções 
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adversas têm sido descritas. Pretende -se descrever um caso de pneumonite 
intersticial e de neutropenia de início tardio (LON) associada à utilização 
de RTx num doente transplantado renal. Homem, 57 anos, caucasiano. 
Antecedentes de HTA e doença renal crónica de etiologia indeterminada 
com início de hemodiálise (HD) aos 41 anos. Primeiro transplante renal 
aos 43 anos com desenvolvimento de disfunção crónica do aloenxerto e 
reinício de HD após 5 anos. Segundo transplante renal aos 56 anos. 
Imunosupressão com timoglobulina, prednisolona, tacrolimus e micofenolato 
de mofetil (MMF). Período pós -transplante imediato complicado por rejeição 
humoral e tratamento com metilprednisolona, imunoglobulina e plasma-
ferese. Ausência de resposta à terapêutica, pelo que realizou RTx com 
evolução favorável. Após 4 semanas, aparecimento de neutropenia per-
sistente com necessidade de suspensão do MMF e da profilaxia com 
valganciclovir, e administração de factores estimulantes eritropoiese. Aos 
75 dias pós -transplante é internado por febre e tosse. O TC pulmonar 
mostrou múltiplas áreas em “vidro despolido” bilateralmente. Constatado 
agravamento clínico e analítico apesar de antibioterapia (atb) de largo 
espectro. Do estudo efectuado salientam -se exames microbiológicos e 
imunológicos negativos e imunofenotipagem de sangue com ausência de 
linfócitos B. As provas funcionais respiratórias revelaram síndrome restritivo. 
No lavado bronco -alveolar (LBA) verificou -se hemorragia pulmonar moderada 
e contagem celular com linfocitose e neutrofilia. O estudo das subpopu-
lações linfocitárias revelou predomínio linfócitos CD8+. A ausência de 
resposta à atb e de isolamento de agente microbiológico sugeriu etiologia 
não infecciosa. As imagens em “vidro despolido”, o padrão ventilatório 
restritivo e as alterações no LBA em doente submetido a tratamento com 
RTx, foi sugestivo de pneumonite induzida por RTx. Iniciou -se corticoterapia 
em alta dose, com franca melhoria, sem episódios de recorrência de doença 
após redução de dose. Não se verificaram complicações infecciosas após 
um ano. A LON é uma complicação relativamente comum, que ocorre 3 a 
4 semanas após a administração de rituximab. Apesar de não estar asso-
ciada a complicações infecciosas graves, é de grande importância clínica 
pelas implicações nas estratégias terapêuticas. Apesar de rara a pneumonite 
intersticial é uma complicação potencialmente fatal do RTx. Porque os 
sintomas são inespecíficos, o diagnóstico deve ser considerado precoce-
mente uma vez que a corticoterapia é essencial para prevenir a morbilidade 
e a mortalidade associada.

PO -SE092 

CONTAMINAÇÃO FÚNGICA DO LÍQUIDO DE PRESERVAÇÃO, 
EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Bruno Rodrigues (1); Ana Natário (2); Ricardo Vizinho (2); Cristina Jorge (2); António 
Martinho (3); Cristina Toscano (4); Domingos Machado (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca, EPE / Amadora / Portugal
(2)  Serviço Nefrologia; Unidade Transplantação / Centor Hospitalar Lisboa Oeste / Lisboa 

/ Portugal
(3) Serviço Cirurgia / Centor Hospitalar Lisboa Oeste / Lisboa / Portugal
(4) Serviço de Patologia Clínica / Centor Hospitalar Lisboa Oeste / Lisboa / Portugal

As infecções fúngicas podem surgir precocemente após a transplantação 
renal. A contaminação do enxerto – quer por infecção no dador, quer por 
acidentes durante o procedimento de recolha, manuseamento e implantação 
do órgão – pode ser a causa da infecção. O exame microbiológico dos 
fluidos de preservação do enxerto não é habitual nas unidades de trans-
plantação, pelo que a sua importância na patogenia destas infecções é 
difícil de aferir. O objectivo deste estudo foi determinar, retrospectivamente, 
a incidência de contaminação do líquido de preservação do enxerto por 
fungos e avaliar as suas consequências clínicas. Entre Junho de 2010 e 
Setembro de 2011 foram transplantados 74 pacientes com rim de cadáver, 
cujos dados demográficos, terapêutica de imunossupressão, função do 
enxerto, ocorrência de infecções e evolução clínica foram registados. Foram 
realizados estudos microbiológicos do líquido em que estiveram perfundidos 
os órgãos em 70 casos. Em seis amostras (8,6%) foram isoladas Candida 
sp.. Em quatro casos tratava -se de Candida albicans e, nos outros dois, 
de Candida glabrata. Em quatro dos receptores desses rins não ocorreu 
qualquer complicação relacionável com a contaminação do líquido durante 
o período de follow -up (mediana 321 dias). No entanto, em dois receptores 
surgiram situações graves: dilatações aneurismáticas da zona de anasto-
mose vascular que levaram a transplantectomia (ao 37º e 59º dia pós-
-transplante); em ambos os casos a apresentação clínica foi choque hipo-
volémico. A contaminação do líquido de perfusão é uma situação nem 
sempre reconhecida, que pode conduzir a perda do enxerto renal e a 

outras situações graves. Os exames microbiológicos dos líquidos de per-
fusão são importantes para a suspeição diagnóstica e para a implementação 
de estratégias de vigilância e tratamento adequadas.

PO -SE093 

ALTERNARIOSE CUTÂNEA EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL: INFEÇÃO/
COLONIZAÇÃO

Raquel Vaz (1); Catarina Moreira (2); Francisca Barros (1); Isabel Tavares (1); Ana Paula 
Cunha (2); Manuel Pestana (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital S João / Porto / Portugal
(2) Serviço Dermatologia / Hospital S João / Porto / Portugal

Introdução: Os recetores de transplante renal podem ser portadores de 
fungos em consequência da imunossupressão, antibioticos de largo espetro, 
diabetes mellitus e contacto ambiental. Distinguir colonização de infeção 
é crucial na orientação terapêutica e prognóstico. Alternaria é um fungo 
saprófita encontrado no solo, vegetação e meio ambiente. É agente raro 
de infeção em imunocomprometidos, atingindo a pele, tecido subcutâneo 
e menos frequente outros orgãos. Caso clínico 1: Homem de 70 anos, 
natural de zona rural, doente renal crónico de etiologia indeterminada, 
recetor de rim de cadáver a 12/7/10. Imunossupressão de indução com 
basiliximab e manutenção com tacrolimus, micofenolato de mofetil (MMF) 
e prednisolona. Função de enxerto tardia. Doença gastrointestinal a cito-
megalovírus aos 2 meses de transplante. 2 meses depois surgiu lesão 
nódulo -vegetante friável e indolor no dorso do pé. A biópsia mostrou 
células gigantes multinucleadas, trajetos fistulosos, hifas e esporos fúngicos. 
Repetida biopsia com colheita para micologia identificou -se Alternaria 
alternata. Suspendeu MMF, a dose de tacrolimus foi reduzida e iniciou 
itraconazol 400mg/dia, escalado para 800mg/dia por ausência de melhoria. 
Desaparecimento da lesão ao fim de 5 meses de tratamento sem neces-
sidade de cirurgia. Posteriormente retomou MMF em baixa dose, sem 
recidiva. Caso clínico 2: Agricultora de 74 anos, doença renal crónica por 
nefrolitíase, recetora de rim de cadáver a 3/5/09. Imunossupressão de 
indução com basiliximab e manutenção com ciclosporina, MMF em baixa 
dose por leucopenia e prednisolona. Função de enxerto tardia. Rejeição 
humoral aos 15 dias de transplante: fez 8 sessões de plasmaferese, imu-
noglobulina e conversão de ciclosporina em tacrolimus. Aparecimento de 
diabetes pós -transplante. 6 meses depois foi sujeita a excisão completa 
de lesão de aspecto cistico no antebraço cuja histologia mostrou processo 
granulomatoso, fistulização, hifas e esporos fúngicos. Não foi feita iden-
tificação micológica. Dada a resolução da lesão não realizou antifúngico 
nem alteração da imunossupressão. 18 meses depois detetou -se lesão 
nodular de 1cm na mão com flutuação e drenagem purulenta: a microbio-
logia revelou Alternaria alternata e foi negativa para agentes bacterianos. 
À data estava sob antibioterapia por pielonefrite do enxerto e quando o 
resultado micológico foi conhecido a lesão tinha desaparecido. Dada a 
resolução sem terapêutica dirigida, concluiu -se ser colonização por Alternaria 
alternata. Discussão: A infeção por Alternaria alternata é um desafio diag-
nóstico pela apresentação clínica variada e o facto de poder ser colonizador 
da pele saudável ou contaminante laboratorial. O diagnóstico implica a 
documentação histológica do fungo nos tecidos. O tratamento não está 
bem estabelecido: o itraconazol é sugerido como 1ª linha, mas a dose e 
duração não estão definidas; a redução da imunossupressão deve ser 
equacionada e a excisão cirúrgica pode ser a única forma de resolução 
completa. A vigilância a longo prazo impõe -se pelo risco de recidiva mesmo 
após vários anos.

PO -SE094 

HIDROCELO DE NOVO NO PÓS -TR IMEDIATO NUMA CRIANÇA 
– CASO CLÍNICO

J Vidinha (1); Sobreira (2); T Costa (2); L Rocha (2); N Fontes (2); E Oliveira (2); S Faria (2); 
P Matos (2); C Mota (2)

(1) Unidade Nefrologia e Diálise / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal 
(2) Serviço Nefrologia / Hospital Maria Pia -CHP / Porto / Portugal

Introdução: As complicações urológicas no período pós -transplante renal 
(TR) imediato ocorrem em 2 -7% dos casos,nas quais se incluí fistula 
urinária (FU). Manifesta -se geralmente na primeira semana pós -TR, com 
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febre, dor abdominal espontânea ou à palpação, abaulamento abdominal 
regional e diminuição do débito urinário, podendo cursar com função 
renal mantida. Caso clínico: Menino de 9 anos, com doença renal crónica 
estadio V (Síndroma Joubert/Joubert like -nefronoptisis) sob diálise peri-
toneal desde Março´11, com diurese residual significativa >3L/d, submetido 
a TR de dador cadáver em Maio´11, com 2 compatibilidades em DR. 
Antecedentes pessoais de anemia ferripriva, sem outros de relevo. Indução 
de imunossupressão com Globulina Anti -Timócito, Tacrolimus, Micofenolato 
de mofetil e Metilprednisolona. Descrição de laceração acidental de uréter 
com rafia, na preparação do enxerto. Primeira ecografia com ecodoppler 
do enxerto às 24h: líquido peri -renal de moderado volume e discreta 
pielectasia do rim transplantado (RT), sem outras alterações. Função 
imediata do enxerto. Clinicamente estável até ao 4º dia pós -TR, quando 
iniciou dor abdominal e vómitos, sem sinais de irritação peritoneal, e 
hidrocelo de novo. Ecografias mostraram manutenção de líquido peri -renal, 
confirmando -se a presença de hidrocelo. Não foi possível a colheita do 
líquido abdominal por punção percutânea ecoguiada, apenas do líquido 
intersticial escrotal cuja análise bioquímica não foi inequivoca para urina 
(5º dia pós -TR). Realizadas colheitas seriadas do líquido peritoneal (cateter 
de Tenckhoff), por manutenção e para alívio das queixas, que acabou 
por se revelar bioquimicamente compatível com urina. A Cintigrafia do 
RT realizada ao 6º dia pós -TR (imagens em fase tardia) confirmou a 
presença de FU. Foi submetido a Nefrectomia direita e Ureteropielostomia 
ipsilateral no 7ºdia pós -TR, com resolução completa do hidrocelo. Verificou-
-se recidiva da FU ao 11º dia pós -TR, tendo -se realizado reanastomose 
uretero -ureteral e nefrostomia de protecção do RT no 12º pós -TR, com 
boa evolução clínico -analítica posterior. Alta clínica ao 31º dia de inter-
namento, assintomático e com boa função do enxerto renal. DISCUSSÃO: 
Nos doentes com diurese residual significativa, a redução do débito 
urinário do RT não é óbvia e acrescenta dificuldade ao diagnóstico de 
FU, cujas manifestações clínicas podem mimetizar rejeição. O aparecimento 
de hidrocelo de novo, habitualmente benigno na idade pediátrica,no 
pós -TR imediato, pode ser manifestação de FU, mesmo na ausência de 
sinais abdominais. A presença de cateter peritoneal permitiu a monitori-
zação do líquido presente na cavidade. Conclusão: A presença de hidrocelo 
de novo no pós -TR imediato apontou para etiologia renal, confirmado 
pela resolução completa após cirurgia corretiva. A abordagem diagnóstica 
e terapêutica na criança tende a ser menos invasiva que no adulto. A 
Cintigrafia do RT assumiu -se como MCD minimamente invasivo para a 
confirmação de FU.

PO -SE095 

LESOES NECROTICAS EM DOENTE TRANSPLANTADO RENAL 
COM INFECÇÃO PELO VHC

Claudia Patricia Bento (1); Rui Castro (1); Rui Miguel Costa (1); Monica Frutuoso (1); 
Luis Oliveira (1); Catarina Prata (1); Teresa Morgado (1)

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

Doente de 58 anos, sexo masculino, caucasiano. Infecção pelo VHC 
diagnosticada em 1983. IRCT dos rins nativos por poliarterite nodosa. 
Efectuou hemodiálise desde Jan/1990 até 8/04/1992, dia em que foi 
submetido a transplante renal de dador cadavérico. Sem intercorrências 
significativas no pós -operatório imediato. Indução de imunossupressão 
com metilprednisolona, cicloporina e anti -timocito globulina. Sem epi-
sódios de rejeição aguda. Função renal habitual do transplante renal 
CrS 1.3 mg/dl. Sob imunossupressão de manutenção dupla com ciclos-
porina e prednisolona. Portador de prótese mecânica aórtica desde 
Janeiro 2010 estando hipocoagulado com varfine. Hiperparatiroidismo 
secundário, sob calcitriol. Aparecimento súbito de lesões necróticas com 
placas purpúricas e halo eritematoso nas regiões gemelares em Mar-
ço/2011. A biopsia cutânea foi inconclusiva. Aumentada dose de pred-
nisolona para 20 mg/dia. Por agravamento das lesões recorreu ao SU 
em 27/07/2011. Apresentava -se febril (Tax – 37.9ºC), sem alterações na 
auscultação cardio -pulmonar e com enxerto renal indolor. Lesões ulce-
radas com áreas necróticas localizadas na face lateral de ambas as 
pernas com 3 cm de maior diâmetro e exsudado muco -purulento. Função 
de enxerto sobreponível (CrS – 1.3 mg/dl). Sem leucocitose. Proteína C 
reactiva elevada (8 mg/dl). Efectuou antibioterapia empírica com teico-
planina e ceftriaxone sem melhoria. Exame microbiológico do exsudado 
estéril. Ponderadas como hipóteses de diagnóstico reactivação da poliar-
terite nodosa, vasculite crioglobulinemica, calcifilaxia e necrose cutânea 

associada à varfarina.Efectuou bólus de metilprednisolona iv, seguido 
de prednisolona oral 1 mg/Kg/dia. Convertida hipocoagulação oral a 
heparina de baixo peso molecular. Sem melhoria inicial das lesões. 
Outros exames efectuados: PTHi – 78,8 pg/ml, Ca x P normal, sedimento 
urinário inactivo, proteinúria de 400 mg/dia, C3 discretamente diminuído 
(80 mg/dl) e C4 normal, ANA´s, Anti -dsDNA e ANCA negativos, Imuno-
globulinas, electroforese eimunoelectroforese séricas normais, crioglo-
bulinas negativas. Doppler dos membros inferiores não sugestivo de 
doença arterial ou venosa.Efectuada nova biopsia cutânea em 5/08/2011 
que revelou paniculite lipomembranosa. Melhoria progressiva das lesões 
sob corticoterapia oral e tratamento tópico. Múltiplas intercorrências 
infecciosas durante o internamento: pneumonia por Pneumocystis jovireci 
e Klebsiella multi -resistente, cistite por enterococus e fungos. Deterio-
ração progressiva do estado geral. Debilitação física e cognitiva e miopatia 
de desuso grave. Alta em 30/09/2011. Re -admitido em 4/10/2011 por 
hemorragia digestiva alta. Faleceu em 11/10/2011 nesse internamento.Os 
autores apresentam este caso para ilustração da complexidade diagnós-
tica num doente com múltiplas co -morbilidades associadas.Investigação 
exaustiva com diagnóstico inesperado de paniculite lipomembranosa. O 
desfecho fatal provavelmente relaciona -se com o seu estado de 
imunodepressão.

PO -SE096 

MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS INIBIDORES DA CALCINEURINA 
NO TRANSPLANTE RENAL – RESULTADOS DE 1 ANO DE SEGUIMENTO

Raquel Vaz (1); Francisca Barros (1); Isabel Tavares (1); Liliana Pinho (1); Manuel 
Pestana (1)

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

Introdução: A evolução da imunossupressão no transplante renal permitiu 
aumentar a sobrevida do enxerto, mas conduziu a um aumento dos efeitos 
adversos associados à exposição aos imunossupressores. Nesse sentido 
os protocolos de minimização da exposição aos inibidores da calcineurina 
(CNI), permitindo melhor função e sobrevida do enxerto a par de menor 
taxa de rejeição, têm conquistado adeptos. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o impacto da minimização da exposição aos CNI nas taxas de 
rejeição aguda, infeção por BK vírus (BKV) e citomegalovirus (CMV), desen-
volvimento de diabetes pós -transplante (NODAT) e função do enxerto ao 
fim de um ano de seguimento. Material e métodos: Avaliação retrospetiva 
de 52 recetores de transplante renal consecutivos, realizados na nossa 
instituição em 2010 e com seguimento de um ano. Catorze receberam 
indução com basiliximab e manutenção com baixa dose de CNI (tacrolimus 
3 -7ng/mL ou ciclosporina 50 -100ng/mL), micofenolato de mofetil (MMF) 
2g/dia e prednisolona (PDN); 38 foram sujeitos a protocolo standard com 
ou sem indução com basiliximab e manutenção com tacrolimus ou ciclos-
porina, MMF e PDN. A virúria e virémia para BK virus foi avaliada por 
polymerase chain reaction aos meses 1, 2, 3, 6 e 12 ou sempre que clini-
camente relevante. A infeção por CMV foi definida por antigenemia positiva 
para pp65; síndrome e doença invasiva por critérios clínicos, analíticos e 
histológicos. Foram usados os critérios de Banff 07 para classificar os 
episódios de rejeição aguda. Resultados: Não encontramos diferenças 
estatisticamente significativas nos 2 grupos em relação às características 
dos dadores nem aos principais dados demográficos dos recetores. A 
função inicial de enxerto foi sobreponível nos dois grupos (função excelente 
em 42,9% no grupo de minimização e 52,6% no grupo de dose standard, 
p=0,168), bem como a creatininémia à data de alta (1,89 mg/dL e 1,98mg/
dL, respectivamente). Também não encontrámos diferenças na frequência 
de virúria por BKV, infeção, síndrome ou doença invasiva por CMV, desen-
volvimento de NODAT ou neoplasia ao fim de um ano. O grupo de mini-
mização dos CNI apresentou maior percentagem de rejeições agudas, mas 
a diferença não foi estatisticamente significativa (28,6% vs 18,4%, p=0,427). 
Ao fim de um ano a creatininémia foi de 1,31mg/dL no grupo da minimização 
e 1,40mg/dL no grupo de imunossupressão standard (p=0,648). Percen-
tualmente ocorreu maior perda de enxerto no grupo da minimização, mas 
sem significado estatístico, dos quais duas foram por óbito do doente 
(morte com enxerto funcionante). Discussão: A minimização da exposição 
aos CNI pretende ser uma forma segura de manter a função do enxerto, 
sem aumentar o risco de rejeição, e evitar algumas das consequências e 
riscos da imunossupressão excessiva. Os dados reportados documentam 
que os dois esquemas imunossupressores mostraram ser equivalentes, 
salientando -se a ausência de prejuízo da função do enxerto nos recetores 
expostos a menor dose de imunossupressão.
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PO -SE097 

DIABETES PÓS -TRANSPLANTE RENAL: TACROLIMUS DE ACÇÃO 
PROLONGADA (ADVAGRAF) VERSUS TACROLIMUS DE ADMINISTRAÇÃO 
BIDIÁRIA (PROGRAF)

Ricardo Santos (1); Sofia Ramiro (3); Cecília Silva (2); Inês Aires (2); Marília Possante (2); 
Aníbal Ferreira (2); Francisco Remédio (2); Fernando Nolasco (2)

(1) Nefrologia / Hospital do Espírito Santo / Évora / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Reumatologia / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal

Introdução: A introdução de uma nova formulação de Tacrolimus de acção 
prolongada (QD) levou -nos a questionar o seu potencial diabetogénico em 
relação à formulação de administração bidiária (BID). Objectivo: Comparar 
a proporção de doentes com diabetes pós -transplante (NODAT) numa popu-
lação transplantada renal tratada com Tacrolimus QD e BID. Material e 
métodos: Analisaram -se retrospectivamente os doentes transplantados renais 
do H. Curry Cabral desde 2007. Foi recolhida informação clínica relativa ao 
período de 12 meses após transplante. Foi definida a presença de diabetes 
de acordo com as guidelines da ADA/ WHO, incluindo -se também os doentes 
medicados com Insulina ou Antidiabéticos orais. Compararam -se os grupos 
de doentes com e sem NODAT no que respeita a potenciais factores de 
risco (sexo, idade, raça, glicémia em jejum pré transplante, anomalia da 
glicose em jejum, evolução do IMC, serologia HCV e factores de risco car-
diovascular), dosagens e pulsos de corticóide e dosagens de Tacrolimus ao 
1º (1M) e 6º mês (6M) e a ocorrência de episódios de rejeição aguda. 
Procedeu -se também a uma comparação entre os doentes sob Tacrolimus 
BID e Tacrolimus QD, no que respeita às mesmas variáveis, bem como as 
opções e necessidades terapêuticas e ao controlo metabólico (HbA1c). Resul-
tados: Foram incluídos 101 doentes, com idade média de 47 (±13) anos, 
56% do sexo masculino, 83% leucodérmicos e com um tempo médio em 
diálise de 6,6 (±5) anos. No total e durante um período máximo de segui-
mento de 12 meses, 29 doentes (28,7%) desenvolveram NODAT. Os doentes 
com NODAT eram mais velhos (51 ± 12 vs 45 ± 13 anos, p – 0,020), não 
havendo outras diferenças significativas, incluindo sexo, raça ou níveis/ 
doses dos fármacos em relação aos doentes sem NODAT. Comparando os 
doentes com diferentes formulações de Tacrolimus, verificou -se uma maior 
proporção de NODAT no grupo sob Tacrolimus QD (15/30 vs 14/71 aos 6 
meses, p – 0,002). Nesse grupo também se verificou um nº mais elevado 
de pulsos de corticóide no 1M (4,90 ± 1,60 vs 4,39 ± 1,83, p – 0,029), uma 
dose de manutenção de corticóide (ajustada ao peso) superior aos 6M (0,15 
± 0,06 vs 0,11 ± 0,05, p – 0,005) e doses superiores de Tacrolimus (ajustadas 
ao peso) tanto ao 1M (0,11 ± 0,06 vs 0,18 ± 0,08 p – 0,0001) como aos 6M 
(0,08 ± 0,06 vs 0,13 ± 0,07, p – 0,0007), para obtenção de níveis séricos 
semelhantes nos dois grupos. Quanto às outras características estudadas 
não se detectaram diferenças significativas. Conclusão: A NODAT pode ser 
uma complicação frequente do pós -transplante, afectando na nossa amostra 
quase 1/3 dos doentes. Esta complicação foi mais frequente nos doentes 
tratados com Tacrolimus QD que, no entanto, fizeram mais corticóides (no 
1º mês e dose de manutenção aos 6 meses). Estudos adicionais e prospec-
tivos são necessários para esclarecer esta situação.

