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ALTERAÇÃO DO TRANSPORTE DE ÁCIDO ÚRICO NA GLICOSÚRIA RENAL 
FAMILIAR E EXPRESSÃO DE SGLT2 NO RIM NORMAL E PATOLÓGICO
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A Glicosúria Renal Familiar (GRF) é um fenótipo de transmissão autossómica 
co -dominante, causada por mutações do gene SLC5A2 que codifica SGLT2, o 
principal co -transportador de Na±glucose do túbulo proximal. Caracteriza -se 
pela redução da reabsorção tubular renal de glucose, causando glicosúria na 
ausência de hiperglicemia e de outros sinais de disfunção tubular. O objectivo 
do trabalho aqui apresentado foi caracterizar a nível molecular e fenotípico 
um conjunto de famílias afectadas por esta entidade e ainda detalhar a 
expressão de SGLT2 “in vivo” em amostras de tecido renal normal e patológico. 
Avaliámos fenotipicamente um grupo de indivíduos afectados por GRF e iden-
tificámos por sequenciação directa as alterações encontradas ao gene SLC5A2. 
A expressão de SGLT2 no rim adulto humano foi estudada por Western Blotting 
e microscopia de fluorescência. Na ausência de biópsias renais de indivíduos 
afectados com GRF e de modo a avaliar potenciais alterações de expressão 
de SGLT2 em nefropatias com glicosúria, seleccionamos casos de lesão tubular 
proximal por toxidade de análogos de nucleósidos. A expressão de SGLT2 foi 
identificada com recurso a anticorpos específicos de uso comercial. Identificamos 
seis novas mutações de SLC5A2 em indivíduos de seis famílias. Nos indivíduos 
com glicosúria mais severa observamos igualmente hiperuricosúria com hipou-
ricemia, nunca anteriormente descrita nesta entidade e contrária ao expectável 
por associação a contracção de volume. Pudemos demonstrar que no rim 
adulto normal, SGLT2 está presente na bordadura em escova do epitélio do 
tubo proximal e que em casos de tubulopatia dos análogos dos nucleósidos 
a sua expressão está diminuída. Apresentamos assim seis novas mutações de 
SLC5A2 que contribuem para a heterogeneidade alélica da GRF e identificámos 
a hiperuricosúria com hipouricemia como características deste fenótipo. Con-
firmámos a expressão de SGLT2 na bordadura em escova do túbulo proximal 
e demonstramos que a diminuição da sua expressão pode estar subjacente 
a glicosúria observada na terapêutica com análogos dos nucleósidos.
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Calcineurin inhibitors, in particular Cyclosporin A (CsA), remains the corner-
stones of immunosuppressive regimens in many transplantation centres 
worldwide, regardless of drug -induced nephrotoxicity. The pathogenesis of 
CsA -induced nephropathy remains to be fully elucidated, but seems to be 
affected by the duration of drug exposure. This study aimed to clarify the 
pathways involved in acute and chronic CsA -induced nephrotoxicity. The study 
comprised 24 male Wistar rats, divided in two models: short and long CsA 
(5 mg/Kg bw/day) exposure (3 vs 9 weeks) vsmatched control groups. Blood 
pressure (BP) and heart rate (HR) were assessed by the tail cuff method. 
Blood was collected to evaluate: creatinine and blood urea nitrogen (BUN), 
Total -Cholesterol and non -HDL, glucose and insulin contents. Urine was col-
lected to access creatinine, BUN and to calculate clearances and glomerular 
filtration rate (GFR). Lipid peroxidation was evaluated in the kidney tissue, 
serum and urine. Kidney gene expression of inflammatory, proliferative and 

angiogenesis were performed by RT -PCR.For histological evaluation, kidney 
was stained with H&E, PAS and Masson trichrome techniques. CsA has 
promoted hypertension and tachycardia, which were aggravated with the 
duration of exposure. Creatinine and BUN clearance and GFR showed early 
renal dysfunction, accompanied by increase serum creatinine(p<0.05) and 
BUN (p<0.01) levels, as well as kidney lipid peroxidation (p<0.05), which 
worsened with chronic exposure. Renal lesions were evident only after the 
chronic treatment. However, acute CsA exposure induced PCNA, TGF -β1, NF -κβ 
and TP53 kidney mRNA up -regulation (p<0.05), unchanged mTOR and down-
-regulation of Mki67, while chronic treatment revealed a normalized PCNA, 
TGF β1 and TP53 expression, accompanied by NF -κβ down -regulation and 
prominent mTOR and Mki67 up -regulation (p<0.01). In conclusion, CsA -induced 
nephrotoxicity is aggravated over time and distinct mechanisms and markers 
are involved in acute and chronic toxicity. Functional impairment starts after 
a short -term exposure but aggravates with time, while renal lesions only 
appeared after chronic exposure, accompanied with intense up -regulation of 
Mki67 and mTOR. These findings reinforce the rationale for early substitution 
of CsA by less nephrotoxic agents, being mTOR inhibitors a validated choice, 
in order to prevent chronic CsA -induced nephrotoxicity.
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MONITORIZAÇÃO DA FRACÇÃO DE EXCREÇÃO DE FÓSFORO: UMA MAIS -VALIA? 
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Nos doentes com DRC o aumento dos níveis de FGF23 precede a elevação 
da PTH e da fosfatémia; A fosfatúria nas 24h está reduzida, a fração de 
excreção de fósforo (FEP) não foi consistentemente correlacionada com o 
FGF23 nem com a morbi mortalidade. Objectico: Estudar a correlação entre 
FEP, FGF23, marcadores bioquímicos da DMO -DRC com eventos clínicos 
numa população portuguesa com DRC. Estudamos 120 doentes portugueses, 
(73% homens; 27% diabéticos; média de idades 65 ±13.7 (27 -87) anos, 
41%, 45% e 7.5%, com DRC estádio 3, 4 e 5 respetivamente) durante 228 
meses. FGF23 (C -Terminal, Immutopics) avaliado por ELISA. Calculamos a 
FEP (%): (UPO4 x PCr):(PPO4 x UCr) x 100. Sangue e urina foram colhidos 
em jejum, após desperdiçar a urina da noite (Payne RB, 1998). Estimamos 
o débito de filtrado glomerular (DFGe) pela equação CKD -EPI. P>4.5 mg/
dL, iPTH>normal, FEP>20% e FGF23>110 rU/mL, foram documentados res-
petivamente em 14.8%, 43.9%, 89.4% e 89.4% dos doentes; deficiência 
25 -OH -vitD (<15 ng/ml) e insuficiência (15 -30 ng/ml) estavam presente em 
41.5% e 43.42% dos doentes. Numa análise univariada o logFGF23 
correlacionou -se inversamente com o DFGe (p<0.001), albumina (p<0.022) 
e diretamente com os níveis de P (p<0.001), iPTH (p=0.001) e com a FEP 
(p=0.001); a FEP correlacionou -se inversamente com a DFGe (p<0.001) e 
diretamente com a PTH (p<0.001). Doentes com P>4.5 mg/dL tinham níveis 
superiores de FGF23 (p<0.001) e de FEP (p=0.010). Numa análise multiva-
riada, ajustada à idade, DFGe e niveis de PTH o logFGF23 correlacionou -se 
diretamente com a fosfatémia (p<0.001) e com a FEP (p=0.008) e inversa-