PO -SE098 

NEFROPATIA 2ª POLIOMA VIRUS

Nuno Viana Figueiredo (1); Luis Freitas (1); Jorge Pratas (1); Rui Alves (1); Fernando 
Macário (1); António Martinho (1); Mário Campos (1)

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

Introdução: O polioma vírus é um vírus da família papovaviridae, com uma 
elevada seroprevalência nos adultos (cerca de 70%) e constituindo uma 
importante causa de disfunção crónica do enxerto. Objetivo e métodos: Trata-
-se de um estudo retrospectivo observacional com o intuito de avaliar os 
enxerto renais que foram biopsados no Serviço de Transplantação Renal e 
de Nefrologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra e que apresentaram 
o diagnóstico de Nefropatia 2ª a Polioma Virus. Resultados: Amostra carac-
terizada por 11 doentes, 82% do sexo masculino e 18% do sexo feminino. A 
idade média dos doentes foi 52,5 anos, ± 8,8, com uma mediana de 51 e 
uma variação entre de 41 e 67 anos. A idade média dos enxertos renais na 
altura da biopsia foi de 15,2 meses, ± 13, mediana de 11 e uma variação entre 
4 e 45 meses. Dos 11 enxertos 10 foram de dador cadáver e 1 de dador vivo. 

As etiologias da insuficiência renal crónica foram: Nefropatia IgA (18%), Nefran-
giosclerose hipertensiva (18%), Etiologia indeterminada (55%) e Nefropatia 
Diabética (9%). Do total de biopsias realizadas em doentes com mais de 3 
meses de transplante, no mesmo período e pelo mesmo motivo – Disfunção 
aguda/crónica agudizada – a Nefropatia 2ª a Polioma Virus ocorreu em 10,5% 
do total. Em 30% dos casos verificou -se a existência de rejeição celular aguda 
concomitante. A creatinémia média pré -biopsia foi 3,4mg/dl (+/ - 1). Quanto à 
imunossupressão pré -biopsia os resultados foram os seguintes: Corticóide 
100%, Anti -metabolito 90%, Ciclosporina 10% e FK 90%. Relativamente à 
terapêutica instituída, 30% iniciou Ciclosporina, 20% foi medicado com uma 
Quinolona, 80% suspenderam o anti -metabolito, 50% foi medicado com 
Leflunomida e um doente passou de Tacrolimus para Everolimus. Quanto à 
evolução, 54,6% dos doentes cursou com disfunção crónica terminal com 
necessidade de iniciar terapêutica hemodialítica e 1 doente recuperou a função 
renal. Conclusão: A Nefropatia 2ª a Polioma Virus é uma causa importante 
de disfunção crónica do enxerto, sem uma terapêutica específica e eficaz, 
implicando uma redução da imunossupressão e evoluindo com elevada fre-
quência para a disfunção terminal do transplante.

PO -SE099 

NEFROPATIA A BK NO TRANSPLANTE RENAL

Nuno Gonçalves Rodrigues (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: O vírus polioma – BK exibe um tropismo pelo epitélio tubular 
renal, causando uma infecção latente. Devido às elevadas doses de imuno-
supressão necessárias no transplante renal, o risco de reactivação da infecção 
aumenta, bem como, o risco para desenvolver a nefropatia associada ao 
poliomavírus (PVAN). Esta é uma causa importante de disfunção do enxerto 
renal. Os autores, pretendem, com este trabalho, descrever a nefropatia do 
poliomavírus, em doentes transplantados renais de três centros hospitalares 
da região de Lisboa. Métodos: Trata -se de um estudo descritivo e retrospectivo, 
tendo como base, a revisão de processos clínicos e a reavaliação de biopsias 
renais de dez doentes transplantados com o diagnóstico de PVAN. Os doentes 
eram provenientes do: Hospital Curry Cabral (cinco), Hospital de Santa Maria 
(três) e Hospital Garcia de Orta (dois). Resultados: A amostra é constituída 
por dez doentes com o diagnóstico de PVAN, sendo que oito são do sexo 
masculino, com uma idade média de 45,6 anos. De salientar, que um dos 
doentes avaliados, se encontra na idade pediátrica com doze anos. O tempo 
médio para o diagnóstico foi de 12,7 meses e a creatinina média à data do 
mesmo foi de 3 mg/dl. À data do diagnóstico, todos os doentes se encontravam 
medicados com tacroclimus (FK), sendo que, nove doentes realizavam con-
comitantemente terapêutica com micofenolato de mofetil (MMF). Verificamos 
que a terapêutica inicial dirigida ao PVAN, consistiu numa redução da dose 
imunosupressora com FK e MMF em quatro doentes e suspensão do MMF 
em seis. A imunoglobulina humana foi utilizada em quatro doentes, a leflu-
nomida em dois e o cidofovir em um. Três doentes desenvolveram doença 
renal crónica terminal (DRCT). Foi realizada uma nova medição da creatinina 
com um valor médio de 3,7 mg/dl. Verificou -se ainda que a idade, o sexo, a 
carga viral sérica e urinária, não tiveram associação com a perda de enxerto. 
Quando avaliados os dados histológicos, através do score de Banff, verificou-
-se uma associação entre um maior score e a perda de enxerto. Conclusão: 
Apesar de não ser uma infecção frequente e as séries reportadas serem 
escassas, os resultados deste estudo não divergem dos dados existentes na 
literatura, onde se verifica uma forte associação entre a prevalência da PVAN 
com a dose terapêutica imunosupressora e a potencial perda do enxerto renal. 
Assim é fundamental o diagnóstico precoce da infecção e o equilíbrio no 
ajuste da terapêutica.

PO -SA100 

MORTALIDADE DE ACORDO COM O MODO E FORMA DE INÍCIO DE DIÁLISE

Flavio Ferreira Morong (1); Guadalupe Garcia Pino (1); Rocio Martinez Gallardo (1); 
Francisco Caravaca Magariños (1)

(1) Nefrologia / Hospital Infanta Cristina / Badajoz / Espanha

A existência de alguma vantagem para a sobrevivência por modalidade de 
diálise é controversa. Diferenças na comorbidade, cuidados pré -diálise ou 
começar diálise em condições sub -ótimas, são fatores que podem influenciar 
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ou condicionar as diferenças da sobrevivencia observadas entre os pacientes 
submetidos a diálise peritoneal (PD) ou hemodiálise (HD) O objetivo deste 
estudo foi determinar a sobrevivência, de acordo com o modo (HD vs PD) 
e forma (sem acesso vascular, FAV proximal ou distal) da primeira diálise 
em pacientes que haviam sido monitorados na consulta da doença renal 
crônica avançada. Pacientes e métodos: Estudo de coorte prospectivo e 
observacional que incluiu 456 pacientes (idade média 61 ± 16 anos, 206 
mulheres), seguidos na consulta ERCA Badajoz Hospital Infanta Cristina, e 
que iniciaram diálise no período entre novembro de 1999 e novembro de 
2009. Os pacientes foram classificados de acordo com o modo e forma do 
início da diálise: DP (86 Pac.), HD com FAV distal (62 Pac.), HD com FAV 
proximal (114 Pac.) e HD sem acesso vascular (194 Pac.). Todos os acesso 
vasculares foram autólogos (ausencia de prótese) e foram realizados em 
membros superiores, sendo eleito o território venoso – proximal ou distal 
– pelo cirurgião vascular após exame clínico. As causas do fracasso em obter 
um acesso vascular funcionante durante o periodo pré -diálise foram: Segui-
mento breve nas consultas de doença renal cronica, escolha de diálise 
peritoneal, a rejeição pelo paciente para a realização do acesso vascular, 
tentativas de realizaçao do acesso sem exito, ou a não realização do mesmo 
por baixa possibilidade de sucesso segundo criterios do cirurgião vascular. 
Em modelos de riscos proporcionais de Cox incluiu, além do modo de início, 
as seguintes covariáveis com potencial influência sobre a mortalidade por 
qualquer causa (unica variavel de resultado, com censura para transplante 
renal, perda de seguimento e fim do seguimento 1 -1 -2011): idade, sexo, IMC, 
índice de comorbidade, diabetes, albumina, proteína C -reativa, monitoramento 
DRCA > 90 dias. Conclusões: O modo e forma de início da primeira diálise 
é um determinante independente de sobrevivencia. O início sub -ótimo (HD 
sem acesso vascular) confere uma desvantagem de sobrevivência significativa. 
Apesar da forte associação positiva entre DP e sobrevivência no modelo 
univariado, não pudemos demonstrar uma vantagem estatisticamente sig-
nificativa desta técnica de diálise em modelos ajustados.

PO -SA101 

INTERVENÇÃO ENDOVASCULAR EM NEFROLOGIA – CASUÍSTICA 
DE UM CENTRO

Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); Carlos Botelho (1); Patricia Cotovio (1); Francisco 
Ferrer (1); Fátima Costa (1); Mário Camacho (2); António Leitão Marques (2); Armando 
Carreira (1)

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

Introdução: A disfunção do acesso vascular é a principal causa de morbilidade 
e internamento hospitalar nos doentes renais crónicos em hemodiálise (DRCT/
HD). A intervenção endovascular percutânea (IEP) é uma alternativa e/ ou 
complemento da intervenção cirúrgica e, permite poupar o precioso capital 
vascular. Objectivos: Caracterizar a população e acesso vascular, tipo de 
procedimento realizado, avaliar o sucesso imediato/ patência primária e 
secundária e complicações. Material e métodos: Estudo retrospectivo e 
observacional dos procedimentos de IEP em acessos vasculares para hemo-
diálise realizados na nossa unidade entre Outubro 2008 e Dezembro 2011. 
Patência primária é o período compreendido a IEP e a re -intervenção seguinte 
ou, até ao final do follow -up; patência secundária corresponde à sobrevida 
do acesso vascular até à sua falência permanente. Resultados: No período 
do estudo efectuaram -se 105 procedimentos: 38 angiografias diagnósticas, 
47 angioplastias transluminais percutâneas (PTA), 1 PTA+stent endovascular, 
2 PTA+trombólise por pulse -spray, 1 PTA+trombólise+stent, 1 
PTA+fogartização+trombólise, 2 PTA+fogartização+trombólise+stent e colo-
cação de 13 cateteres venosos centrais de longa duração (CLD) sob controlo 
imagiológico. As características da população e acesso vascular estão expostas 
nas tabelas 1 e 2. Os principais motivos de referenciação dos DRCT/HD à 
unidade compreenderam situações de baixo débito (38,1%), trombose (20%), 
edema do membro (14,3%) e pressões venosas elevadas (9,5%). A maioria 
dos casos de disfunção apresentava uma lesão estenótica subjacente (79,6% 
das FAV e 91,7% das próteses); verificou -se a coexistência de estenoses 
múltiplas em 43,4%. O sucesso inicial foi 90,3% nas FAV e 77,7% nas 
próteses intervencionadas, tendo -se aferido estenose residual superior a 
30% no final do procedimento em 26,5% dos casos. As taxas de patência 
primária e secundária estão descritas na tabela 3. Verificou -se recurrência 
precoce (< 3 meses) da estenose em 21,1% dos procedimentos, sendo de 
realçar o caso problemático de uma doente com 6 IEP e múltiplas cirurgias 
no período do estudo. A prevalência de complicações minor foi de 15,4%, 
sendo que um doente necessitou de intervenção cirúrgica urgente 

por tromboembolismo arterial, não sobrevieram óbitos. Conclusão: A nossa 
unidade desenvolve desde 2008 uma actividade crescente. Os nossos resul-
tados estão em linha com os da literatura publicada. Relativamente à patência 
das próteses há que ter em conta que a prevalência de trombose foi superior 
neste grupo, e que, a patência primária do acesso após trombólise + - PTA 
é bastante inferior à obtida após PTA electiva.

Tabela 1

 Características da população DRCT/HD  N=79 

 Idade (anos; média + - dp)  68 ± 14,4 

 Sexo masculino (%)  62 

 Caucasoide (%)  100 

 Diabetes mellitus (%)  32,9 

 Hipertensão arterial (%)  75 

 Coronariopatia (%)  19,7 

 Doença arterial periférica (%)  21,1 

 Tempo HD (meses; mediana e IQR)  30,5 (13,25 a 63,75) 

 Acesso vascular: FAV/ Prótese / CLD (%)  51,4/ 34,3/ 14,3 

 Acessos prévios: FAV ou prótese (N; mediana e IQR)  1 (0 a 2) 

Tabela 2

 Acesso vascular (FAV ou prótese)  N=90 

 FAV: radiocefálica/braquiocefálica/braquiobasílica  59,3/ 29,6/ 11,1 

 Prótese: braquioaxilar/ braquiocefálica (%)  97,2/ 2,8 

 Tempo FAV: < 3M/ 3 a 12M/ >12M (%)  20,8/ 47,2/ 32,1 

 Tempo prótese: < 3M/ 3 a 12M/ >12M (%)  13,9/ 28/ 55,6 

 Localização da estenose da FAV(%)  

 – Peri -anastomose venosa  30,2 

 – Peri -anastomose arterial  20,9 

 – Território de drenagem venosa  23,3 

 – Central  25,6 

 Localização da estenose da prótese (%)  

 – Peri -anastomose venosa  68,8 

 – Intra -prótese  3,1 

 – Peri -anastomose arterial  6,3 

 – Território de drenagem venosa  6,3 

 – Central  15,6 

Tabela 3

 Patência primária/ secundária  FAV (N=54)  Prótese (N=36) 

 3 meses (%)  95,2/ 100  85,7/ 100 

 6 meses (%)  71,4/ 100  21,1/ 100 

 12 meses (%)  52,4/ 70  14,3/ 100 

 18 meses (%)  33,3/ 20  7,1/ 100 

 24 meses (%)  28,6/ 10  7,1/ 80

PO -SA102 

COMO FAZER A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NOS DOENTES 
EM HEMODIÁLISE NESTE TEMPO DE CRISE

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

(1) Dietética / Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa / Lisboa / Portugal 
(2) Nephrocare Restelo / Nephrocare Portugal / Lisboa / Portugal

Introdução: Os doentes em programa regular de hemodiálise apresentam 
elevados níveis de desnutrição calórico -proteica. As guidelines preconizam 
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a avaliação nutricional por rotina e sugerem a aplicação de alguns 
parâmetros antropométricos e bioquímicos. Esses parâmetros devem ser 
económicos, possíveis de integrar na prática clínica e identificar corre-
tamente situações de desnutrição. Objectivo: Dada a situação económica 
atual, é fundamental selecionar parâmetros de avaliação nutricional menos 
dispendiosos e verificar a sua correlação com parâmetros recomendados 
em guidelines. População: Foram incluídos 74 doentes com doença renal 
crónica estádio 5d em programa regular de hemodiálise há mais de 3 
meses. Todos os doentes estavam clinicamente estáveis, sendo 45 do 
género masculino com idade média±dp de 67,1±15,0 anos de idade (29-
-94). Material e métodos: Estudo transversal, onde foram avaliados os 
parâmetros antropométricos, peso, percentagem de perda de peso há 6 
meses, índice de massa corporal e perímetro geminal. A capacidade 
funcional foi avaliada por dinamometria de preensão e foi aplicado o 
SGA adaptado à patologia. Avaliou -se o apetite numa escala visual 
analógica e os parâmetros analíticos albumina e nPNA. Analisaram -se as 
correlações entre o SGA e a Albumina e os restantes parâmetros. Foi 
utilizado o software SPSS versão 13.0, Utilizaram -se os testes de Spe-
arman e de Mann -Whitney e a regressão logística “Stepwise”, foi esta-
belecido um nível de significância de 0,05. Resultados: a) A prevalência 
de desnutrição variou de acordo com o parâmetro analisado. b) Verificou-
-se a existência de correlação entre o SGA e o índice de massa corporal 
(R= -0,371; p=0,001); a força de preensão palmar (R= -0,418; p=0,000); 
o perímetro geminal (R= -0,393; p=0,001); a escala de apetite (R= -0,466; 
p=0,000); o nPNA (R= -0,268; p=0,021) e a albumina (R= -0,290; p=0,012). 
c) A albumina apresentou correlação com a percentagem de aumento de 
peso intradialítico (R=0,346; p=0,003); a força de preensão palmar (R=-
-0,340; p=0,003); o perímetro geminal (R= -0,249; p=0,034) e o nPNA 
(R= -0,242; p=0,038). d) Mesmo quando ajustado para a idade e a eficácia 
dialítica (Kt/v) mantiveram -se diferenças no perímetro geminal (p=0,035), 
na força de preensão palmar (p=0,022) e na escala de apetite (p=0,006) 
entre os grupos de classificação do SGA (A,B,C). Conclusão: A seleção 
de parâmetros de avaliação nutricional fáceis de aplicar e de baixo custo 
permitem a monitorização nutricional de todos os doentes, sem elevar 
os custos do tratamento.

PO -SA103 

MONITORAMENTO POR BIOIMPEDÂNCIA NA PREDIÇÃO DE EVENTOS 
CARDIOVASCULARES EM PACIENTES EM TRATAMENTO DIALÍTICO

Pasqual Barretti (2); Aline de Araujo Antunes (1); Liciana Vaz de Arruda Silveira (3); 
Franciele Delatin Vanini (1); Jacqueline Teixeira Caramori (2)

(1)\Hemodiálise / Hospital da Clínicas – FMB / Botucatu / Brasil
(2)  Departamento de Clínica Médica / Faculdade de Medicina de Botucatu -UNESP / 

Botucatu / Brasil
(3) Bioestatítica / Instituto de Biociências – UNESP / Botucatu / Brasil

Desnutrição e sobrecarga hídrica têm sido apontadas como fatores que 
contribuem para o pior prognóstico cardíaco da população em diálise. 
A bioimpedância é opção para avaliação da composição corporal e moni-
toramento do estado de hidratação, entretanto faltam estudos que inves-
tiguem a relevância dos parâmetros da bioimpedância em relação ao 
prognóstico cardiovascular. O objetivo deste trabalho foi identificar a 
importância dos parâmetros obtidos por monitoramento seriado por 
bioimpedância na ocorrência de eventos cardiovasculares. Avaliou -se por 
bioimpedância 145 indivíduos prevalentes em diálise, em intervalos de 
quatro meses, investigando as relações entre parâmetros da bioimpedância 
e a ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Durante 
o período de seguimento de 23(12; 34) meses, 27,6% dos pacientes 
apresentaram eventos cardiovasculares, sendo 9% fatais. Análise univa-
riada comparativa entre os pacientes que apresentaram e os que não 
apresentaram evento cardiovascular revelou que menores valores de 
ângulo de fase (5,5±0,9° vs 5,9±1°; p=0,02) massa celular corporal 
(18,9±4,7kg vs 21,1±5,6 Kg; p=0,03) e água intracelular (16,3±3,6 L vs 
18,1±4,7 L; p=0,03) e maiores valores das relações massa extracelular/ 
massa celular corporal (1,3±0,2 vs 1,2±0,2; p=0,02) e água extracelular/ 
água corporal total (0,49±0,04 vs 0,47±0,06; p= 0,026) foram preditores 
de pior prognóstico cardiovascular, o que foi confirmado por análise de 
sobrevida de Cox, exceto para relação água extracelular/ água corporal 
total. Os resultados em conjunto sugerem associação da desnutrição e 
da sobrecarga líquida, avaliadas por bioimpedância, com a ocorrência 
de eventos cardiovasculares, o que reforça a aplicação desse método de 
avalição nutricional em diálise.

PO -SA104 

O ACETATO DE CÁLCIO/CARBONATO DE MAGNÉSIO ASSOCIA -SE 
A MENOR PROGRESSÃO DA HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA 
E DAS CALCIFICAÇÕES VALVULARES

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

(1) Clínica de diálise / Nephrocare – Vila Franca de Xira / Vila Franca de Xira / Portugal 
(2) Clínica de diálise / Dialverca / Forte da Casa / Portugal

A hipomagnesemia parece estar envolvida na patogénese da hipertensão 
arterial, da disfunção endotelial e das calcificações vasculares nos doentes 
em diálise. O objectivo deste estudo foi avaliar a relação entre a tera-
pêutica com acetato de cálcio/carbonato de magnésio (CaMg) e marca-
dores de risco cardiovascular como a pressão de pulso (PP), o índice 
de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) e as calcificações valvulares 
nos doentes em hemodiálise (HD) crónica. Foram avaliados dados demo-
gráficos, clínicos, bioquímicos e ecocardiográficos basais e repetidos 
após um período de 24 meses. Os doentes iniciaram a terapêutica com 
CaMg durante o estudo e estiveram a tomar este quelante do fósforo 
pelo menos durante 18 meses. Estudámos 206 doentes prevalentes em 
HD, com uma idade média (± DP) de 63.6 ± 14.3 anos, 45% do sexo 
feminino, 26% diabéticos, com um tempo médio em HD de 42.3 ± 38.6 
meses. Todos os doentes estavam sob hemodiafiltração on -line em pós 
diluição com uma concentração de Mg no dialisante de 0.5 mmol/L. 
Quarenta doentes estiveram sob terapêutica com CaMg, 52 doentes sob 
sevelamer (Sev) e 114 não tomavam captadores de fósforo (NCP). Os 
doentes a tomar CaMg apresentaram níveis mais elevados de Mg sérico, 
em comparação com os outros dois grupos (CaMg: 0,94 ± 0,12 vs Sev: 
0,91 ± 0,10 vs NCP: 0,82 ± 0,13 mmol / L, p <0,001). Os doentes que 
estavam sob CaMg apresentaram uma redução da PP (p <0,001) e do 
IMVE (p = 0,003) no final do estudo. Uma estabilização das calcificações 
valvulares mitrais e aórticas foi observada nos doentes que tomavam 
CaMg ou sevelamer, em contraste com uma progressão das calcificações 
valvulares nos doentes que não efectuavam captadores de fósforo (p 
= 0,02). Neste estudo de 24 meses, observámos que no nosso grupo 
de doentes prevalentes em HD, o uso de quelantes do fósforo como o 
CaMg ou o sevelamer se associou a uma estabilização das calcificações 
valvulares. No entanto, apenas os doentes a tomar CaMg apresentaram 
uma redução da PP e do IMVE. Estes resultados devem ser confirmados 
em ensaios clínicos randomizados.

PO -SA105 

ADMINISTRAÇÃO DE VANCOMICINA NUMA UNIDADE DE HEMODIÁLISE

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

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

Introdução: A vancomicina (V) é um antibiótico amplamento utlizado nos 
insuficientes renais crónicos (IRC) em hemodiálise (HD) com suspeita de 
infecção por Staphylococcus aureus meticilino -resistente. É um fármaco 
com excreção quase exclusivamente renal, sobretudo via filtração glome-
rular, sendo que a sua semi -vida está prolongada nos doentes com IRC. 
Uma vez que a clearance da vancomicina pela HD era considerada negli-
genciável, a sua semi -vida prolongada permitia a administração a longos 
intervalos de tempo. No entanto, a utilização de filtros de alto -fluxo veio 
alterar este paradigma, uma vez que resulta em remoção significativa 
deste antibiótico. Métodos: Os autores apresentam um estudo retrospectivo 
observacional em insuficientes renais crónicos do programa regular de 
HD da Unidade de Hemodiálise do Hospital Garcia de Orta que foram 
submetidos a terapêutica com vancomicina entre Outubro de 2010 e 
Dezembro de 2011 com pelo menos 3 tomas e 2 doseamentos vancomi-
cinémia em vale (Vvale) consecutivos. Todos os doentes foram dializados 
com filtros de alto fluxo, 240 minutos/sessão com Qb 300 -450mL/min e 
intervalos interdialíticos entre 48 -72h. O sangue para doseamento Vvale 
foi colhido imediatamente antes da sessão de HD. As doses subsequentes 
foram administradas nos últimos 30 minutos do tratamento de HD segundo 
apreciação clínica do vale. Considerou -se um Vvale alvo entre 10 e 20mcg/
mL. Resultados: Foram estudados 11 cursos de terapêutica com V, com 
uma média de 7 administrações/curso terapêutico. Relativamente a este 
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grupo de doentes verificou -se uma ligeira preponderância do sexo mas-
culino (54%) e uma média de idades de 71 anos. Todos os doentes 
fizeram uma dose de carga de 1000mg, administrada nos últimos 30 
minutos da sessão de HD. Esta dose correspondeu a uma média de 10mg/
Kg e resultou num Vvale médio, medido antes da sessão de hemodiálise 
seguinte, de 9.32mg/dL. Apenas 3 doentes apresentaram este primeiro 
vale dentro dos valores alvo. A maior taxa de vales dentro dos valores 
alvo observou -se após a 3ª toma do fármaco (90% dos Vvale dentro dos 
valores alvo). A dose de manutenção média utilizada foi 10.3mg/Kg (média 
de 675mg/doente/toma), resultando em num Vvale médio de 12mg/dL, 
sendo que 67% dos vales medidos se apresentou dentro dos valores 
alvo. Apenas 0.8% dos vales se apresentou acima do valor alvo. Conclu-
sões: Dada a gravidade das infecções a Staphylococcus nos doentes em 
HD e a raridade dos efeitos tóxicos dose -dependente da V, é crucial 
manter níveis de vancomicinémia eficazes durante toda a terapêutica, 
enquanto que limitar a concentração em pico é menos importante. A dose 
de carga utilizada nos nossos doentes foi inferior à dose preconizada de 
20mg/Kg, com repercussão a nível do Vvale seguinte. Relativamente às 
doses de manutenção, elas foram, em média, ligeiramente superiores à 
dose preconizada (500mg), sendo que maioria dos doentes manteve níveis 
séricos dentro do intervalo terapêutico. Com base nestes dados iremos 
alterar a prática clínica na nossa Unidade, no que toca à administração 
de vancomicina.

PO -SA106 

ESTUDO DE CORRELAÇÃO DA % DE MASSA GORDA SEGUNDO 
DOIS MÉTODOS: BCM® E LIPOTOOL2010®

Catarina Dias (1); Maria Ferreira (1); Svetlana Zhelezovskaya (1); Norha Gonzalez (1); 
Manuel Rodrigues Quintas (2); Teresa Restivo (2); Mário Oliveira (1)

(1)  CENTRODIAL / CENTRODIAL SA / S. João Madeira / Portugal
(2) UISPA / FEUP / Porto / Portugal

Introdução: A avaliação precisa do estado nutricional (EN) e composição 
corporal (CC) na população de insuficientes renais crónicos (IRC) depen-
dentes de diálise (5D) é crucial, pois a malnutrição e a desnutrição 
encontram -se entre os factores de risco mais elevados para o aumento 
da morbimortalidade nesta população. O LipoTool2010® é um sistema 
integrado constituído por um lipocalibrador (Adipsmeter®) com comuni-
cação wirless a uma aplicação de software (Liposoft®) que permite a 
monitorização e o registo das medições efectuadas em base de dados 
integrada. O BCM® é uma impedância bioeléctrica (IBE) cujo método se 
baseia na condutividade eléctrica da massa corporal gorda e não gorda 
com boa reprodutibilidade. Objectivo: Avaliar a correlação entre as % de 
Massa Gorda (%MG) apuradas por BCM® e Adipsmeter®. Materiais e 
Métodos: Foram seleccionados aleatoriamente 70 doentes adultos em 
programa regular de HD após consentimento informado. Excluiram -se do 
estudo doentes com stents, pacemakers, articulações artificiais e/ ampu-
tados. Para avaliação da CC por IBE utilizou -se um equipamento multi-
frequência (5 a 1000kHz) tetrapolar – Body Composition Monitor® e para 
espessura de pregas cutâneas utilizou -se o LipoTool2010® segundo as 
normas de ISAK de 2006. As avaliações foram efectuadas no período 
pós -dialítico, no lado oposto ao acesso vascular ou no lado não dominante. 
Resultados: Todos os indivíduos estudados são de etnia caucasiana a 
maior parte do género masculino (60%), com idade média de 67,01±14,8 
anos. A etiologia da IRC mais comum foi a Nefropatia Diabética (37,1%), 
o IMC médio de 26,64±4,78Kg/m2, peso médio de 67,7±13,6Kg e estatura 
média de 1,59±0,08m. A %MG média de Siri é de 35,85±9,44%, a %MG 
média de Brozek é de 31,58±8,72% e a %MG média medida por IBE é de 
35,22±11,04%. Os p(%MG Siri)=0,214>0,05=α; p(%MG Brozek)=0,213>0,05=α 
e p(%MG IBE)=0,315>0,05=α, pelo que as distribuições da %MG não são 
significativamente diferentes da distribuição normal. Relativamente as 
correlações entre a %MG de Siri e Brozek medidas por LipoTool2010® 
com %MG medida por BCM®, podemos dizer com confiança de 99% que 
as correlações são significativas (p=0,000) e as associações positivas e 
moderadas (R=0,712). Conclusões: Não se pode concluir qual dos métodos 
é mais fiável na medição da %MG, pois não se compararam com o golden 
standard -DEXA. A correlação entre as %MG apuradas pelo LipoTool2010® 
e BCM® são significativas e a sua associação moderada e positiva, pelo 
que em indivíduos que apresentam contra -indicações para avaliação da 
CC por IBE ou na ausência deste equipamento a avaliação do EN através 
da medição de pregas cutâneas conjugados com dados analíticos é uma 
mais -valia.

PO -SA107 

ESTUDO LONGITUDINAL DE AVALIAÇÃO POR BIOIMPEDÂNCIA DO ESTADO 
DE VOLÉMIA NUMA POPULAÇÃO EM HEMODIÁLISE

Rui André Silva (1); João Aniceto (1)

(1) Nephrocare Évora / Nephrocare / Évora / Portugal

Introdução: A determinação do peso seco nos doentes em hemodiálise 
(HD) é um desafio constante e necessita de uma integração de múltiplos 
dados, maioritariamente subjectivos. Assim, um estado de volémia 
adequado é de difícil execução, no entanto é um parâmetro essencial 
para uma correcta adequação e determinante na morbilidade e morta-
lidade dos doentes. Nos últimos anos, a utilização da avaliação por 
bioimpedância permitiu uma melhor caracterização do estado volémico 
na população em hemodiálise. Métodos: Durante 9 meses, procedeu -se 
à avaliação do estado volémico de uma população em programa crónico 
de HD, através do Body Composition Monitor (BCM), definindo -se como 
sobrecarga de volume (SV) um rácio overhydration -to -extracellular water 
(OH/ECW) > 0,15. As medições foram efectuadas antes da sessão de 
diálise midweek. Resultados: Foram efectuadas 642 medições com BCM 
em 130 doentes, 69 do sexo masculino (53,1%), idade de 72±12 anos, 
33 diabéticos (25,4%) e com índice massa corporal (IMC) de 25,4±5,6. 
Durante o período em estudo 50 doentes (38%) obtiveram pelo menos 
uma medição com estado de SV. Houve 140 medições em que se 
verificou estado de SV, obtendo -se uma associação significativa com 
a presença de diabetes (36% vs 23%, p = 0,002), IMC (22,7±4,0 vs 
26,1±5,6, p < 0,001), pressão arterial sistólica (139±25 vs 128±50, p < 
0,001) e entre a diferença relativa entre o peso pré -diálise e o peso 
seco definido pelo clínico (5,0% vs 3,8%, p < 0,001). Não se registaram 
associações significativas entre o estado de SV e a idade, género e 
pressão arterial diastólica. Na avaliação longitudinal verificou -se que 
na 1º medição 33 doentes (25,4%) estavam num estado de SV, enquanto 
na última medição 28 (21,5%) se encontravam nessa condição, tradu-
zindo uma redução relativa de 15%. Apesar de não haver diferenças 
significativas nas pressões arteriais, registou -se uma diminuição no 
número de doentes que necessitava de anti -hipertensores, nomeada-
mente enalapril 20mg (24% vs 12%), nifedipina 30 mg (26% vs 13%) 
e clonidina 0,15 mg (10% vs 4,6%). Conclusões: Tal como noutros 
estudos publicados, a prevalência de doentes em HD com estado de 
SV é alta, atingindo no nosso estudo 38% dos doentes pelo menos 
numa medição. A associação significativa de SV com a presença de 
diabetes ou aumento da pressão arterial sistólica, factores importantes 
de morbilidade e mortalidade realçam a importância do estado volémico 
dos doentes na adequação da diálise. Apesar de aqueles com SV 
corresponderem ao grupo dos que dificilmente cumprem os objectivos 
definidos pelos clínicos no que respeita ao peso seco, verificou -se uma 
diminuição do estado de SV entre a primeira e última medições com 
BCM, o que coloca esta metodologia de avaliação numa ferramenta útil 
de apoio aos clínicos. Apesar de não haver alteração nos valores de 
pressão arterial houve uma diminuição do consumo de anti -hipertensores, 
o que logicamente traduz benefício económico.

PO -SA108 

O ÍNDICE DE COMORBILIDADE DE CHARLSON É UM PREDITOR 
INDEPENDENTE DE CALCIFICAÇÃO VASCULAR NOS DOENTES EM 
HEMODIÁLISE

André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Anabela Malho (1); Ana Paula Silva (1); Elsa Morgado 
(1); Pedro Leão Neves (1)

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

Introdução e Objectivos: O Índice de Comorbilidade de Charlson (ICC) 
tem sido descrito como um forte preditor de sobrevida nos doentes que 
iniciam hemodiálise. A calcificação vascular é um marcador bem conhecido 
de eventos cardiovasculares e morte nos doentes em hemodiálise. O 
objectivo deste estudo foi analisar a utilidade do ICC como preditor de 
calcificação vascular. Material e métodos: Analisaram -se prospectivamente 
durante 12 meses todos os doentes de uma unidade de diálise em 
tratamento há mais de 3 meses a 31 de Janeiro de 2009. O score do ICC 
foi calculado para cada doente no início da dialise após avaliação das 
comorbilidades utilizando a codificação ICD -9. Os doentes foram 
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classificados em 2 categorias de acordo com a mediana do score do ICC 
(ICC1 <4; ICC2 ≥ 4). A calcificação vascular foi avaliada pelo Score de 
Adragão a partir das radiografias obtidos durante 2009. Os parâmetros 
laboratoriais de inflamação, estado nutricional, anemia e dados da terapia 
intra e extradialítica também foram registados. Resultados: Seguimos 
169 doentes do sexo masculino (63,3%), com média de idade de 61,87 
± 16,32 anos em hemodiálise há 73,26 ± 112,14 meses. Os doentes ICC1 
apresentaram maior tempo de hemodiálise (197,27 ± 64,70 vs 568,34 ± 
44,77 meses; p <0,05), um melhor Score de Adragão (1,63 ± 1,88 vs 2,96 
± 2, 43, p <0,05) e maior Pi (4,76 ± 1,53 vs 4,04 ± 0,97, p <0,05). Não 
foram encontradas diferenças entre os dois grupos quanto à PCR, albu-
mina, CaxPi, PTH, terapia com vitamina D e Kt/V. Num modelo de regressão 
logística, após ajuste para a PCR, sexo, Pi e PTH os doentes ICC2 no 
início do estudo apresentaram um risco 2,8 vezes maior para desenvol-
vimento de calcificação vascular (p = 0,018). Finalmente, um score de 
calcificação vascular ≥ 2 representou um risco 1,3 vezes maior de eventos 
cardiovasculares (p = 0,012). Conclusões: Na nossa população, um maior 
Índice de Comorbilidade de Charlson no início da hemodiálise prediz 
independentemente calcificação vascular e, consequentemente, eventos 
cardiovasculares adversos.
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HEMODIÁLISE NOCTURNA: EXPERIÊNCIA NUM CENTRO

Ana Rita Martins (1); Lúcia Parreira (1); Ana Mateus (1); Ana Duque (1); Pedro Carreira (1); 
Ilídio Rodrigues (1)

(1) NephroCare Portugal / Centro de Hemodiálise do Barreiro / Barreiro / Portugal

Apesar dos avanços na terapêutica dialítica registam -se elevadas taxas 
de morbilidade, mortalidade, precária qualidade de vida e custos ele-
vados. Descrevemos a experiência de um programa de diálise longa em 
Portugal. Um grupo de 14 doentes, sob HDF (12h/sem) integraram por 
opção própria, um programa de HDF longa noctuna (tempo médio 18.45h/
semana), com filtro de polisulfona, área 1,5 m2, Qd 275 mL/m, 
Qb275mL/m, dialisante HCO3 32 meq/L Ca+ 3, NA 138, K 2, glucose 100 
mg/L. Avaliou -se a mortalidade, morbilidade, perfil hipertensivo, doença 
mineral óssea, anemia, eficácia de diálise e nutrição. Utilizou -se teste 
t Student para comparar médias e teste Q2, software SPSS versão 19. 
Foram tratados 14 doentes, 5 homens, 1 raça negra, 1 com diabetes 
mellitus, com média de idades 53,14 ± 10.34 anos. A serologia viral 
relevante em hemodiálise é negativa. Três dtes com doença cardiovas-
cular conhecida e cinco dtes em lista activa para transplante. A média 
de tempo de TSFR dos dtes quando iniciaram HDF longa nocturna era 
7,43 ±4,7 anos. O tempo de seguimento médio neste programa foi 10,07 
± 2,92 meses. Ninguém abandonou o programa, 1 dte morreu e 1 foi 
transplantado. A taxa de mortalidade foi 12,5% e a de morbilidade 
0,125%. Não houve intercorrências intradialiticas graves nem falência 
de acesso vascular. Em todos os dtes houve melhoria da eficácia da 
diálise (eKt/v 4,64 ± 0,695 vs 6,11 ± 0,849 semanal, p 0,000). Não se 
registou diferença nos valores médios de Hg (11,51 ± 0,799 vs 11,28 ± 
0,744 gr/dl, pns) e de Htc (35,57 ± 2,3 vs 34,32 ± 2,3 %, pns), no 
entanto houve redução significativa de consumo de agente estimulador 
da eritropoiese (121,05 vs 80.72 UI/kg/s, p 0,000). Também o consumo 
de ferro reduziu (40,36 ± 25,306 vs 34,05 ± 37,94 mg/sem, pns). Os 
valores de ferritina pre e pós HDF longa apresentaram diferença esta-
tística significativa (434,20 ± 305,20 VS 392,91 ± 162,32 ng/ml, p 0,003). 
Todos os dtes melhoraram parâmetros nutricionais (valores médios 
nPCR 1,118 ± 0,06 vs 1,209 ± 0,662 g/Kg/d, p 0,000) e mantiveram 
valores similares de peso seco (68,91para 68,84 Kg, pns). Houve aumento 
significativo da calcemia (8,23 ± 0,746 vs 8,916 ± 0,413 mg/dl, p 0,001), 
redução da fosfatemia (4,759 para 4,462 mg/dl), associada a suspensão 
de quelantes de fósforo em 4 dts e redução do número em 3 dts, sem 
diferenças no valor de PTH. A Pressão de Pulso foi significativamente 
diferente (63,54 ± 17,29 vs 67,61 ± 15,89 mmHg, p 0,035), assim como 
a PAD pré e pós HDF longa (71,93 ± 7,39 vs 62,05 ± 13,63 mmHg, p 
0,014). No final do estudo em todos os dts foi reduzido o consumo de 
terapeutica hipotensora (1,93 ± 1,38 vs 1,29 ± 1,069, p 0,045). Da ava-
liação dos Ecocardiogramas salienta -se uma redução dos valores da 
massa ventricular e da parede posterior. O programa de HDF longa 
nocturna teve boa adesão, permitiu uma melhoria da eficácia dialítica, 
do controle da PA, dos parâmetros nutricionais e marcadores inflama-
tórios, com redução do consumo de estimulador da eritropoiese, de 
terapêutica hipotensora e de quelantes do fósforo.
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COMO SE CHEGA AOS 100 ANOS EM HEMODIÁLISE

Patricia Branco (1); Luis Filipe Carvalho (1); Reimão Pinto (1); Augusta Gaspar (1)

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

O envelhecimento da população tem feito com que os doentes sob 
terapêutica de substituição da função renal sejam cada vez mais idosos. 
Eis que temos então doentes a atingir os 100 anos em terapêutica 
dialítica. Sabendo que mesmo na população em geral este ainda é 
um acontecimento pouco comum, é de notificar o caso de uma doente 
em hemodialise. Trata -se de uma doente, que fez 100 anos em Nov/2011 
e que se encontra em técnica dialítica há 11 anos. Como patologia 
associada apresenta cardiopatia hipertensiva, fibrilhação auricular sob 
terapêutica antiagregante plaquetária. Etiologia da doença renal crónica 
– nefrite túbulo -intersticial crónica associada a infeções urinárias. 
Iniciou hemodiálise programada por fístula arteriovenosa distal que 
mantém e nunca foi submetida a nenhuma intervenção. Nos 1ºs anos 
fez hemodiálise de baixo -fluxo, de 2004 a 2008 de alto -fluxo e desde 
então está em hemodiafiltração on -line. Foi sempre aderente à tera-
pêutica dialítica e medicamentosa prescrita. Apenas teve dois inter-
namentos por quadro de infeção respiratória e fibrilhação auricular 
com resposta ventricular rápida. Na realidade é uma doente com baixo 
peso, não faz atualmente estimulantes da eritropoiese e não faz que-
lantes do fósforo. Tem afeção dos órgãos dos sentidos de acordo com 
a sua idade, hipoacusia e baixa acuidade visual corrigida com lentes, 
mantém -se autónoma nalgumas atividades da vida diária, apresenta 
alterações do sistema músculo -esquelético com doença degenerativa 
artrósica e também relacionada com a sua doença renal crónica, que 
dificultam a sua deambulação. Do ponto de vista cognitivo tem -se 
mantido estável com alterações discretas, mais visíveis em situação 
de doença aguda e atribuídas à senilidade. A sua longevidade tem a 
ver com certeza com um património genético favorável e o facto de 
fazer hemodiálise não parece ter atuado negativamente na sua 
sobrevivência.
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FISTULA ARTERIOVENOSA E ASCITE UMA RELAÇÃO IMPROVÁVEL

João Tavares (1); Vera Romão (1); Suzana Calretas (1); Arsénio Santos (1); Rui Alves (2); 
Rui Santos (1); José Nascimento Costa (1)

(1) Serviço de Medicina Interna / CHUC / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / CHUC / Coimbra / Portugal

As complicações cardiovasculares são a principal causa de morte nos 
doentes renais crónicos. Nos últimos anos, foi reconhecida a importância 
das fístulas arteriovenosas (FAV) na fisiopatologia da hipertensão pul-
monar (HP) e da insuficiência cardíaca. Homem de 53 anos, admitido 
por ascite, dispneia e edema dos membros inferiores com 1 mês de 
evolução, com suspeita de cirrose hepática. Antecedentes de doença 
poliquística do adulto com início de hemodialise em 1996 por FAV 
rádio -cefálica; transplantado renal em 2001; disfunção crónica do enxer-
to desde 2006 e colestase desde 2007. Hábitos etilicos de 40g/d até 
há 3 meses. Imunossupressão com everolimus e prednisona. Exame 
objectivo: sopro sistólico; abdómen com circulação colateral e ascite; 
edema dos membros inferiores; FAV no membro superior esquerdo, 
com sopro e frémito, e dilatações aneurismáticas exuberantes Do 
estudo complementar destaca -se: creatinina 4x limite superior do normal 
(LSN); BNP 13x LSN; γGT 3x LSN, bilirrubinas normais. Estudo do 
metabolismo do ferro, alfa1 antitripsina, marcadores virais e estudo 
da auto -imunidade negativo/normal. Gradiente sero -ascítico de albumina 
>1.1. Ecografia abdominal com doppler: Fígado de dimensões aumen-
tadas, contornos lobulados e eco -estrutura heterogénea, vasos sem 
alterações sem alterações. Ascite Avaliação de pressões portais: Normal 
Biópsia hepática: nodulação hepática sem fibrose, sugerindo dificul-
dades do fluxo vascular. Excluída hepatopatia a justificar o quadro. 
Prosseguindo o estudo, realizou: Ecocardiograma: Alargamento severo 
do ventrículo esquerdo e ligeiro da aurícula direita e esquerda. VE 
com função sistólica conservada, com hipertrofia ligeira das paredes. 
VD com compromisso moderado da função sistólica. Insuficiência mitral 
ligeira e tricúspide com insuficiência ligeira -moderada. Gradiente VD/
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AD – 74mmHg Cateterismo cardíaco: HP de alto débito Estávamos 
portanto perante um caso de HP. Quanto à sua etiologia? A FAV! A 
FAV é fundamental para a terapêutica do doente renal terminal, vários 
estudos têm vindo a por em causa a sua inocuidade, nomeadamente 
no que toca à predisposição/génese/agravamento de patologia cardio-
vascular, como a hipertensão pulmonar e a insuficiência cardíaca de 
alto débito. Na génese da hipertensão pulmonar têm sido implicados 
vários mecanismos como a disfunção endotelial, a microcalcificação 
vascular pulmonar, embolização crónica por microbolhas da diálise e 
o estado de alto débito por anemia e/ou shunt arteriovenoso iatrogé-
nico. Ainda que ambas as patologias sejam multifactoriais, Amin et al, 
Yigla et al e Tarrass et al demonstraram a elevada prevalência de HP 
em doentes portadores de fístula arteriovenosa, sendo a sua implicação 
na doença reforçada pelo trabalho de Nakhoul et al. que constatou 
que o encerramento ou redução cirúrgica da fístula arteriovenosa 
condiciona uma diminuição nos valores da pressão sistólica da artéria 
pulmonar.
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VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE 
– ANTECIPAÇÃO DE ALTERAÇÕES COM RECURSO A BIOIMPEDÂNCIA 
MULTIFREQUÊNCIA

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

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

Introdução e objectivos: A insuficiência renal crónica e o estado 
de uremia está associado a inflamação e desnutrição nos doentes 
em hemodiálise. Adicionalmente, a volémia e hiperhidratação nesta 
população estão relacionadas com complicações cardiovasculares. 
Estes parâmetros podem ser determinados, de forma validada, 
seriada, não invasiva, através da avaliação por bioimpedância (BIA) 
multifrequência. Este método permite ainda identificar e antecipar 
alterações evolutivas da composição corporal. Este estudo pretende 
avaliar a variação longitudinal da composição corporal e do estado 
de hidratação numa população de doentes prevalentes em HD. 
Métodos: Desenvolvemos um estudo longitudinal, prospectivo, e 
não interventivo, numa população de doentes prevalentes em HD. 
Foram realizadas determinações trimestrais de BIA. O estado de 
hiperhidratação (HH) foi definido como uma relação hiperhidratação(L)/
volume extracelular (ECW) superior a 15%. Foram ainda avaliados 
marcadores serológicos de nutrição, inflamação, e volémia. Resul-
tados: Foram estudados um total de 30 doentes seleccionados 
aleatoriamente, com pelo menos três determinações de BIA (F - 
46,7%; idade= 58,2±15,9 anos; IMC 26,6±7,4 Kg/m2; diabetes 26,7%; 
HTA - 73,3%; HCV - 30%; HBV - 6,7%; HIV – 20%). Tempo mediano 
de permanência em HD era de 19,9 meses [IQR 5,2 -55,6]. O tempo 
médio entre avaliações foi de 4,8±0,6 e 7,8±1,5 meses (T0 -T3 e 
T0 -T6, respectivamente). Nove doentes (30%) encontravam -se 
hiperhidratados à primeira avaliação (T0). Estes apresentavam TAsis-
tólica (147,8±18,5 vs 126,6±19,8 mmHg, p -.01) e valores de Pro -BNP 
mais elevados (12315 [IQR 2494 -21345] vs 1521[IQR 1127 -3968]pg/
mL, p -.014), assim como uma relação água extracelular/intracelular 
superior (1,16±0,15 vs 0,95±0,17, p -.003). Não se encontraram dife-
renças relativas à idade, género, tempo em HD, TAdiastólica, água 
corporal total, água extracelular ou intracelular, ou nos parâmetros 
de adequação. Contrariamente, o índice de massa magra era inferior 
nesta população (11,7±3,0 vs 9,99±0,87 Kg/m2, p -.02), sem diferenças 
no índice de massa gorda, ou nos marcadores sistémicos de nutri-
ção/inflamação. Aos 6 meses (T6), 30% dos doentes HH atingiram 
a normohidratação, e apenas um comutou de normo - para hiperhi-
dratado. Longitudinalmente, constatou -se um aumento no índice 
de massa magra dos doentes hiperhidratados em T0 (9,9±0,87 vs 
10,0±1,87 vs 11,5±2,2), embora não significativo. Não se encontraram 
outras variações significativas nos restantes parâmetros estudados, 
nomeadamente nos valores de albumina, proteina C reactiva, fer-
ritina, ou índice de massa gorda. Conclusões: A determinação 
longitudinal por BIA permite identificar variações na composição 
corporal que poderão antecipar a variação dos marcadores nutri-
cionais, inflamatórios, e de volémia até agora utilizados. Adicio-
nalmente fornece valores objectivos e normalizados de volémia e 
nutrição.
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FGF -23 COMO FATOR DE RISCO DE CALCIFICAÇÃO VALVULAR 
EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL LIGEIRA A MODERADA

Ana Paula Silva (1); Ana Pinho (1); André Fragoso (1); Pedro Sousa (3); Ana Camacho (3); 
Nelson Tavares (3); Claudia Silva (2); Nélio Santos (2); Marilia Faísca (1); João Ataíde (2); 
Ilidio Jesus (3); Pedro Neves (1)

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

Os mecanismos que conduzem à calcificação cardiovascular, na doença 
renal crónica, são múltiplos e complexos. A regulação da calcificação 
é feita através do balanço entre inibidores e ativadores da transcrição 
fenotípica da qual resulta a produção de células semelhantes aos 
osteoblastos. Neste mecanismo o FGF -23 poderá ser um marcador 
da calcificação mesmo nas fases mais precoces da doença renal 
crónica. O objectivo do nosso estudo foi avaliar a possível relação 
dos novos marcadores de risco vascular com o risco de calcificação 
da válvula mitral em diabéticos tipo 2 com doença renal ligeira a 
moderada. Foram incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f=18, m=32), com 
idade média de 66,9 anos, e com filtrado glomerular médio estimado 
(TGFe) de 50 ml/min. Foram excluídos doentes com história de doença 
reumática ou valvulopatia. Foram analisados vários parâmetros labo-
ratoriais entre os quais: o metabolismo mineral (fósforo, cálcio, PTH, 
FGF -23, 25 (OH) D), stress oxidativo (manolaldeido), insulino-
-resistência (HOMA -IR) e a inflamação (IL6). A morfologia da valvula 
mitral foi avaliada usando -se o score de pontuação ecocardiográfico 
de Wilkins Os doentes foram divididos em 3 grupos de acordo com 
o score de Wilkins (G1 (score ≤ 4, n=14), G2 (score =5 a 6, n=15) e 
G3 (score ≥7, n= 21). Utilizou -se a ANOVA para comparar as distri-
buições das variáveis entre os grupos, o modelo de regressão múltipla 
para avaliar os factores preditivos e na análise da sensibilidade e 
especificidade dos fatores aplicou -se a curva ROC. Houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os três grupos, tendo o G3 valores 
mais elevados de: manoaldeído (p=0.013), IL6 (p= 0.001), PTH (p= 
0.0001), FGF -23 (p=0.0001) e valores inferiores de vitamina D 
(p=0.004). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos nas restantes variáveis. Num modelo de regressão linear 
múltiplo o FGF -23 mostrou uma relação positiva com o score de 
Wilkins (R=0.895, p=0.0001). O FGF -23 mostrou ser preditivo da 
calcificação (curva AuROC = 0.984 p=0.0001). No nosso estudo o 
FGF -23 apresenta uma forte correlação com a calcificação valvular 
tendo ainda um alto valor preditivo da mesma, em doentes diabéticos 
com doença renal ligeira a moderada. Serão necessários novos estudos 
para avaliar se o FGF -23 é um factor ou um marcador de risco de 
calcificação.
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APRESENTAÇÃO INVULGAR DE HIPERPARATIROIDISMO NA DRC: 
CASO CLÍNICO.

Marco Mendes (1); Dulce Carvalho (1); Carina Ferreira (1); Anibal Ferreira (1); Fernando 
Nolasco (1)

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

Introdução: O Hiperparatiroidismo (HPTH) pode ser classificado como 
primário ou secundário. O enquadramento etiológico do HPTH nem 
sempre é linear no doente com DRC sendo o seu rastreio essencial 
no seguimento destes doentes. Classicamente o diagnóstico é sugerido 
por hipercalcemia assintomática ou alterações da densidade óssea, 
mas a sua apresentação pode ser atípica. Caso: Os autores apresentam 
o caso de uma doente de 80 anos, caucasiana, hipertensa, internada 
para indução dialítica, por DRC por provável NTI crónica litiásica 
(nefrectomia por litíase aos 54 anos) associado a GESF secundaria. 
À entrada da doente, salientavam -se nódulos subcutâneos dolorosos 
ao nível dos membros inferiores, bem como deformação da clavícula 
esquerda, que a doente relacionava com traumatismo 3 meses antes. 
Por episódios de lipotímia, a doente realizou TC -CE que evidenciou 
crânio com heterogeneidade difusa, esboçando múltiplas lesões líticas 
infracentimétricas. Do restante estudo complementar destacam -se 
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imunoelectroforese e doseamento de cadeias leves livres normais; 
Ca: 9,2 mg/dl; Pi: 4,5 mg/dl; iPTH >2500 pg/ml. A ecografia parati-
roideia mostrou em topografia inferior ao pólo inferior do lobo direito 
e esquerdo da tiróide imagens nodulares de características sólidas 
hipoecogénicas (20×9 mm à direita) e a cintigrafia marcada com 
Sestamibi revelou tecido paratiroideu hiperfuncionante abaixo do 
pólo inferior direito da glândula tiroideia. Paralelamente, procedeu-
-se ao estudo da deformação óssea apresentada, sendo que a AngioTC 
mostrou lesão óssea, semiologicamente benigna. Por apresentar 
placas e nódulos centimétricos eritematovioláceos, e dolorosos à 
palpação na região pré -tibial e face interna das coxas foi efectuada 
biopsia cutânea que mostrou paniculite calcificante. Admitiu -se HPTH 
primário com tumor de Brown secundário e calcifilaxia. Com o tra-
tamento instituído, hemodiálise, sevelamero e cinacalcet, a PTH 
desceu para 1064pg/ml. Discussão: O HPTH, apesar de tendencial-
mente assintomático, quando não tratado é responsável por compli-
cações sistémicas graves tais como osteíte fibrosa quística (com 
eventual tumor de Brown), calcificações vasculares, litíase e nefro-
calcinose, entre outros. A calcifilaxia associa -se a uma elevada mor-
bilidade e mortalidade devendo ser tratada de forma agressiva. A 
evolução do quadro clínico e analítico é essencial para uma correcta 
opção terapêutica, a qual ainda inclui a paratiroidectomia no trata-
mento do HPTH refractário.
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ALPORT SYNDROME: CLINICAL AND MOLECULAR STUDY OF PORTUGUESE 
FAMILIES – PRELIMINARY RESULTS

Maria João Sá (1); Susana Alves (2); Filipa Carvalho (2); João Paulo Oliveira (1); Alport 
syndrome Collaborative Study (3)

(1) Dept de Genética e Unid I&D em Nefrologia (FCT725) / FMUP / Porto / Portugal
(2) Dept de Genética / FMUP / Porto / Portugal
(3) on behalf of the / Alport syndrome Portuguese Collaborative Study / Portugal

Introduction: Alport syndrome (AS) is a hereditary nephropathy caused 
by mutations in genes coding for alpha -chains of type IV collagen, a 
major component of the glomerular basement membrane (GBM). Most 
mutations (~85%) involve COL4A5 gene in X -chromossome. The remain-
ders occur in COL4A3 and/or COL4A4 genes, located in chromosome 
2. It has been proposed that in a patient with hematuria, diagnosis 
of AS can be made by association of three of the following clinical 
features: family history of hematuria with or without chronic kidney 
disease; high -tone sensorineural hearing loss; typical ophthalmological 
signs; characteristic GBM changes (Flinter,1988). Aim: To characterize 
the clinical phenotype and the genetic pathology of Portuguese families 
with AS. Patients and methods: Eighty patients of 51 different families 
with clinical diagnosis of AS were enrolled. Demographic and clinical 
data, focusing on family history, renal, audiologic, ocular and ultra-
structural features of AS, were reported by their nephrologists. Genomic 
DNA was extracted from peripheral blood lymphocytes of 51 index 
cases and the entire coding region of COL4A5 gene was screened for 
pathogenic mutations by polymerase chain reaction -based direct 
sequencing. MLPA analysis was performed to screen for large COL4A5 
gene deletions/duplications. Direct sequencing of COL4A3 and COL4A4 
genes was performed in COL4A5 -negative families. Pathogenicity of 
novel mutations was evaluated with bioinformatic tools, population 
screening and/or family segregation studies. Results: Clinical evaluation 
of the 4 classic criteria of AS was obtained only in 23% (18/80) of 
participants. Twenty two percent (4/18) of patients developed 4 clinical 
criteria. Positive family history was reported by 84% (62/74) of patients. 
Seventy four percent (53/72) of patients manifest hearing loss. Typical 
ocular features were observed in 20% (9/46) of examined patients. 
Ultrastructural findings suggestive of AS were present in 97% (29/30) 
of renal biopsies. COL4A5 mutations were identified in 41% (21/51) 
and COL4A3 and COL4A4 mutations in 4% (2/51) of families. Discus-
sion: Mutation detection rate may be increased in the presence of 
family history and/or clinical signs in the index case that might strongly 
suggest AS. Screening of extra -renal manifestations should be system-
atically pursued. Molecular analysis of COL4A5, COL4A4 and COL4A3 
genes enabled non -invasive diagnosis and precise genetic counseling 
in many families, rendering preventive reproductive options, as prenatal 
diagnosis and preimplantation genetic diagnosis, available for couples 
at risk.
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SÍNDROME NEFRÓTICO: UMA ETIOLOGIA A NÃO ESQUECER

Ana Farinha (1); Sérgio Janeiro (2); Lúcia Parreira (1); José Assunção (1); José Vinhas (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar de Setúbal / Setúbal / Portugal
(2) Serviço de Medicina / Centro Hospitalar de Setúbal / Setúbal / portugal

O síndrome nefrótico é uma forma de apresentação de doença glomerular 
caracterizada por proteinúria superior a 3,5g/24h, hipoalbuminémia, edema, 
hipercolesterolémia e lipidúria. O diagnóstico é clínico e em algumas situações 
a história clínica permite presumir uma etiologia para a glomerulopatia em 
questão. Os autores descrevem o caso de um homem de 59 anos, com ante-
cedentes de diabetes mellitus tipo 2 com 3 anos de evolução, sob antidiabéticos 
orais, nefrectomia esquerda pós -agressão por arma de fogo há 30 anos, taba-
gismo e alcoolismo crónicos. Recorreu ao Serviço de Urgência por fibrilhação 
auricular com resposta ventricular rápida. Ao exame objectivo apresentava 
edemas generalizados, uma úlcera no pénis com cerca de 2 meses de evolução 
e adenopatias inguinais indolores. Nas análises realizadas à entrada apresentava 
de relevante Sódio 122mmol/dL, Creatinina 2,6mg/dL e Ureia 174mg/dL (função 
renal normal em 2008). Durante o internamento surge um rash cutâneo no 
tronco, regiões palmares e agravamento da anasarca. No estudo deste quadro, 
o doente apresentou analiticamente albuminémia 0,6g/dL, proteinúria de 24h: 
12g e agravamento da função renal (creatinina 4,13mg/dL), serologias para HIV 
negativas, HBV Ag HBs positiva, Anti -HBs negativo, AntiHBc positiva, AntiHBe 
positiva, carga viral 4milhoes cópias, HCV negativa, VDRL, TPHA e IgM sífilis 
positivos e estudo de auto -imunidade (ANA, ANCA e anti -GBM) negativo. Fez 
ecografia abdominal a salientar fígado com provável esteatose, rim direito com 
hipertrofia compensadora e ascite. Fez ainda ecocardiograma transtorácico sem 
alterações. Admitiram -se os diagnósticos de sífilis secundária, hepatite B e 
síndrome nefrótico. Por apresentar rim único, não se procedeu a biopsia renal. 
O doente iniciou penicilina benzatínica, inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina, terapêutica diurética e albumina humana com perda de peso de 
9,5Kg em uma semana, redução da proteinúria e normalização da função renal 
(creat 0,76 mg/dL) sem outro tratamento. Não iniciou terapêutica para Hepatite 
B que ficou em estudo na consulta de hepatologia. Esta melhoria clínica apenas 
com tratamento da sífilis afastou hipóteses diagnósticas de nefropatia diabética 
e glomerulosclerose segmentar e focal secundária a rim único. Presumiu -se 
assim uma glomerulopatia membranosa secundária a infecção por Treponema 
pallidum, uma etiologia rara hoje em dia, mas a não esquecer.
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DOENÇA DE CADEIAS LEVES NUM DOENTE COM DUAS NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS

Carina Andrade (1); Sofia Rocha (2); Josefina Santos (2); Luísa Lobato (2); António 
Cabrita (2)

(1) Medicina Interna / Hospital Pedro Hispano / Matosinhos / Portugal
(2) Nefrologia / Centro Hospital do Porto / Porto / Portugal

Introdução: A gomerulosclerose nodular pode ser a representação histológica 
de várias entidades, incluindo o mieloma múltiplo. A micose fungóide é 
uma neoplasia de células T que se pode associar a nefropatias, nomeada-
mente nefropatia de IgA, membranosa, glomerulosclerose segmentar e focal 
e glomerulopatia imunotactóide. Estão descritos casos de associação destas 
neoplasias, em que a micose fungóide precede o mieloma múltiplo, o que 
suporta a hipótese desta predispor ao desenvolvimento de alterações da 
proliferação das células B. Caso Clínico: Homem de 66 anos, com hipertensão 
arterial, dislipidemia e hiperuricemia. Alterações tróficas palmares e plantares 
com 1 ano de evolução. Clínica com 2 meses de evolução de astenia, dispneia 
de esforço e edemas. Ao exame objetivo de destacar hiperqueratose palmar 
e plantar bilateral, com placas descamativas acinzentadas. Dos exames 
complementares: insuficiência renal aguda (ureia 71 mg/dL; creatinina 1,83 
mg/dL), proteinúria 11,46 g/24h, albuminúria 57 mg/24h, albumina sérica 3,6 
g/dL, proteínas totais 6,1 g/dL, hemoglobina 12,5 g/dL, perfil lipídico normal, 
microhematúria, fator reumatóide 45,4 UI/mL; ANCAs e Anti -dsDNA negativos, 
rins de tamanho e estrutura normais, complemento normal, electroforese 
de proteínas séricas com pico monoclonal IgG/Kappa com relação Kappa/
lambda aumentada, imunofixação de proteínas urinárias com 2 bandas 
monoclonais, uma correspondente a eliminação de uma imunoglobulina 
IgG/K e outra de cadeias leves Kappa livres. A biópsia de medula óssea 
mostrou 15,7% de plasmócitos, citometria de fluxo com 5% de plasmócitos, 

Nefro - 26-1 - MIOLO.indd   114Nefro - 26-1 - MIOLO.indd   114 14-03-2012   15:52:2114-03-2012   15:52:21



Port J Nephrol Hypert 2012; 26(1): 71-124    115

CMYKP

26th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

destes, 98% com características fenotípicas anormais. A biopsia renal revelou 
doença de cadeias leves Kappa. A biópsia das lesões cutâneas mostrou 
achados compatíveis com micose fungóide psoriasiforme. Conclusão: Realça-
-se a importância da sistematização dos dados clínicos para formulação das 
hipóteses de diagnóstico e orientação da investigação. Estamos perante um 
caso de glomerulosclerose nodular, micose funfóide e mieloma múltiplo, 
uma associação rara de duas neoplasias hematológicas aparentemente dis-
tintas, cada uma com potencial de induzir nefropatia.
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PLASMAFERESE: 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA NUM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Rita Gouveia (1); Cristina Outerelo (1); Pedro Cruz (1); Pedro Bravo (1); Cristina Santos (1); 
Aura Ramos (1)

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

Introdução: A plasmaferese (PF) é um técnica de depuração extracorporal 
providenciada pela Nefrologia mas com indicação também em doenças de 
outros foros. Os autores propõem uma revisão das indicações, resultados 
e complicações da técnica. Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes 
submetidos a plasmaferese entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Janeiro de 
2012 no Hospital Garcia de Orta. Foram pesquisadas as indicações, tipo de 
plasmaferese efectuada, resultados e complicações. Resultados: No período 
estudado foram efectuadas 80 sessões de PF em 11 doentes: 2 por doença 
nefrológica, 4 por doença hematológica, 2 por doença reumatológica, 1 por 
doença neurológica e 1 por intoxicação por paraquat. Todas as plasmafereses 
foram efectuadas através de filtro. Quatro doentes foram submetidos à 
técnica por microangiopatia trombótica, apenas uma das quais com atingi-
mento renal e outra secundária a doença neoplásica. Nestes casos a reposição 
de volémia foi efectuada com plasma fresco congelado com rápida melhoria 
clínico -laboratorial. Observou -se apenas uma recidiva no caso da PTT secun-
dária a neoplasia. Dois doentes foram submetidos a PF por rim de mieloma. 
Num dos casos obteve -se melhoria da função renal para os valores de base. 
No outro caso não houve melhoria da função renal, mantendo -se o doente 
dependente de terapêutica de substituição da função renal. Do foro da 
reumatologia, efectuámos PF em dois casos de hemorragia alveolar (HA), 
uma associada a vasculite ANCA e outra a LES catastrófico. No primeiro 
caso verificou -se recidiva da HA motivando óbito, enquanto que no segundo 
se observou melhoria do quadro pulmonar. Num caso de tempestade tiroideia, 
o doente com resposta inclompleta aos anti -tiroideus de síntese foi submetido 
a PF de forma a obter estabilização clínica para posterior tiroidectomia. 
Relativamente à neurologia, efectuámos PF a um doente com miastenia 
gravis sem resposta à terapêutica standard. O doente apresentava defices 
neuromusculares com consequente insuficiência respiratória, quadro este 
que melhorou após PF. Descrevemos ainda um doente com intoxicação por 
paraquat que foi submetido a PF com melhoria. Com excepção das PF 
realizadas por microangiopatia trombótica, todas as restantes foram realizadas 
com reposição da volémia com solução de albumina. Com excepção de um 
dos casos de PTT, todos os outros foram adicionalmente submetidos a 
imunossupressão e/ou terapêutica dirigida à doença de base. Como com-
plicações descrevemos 2 casos de hemorragia (uma rectorragia em doente 
com pólipos intestinais e epistaxis) e 3 casos de infecção (3 casos de 
infecção urinária em doentes algaliados, um dos quais com sepsis associada). 
Conclusão: A PF é uma técnica útil, quer como primeira linha quer como 
terapêutica rescue, em doenças de vários foros, sobretudo naquelas atribu-
íveis a moleculas de elevado peso molecular, como sejam auto -anticorpos, 
complexos imunes e cadeias leves. Tem ainda algum papel em intoxicações 
por agentes de elevado peso molecular e/ou com elevado volume de 
distribuição.
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PANCREATITE AGUDA COMO EVENTO PRECURSOR DE SÍNDROME 
HEMOLÍTICO URÉMICO

Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Paulo Fernandes (1); José Lopes (1); Alice 
Fortes (1); José Barbas (1); António Gomes da Costa (1)
(1) Serviço Nefrologia e Transplantação Renal / Hospital Santa Maria / Lisboa / Portugal

O síndrome hemolítico -urémico(SHU)é uma microangiopatia trombótica 
cujos mecanismos fisiopatogénicos permanecem mal esclarecidos.Vários 
factores têm sido implicados no seu desenvolvimento, nomeadamente 

doenças auto -imunes, neoplásicas, infecciosas, fármacos e factores 
genéticos(deficiência ou inactividade da ADAMTS -13).Adicionalmente, a 
revisão da literatura revela casos esporádicos de pancreatite aguda como 
evento precursor de SHU(1).A resposta inflamatória sistémica associada a 
lesão aguda do pâncreas poderá estar envolvida no desenvolvimento de 
lesão endotelial e consequente agregação plaquetária observada. Os autores 
descrevem um homem de 30 anos, raça negra que recorre ao Serviço de 
Urgência(SU) por mal -estar geral, tosse com expectoração purulenta e dor 
abdominal tipo cólica, epigástrica, com algumas horas de evolução.Negava 
ingestão etanólica ou de fármacos e história de litíase biliar.A avaliação 
analítica não revelava alterações, tendo alta com o diagnóstico de síndrome 
gripal.Após 48h, por persistência dos sintomas recorreu ao SU constatando-
-se alterações analíticas e imagiológicas compatíveis com pancreatite 
(amilasémia 2510U/L;globosidade da região distal do corpo e cauda do 
pâncreas na TAC abdominal) e lesão renal aguda(PCr5,1mg/dl).Concomi-
tantemente, verificou -se a instalação progressiva de um quadro de anemia 
hemolítica microangiopática(esquizócitos, LDH4289U/l, haptoglobina30mg/
dl, plaquetas16000/mm3), mantendo a coagulação normal. Assumiu -se o 
diagnóstico de SHU, tendo sido submetido a plasmaferese e hemodiálise.
Manteve -se dependente de diálise durante 7dias, com recuperação completa 
da função renal posteriormente.Efectuou plasmaférese diária durante 7dias(e 
desmame adicional durante 10 dias) com melhoria progressiva dos parâ-
metros de hemólise, recuperação da anemia e trombocitopénia. Da inves-
tigação etiológica salientam -se serologias virais negativas, pesquisa de 
salmonela, leptospira interrogans e toxoplasma gondii negativa, hemocul-
turas negativas, anticorpos anti -citoplasma dos neutrófilos, anti -nucleares, 
anti -dsDNA e anti -cardiolipina negativos, anticoagulante lúpico fracamente 
positivo, β2 -glicoproteína negativa, C3 diminuído na fase aguda e normal 
posteriormente, C4 normal, imunofixação sérica normal, actividade ADA-
MTS13 normal.Na ecografia abdominal verificou -se ausência de litiase 
vesicular e de dilatação das vias biliares.A TAC toraco -abdomino -pélvica 
não revelou alterações. Conclui -se tratar -se de uma pancreatite aguda de 
possível etiologia viral, complicada com SHU. Este caso destaca o papel 
da pancreatite aguda como possível evento percursor da microangiopatia 
trombótica em causa -o SHU. Salienta a necessidade de ponderar esta 
complicação rara no decurso de uma patologia gastrointestinal com elevada 
prevalência. (1) Swisher KK et al,Pancreatitis preceding acute episodes of 
thrombotic thrombocytopenic purpura -hemolytic uremic syndrome:report 
of five patients with a systematic review of published reports.
Haematologica.2007,92:e94 -5.
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HIPERCALCEMIA – A PROPOSITO DE UM CASO CLINICO

Nuno Gonçalves Rodrigues (1); Joaquim Calado (1); Anibal Ferreira (1); Fernando 
Fonseca (2); Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: O hiperparatiroidismo primário (HPTp) caracteriza -se por hiper-
calcémia motivada pela produção autónoma da hormona paratiroideia 
(PTH). Apesar da maior parte do HPTp ocorrer de forma esporádica, numa 
minoria de casos tem sido associado a síndromes familiares. A investigação 
genética descrita na literatura evidencia uma marcada associação entre 
mutações no gene supressor HRPT2 e o carcinoma da paratiroide. O 
carcinoma da paratiroide é uma neoplasia pouco frequente, correspondendo 
a menos de 1% dos casos de HPTp. Manifesta -se por hipercalcemia severa 
e mais de 50% dos pacientes apresentarão doença renal ou óssea con-
comitante. Caso clínico: Homem de 70 anos, caucasiano, com seis irmãos 
e sem outros familiares directos. Da sua história clínica há a salientar 
doença renal crónica (DRC) ligeira (Creatinémia habitual de 1,6 mg/dl). 
Admitido no serviço de urgência (SU) por quadro com um mês de evolução, 
caracterizado por desorientação e lentificação psico -motora. A Tomografia-
-CE apenas revelou incipiente leucoencefalopatia microangiopática. Ana-
liticamente apresentava padrão de lesão renal aguda: creatinémia de 4,3 
md/dl; calcémia: 18 mg/dl e PTHi superior a 2500 pg/ml. A ecografia renal 
sem evidência de DRC ou de patologia obstrutiva. Diurese conservada. 
Iniciou terapêutica dirigida para a hipercalcémia (hidratação, corticoterapia, 
calcitonina, pamidronato, diuréticos e calcimiméticos) com ausência de 
melhoria clínica e laboratorial, pelo que, houve necessidade de iniciar 
terapêutica dialítica durante dez dias, suspensa após normalização da 
calcémia. Realizou ecografia e cintigrafia das paratiroides, que revelaram 
respectivamente formações nodulares e tecido hiperfuncionante. Foi 

Nefro - 26-1 - MIOLO.indd   115Nefro - 26-1 - MIOLO.indd   115 14-03-2012   15:52:2214-03-2012   15:52:22



116    Port J Nephrol Hypert 2012; 26(1): 71-124

CMYKP

26th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

submetido a paratiroidectomia parcial com o resultado anatomo -patológico 
de provável adenoma embora com invasão da cápsula. Foi feita a análise 
do gene HRPT2 com a detecção de uma variante potencialmente patogénica 
ainda não descrita na literatura (c.1184A>T;p.Gln395Leu). A biópsia óssea 
revelou grave doença óssea de elevada remodelação com predomínio da 
reabsorção. O doente teve alta clínica orientado para a consulta de 
Nefrologia. Actualmente (seis meses após a alta) encontra -se clinicamente 
bem, analiticamente salienta -se creatinémia de 2,4 mg/dl, calcémia normal 
(9 mg/dl) e PTHi de 45 pg/ml sem suplementação de cálcio. Radiologica-
mente sem evidência de metastização. Conclusão: Os autores pretendem 
com este caso clínico reforçar a forte associação entre mutações no gene 
HRPT2 e o carcinoma da paratiroide, tendo sido observada uma nova 
variante potencialmente patogénica, ainda não descrita na literatura. Neste 
contexto será ainda relevante estudar a família do doente.
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UMA DÉCADA DE ENDOCARDITE INFECCIOSA: CASUÍSTICA DO SERVIÇO 
DE NEFROLOGIA DO HSC DE 2001 A 2011

Margarida Branco (1); Ricardo Vizinho (2); Tiago Amaral (2); Margarida Gonçalves (2); 
Acácio Pita Negrão (2); Célia Gil (2); Ilídio Rodrigues (2); José Diogo Barata (2)

(1) Serviço de Medicina I / Hospital de Egas Moniz – CHLO / Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz – CHLO / Carnaxide / Portugal

A doença renal crónica sob hemodiálise (HD), tem sido reconhecida 
como factor de risco para o desenvolvimento de Endocardite infecciosa 
(EI). Nesta subpopulação a EI está associada a maior morbimortalidade 
do que na população geral. Realizámos uma revisão dos casos de EI 
no Serviço de Internamento do Hospital de Santa Cruz, de Janeiro de 
2001 a Dezembro de 2011, tendo sido identificados 34 internamentos 
com diagnóstico de saída de EI, sendo que 91% dos doentes tinham 
previamente o diagnóstico de doença renal crónica (DRC), e destes 
76% encontravam -se em programa de HD crónica. A idade média foi 
68,5 anos e houve predomínio do sexo feminino (56% dos casos). Na 
população hemodialisada, o acesso vascular era um cateter tunelizado 
(CLD) em 38% dos doentes, fístula arterio -venosa em 35%, prótese 
vascular em 23% e cateter provisório em 4%. Oito doentes não possuíam 
acesso vascular prévio, correspondendo aos doentes não dialisados 
previamente. A válvula cardíaca mais frequentemente afectada foi a 
válvula mitral (47% dos casos), com atingimento valvular aórtico em 
32% dos casos e de ambas em 6%; em 9% dos casos foi identificada 
vegetação na aurícula direita e em 6% dos casos o ecocardiograma 
não revelou vegetações, tendo o diagnóstico sido feito usando outros 
critérios clínicos e patológicos. O agente etiológico mais frequente foi 
o Staphylococcus aureus (29% dos casos) e houve 2 casos (6%) de 
Endocardite crónica a Coxiella burnetti. Em 12% dos casos foi realizada 
cirurgia cardíaca. Na população estudada a mortalidade foi de 18%. 
Dos doentes previamente sem doença renal dois terços desenvolveram 
insuficiência renal com necessidade de HD crónica. Dos doentes com 
doença renal crónica prévia não dialisados, 38% evoluíram para neces-
sidade de HD crónica. Trata -se de uma série de casos bastante extensa 
em doentes renais crónicos, sendo que o diagnóstico e a terapêutica 
nestes doentes se mantém um desafio, uma vez que a aplicação dos 
critérios de Duke é problemática e por outro lado permanecem ainda 
algumas questões em aberto quanto à indicação para remoção do 
acesso vascular.
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SEVERE ACUTE KIDNEY INJURY IN MULTIPLE MYELOMA – CASE REPORTS

Sílvia Coelho (1); Iuri Correia (2); Bruno Rodrigues (1); Pedro Fidalgo (1); Rita Manso (3); 
Samuel Aparício (3); Luis Inchaustegui (1); Karina Soto (1)

(1) Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal
(2) Medicina Interna / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal
(3) Anatomia Patológica / Hospital Fernando Fonseca / Lisboa / Portugal

Introduction: Acute Kidney Injury (AKI) is a common and ominous com-
plication of Multiple Myeloma (MM). When AKI is severe, survival is only 
10months and a rapid reduction in serum concentrations of Immuno-
globulin free light chains (FLCs) has been advocated to improve outcomes. 

We report 3 cases of severe AKI with biopsy proven MM treated with 
chemotherapy and high cut off hemodialysis (HCO -HD). Case reports: 
Case1 - Female, 79y, caucasian. Admitted with anemia and AKI -AKIN3, 
SCr 5.8mg/dL (baseline of 1.4mg/dL) associated with microhematuria and 
proteinuria (5.7g/d). Serum lambda FLCs >5200mg/L and serum kappa 
FLCs >20mg/L. Serum immunofixation electrophoresis (SIE) identified 
monoclonal IgG lambda and kappa, and Bence -Jones was positive for 
lambda light chains. Lytic lesions were seen on skeletal survey. Bone 
marrow examination showed 75% plasma cell infiltration. Renal biopsy 
demonstrated Cast Nephropathy. She started HCO -HD and chemotherapy 
with bortezomib, melphalan and prednisolone. She did not recover renal 
function, and was discharged with normal sFLCs, HD -dependent. Alive 
at 21 months follow up. Case2 - Female, 71y, caucasian. History of MGUS 
IgG lambda. Admitted with nephrotic syndrome and cardiac heart failure 
associated to AKI -AKIN2, SCr 2.1mg/dL (baseline SCr 0.9mg/dL) and 
urinary protein:creatinine ratio 6.3g/g. Serum and urinary lambda FLCs 
4540 and 11200mg/L, respectively. Bone marrow biopsy confirmed 30% 
plasma cell infiltration with IgG lambda. Renal biopsy showed heavy 
and light chain deposition disease (HLCDD). She evolved into AKI -AKIN3, 
and started HCO -HD and chemotherapy with bortezomib and dexameta-
sone. Curiously, no major changes in serum FLCs was observed. Treatment 
was changed to plasmapheresis with rapid normalization of FLCs but 
no recovery of renal function and was discharged HD -dependent. Died 
at 18 months of follow up. Case3 - Female, 72y, caucasian. Admitted 
with anemia and AKI -AKIN2 that rapidly evolved into AKI -AKIN3, SCr 
7.9mg/dL (for a baseline of 1.8mg/dL) and 5.9g/24h proteinuria. Serum 
kappa and lambda FCLs >27000mg/L and >10mg/L, respectively. SIE identi-
fied monoclonal IgG lambda and kappa. Bone marrow biopsy confirmed 
IgG kappa MM. Renal biopsy revealed Cast Nephropathy. Lytic lesions 
were found on skeletal survey. HCO -HD was started associated with 
bortezomib, melphalan and prednisolone and radiotherapy to bone 
lesions. She recovered renal function to SCr of 1.0mg/dL and no protei-
nuria. After 23 months of follow up she remains in complete hematologic 
and renal remission. Discussion: High cut off hemodialysis may be a 
useful complement to chemotherapy to improve renal and hematologic 
outcomes of MM patients when started early. HLCDD patients may not 
benefit from this treatment probably because of the larger size of heavy 
chains.
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NEFROPATIA DE IGA E VIRUS DE IMUNODEFICIENCIA HUMANA

Claudia Patricia Bento (1); Rui Castro (1); Rui Miguel Costa (1); Monica Frutuoso (1); 
Luis Oliveira (1); Catarina Prata (1); Ramon Vizcaíno (2); Teresa Morgado (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro / Vila Real / Portugal 
(2) Anatomia Patologica / Hospital de Santo Antonio / Porto / Portugal

A doença renal associada ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
tem várias apresentações incluindo a nefropatia de IgA. Dados de 
autópsia demonstraram que a nefropatia de IgA pode atingir 7.8% 
dos casos. Apresentamos uma doente caucasiana, de 47 anos de 
idade, com co -infecção VIH/VHC detectada em 2000. Sem critérios de 
SIDA. Efectuou terapêutica anti -retroviral (TARV) nessa altura com 
adesão irregular. Medicada desde 2010 com Tenofovir, Emtracitabina 
e Lopinovir. Recorreu ao SU em 24/04/ 2011 por hematemeses, náuseas 
e vómitos. Emagrecida, mau estado geral com sinais de encefalopatia. 
Desidratada, hipotensa e polipneica. Diurese (1000cc/dia). Sem alte-
rações cutâneas ou artralgias. Hepatoesplenomegalia. Sem introdução 
de novos fármacos ou consumo de anti -inflamatórios.Apresentava 
lesão renal aguda grave (Ureia – 576 mg/dl, CrS – 15.9 mg/dl), anemia 
grave (Hg – 4.5g/dl) e trombocitopenia (99.000/mm3). Sem esquizócitos 
no esfregaço sanguíneo. Acidose metabólica (pH – 7.30, Hco3  -17). 
Sedimento urinário com microhematúria, sem eosinófilos. Proteinúria 
de 750 mg/dia. Complemento normal. ANA´s, Anti -dsDNA e ANCA 
negativos. Imunoglobulinas séricas, electroforese e imunoelectroforese 
sérica sem alterações. Ausência de crioglobulinas. RNA VHC (106.000 
UI/ml), HIV (1360 cópias/ml), CD4 (300/mm3). Rins de dimensões 
normais, hiperecogenicos e com boa diferenciação parenquimo -sinusal 
na ecografia.Estabilização hemodinâmica com fluidoterapia endovenosa 
e transfusão de glóbulos rubros. A endoscopia digestiva alta revelou 
lesões de Mallory – Weiss sangrantes no terço inferior do esófago 
tendo sido colocado clip hemostático. Necessitou de hemodiálise 
urgente nessa data.Colocadas como hipóteses diagnósticas: NTA 
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isquémica e/ou nefrotóxica; nefrite túbulo intersticial aguda; glome-
rulonefrite crescêntica (membranoproliferativa, IgA ou membranosa); 
nefropatia do HIV. Por suspeita de glomerulonefrite crescêntica efec-
tuados bólus de metilprednisolona (iv) 500 mg/dia durante 3 dias, 
passando posteriormente a 60 mg/dia oral. Efectuada biopsia renal 
em 06/05/2011. Observados 23 glomérulos na M.O com aspectos 
membranoproliferativos. Infiltrado inflamatório linfomononucleado 
moderado e fibrose intersticial. Atrofia tubular em 10 % da extensão 
cortical e obstrução tubular por eritrócitos. Identificado um crescente 
celular. Imunofluorescência com depósitos mesangiais e periféricos 
de IgA e C3. Conclusão: aspectos sugestivos de nefropatia de IgA 
crescêntica associada a NTA.Sem recuperação da função renal tendo-
-se mantido em hemodiálise regular. Evolução desfavorável com múl-
tiplos internamentos, tendo falecido em 14/09/2011 por choque séptico 
com ponto de partida indeterminado. Em doentes com seropositividade 
HCV e HIV sob TARV o diagnóstico diferencial da LRA pode constituir 
um desafio, dado a etiologia ser habitualmente multifactorial. A sobre-
posição com nefropatias associadas à co -infecção vírica deverá ser 
sempre considerada. 

PO -SA124 

DOENÇA DE FABRY – FOLLOW -UP APÓS UM ANO DE TRATAMENTO 
– CASO CLÍNICO

J Vidinha (1; E Correia (2); B Faria (1); C Pêgo (1); J Garrido (1); S Lemos (1); C Lima 
(1); G Sorbo (1); E Lorga (1); F Carvalho (3); T Sousa (1);

(1) Unidade Nefrologia e Diálise / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal
(2) Serviço Cardiologia / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal
(3) Laboratório Morfologia Renal / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A doença de Fabry (DF) tem uma prevalência de 0,019% 
na Europa e resulta da acumulação intracelular de glicofosfolipídeos 
por deficiência enzimática de alfa -galactosidase -A por mutação no gene 
GLA (Xq22). A acumulação lisossomal de globotriaosilceramida (Gb3) 
ocorre em inúmeras células (endoteliais, renais, musculares e neuronais), 
pelo que a evolução clínica é multissistémica e progressiva, frequen-
temente fatal. A terapêutica de substituição enzimática está disponível 
e pode melhorar e/ou estabilizar algumas manifestações. Caso clínico: 
Mulher de 51 anos, diagnosticada com DF (delGlu358) há cerca de um 
ano e meio, com afectação multissistémica: doença renal crónica (DRC) 
estadio 2 com proteinúria ~1g/dia, valvulopatia, hipertrofia biventricular 
e fibrilhação auricular, alterações sensitivas periféricas, passado de 
acidente vascular cerebral isquémico aos 38 anos, hipoacúsia progres-
siva na última década e diminuição da acuidade visual. Sem outras 
queixas. Foi excluída doença no único filho de 17 anos. Um irmão com 
cardiopatia diagnosticada na adolescência, doença renal crónica estadio 
V (glomerulonefrite crónica) com período em hemodiálise, tendo sido 
transplantado renal à posteriori, falecido aos 42 anos. Mãe falecida 
de morte súbita noturna aos 31 anos. Pai falecido aos 76 anos, de 
causa indeterminada. Iniciou terapêutica enzimática há 1 ano com 
Agalsidase -alfa 0,2mg/kg quinzenal. O follow -up revelou melhoria da 
função renal mas agravamento da proteinúria (utilização de anti-
-proteinúricos limitada por episódios de hipotensão arterial), estabili-
zação dos parâmetros cardiológicos (hipertrofia ventricular), melhoria 
subjectiva das alterações sensitivas e avaliação oftalmológica sobre-
ponível. Foi ainda realizado ecografia com doppler da bifurcação caro-
tídea, femoral e artéria umeral que não revelaram alterações no com-
plexo média -íntima e fluxos. Discussão: A afectação multissistémica 
confere enorme morbimortalidade à doença, pelo que o seguimento 
deve ser multidisciplinar. A história familiar é de suma importância 
para a suspeita clínica, devido à raridade da doença. Nesta doente, 
apesar do follow -up curto, a terapêutica enzimática induziu, pelo menos, 
um atraso na progressão da doença, com melhoria de alguns parâme-
tros. A terapêutica será tanto mais eficaz quanto mais precoce o seu 
início e particularmente quando não há envolvimento renal. Conclusão: 
O processo patológico inicial da doença de Fabry é devastador e 
começa no feto, embora muitos doentes se mantenham assintomáticos 
durante os primeiros anos de vida. O fenótipo é heterogéneo, mesmo 
dentro da mesma família. As manifestações são geralmente mais tardias 
nas mulheres. O seu diagnóstico precoce é fundamental para a eficácia 
da terapêutica enzimática. A realização de rastreio familiar e eventual 
aconselhamento genético assumem papéis centrais para o seguimento 
e controlo da doença.
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DOENÇA DE FABRY – MANIFESTAÇÕES CLÍNICO -HISTOLÓGICAS 
– CASO INDEX

J Vidinha (1); F Carvalho (2); J Calado (3); J Garrido (1); F Nolasco (3)

(1) Unidade Nefrologia e Diálise / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal
(2) Laboratório Morfologia Renal / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Serviço Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A doença de Fabry (DF) é rara e resulta da acumulação intra-
celular de glicofosfolipídeos por deficiência de alfa -galactosidase -A 
(α -GalA),por mutação no gene GLA no cromossoma X. A acumulação lisos-
somal de globotriaosilceramida (Gb3) ocorre em diferentes células. A clínica 
é multissistémica,com caráter progressivo. É frequentemente fatal por 
complicações cardíacas,renais ou cerebrovasculares. Caso clínico: Mulher 
(A),51 anos,diagnosticada com DF na sequência de estudo de doença renal 
crónica (DRC),proteinúria 1g/24h e alterações cardíacas (hipertrofia ventri-
cular, arritmia e valvulopatia). Tinha alterações sensitivas periféricas,história 
de AVC isquémico aos 38 anos,hipoacúsia progressiva e diminuição da 
acuidade visual. Sem outras queixas. História familiar pesada: irmão (B),com 
cardiopatia diagnosticada na adolescência,DRC estadio V (glomerulonefrite 
crónica) submetido a hemodiálise e depois transplante renal (TR); mãe 
falecida aos 31 anos por morte súbita noturna; pai falecido aos 76 anos,de 
causa indeterminada; filho de 15 anos saudável. Foi submetida a biopsia 
renal (BR): alterações compatíveis com nefroangiosclerose hipertensiva. 
Pela suspeita diagnóstica,foram pedidas medições da actividade de α -GalA 
(reduzida) e da excreção renal de Gb3 (aumentada). O estudo genético 
revelou deleção Glu358. Do estudo familiar: foi excluída doença no único 
filho; identificou -se falecimento de B aos 42 anos,após segundo TR; este 
com descendência,a aguardar estudo. Reviram -se as BR de A e B: à 
microscopia óptica (MO) observou -se hipertrofia e vacuolização em (poucos) 
podócitos, células endoteliais e tubulares e evidente espessamento do 
complexo média -íntima dos pequenos, médios e grandes vasos, muitas 
vezes com obliteração quase total do lúmen. B tinha fragmento para 
microscopia electrónica (ME) onde se identificaram corpos de mielina em 
todo o tipo de células do fragmento. Não se verificaram alterações histo-
lógicas compatíveis com DF nas biópsias de enxerto renal disponíveis. (A) 
iniciou terapêutica enzimática há um ano,com melhoria e/ou estabilização 
das manifestações clínicas. Discussão: O caráter multissistémico em 
jovens,com história familiar suspeita,deve levantar a hipótese diagnóstica 
de DF. O diagnóstico passa por doseamento da actividade da α -GalA e/
ou estudo molecular (mulheres). A BR ajuda ao diagnóstico mas as alte-
rações à MO são pouco específicas,especialmente quando realizada em 
estadios avançados da DRC,como em B. Só a ME demonstra as alterações 
patognomónicas da doença,que são exuberantes quando a doença está 
em estadio avançado. Conclusão: As manifestações da DF acarretam uma 
elevada morbimortalidade. A BR é pouco específica se não for realizada 
ME. O teste rastreio,nos casos de suspeita diagnóstica,é fundamental. A 
identificação do caso índex permite a deteção e posterior orientação de 
descendentes,de suma importância para eventual tratamento.

PO -SA126 

BIOPSIA RENAL PERCUTÂNEA – EXPERIÊNCIA DE 17 ANOS

Claudia Patricia Bento (1); Rui Castro (1); Rui Miguel Costa (1); Monica Frutuoso (1); 
Luis Oliveira (1); Catarina Prata (1); Maria Jose Sequeira (2); Teresa Morgado (1)

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

A biopsia renal percutânea (BRP) é uma ferramenta essencial para o 
diagnóstico e orientação terapêutica de diversas patologias renais e sis-
témicas. Pretendemos descrever a prática do serviço relativamente à tecnica, 
caracterizar as principais síndromes nefrológicas que levam à sua realização 
e identificar as suas principais complicações. A BRP foi sempre efectuada 
sob orientação ecográfica. Utilizada a agulha de Vim Silverman até 2001 
passando posteriormente a ser usada uma pistola automática BARD. Geral-
mente foram efectuadas duas punções de modo a serem recolhidos frag-
mentos para observação em M.O e IF. Em alguns casos foi colhida uma 
3ª amostra para ME. Desde 1/01/1994 até 31/12/2011 foram realizadas 319 
biópsias renais em 187 homens e 132 mulheres com 48.9 anos de idade 
[18 -80]. Destas, 301 foram realizadas em rins nativos e 18 em doentes 
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portadores de enxerto renal. As principais indicações para a realização da 
BRP em doentes com rim nativo foram: síndrome nefrótico (n= 124), 
anormalidades urinárias assintomáticas (n= 69), insuficiência renal crónica 
(n=61), insuficiência renal aguda ou rapidamente progressiva (n = 35) e 
glomerulonefrite aguda (n= 12). Os diagnósticos etiológicos mais frequentes 
foram: Síndrome nefrótico primário (n= 72), nefropatia de IgA (n= 69), 
nefrite lúpica (n= 27), nefropatia diabética (n= 16), necrose tubular aguda 
e/ou nefrite tubulo -intersticial (n= 16) e nefroesclerose hipertensiva (n= 
14). Em 22 doentes (7.3%) os fragmentos colhidos através da BRP foram 
insuficientes para diagnóstico histológico. Nos doentes transplantados, 
proteinúria em crescendo e agravamento da função de enxerto sem razão 
aparente foram os motivos principais de BRP. Os principais diagnósticos 
etiológicos foram: glomerulopatia de transplante renal (n = 7), surto 
crescêntico em nefropatia de IgA (n=2), rejeição crónica (n= 3), rejeição 
aguda (n=1), glomerulonefrite crescêntica anti -membrana basal com sinais 
de cronicidade (n=1), toxicidade da ciclosporina e nefropatia diabética 
associadas (n=1). Em 3 doentes (16.7%) por amostra insuficiente não foi 
possível obter o diagnóstico histológico. Dos 18 doentes portadores de 
enxerto renal, sete iniciaram programa regular de hemodiálise num período 
inferior a 12 meses. A hematúria macroscópica foi a complicação mais 
frequente (n= 50; 15.7%), no controlo ecográfico nas primeiras 24 horas 
foi observado hematoma renal em 23 casos (7.2 %) e procedeu -se à 
transfusão de concentrado de glóbulos rubros em 5 doentes. Por instabi-
lidade hemodinâmica e hemorragia incontrolável foi efectuada nefrectomia 
a um doente. Também registamos uma punção acidental do baço, sem 
repercussão clínica. A BRP embora não seja um exame isento de compli-
cações é relativamente segura e associa -se a baixos níveis de morbimor-
talidade. Na nossa série obtivemos amostras com valor diagnóstico em 
93% com uma taxa de complicações comparável à de outras centros.
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DISTRIBUIÇÃO DE DOENÇA RENAL DIAGNOSTICADA POR BIÓPSIA 
PERCUTÂNEA: EXPERIÊNCIA DE 4 ANOS DE UM CENTRO

J Vidinha (1); P Cotovio (2); J Garrido (1); T Sousa (1); F Carvalho (3)

(1) Unidade Nefrologia e Diálise / Centro Hospitalar Tondela -Viseu / Viseu / Portugal
(2) Serviço Nefrologia / Centro Hospitalar de Coimbra / Coimbra / Portugal
(3) Laboratório de Morfologia Renal / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Initrodução: A prevalência de nefropatias diagnosticadas através de biópsia 
renal percutânea (BRP) varia segundo diversos fatores, incluindo distribuição 
geográfica, idade, raça, status socioeconómico e os critérios utilizados por 
cada Centro para a realização de BRP. Material e métodos: Análise descritiva 
e retrospetiva de 126 BRP, realizadas ao longo de 4 anos (2008 -2011), 
num hospital central, em Viseu. As BRP foram realizadas sob orientação 
ecográfica, com anestesia local e com pistola automática com agulha BARD. 
O objetivo foi de colheita de dois fragmentos, um para microscopia ótica 
(solução Formol) e outro para imunofluorescência (solução de Michel), 
enviados para um único centro de morfologia renal, em Lisboa. Resultados: 
O número de BRP, em média, por ano, foi 31,5 (28 -39). A idade média foi 
49,0 (18,0 -83,0) anos, mais baixa nos homens relativamente às mulheres, 
nos últimos 3 anos. O ratio sexo masculino:feminino foi 1,7:1. Foram 
realizadas BRP com caráter electivo vs urgente, em 51,2 vs 48,8% dos 
casos. Das BRP urgentes, cerca de 20% foram realizadas em doentes sob 
terapêutica renal substitutiva (hemodiálise) e o tempo médio de interna-
mento até à realização de BRP foi de 7,7 dias, díspar em 2010 (10,9 dias) 
comparativamente aos restantes anos (7,0 -7,3 dias). As indicações para 
BRP mais comuns foram síndroma nefrótica (SN) (29,8%), doença renal 
crónica (DRC) com ou sem anomalias urinárias assintomáticas (AUA) (22,3%), 
AUA (21,5%) e Lesão renal aguda/Insuficiência renal rapidamente progressiva 
em 19%. As glomerulopatias assumiram cerca de ¾ dos diagnósticos. As 
primárias (50,8%) mais comuns foram Nefropatia de IgA (22,2%), Esclerose 
Focal e Segmentar (8,7%) e Lesão Mínima (4,0%). Relativamente à primeira, 
o ratio sexo masculino:feminino foi 3,7:1. De destacar a baixa prevalência 
de Glomeruronefrite crónica, 3,2%. As secundárias (23,8%) mais comuns 
foram Nefropatia Diabética (8,7%) e Nefrite Lúpica (6,3%). As doenças 
tubulointersticiais assumiram 11,9% dos diagnósticos, sendo a etiologia 
mais comum a Nefrite Intersticial Crónica (5,6%) e Rim de Mieloma (3,2%). 
A Nefroangiosclerose Hipertensiva foi o diagnóstico em 7,1% dos casos. 
Em 3,2% dos casos, a BRP não apresentava alterações e, na mesma fre-
quência, o material foi considerado inadequado/insuficiente para diagnós-
tico. Discussão: A BRP é um procedimento invasivo mas associada a baixa 
taxa de complicações. Neste estudo, foi possível documentar um diagnóstico 

histológico em 93,6% dos casos. Houve predominância do sexo masculino. 
A Doença de Berger foi a glomerulonefrite mais frequentemente diagnos-
ticada, em concordância com a sua prevalência na Europa. CONCLUSÃO: 
A experiência de 126 biópsias renais foi importante não só para o diag-
nóstico como para o estabelecimento de terapêuticas específicas e definição 
de prognóstico renal.
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RABDOMIÓLISE E LESÃO RENAL AGUDA OLIGÚRICA – DOENÇA 
DE MCARDLE

Rui Costa (1); Rui Castro (1); Cláudia Bento (1); Mónica Fructuoso (1); Luís Oliveira (1); 
Catarina Prata (1); Alexandre Costa (2); Mário Rui Silva (2); Teresa Morgado (1)

(1) Nefrologia / CHTMAD / Vila Real / Portugal
(2) Neurologia / CHTMAD / Vila Real / Portugal

Introdução: A doença de McArdle resulta de uma deficiência autossómica 
recessiva da enzima miofosforílase.O metabolismo do glicogéneo encontra-
-se bloqueado, originando a sua acumulação e a défice energético no 
tecido muscular. A apresentação clínica tem início na adolescência ou 
idade adulta.Os sintomas são intermitentes e consistem em astenia, 
mialgias,câimbras e intolerância aos esforços.A lesão renal aguda(LRA) por 
rabdomiólise e mioglobinúria podem ocorrer em cerca de 25%das agudi-
zações da doença. Caso clínico: JHRC,38 anos,sexo masculino,caucasiano.
Filho de primos em1ºgrau.Mecânico. Antecedentes de adenoma folicular 
da tíroide submetido a hemitiroidectomia e amigdalites de repetição.Mialgias 
para pequenos esforços. Função renal normal.Sem hematoproteínúria. 
Episódio isolado de “urina escura”(sic). Recorreu ao SU por diarreia com 
5 dias de evolução.Mialgias,tendo ingerido AINE´s 2 dias. Redução gradual 
da diurese e hematúria macroscópica. Negou traumatismos, 
hipertermia,convulsões ou uso de estatinas/fibratos. Detectada LRA 
oligúrica(Cr19mg/dl, Ureia 241mg/dl),acidose metabólica (pH 7.3, HCo3 - 
14.6mmol) e hipercalémia(6.1meq/L) e iniciou HD nesse dia. Rabdomiólise 
(Ck 10000UI/L, Mioglobina 3300ng/ml, aldolase 30ug/ml), hiperuricemia(9.1mg/
dl) e hiperfostatemia (9.6mg/dl).Proteinúria (380mg/24h) e eritrocitúria 
(4 -6/CGA).Anemia (Hb11.2g/dl) e trombocitopenia (120000cel/mm3), sem 
esquizócitos e haptoglobinas normais. O estudo imunológico era normal 
e os marcadores de VHB, VHC e VIH foram negativos. Os rins eram de 
dimensões normais (12cm), com espessura e diferenciação corticosinusal 
preservadas.Descida gradual da CK e aldolase durante o internamento.O 
rastreio toxicológico(drogas e fármacos) foi negativo, a função tiroideia 
era normal e a EMG sem alterações. Aumento gradual da diurese a partir 
do 5º dia de internamento. Manteve hemodiálise até ao 12º dia. Por 
suspeita de Nefropatia de IgA, realizou Biópsia Renal ao 15º dia: na 
microscopia óptica não surgiram alterações glomerulares existindo mas 
evidência de necrose tubular aguda em regeneração. A imunofluorescência 
foi negativa.Teve alta ao 19º dia (Cr 4.1mg/dl, Ureia 168mg/dl, Depuração 
da Creatinina 20.1ml/min, Ck330UI/ml e mioglobina 160ug/ml. Após 2 meses 
constatou -se recuperação total da função renal (Cr 1.0mg/dl, Ureia 39mg/
dl), mantendo elevação da Ck (1000UI/ml) e Mioglobina(264ng/ml). Por 
suspeita de miopatia metabólica, realizou biópsia muscular que confirmou 
Doença de McArdle: fibras musculares com vacuolos preenchidos de gli-
cogénio e ausência de actividade da miofosforílase. Conclusão: A hipótese 
de miopatia metabólica deverá ser sempre considerada nos casos de 
rabdomiólise em adolescentes ou adultos, com mialgias e intolerância aos 
esforços prévios. Apresentamos um caso de Doença de McArdle que se 
manifestou com rabdomiólise complicada de lesão renal aguda,com evo-
lução favorável.
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PRÉ -AFOGAMENTO E LESÃO RENAL AGUDA: EXISTE ALGO POR TRÁS?

Maria João Melo (1); Paulo Fernandes (1); Estela Nogueira (1); Alice Fortes (1); José 
Barbas (1); Fernando Neves (1); António Gomes Costa (1)

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

Apresenta -se o caso de um homem de 46 anos, caucasiano, sem antece-
dentes patológicos conhecidos, que foi internado por lesão renal aguda 
oligoanúrica após pré -afogamento. Nas 48 h após o episódio de pré-
-afogamento, o doente refere quadro de náuseas, vómitos e lombalgia 
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bilateral, com urina acastanhada e diminuição progressiva do débito uri-
nário, o que motivou a sua observação e posterior hospitalização. À 
entrada, encontrava -se em anasarca e em oligoanúria. Laboratorialmente 
salientava -se: retenção azotada (Pcreat: 14.2 mg/dL; Pureia: 237 mg/dL), 
elevação dos parâmetros de citólise com CK (8 090 UI/L), LDH (567 UI/L), 
AST (92 UI/L) e ALT (157 UI/L), normouricémia (8.8 mg/dL), normobilirru-
binémia (0.24 mg/dL), assim como hipocalcémia (7 mg/dL), hiperfosfatémia 
(8.2 mg/dL), e restante ionograma sérico normal. O sedimento urinário foi 
normal e a urina foi heme -positiva. A ecografia renal evidenciou rins com 
dimensões conservadas, ligeira hiperecogenicidade do parênquima, dife-
renciação parenquimatosa mantida e sem dilatação pielo -calicial. Instituiu-
-se terapêutica médica com fluidoterapia oral e IV (1500 mL de cloreto de 
sódio 0.9%/dia e 1000 mL de bicarbonato de sódio a 1.4%/dia). Atendendo 
à ausência de respota diurética houve necessidade de indução dialítica 
(hemodiálise de baixo fluxo). Verificou -se recuperação gradual e completa 
da diurese às 72H e melhoria progressiva dos parâmetros laboratoriais. 
Da investigação etiológica, salienta -se: serologias virais (VIH -1 e 2, VHB e 
VHC; adenovírus; vírus influenzae e enterovírus) e autoanticorpos (ANA, 
anti -DNAds, anti -Ro e anti -La, anti -Sm, anti -Scl 70, anti -Jo -1, anti -músculo 
liso, AMA, ANCA -p e ANCA -c e anti -tiroideus) negativos; provas de função 
tiroideia normais. Para investigação de miopatia metabólica o doente foi 
submetido a biópsia muscular que revelou alterações histopatológicas de 
acordo com glicogenose e com ausência de actividade da enzima mioos-
forilase, correspondendo a Doença de McArdle. Volvidas 3 semanas, o 
doente teve alta clinicamente melhorado com Pcreat de 2.1 mg/dL, refe-
renciado às Consultas de Nefrologia e Neurologia do HSM com os seguintes 
diagnósticos: LRA secundária a rabdomiólise e Doença de McArdle. Conclui-
-se que perante um doente com LRA secundária a rabdomiólise após 
exercício físico vigoroso torna -se importante excluir a existência de uma 
patologia subjacente, nomeadamente miopatia metabólica, infecciosa e 
tóxica.
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INSUFICIÊNCIA RENAL DIÁLISE -DEPENDENTE: APRESENTAÇÃO MUITO 
RARA DE UMA PATOLOGIA RARA

Maria João Melo (1); Estela Nogueira (1); Paulo Fernandes (1); Alice Fortes (1); Fernando 
Neves (1); José Barbas (1); António Gomes Costa (1)

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

Apresenta -se o caso de um homem de 37 anos, caucasiano, com HTA 
diagnosticada há 6 meses, que foi hospitalizado por insuficiência renal 
grave (PCr. 14 mg/dl; PUreia: 263 mg/dl) que justificou o início de hemo-
diálise (hemodiálise de baixo fluxo). Objectivamente, não houve evidência 
de envolvimento de outros órgãos e/ou sistemas. Laboratorialmente, 
salientava -se também anemia normocítica e normocrómica (Hb 7.7 g/dL, 
VGM 85 fL, HGM 29 pg), ferritina 1074 ng/mL, saturação de transferrina 
11%, siderémia 21 mcg/dL, CTFF 187 mcg/dL, elevação da PCR (12.6 mg/
dL), discretas hipercalcémia (10.6 mg/dL) e hiperfosfatémia (10.2 mg/dL), 
Urina II com proteinúria isolada, verificando -se 1.5 g nas 24 h. Não houve 
evidência de leucocitose e a fórmula leucocitária foi normal. Sem trombo-
citopénia nem alterações do estudo de coagulação. A ecografia renal 
revelou rins normodimensionados, com contornos regulares, boa diferen-
ciação parênquimo -sinusal, com espessura do parênquima globalmente 
conservada, sem dilatação pielocalicial ou sinais de litíase. Do ponto de 
vista de investigação etiológica adicional, salientou -se: RA teste, ANA, 
Anti -ds -DNA, p -ANCA e c -ANCA negativos; imunofixação sérica e urinária 
com perfil ologoclonal; Serologias VIH -1 e 2, VHB e VHC negativas; PTH 
18 pg/mL. O doente foi submetido a biópsia renal que revelou 8 a 16 
glomérulos por secção, sem alterações significativas; moderado a intenso 
infiltrado inflamatório linfo -plasmocitário, com alguns eosinófilos e nume-
rosos granulomas epitelióides, alguns confluentes, com células gigantes 
multinucleadas de tipo Langhans e corpo estranho, alguns com necrose 
central mais sugestiva de necrose fibrinóide e com permeação por linfócitos, 
observando -se focos de fibrose rodeando granulomas; vasos sem alterações 
significativas; não se observando depósitos na imunofluorescência; 
concluindo -se a exisência de nefrite intersticial granulomatosa, não se 
observando microrganismos por métodos histoquímicos (PAS e Ziehl-
-Neelsen), sendo os aspectos observados sugestivos de sarcoidose. Tendo 
em consideração o diagnóstico de sarcoidose, procedeu -se á realização 
de TC torácica e exame oftalmológico que foram normais. Assim sendo 
iniciou -se corticoterapia com prednisolona na dose de 1 mg/Kg/dia. Não 
se verificou recuperação da função renal, pelo que o doente teve alta 

referenciado para Centro de hemodiálise extra -hospitalar, mantendo -se 
sem compromisso clínico de outro órgão e/ou sistema 6 meses após.
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SÍNDROME DE NUTCRACKER NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE TROMBOSE DA VEIA RENAL

Maria João Melo (1); Estela Nogueira (1); Pedro Amorim (2); José António Lopes (1); 
António Gomes Costa (1)

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

A trombose da veia renal (TVR) associa -se na maioria dos casos a estados 
de hipercoaguabilidade ou a procedimentos endovasculares. O síndrome 
de Nutcracker pode constituir uma etiologia rara deste evento trombótico. 
Caracteriza -se por compressão da veia renal esquerda pela artéria mesen-
térica superior e manifesta -se geralmente por lombalgia, hemato -proteinúria 
e sintomas de congestão pélvica. Apresenta -se o caso de um homem de 
28 anos, raça negra, natural de Cabo Verde, com antecedentes pessoais 
irrelevantes, com quadro de lombalgia com predomínio esquerdo. Negava 
outros sinais ou sintomas de órgãos e/ou sistemas. Foi observado em 
Cabo Verde, onde efectuou análises que revelaram função renal normal e 
sedimento urinário com discreta hematúria (flutuante), sem proteinúria. 
Efectuou ecografia renal com Doppler que demonstrou trombose da veia 
renal esquerda no provável contexto de síndrome de Nutcracker. Foi sub-
metido a hipocoagulação oral durante 3 meses e foi evacuado para Portugal 
para orientação diagnóstica e terapêutica. Cerca de 6 meses após o diag-
nóstico, foi observado na Consulta de Nefrologia no Hospital de Santa 
Maria. Efectou AngioTC que comprovou o diagnóstico de síndrome de 
Nutcracker, revelando diminuição do calibre da veia renal esquerda ao 
nível do se trajecto entre a artéria mesentérica e aorta abdominal, 
visualizando -se franca “pinça mesentérica” sobre a veia renal esquerda, 
com concomitante atraso na opacificação do parênquima do rim esquerdo 
em relação ao contralateral. Na altura não apresentava trombos. Com o 
objectivo de excluir outros factores pro -trombóticos, efectuou um estudo 
exaustivo, sendo de destacar a presença de heterozigotia para a mutação 
do FVLeiden (R506Q), bem como para a mutação PAI -1 -675ª (4G). Estas 
alterações genéticas não conferem um estado de hipercoaguabilidade 
isoladamente, no entanto a presença simultânea de estenose venosa renal 
leva a um risco de recidiva de TVR. Para avaliar e comprovar se a estenose 
da veia renal era hemodinamicamente significativa, o doente foi submetido 
a venografia que revelou lesão ostial da veia renal esquerda (com com-
promisso de cerca de 50% do lúmen), com gradiente de pressão de 5 
mmHg (veia renal 9/10 mmHg, veia cava 4/5 mmHg). Apos discussão multi-
-disciplinar (nefrologia, cirurgia vascular e imuno -hemoterapia), dado que 
o doente mantinha lombalgia freqüente, estenose renal hemodinamicamente 
significativa e alterações genéticas que podem conferir maior risco trom-
bótico, optou -se pelo tratamento cirúrgico, com transposição da veia renal, 
tendo o doente sido subemtido a cirurgia este mês. Será novamente 
reavaliado no pós cirúrgico. Este caso realça a importância de excluir o 
síndrome de Nutcracker no diagnóstico diferencial da TVR. Por outro lado, 
expõe os desafios multi -disciplinares que a sua orientação terapêutica 
exige, sendo que dada a sua raridade, a experiência com os diferentes 
tipos de tratamento é escassa.
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GLOMERULOSCLEROSE FOCAL E SEGMENTAR E MIASTENIA GRAVIS: 
ETIOPATOGENIA COMUM?

Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Paulo Fernandes (1); José Lopes (1); Alice Fortes 
(1); José Barbas (1); António Gomes da Costa (1)

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

Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença auto -imune que atinge 
a junção neuro -muscular. Esta manifesta -se fundamentalmente por fraqueza 
muscular de intensidade flutuante. O desenvolvimento de patologia renal 
associado a MG é um evento raro, no entanto, alguns casos têm vindo a 
ser descritos na literatura(1), nomeadamente de glomeruloesclerose focal e 
segmentar (GSFS). Embora os mecanismos etiopatogénicos subjacentes à 
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ocorrência destas duas entidades não estejam esclarecidos, a disfunção de 
subpopulações de células T poderá ser o factor comum nesta associação. 
Efectivamente, alguns estudos sugerem que possam estar envolvidas na 
produção de anticorpos anti -receptor da acetilcollina na MG e de linfocinas 
que alteram a permeabilidade da membrana basal glomerular na GSFS. 
Descrição do caso: Os autores apresentam o caso de uma doente com MG 
diagnosticada aos 59 anos, submetida a timectomia e terapêutica imunos-
supressora com azatioprina e prednisolona. Aos 65 anos, desenvolve quadro 
de astenia, mal estar e edemas generalizados de agravamento progressivo. 
A avaliação inicial revelou síndrome nefrótico (albumina 0,9g/dl, proteinúria 
7,7g/dia, hipercolesterolémia 459mg/dl) e creatinina de 3,17mg/dl. A ecografia 
revelou rins de dimensões e estrutura normais. Foi internada no Serviço 
de Nefrologia para esclarecimento. A bióspia renal mostrou lesões compa-
tíveis com GSFS. Do ponto de vista etiológico o estudo de auto -imunidade 
foi negativo (anticorpos anti -nuclear, anti -dsDNA, anti -citoplasma dos neu-
trófilos, anti -cardiolipina e B2 -glicoproteína negativos, anticoagulante lúpico 
fracamente positivo, complemento normal). As serologias para os vírus 
VHC, VHB e HIV foram também negativas e a imunofixação sérica não 
revelou gamopatia monoclonal. Interpretou -se o quadro clínico como GSFS 
com possível associação à MG. Assim,optou -se por instituir a terapêutica 
de primeira linha para a GSFS, suspendendo -se a azatioprina e aumentando 
a prednisolona de 10mg/dia para 60mg/dia (1g/kg/dia). Após a intensificação 
da corticoterapia, verificou -se redução progressiva da proteinúria, 
constatando -se remissão completa ao fim de 12 semanas (proteinúria 273 
mg/dia, albuminémia 3,1g/dl; PCr 1,1mg/dl). Salienta -se que a doente se 
manteve sempre assintomática no que se refere à MG. Conclusão: Este 
caso realça a possibilidade de existir uma associação entre a MG e a GSFS. 
Por outro lado, sugere que a instituição de corticoterapia em alta dose 
poderá constituir uma boa opção terapêutica, uma vez que neste caso 
permitiu obter a remissão completa do síndrome nefrótico, mantendo a 
remissão da MG, mesmo com a suspensão do agente anti -proliferativo. (1) 
Karras A et al. Renal and thymic pathology in thymoma -associated neph-
ropathy: report of 21 cases and review of the literature. Nephrol Dial 
Transplant. 2005;20 (6):1075 -82.
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VASCULITE ANCA ATÍPICA – UM DESAFIO À CLASSIFICAÇÃO 
DAS VASCULITES

Patrícia Pereira Barreto (1); Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Ana Marta Gomes (1); Ana 
Ventura (1); Clara Almeida (1); Susana Pereira (1); Sónia Sousa (1); Joaquim Seabra (1)

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

As vasculites sistémicas podem atingir os rins, especialmente se afectarem 
os pequenos vasos. Dependendo do tipo de vaso afectado são classificadas 
em vasculites de grandes, médios ou pequenos vasos. Nesta última categoria 
estão incluídas as vasculites pauci -imunes associadas a anticorpos anticito-
plasma neutrofílico (ANCA´s), cuja biópsia renal (BP) se caracteriza por 
glomerulonefrite com necrose fibrinóide e formação de crescentes. Descre-
vemos o caso de uma mulher de 75 anos, sem antecedentes relevantes, 
com quadro de astenia, anorexia, artralgias e deterioração marcada do 
estado geral com 8 dias de evolução e temperatura subfebril desde 2 dias 
antes. Detectado aumento dos parâmetros inflamatórios (leucócitos:19000/
ul com neutrofilia de 82%, PCR:14.5mg/dl, VS:119), sem anemia, função renal 
normal (PCr: 0.75mg/dl). Exame de urina com proteinúria, sedimento com 
leucocitúria. Título de p -ANCA 1/160, MPO>134, restante estudo imunológico 
sem alterações. Iniciou prednisolona 10mg/dia e fez curso de cotrimoxazol. 
Evolução clínica favorável. Reaparecimento da sintomatologia cerca de 6 
semanas depois. Detectada anemia normocrómica normocítica (Hb:10.8g/
dl), elevação dos parâmetros inflamatórios (leucócitos:32000/ul com neu-
trofilia de 84%, PCR: 24mg/dl, VS:100), azotémia marcada (PCr: 3.22mg/dl), 
exame de urina sobreponível. Ecografia renal sem alterações. Mantinha 
p -ANCA 1/160 e MPO>134. Fez metilprednisolona 500mg durante 3 dias e 
posteriormente prednisolona 60mg/dia e bólus de ciclofosfamida. Evoluiu 
com agravamento da função renal (PCr: 5.22mg/dl cerca de 3 semanas 
depois). Objectivamente: normotensa, hidratada, AP: sem alterações, sem 
edema, sem alterações cutâneas. Repetiu controlo analítico que mostrou 
agravamento da anemia (Hb: 9.7g/dl) e da função renal (PCr: 4.8mg/dl). 
Uprot/creat:0.54, sedimento urinário: eritrócitos 5 -10/campo, leucócitos >25/
campo. Iniciou empiricamente ceftazidime, com isolamento de enterococos 
faecalis na urina. Repetiu estudo imunológico: ANCA <1/80, MPO -ANCA:70.7. 
Marcadores víricos (HIV, HBV, HCV): negativos. Manteve corticoterapia (1mg/

kg/dia) e iniciou ciclofosfamida oral. Realizou BP que revelou vasculite em 
vasos de médio calibre. Cerca de 10 dias depois com melhoria da função 
renal (PCr:3,5g/dl). Efectuou corticoterapia associada a Ciclofosfamida (durante 
3 meses) e posteriormente a Azatioprina. Apresentou melhoria progressiva 
do estado geral. Seis meses depois em remissão parcial da doença: sem 
anemia, PCr:2,5 mg/dl, exame de urina sem alterações relevantes e ANCA 
negativos. Este caso clínico pretende mostar uma vasculite ANCA positiva 
com BP atípica e alertar para a dificuldade de classificação das vasculites 
quando presentes critérios de dignóstico discordantes.
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SLEDD – EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Rui Costa (1); Rui Castro (1); Nélson Barros (2); Cláudia Bento (1); Mónica Fructuoso 
(1); Luís Oliveira (1); Catarina Prata (1); Jandira Carneiro (2); Francisco Esteves (2); 
Teresa Morgado (1)

(1) S.Nefrologia / CHTMAD / Vila Real / Portugal
(2) S.Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios / CHTMAD / Vila Real / Portugal

Introdução:A SLEDD(sustained low -efficiency daily dialysis) é uma técnica 
“híbrida” que surgiu como alternativa à hemodiálise intermitente(HDI) e 
às técnicas contínuas de substituição renal(TCSR).Possibilita uma remoção 
lenta de solutos e de fluídos com maior estabilidade hemodinâmica do 
que a HDI em doentes com disfunção múltipla de órgãos. Objectivo:Revisão 
da experiência com SLEDD do S.Nefrologia e SCICI do CHTMAD. Doentes 
e métodos: Estudo retrospectivo dos doentes que efectuaram SLEDD em 
2011,bem como da sua evolução e complicações. Todas as sessões foram 
realizadas com monitor Fresenius 5008 e filtro de baixo fluxo (Fx8, poli-
sulfona, Fresenius®). As características dos sobreviventes e falecidos 
foram avaliadas com recurso ao Teste t (variáveis contínuas) e X2 (variáveis 
categóricas). A instabilidade hemodinâmica durante SLEDD foi definida 
como descida de TAM >25%. Foram avaliados 18 doentes com 69±12 anos, 
sexo feminino (61%). Resultados: Oito desses doentes apresentavam 
Lesão Renal Aguda (LRA),dois agudização de Insuficiência Renal Crónica 
(IRC) e os restantes oito encontravam -se em Programa Regular de Hemo-
diálise (n=8). As patologias eram predominantemente do foro médico 
(n=13). O início da SLEDD no SCICI ocorreu em 11 casos (Apache II -29±9, 
SAPS II -47±11 e SOFA Inicial 12±3), encontrando -se 6 sob ventilação 
mecânica invasiva.A SLEDD foi a técnica dialítica inicial preferencial (n=9) 
com início em mediana no 1º dia de internamento[1º -44º]. Os restantes 
9 doentes iniciaram com HDI (n=5) ou TCSR (n=4), tendo sido convertidos 
para SLEDD em mediana 2 dias após [1 -8]. Foram realizadas 54 sessões 
de SLEDD (mediana de 3 sessões/doente [1 -10]) com duração média de 
398±55 minutos, ultrafiltração de 2000±800ml e Taxa de Remoção de 
Ureia de 64±8%. As principais complicações foram a hipocalémia (29.0%) 
e instabilidade hemodinâmica (23.5%).A mortalidade foi de 55%.Nos 
doentes falecidos encontrámos predomínio do sexo masculino (60%vs13%, 
p=0.03), de patologia cirúrgica (40vs13%, p=0.02), scores superiores de 
SOFA inicial (13.5±2.5 vs 9.5±1.5, p=0.02) e de SOFA final (11.3±5 vs 
4.3±2.6, p=0.04), bem como maior nº de órgãos em falência (4.3±0.5 vs 
2.8±0.4, p<0.01). A Creatinina sérica inicial também era mais baixa nos 
doentes que faleceram (4.1±1.4 vs 6.2±2.4,p=0.02).Dos doentes com LRA/
IRC agudizada (n=10), dois sobreviveram com recuperação total da função 
renal. Nos doentes que faleceram (n=8),à data da sua morte seis manti-
nham necessidade de suporte dialítico (HDI) e os restantes dois recupe-
raram a função renal. Nenhum doente retornou a TCSR após SLEDD. 
Conclusão: Na nossa experiência, em doentes com disfunção múltipla de 
órgãos a SLEDD demonstrou ser uma técnica segura e eficaz na remoção 
de solutos e fluídos. Os doentes que vieram a falecer eram predominan-
temente do sexo masculino, com patologia cirúrgica e disfunção múltipla 
de órgãos mais severa.
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A PLASMAFERESE NO TRATAMENTO DO RIM DE MIELOMA

Nuno Viana Figueiredo (1); Luis Freitas (1); Luis Escada (1); Mario Campos (1)

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

A presença de Lesão Renal Aguda nos doentes com Mieloma Múltiplo é 
uma complicação frequente, podendo acontecer em cerca de 20% dos 
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casos, e tem como principal causa a nefropatia de cilindros. O Caso Clínico 
refere -se a um doente de 80 anos de idade, do sexo masculino, caucasiano, 
que foi internado no Serviço de Nefrologia dos HUC em Setembro de 2011 
por um quadro de Lesão Renal Aguda oligo -anúrica, anemia e hipercalcémia. 
Analiticamente apresentava à entrada as seguintes alterações: Hemoglobina 
de 6,8g/dl, Creatinina sérica de 9,1mg/dl e Cálcio sérico total 12,3mg/dl. 
Do estudo complementar diagnóstico destaca -se: Medulograma com 23% 
plasmócitos, Imunoelectroferese e Imunofixação Séricas com Gamapatia 
Monoclonal de Cadeias Leves Livres Kapa e doseamento de Cadeias Leves 
livres séricas de 21200mg/ml. Durante o internamento iniciou quimioterapia 
com Ciclofosfamida e Prednisolona (per os) e terapêutica hemodialítica 
convencional, (4 sessões). Ao 5º dia de internamento continuava em anúria 
pelo que iniciou Plasmaferese – 7 sessões diárias, com Albumina 5% – com 
recuperação da diurese e consequente suspensão da diálise. Teve alta 
com uma creatinina de 1,9mg/dl. Não foi realizada biopsia renal por não 
colaboração do doente. Este caso clínico vem evidenciar o papel da Plas-
maferese no tratamento da lesão renal aguda 2ª Nefropatia de Cilindros 
sempre que haja uma elevada produção de cadeias leves livres, diminuindo 
a necessidade de suporte dialítico e melhorando o prognóstico destes 
doentes.
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CORRELAÇÃO ANATOMO -CLÍNICA NA NEFROPATIA LÚPICA

Marta Neves (1); Nuno Figueiredo (1); Marisa Miranda (2); Luís Rodrigues (1); Fernando 
Macário (1); Jorge Pratas (1); Mário Campos (1)

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

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

Introdução: A biópsia renal (BR) é um elemento essencial no diagnóstico 
da nefropatia lúpica (NL) – permite não só classificar a doença como 
inferir sobre o grau de reversibilidade e cronicidade das lesões renais, 
assim possibilitando uma previsão do prognóstico renal. Objectivos: 
Avaliar a existência de uma correlação entre a histopatologia na NL e 
elementos clínicos à apresentação, e evolução da doença. Material e 
métodos: Estudo retrospectivo de 95 doentes com diagnóstico histolo-
gicamente comprovado de NL. Recolhidos dados demográficos, clínica à 
apresentação da doença renal, classe histológica, remissão completa à 
data da última avaliação, exacerbações da doença, evolução para doença 
renal crónica e/ou para necessidade de terapêutica substitutiva da função 
renal. Resultados: A idade média à data do diagnóstico da NL foi de 
29,6±11,3 anos, sendo a maioria (89,5%) do sexo feminino. A NL foi 
diagnosticada 76,4±115,0 meses após a doença sistémica. Os motivos 
principais para realização de BR foram hematoproteinúria (58,9%), sín-
drome nefrótico (41,1%) e lesão renal aguda (13,7%). A creatinina média 
à data da BR era 1,11±0,73mg/dl, a proteinúria das 24 horas era 3,5±3,8 
gr e 52,6% dos doentes apresentavam dislipidémia. A NL classe IV foi 
verificada em 53,7%, a classe V em 17,9%, a classe II em 15,8%, a classe 
III em 11,6% e a classe VI em 1,1% dos casos. Sinais de actividade de 
doença estavam presentes em 25,3% e sinais de cronicidade em 11,6%. 
Encontrou -se uma correlação estatisticamente significativa entre a NL 
classe IV e lesão renal aguda à apresentação (p=0,018; OR=5,78) e entre 
a NL classe V e síndrome nefrótico e dislipidémia à apresentação (p=0,013; 
OR=4,53; e p=0,001; OR=9,21, respectivamente). Não foram encontradas 
diferenças entre as várias classes histológicas e a hematoproteinúria à 
data da BR, assim como em relação à remissão completa à data da 
última avaliação, exacerbações da doença, evolução para doença renal 
crónica ou necessidade de terapêutica substitutiva da função renal. As 
BR evidenciando lesões activas foram mais frequentemente associadas 
à NL classe IV (p=0,001; OR=6,45), a maior número de exacerbações da 
doença (p=0,004; OR=4,51) e menor taxa de remissão completa 
(p=0,007;OR=1,5). As BR evidenciando lesões crónicas foram mais fre-
quentemente associadas a evolução para doença renal crónica estadio 
5 com necessidade de terapêutica substitutiva da função renal (p=0,02; 
OR=7,43). Conclusões: A BR é fundamental para o diagnóstico da NL 
perante a presença de hematoproteinúria, síndrome nefrótico ou lesão 
renal aguda, e é um importante meio de orientação para a terapêutica 
a efectuar. Lesões enquadráveis na classe IV tinham com maior frequência 
lesões activas e uma evolução mais grave. Sinais de actividade ou 
cronicidade presentes na BR são factores relevantes para a evolução 
desfavorável da doença renal.
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FACTORES DE PROGNÓSTICO DA NEFROPATIA IGA

Nuno Viana Figueiredo (1); Luis Freitas (1); Mario Campos (1)

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

Introdução: A Nefropatia Ig A é a doença glomerular existente mais prevalente 
e constitui uma importante causa de Doença Renal Crónica Terminal. Objectivo 
e métodos: Trata -se de um estudo retrospectivo observacional com o objectivo 
de avaliar os factores de prognóstico da Nefropatia de IgA, tendo sido analisados 
todos os doentes cujo diagnóstico foi feito através de biopsia renal realizada 
no Serviço de Nefrologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Resultados: 
Amostra caracterizada por 107 doentes, 73,8% do sexo masculino e 26,2 do 
sexo feminino. A idade média foi 35,1 anos, ± 16,5, com uma mediana de 31 e 
uma variação entre 12 e 80 anos. Em 6,5% dos casos estava associada às 
seguintes patologias: Artrite Reumatóide (N=1), Doença de Crohn (N=2), HIV 
(N=1), Sarcoidose (N=1) e Espondilite Anquilosante (N=1). As principais formas 
de apresentação da doença – e não mutuamente exclusivas – foram: síndrome 
nefrótico (N=33; 30,8%), hematúria macroscóspica (N=32; 29,9%); insuf. renal 
(N=32; 29,9%); hematuria microscópica (N=47; 43,9%) e proteinúria sub -nefrótica 
(N=60; 56,1%). Quanto à evolução, 31 casos (29%) foram excluídos por terem 
sido seguidos noutros Hospitais. Assim dos 76 doentes, 38 (50%) evoluíram 
para insuficiência renal crónica (IRC), dos quais 57,9% (N=22) iniciaram tera-
pêutica substitutiva da função renal – 21 Hemodiálise e 1 Diálise Peritoneal. O 
tempo médio de início de terapêutica substitutiva da função renal foi 6,1 anos, 
± 4,2, com uma mediana de 5,4 e uma amplitude de 0,5 e 13 anos. Foi feita 
uma análise multivariada e constatou -se que a presença de insuf. renal na altura 
da biopsia (p=0,001) e a existência de proteinúria (p= 0,039) – pré ou pós 
biopsia – foram preditores de IRC. Conclusão: Dos resultados apresentados 
verifica -se que a Nefropatia IgA não é uma entidade benigna dado que 50% 
dos casos evoluíram para IRC, com necessidade de iniciar terapêutica substitutiva 
da função renal em 58% destes doentes. A existência de insuf. renal ad initium 
(p=0,01) e de proteinúria (p=0,039) foram os únicos factores encontrados 
preditores de evolução para IRC.
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TRATAMENTO DE INDUÇÃO NA NEFROPATIA LÚPICA 
COM CICLOFOSFAMIDA: QUE ESQUEMA ESCOLHER?

Marta Neves (1); Nuno Figueiredo (1); Marisa Miranda (2); Luís Rodrigues (1); Fernando 
Macário (1); Jorge Pratas (1); Mário Campos (1)

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

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

Introdução: O tratamento da nefropatia lúpica tem evoluído ao longo das 
últimas décadas e a ciclofosfamida (CYC) tem -se tornado uma terapêutica 
“standard” na nefropatia lúpica (NL) proliferativa. Objectivos: Avaliar a eficácia 
da terapêutica de indução com CYC, utilizando o esquema Euro -lupus ou o 
esquema clássico de pulsos mensais com doses mais elevadas de CYC. Material 
e métodos: Estudo retrospectivo de 95 doentes com diagnóstico histologica-
mente comprovado de NL. Recolhidos dados demográficos, clínica à apresen-
tação da doença renal, classe histológica, remissão completa à data da última 
avaliação, exacerbações da doença, evolução para doença renal crónica e/ou 
para necessidade de terapêutica substitutiva da função renal. Resultados: A 
idade média à data do diagnóstico da NL foi de 29,6±11,3 anos, sendo a 
maioria (89,5%) do sexo feminino. A NL foi diagnosticada 76,4±115,0 meses 
após a doença sistémica. Os motivos principais para realização de BR foram 
hematoproteinúria (58,9%), síndrome nefrótico (41,1%) e lesão renal aguda 
(13,7%). A creatinina média à data da BR era 1,11±0,73mg/dl, a proteinúria 
das 24 horas era 3,5±3,8 gr e 52,6% dos doentes apresentavam dislipidémia. 
A NL classe IV foi verificada em 53,7% (51 doentes), a classe V em 17,9% (17 
doentes), a classe II em 15,8% (15 doentes), a classe III em 11,6% (11 doentes) 
e a classe VI em 1,1% dos casos (1 doente). Cinquenta e dois doentes reali-
zaram terapêutica de indução com CYC: esquema Euro -lupus em 7 doentes 
e esquema clássico em 45 doentes. No grupo de 52 doentes, a indução com 
CYC foi efectuada em 71,2% dos casos com NL classe IV (37 doentes), 9,6% 
de classe III (5 doentes), 9,6% de classe V (5 doentes), 7,7% de classe II (4 
doentes) e 1,9% de classe VI (1 doente), sem diferença estatística entre as 
várias classes histológicas relativamente à escolha do esquema. Também não 
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foram encontradas diferenças entre os esquemas aplicados em relação à forma 
de apresentação da doença renal e os esquemas não determinaram diferenças 
significativas no que diz respeito às remissões completas (p=0,09), número 
de exacerbações da doença (p=1,00), evolução para doença renal crónica 
(p=0,66) ou necessidade de terapêutica substitutiva da função renal (p=1,00). 
Conclusões: A terapêutica ideal na nefropatia lúpica deve procurar reduzir a 
evolução para doença renal crónica avançada, prevenir exacerbações clínicas, 
induzir uma remissão rápida e apresentar efeitos adversos reduzidos. Como 
esperado, os dois esquemas de indução com CYC foram sobreponíveis na 
prevenção de exacerbações da doença renal e na progressão para doença 
renal crónica, no entanto apenas um pequeno número de doentes foi submetido 
ao esquema Euro -lupus até à data actual, o que não permite tirar conclusões 
definitivas em relação a este esquema.
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DEFICIÊNCIA SELECTIVA DE IGA E GLOMERULOPATIA MEMBRANOSA: 
CASO CLÍNICO

Maria Teresa Santos (1); Maximino Costa (2); Sandra Silva (1); Ana Paiva (2); Ana 
Branco (1); Jorge Baldaia (2); Rui Henrique (3); Alfredo Loureiro (2)

(1) Nefrologia / Hospital Pedro Hispano / Matosinhos / Portugal
(2) Nefrologia / IPO -Porto / Porto / Portugal
(3) Anatomia Patológica / IPO -Porto / Porto / Portugal

Apresentamos um caso de uma doente de 18 anos, com história prévia de 
Alergias a pólens, alguns cereais e Otites de repetição. Em Agosto de 2011 inicia 
quadro de edema dos membros inferiores de agravamento progressivo e edema 
peri -orbitário e é enviada á consulta de Nefrologia em Novembro de 2011 por 
proteinúria no exame sumário de urina. Não apresentava outras alterações ao 
exame objectivo. Do estudo analítico efectuado salienta -se função renal normal 
(Pcreatinina 0,5 mg/dL e Pureia 15 mg/dL); dislipidemia (Colesterol total 256 mg/
dL, LDL 141 mg/dL, HDL 65 mg/dL, triglicerídeos 273 mg/dL); hipoalbuminemia 
(2,3 g/dL) e Urina de 24h com proteinúria de 9g. O doseamento sérico de 
imunoglobulimas mostrou IgA 5 mg/dL, restantes imunoglobulinas sem alterações 
assim como o doseamento das subclasses da IgG. Todo o restante estudo foi 
negativo, nomeadamente eletroforese de proteínas séricas, marcadores víricos 
(HBC, HCV e HIV) e estudo imunológico. A doente foi submetida a biopsia renal 
percutânea, cuja histologia mostrou espessamento ligeiro da parede capilar, 
com algumas espículas patentes na impregnação argêntica e o estudo por 
imunofluorescência mostrou presença de depósitos pseudolineares de IgG 
(ausência de depósitos de IgA, IgM, C1q e C3c). A doente foi tratada com medidas 
gerais anti -proteínuricas e, face a manter proteinúria maciça e alto risco de 
progressão, decidiu -se iniciar Ciclosporina. A Deficiência selectiva de IgA é a 
imunodeficiência primária mais comum e, apesar de estar associada a doenças 
alérgicas e auto -imunes, a associação a glomerulonefrites é rara. Em particular, 
a associação a Glomerulopatia membranosa já foi descrita em casos esporádicos 
na literatura mas a sua etiopatogenia não está esclarecida.
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NEFRITE LÚPICA – TERAPÊUTICA DE MANUTENÇÃO COM AZATIOPRINA 
VS MICOFENOLATO MOFETIL

Nuno Viana Figueiredo (1); Marta Neves (1); Fernando Macário (1); Luís Freitas (1); 
Mário Campos (1)

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

Introdução: A Nefrite Lúpica é uma complicação frequente no Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES). A sua terapêutica de manutenção de eleição consiste na utilização 
de Azatioprina (AZA) ou de Micofenolato de Mofetil (MMF). Objectivo e métodos: 
Estudo observacional retrospectivo que tem como objectivo comparar a tera-
pêutica de manutenção com Azatioprina (AZA) e com Micofenolato Mofetil (MMF) 
em doentes seguidos em Consulta de Nefrologia com o diagnóstico de Nefropatia 
lúpica. Resultados: Amostra caracterizada por 67 doentes, 88,1% do sexo feminino 
e 11,9% do sexo masculino. A idade média na altura do diagnóstico da Nefropatia 
lúpica foi de 28,9 anos, ± 11,4, com uma mediana de 27 e uma amplitude entre 
8 e 60 anos. As formas de apresentação da Nefropatia lúpica foram: Síndrome 
Nefrótico 25% (n=17), Hemato -Proteinúria subnefrótica 60% (n=40) e Insuficiência 
Renal Aguda 15% (n=10). Relativamente aos estádios iniciais, 12% (n=8) foram 
do tipo II, 10% (n=7) do tipo III, 69% (n=46) do tipo IV, 9% (n=6) do tipo V e 
0% do tipo VI. O MMF foi utilizado como terapêutica de manutenção em 43% 

(n=35) dos doentes e a AZA em 57% (n=47). Dos que foram medicados com 
MMF, 69% (n=24) entraram em remissão completa e 17% (n=6) apresentaram 
flares renais. Dos doentes medicados com AZA, 44%(n=25) entraram em remissão 
completa e 14% (n=8) tiveram flares. Em 12 casos passou -se de AZA para MMF 
havendo remissão completa em 75% (n=9) destes doentes. Não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas relativamente à evolução para IRC, 
terapêutica substitutiva da função renal, remissões completas ou existência de 
flares renais. Conclusão: A AZA é a terapêutica de manutenção mais frequente-
mente utilizada na nefropatia lúpica. Apesar de não haver diferenças estatisti-
camente significativas entre a AZA e o MMF quanto à evolução para IRC, tera-
pêutica substitutiva da função renal, remissões completas ou flares renais, o 
MMF apresentou uma boa taxa de remissões completas (75%) sempre que não 
havia resposta à AZA.
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OS FLARES RENAIS NA NEFROPATIA LÚPICA

Nuno Viana Figueiredo (1); Marta Neves (1); Fernando Macário (1); Luís Freitas (1); 
Mário Campos (1)

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

Introdução; A Nefropatia Lúpica é uma complicação frequente no Lupus Eri-
tematoso Sistémico (LES), podendo surgir em 75% dos doentes. As recidivas 
renais (“Flares”) constituem um importante factor de prognóstico, condicio-
nando um risco aumentado de progressão para insuficiência renal crónica. 
Objectivo e métodos: Estudo observacional retrospectivo que tem como objec-
tivo avaliar os doentes seguidos em Consulta de Nefrologia com o diagnóstico 
de nefropatia lúpica e que desenvolveram flares renais. Resultados: Amostra 
caracterizada por 95 doentes, 89,5% do sexo feminino e 10,5% do sexo 
masculino. A idade média na altura do diagnóstico da Nefropatia lúpica foi 
de 29,4 anos, ± 11,3, com uma mediana de 28 e uma amplitude entre 8 e 60 
anos. As formas de apresentação foram: Síndrome Nefrótico 32%(n=31), 
Hemato -Proteinúria subnefrótica 54% (n=51) e Insuficiência Renal Aguda 14% 
(n=13). Relativamente aos critérios de LES observou -se o seguinte: artrite 
91,6% (n=87), alterações hematológicas 52,6% (n=50), rash 49,5%(n=47), 
fotosensibilidade 42,1% (n=40), aftas 14,7% (n=14), serosite 18,9% (n=18), 
envolvimento do Sistema Nervoso Central 4,2% (n=4), anti -ANA 90,5% (n=86) 
e anti -DNAds 90,5% (n=86). Relativamente aos estádios iniciais, 16% (n=15) 
foram do tipo II, 11% (n=11) do tipo III, 54% (n=51) do tipo IV, 18% (n=17) 
do tipo V e 1% (n=1) do tipo VI. Quanto à evolução, 18,9% (n=18) progrediram 
para insuficiência renal crónica (IRC) e destes, 10,5% iniciaram terapêutica 
substitutiva da função renal. Desenvolveram flares renais 31,1% (n=28), tendo-
-se se verificado uma associação estatisticamente significativa com a presença 
de IRC (p<0,01; Odd Ratio de 6,9) e de proteinúria nefrótica na altura da 
biopsia (p=0,01;Odd Ratio de 7,2). Conclusão: A presença de flares renais na 
Nefropatia lúpica é uma complicação frequente e com mau prognóstico, tendo-
-se verificado neste estudo que quando existem há uma maior probabilidade 
de haver evolução para IRC e, por outro lado, são mais frequentes quando 
ocorre Proteinúria Nefrótica na altura da biopsia.
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NEFRITE LÚPICA COM AC DNADS NEGATIVO, DOIS CASOS CLÍNICOS

Ana Rita Martins (1); Patricia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Sância Ramos (2); Isabel 
Madruga (3); Isménia Oiveira (4); José Diogo Barata (1)

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental / Hospital Santa Cruz – Serviço Nefrologia / 
Lisboa / Portugal

(2)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental / Hospital Santa Cruz – Anatomia Patológica / 
Lisboa / Portugal

(3)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental / Hospital Egas Moniz – Serviço Medicina IA / 
Lisboa / Portugal

(4)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental / Hospital Egas Moniz – Serviço Medicina II / 
Lisboa / Portugal

Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doença autoimune na qual os anti-
corpos antinucleares (ANAs) são decisivos para o diagnóstico. Descrevem -se 
dois casos com diferentes formas de apresentação, que tiveram em comum a 
confirmação histológica de nefrite lúpica e estudo imunológico persistentemente 
negativo. Mulher, 39 anos internada em 2002 por hematúria, hipertensão 
arterial, edema, artralgias e dor pleurítica. Apresentava síndroma nefrótico 

Nefro - 26-1 - MIOLO.indd   122Nefro - 26-1 - MIOLO.indd   122 14-03-2012   15:52:3514-03-2012   15:52:35



Port J Nephrol Hypert 2012; 26(1): 71-124    123

CMYKP

26th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

(proteinúria 6,5g/24h, hematúria, leucocitúria, hipoalbuminémia, retenção azotada 
(Cr 3,8 mg/dl, U 59 mg/dl) e hipercolesterolémia), anemia normocítica, hipo-
complementémia e autoanticorpos negativos. A biópsia renal mostrou glome-
rulonefrite mesangioproliferativa difusa necrosante com crescentes a favor de 
Nefrite lúpica, classe IV (índice de atividade 12 e cronicidade 6). A imunofluo-
rescência (IF) revelou depósitos de IgG e C3. Iniciou pulsos de metilprednisolona, 
prednisolona e ciclofosfamida e posteriormente azatioprina e prednisolona. 
Registou -se melhoria da função renal (Cr 1,6 mg/dl) e anticorpos sempre nega-
tivos. Em Junho 2011 por agravamento da função renal (Cr 2,28 mg/dl, proteinúria 
2,13 g/24h), albumina 4,1g/L e C4 ligeiramente diminuído repetiu biópsia renal: 
nefrite lúpica classe IVc, com lesões de esclerose avançada e activas residuais 
(índice de cronicidade 7/12 e de atividade 7/24). Iniciou micofenolato de mofetil 
(MMF) e mantém -se estável. Homem, 34 anos, antecedentes de doença de 
Buerger e doença arterial periférica obstrutiva grave dos membros inferiores, 
acidente vascular cerebral isquémico esquerdo, HTA, dislipidémia, obesidade 
e tabagismo. Em Janeiro de 2011 por síndrome nefrótico (proteinúria 24,4 g/d, 
hipoalbuminémia 2,5 g/L) e agravamento da função renal (Cr 2,4 mg/dl) realizou 
biópsia renal compatível com Nefrite lúpica, classe V em combinação com classe 
IIIb (OMS) (índice de atividade de 5/24 e de cronicidade 6/12). Estudo imuno-
lógico: complemento normal, ANAs, ENAs, ANCAs e anticorpos anti fosfolipídicos 
negativos. Iniciou MMF e prednisolona. Em Julho de 2011 por epilepsia vascular 
é reinternado; apurou -se estado protrombótico (hiperhomocisteinémia e elevação 
do fator VIII) e autoimunidade negativa. RM -CE e angiografia dos vasos supra-
-aórticos não revelaram alterações. À data atual mantém estudo imunológico 
negativo, com insuficiência renal estável sob MMF e prednisolona. É convicção 
dos autores que se trate de LES com envolvimento renal e multissistémico e 
provável vasculite de grandes vasos. Estes casos raros de nefrite lúpica sem 
seroconversão sugerem que a evidência serológica pode não ser obrigatória 
para o diagnóstico do LES.
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FLUID BALANCE AND ACUTE KIDNEY INJURY DIAGNOSIS AND STAGING

Pedro Fidalgo (1); Sílvia Coelho (1); Bruno Rodrigues (1); Ana Luisa Papoila (2); Ana 
Paula Fernandes (3); Karina Soto (1)
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(3)  Unidade de Cuidados Intensivos / Hospital Prof Dr Fernando Fonseca / Amadora / 

Portugal

Introduction: Diagnostic and staging criteria for AKI are based upon changes 
in serum creatinine(sCr). Small increases in sCr translate into significant changes 
in AKI degree. The volume of distribution of sCr depends on the total body 
water, therefore fluid accumulation affect the Scr concentration and the diagnosis 
of AKI, leading to underestimation of the severity of renal dysfunction. The 
propose of this study was to analyze the effect of fluid accumulation on sCr 
to estimate severity of AKI in a cohort of ICU patients. Methods: Using a 
database of a previous study, we analyzed all daily longitudinal sCr and plasma 
cystatin C (sCysC) values, together with the fluid balance of all patients admitted 
consecutively in the study. RIFLE classification was calculated using baseline 
and daily creatinine. SCr and sCysC were adjusted to daily fluid balance according 
to the formula: sCr x (admission weight (Kg) x 0.6 + (sum daily cumulative 
fluid balance (L)))/ Hosp admission weight x 0.6. A new adjusted RIFLE was 
calculated. A comparison of both classifications was performed and patients 
were reclassified in three groups: patients who maintained the grade of RIFLE 
equal (Eq); worsened when adjusted (W); and improved when adjusted (I). 
Due to the longitudinal nature of the data, a mixed -effects regression model 
was used to compare adjusted and observed values of sCr and sCysC. Results: 
A total of 1563 episodes were analyzed in 128 patients. Median age of 66.0y 
(CI 55.5 -74.5) 61.7% were male and 85.2% non black; 35.2 % were classified 
as AKI. Median SAPS II and APACHE II scores were 57.0 (CI 38 -70) and 24.0 
(CI 16 -31), respectively.Crude mortality 31.3% and 70% of deaths were AKI 
patients. Of all episodes 79.8 % were Eq and remained in their RIFLE classes, 
12.5 % W and 7.8 % were I. When analyzed sub -groups, in the W group median 
percentage of fluid accumulation (%FA) was 22.86% (P25 -75 12.07 - 33.02) 
median fluid balance (FB) was 15.67 L (P25 -75 8.85 - 25.60). In the Eq group 
median %FA was 6.72% (P25 -75 2.30 - 13.07) median FB was 5.35 L (P25 -75 
1.78 -10.37). In the I group median %FA was 3.56 (P25 -75 2.39 -10.18) median 
fluid balance was 2.85 L (P25 -75 2.10 -7.64). The difference between measured 
and adjusted sCr and sCystC during the ICU stay increases significantly with 
the lenght of stay, and according to increase of both fluid balance and per-
centage of fluid accumulation. Conclusion: It seems that in patients prone to 

volume overload, sCr and sCystC are underpowered because of its dilution, 
affecting the diagnosis and staging of AKI. We suggest that, in critically ill 
patients, sCr and sCysC should be adjusted to fluid balance specially when 
considering large volumes or percentages of fluid balance.
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NEPHROPATHY EVOLUTION IS DELAYED BY SITAGLIPTIN, A DIPEPTIDYL 
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Diabetic nephropathy (DN), a major microvascular complication of diabetes, 
progresses to end -stage renal disease (ESRD) and is the most important cause 
of kidney failure. The ability of the antidiabetic drugs to delay nephropathy is 
as important as their capability to control glycaemia. While the lowering glucose 
effects of the incretin modulator sitagliptin, a DPP -4 inhibitor, are well known, 
its effects on the kidney remain to be explained. This study aimed to evaluate 
the effect of a 6 week treatment with a low dose of sitagliptin on renal dys-
function and lesions in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) rats, an animal model of 
Type 2 Diabetes. Twenty weeks old male diabetic obese ZDF (fa/fa) rats were 
treated with vehicle or sitagliptin (10 mg/kg/day) during 6 weeks, and compared 
with a control group of non -diabetic and non -obese ZDF (+/+) animals (n=8 
each). The following parameters were evaluated in serum/blood: glucose, HbA1c, 
insulin, Total -Chol, TGs, creatinine and blood urea nitrogen (BUN). Kidney lipid 
peroxidation was assessed measuring the malondialdehyde (MDA) content. 
Specimens for renal histopathological diagnosis were stained with H&E and 
PAS. Damage was assessed by evaluating glomerular and tubulointerstitial 
lesions (interstitial fibrosis/tubular atrophy). A semiquantitative rating for each 
slide, from 0 (absent) to 3 (severe and extensive damage) was assigned to each 
component. Vascular lesions were scored from 0 -2. Results are mean ± sem; 
ANOVA and Duncan’s post -hoc (p≤0.05 was the limit for significance). Sitagliptin 
in the diabetic rats promoted an improvement of glycaemia (p<0.001), HbA1c 
and TGs (p<0.001), accompanied by a partial prevention of insulinopaenia. 
Furthermore, Sitagliptin also significantly prevented (p<0.01) SBP and DBP rise 
in the ZDF animals, together with a decrease (p<0.05) in serum levels of hs -CRP 
and IL -1beta in the diabetic animals, without changes on serum adiponectin. 
BUN increment prevention (p<0.01) was accompanied by amelioration of vascular 
renal lesions in the diabetic rats, together with reduced kidney MDA (p<0.001). 
Nephropathy in diabetic ZDF rats was associated with mesangial expansion and 
extensive sclerosis. Sitagliptin prevented these glomerular lesions, as well as, 
vascular lesions and IFTA in the diabetic ZDF rats. In conclusion, the evolution 
of DN is delayed by a chronic low -dose of sitagliptin, suggesting a further 
therapeutic advantage of this incretin modulator. The underlying molecular 
mechanisms deserve further elucidation, but could be related at least partially 
with reduction of inflammation and oxidative stress due to metabolic improvement 
and/or to direct incretin effects. Acknowledgements/Support: Fundação Merck 
Sharp & Dohme and ISPV (PROTEC Grant: SFRH/BD/50139/2009).
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ERYTHROPOIETIC RESPONSE TO RHEPO THERAPY IS DEPENDENT 
ON THE STAGE OF RENAL FAILURE – AN EXPERIMENTAL STUDY 
IN NEPHRECTOMIZED RATS
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Previous study from us has demonstrated, in a rat model of moderate 
renal failure (MRF) induced by nephrectomy, beneficial hematological and 
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non -hematological effects of recombinant human erythropoietin (rhEPO). 
However, little is known about the response to rhEPO in this model of 
chirurgical mass reduction in conditions of severe renal failure, which most 
properly resemble the rhEPO treatment in humans under chronic kidney 
disease. The aim of this study was to evaluate the erythropoietic response 
to rhEPO therapy in two stages of renal failure (moderate vs severe) induced 
by nephrectomy in the rat. Seven groups of male Wistar rats (n=7) were 
studied over a period of 12 weeks: Control – without surgery and treatment; 
Sham -operated – surgery without kidney reduction; rhEPO – treated with 
50 IU/kg/week of beta -EPO (Recormon®); MRF – submitted to 3/4 nephrec-
tomy; MRF+rhEPO – MRF and rhEPO treatment after the 3rd week of surgery; 
SRF – submitted to 5/6 nephrectomy; Severe renal failure (SRF)+rhEPO – 
SRF and rhEPO treatment after the 3rd week of surgery. At weeks 0 (before 
surgery), 3, 6, 9 and 12 of the protocol, blood samples were collected to 
assess renal function and hematological data. Body weight, blood pressure 
and heart rate were monitored throughout the study; tissues were also 
collected for further analysis. ANOVA and Post -hoc tests; p<0.05 was con-
sidered as significant. We found that SRF resulted in up to 50% of dead 
during the treatments, while there were no dead animals in the MRF groups, 
suggesting that mortality is related to the extension of kidney mass reduc-
tion and renal failure. Indeed, creatinine and urea levels rose in the MRF 
rats 3 weeks after nephrectomy, and this increment was significantly lower 
than that observed for SRF rats. In the MRF animals, the anemia was 
rapidly compensated, which did not occur in SRF rats, showing upper and 
sustained anemia. The MRF animals treated with rhEPO, presented a slight 
reduction in creatinine and urea. Conversely, in SRF rats under rhEPO 
therapy, creatinine and urea, as well as RBC count, Hct and Hb were 
unchanged, despite the increase in Ret count. These findings suggest that 
in the SRF+rhEPO rats there was erythropoietic stimulation, without anemia 
correction, probably due to RBC damage and premature removal, which 
needs further elucidation mechanisms and/or resistance to rhEPO treatment, 
as occurs in some chronic renal failure patients under rhEPO and haemo-
dialysis therapies.
Acknowledgement/Financial support: Roche Pharm. for providing the rhEPO.
FCT Grants: PTDC/SAU -MET/112464/2009 and SFRH/BD/61020/2009.
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DIÁLISE OU TRATAMENTO CONSERVADOR: IMPACTO NA SOBREVIDA 
DA DOENÇA RENAL CRÓNICA
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Ernesto Rocha (1)
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Introdução e Objectivos: Atendendo às recentes orientações da DGS sobre 
o tratamento conservador versus dialítico, pretendemos avaliar o impacto 
da DRC na sobrevida destes doentes. Material e métodos: Estudo retros-
pectivo envolvendo 333 doentes escolhidos aleatoriamente numa consulta 
de Nefrologia, com análise de factores demográficos, clínicos e analíticos 
na 1a consulta, com seguimento até ao evento terminal (diálise ou óbito). 
Foi feita análise estatística pelos métodos oneway ANOVA e Kaplan -Meier, 
(software SPSS 15); considerou -se significativo p<0.05. A sobrevida global 
foi censurada à morte, incluindo os óbitos em diálise; a sobrevida do 
evento terminal foi censurada para a entrada em diálise e/ou óbito. Resul-
tados: Analisámos 333 doentes com idade média de 71,04±15,02 anos, 
58,2% do genero masculino e tempo médio de follow -up 1,56±1,43 anos. 
A etiologia da DRC foi Nefropatia Diabética (ND) 36,6%, HTA 30%, PNC 
7.6% e indeterminada 12,3%. A clearance de creatinina média foi 37,68 
mL/min, situando -se a maioria nos estádios 3 (38,9%) e 4 (40.0%); hemo-
globina média 11.98±1.99 mg/dL, PTH 175.03±120.03 pg/mL e Ca*P 
34.85±8.26 mg/dl; 11,4% iniciaram tratamento dialítico, mantendo -se em 
consulta 61%. Nos doentes em estádios mais avançados da DRC verificou-

-se, com significado estatístico, agravamento da anemia (p=0.000) e do 
metabolismo cálcio -fósforo, e aumento da idade (p=0,000). Aos 12, 24 e 
60 meses a sobrevida global foi de 90%, 83% e 59,3% respectivamente; 
a sobrevida foi mais favorável nos estadios iniciais da DRC, reduzindo nos 
estadios avançados (p=0.04); aos 12, 24 e 60 meses a sobrevida foi 
respectivamente no estádio 3 de 95,8%, 88,8% e 57,5%, estádio 4 de 
86,1%, 72,3% e 60,0% e estádio 5 de 81,1%, 65,5% e 44,9%; a sobrevida 
foi pior com o aumento da idade (p=0.000); não influenciaram a sobrevida 
a etiologia DRC (entre ND e HTA, apesar de pior na ND), hemoglobina e 
PTH. Procedemos também à análise da sobrevida do evento terminal 
(entrada em diálise e/ou óbito); o tempo médio de follow -up até evento 
terminal de 1.36±1.29 anos; a sobrevida global aos 12, 24 e 60 meses foi 
respectivamente de 81.9%, 73.2% e 49,5%; observaram -se piores sobrevidas 
nos idosos (p=0,000), anemia (p=0.024) e hipercolesterolémia (p=0,018); 
sobrevida mais favorável nos estadios iniciais da DRC, reduzindo nos 
estadios avançados (p=0.000); aos 12, 24 e 60 meses a sobrevida foi 
respectivamente no estádio 3 de 93,2%, 85,8% e 53,5%, estádio 4 de 
73,5%, 62,1% e 41,3% e estádio 5 de 35,6% e 17,8%; houve pior sobrevida 
na ND vs HTA sem alcançar diferença significativa. Conclusão: Com esta 
análise conseguimos obter o real impacto da sobrevida da DRC na nossa 
consulta. Os dados realçam a importância da referenciação precoce à 
consulta; no entanto mesmo os referenciados no estádio 3 têm taxas de 
mortalidade elevadas, o que reforça o rebate da DRC na esperança média 
de vida dos doentes.
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA: 
RELAÇÃO COM O ACESSO VASCULAR
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Introdução: A Insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma complicação 
comúm na doença renal crônica (DRC). Além dos fatores de risco tradicio-
nais, outros mais especificamente relacionados à DRC, tais como anemia, 
sobrecarga de fluídos ou o acesso vascular, também podem desempenhar 
um papel importante. Objetivos: Determinar a incidência e características 
clínicas associadas com o desenvolvimento de ICC em pacientes com DRC 
avançada, e analisar a influência da construção do acesso vascular pré-
-diálise sobre esta complicação. Pacientes e métodos: Um estudo de coorte 
prospectivo e observacional que incluiu 562 pacientes (idade média 65 ± 
15 anos, 260 5,0 ml /±mulheres) com uma taxa média de filtração glomerular 
de 15,1 min, não em diálise. A variável de resultado principal foi o desen-
volvimento de pelo menos um episódio de ICC definido por critérios clínicos 
convencionais e critérios radiológicos. Além de dados demográficos e 
clínicos de interesse, também foi incluído como covariável a fístula arte-
riovenosa (FAV). Resultados: Com um seguimento médio de 461 dias, a 
incidência de ICC foi de 19 episódios por 1.000 pacientes / ano, apresen-
tando esta complicação em 17% dos pacientes. Através da regressão 
logística multivariada, os melhores determinantes do desenvolvimento de 
ICC foram, além dos fatores de risco tradicionais (diabetes, sexo feminino, 
obesidade, idosos, história de doença cardíaca), a realização bem sucedida 
de uma FAV (OR = 9,541, 95% 4,841, 18,806, p <0,0001). Enquanto 4 dos 
51 pacientes (8%) com FAV distal desenvolveram ICC, 43 dos 109 pacientes 
(40%) com FAV proximal desenvolveram esta complicação. Não houve 
diferença na mortalidade dos pacientes com ou sem ICC, embora o início 
de diálise não programada (urgente), foi mais freqüente entre aqueles que 
desenvolveram ICC do que no resto (63% versus 3%, p <0,0001). Conclu-
sões: A incidência de ICC é elevada em pacientes com DRC avançada em 
pré -diálise. Além dos fatores de risco clássicos, a realização do acesso 
vascular aumenta significativamente a probabilidade de desenvolver com-
plicações cardiovasculares.
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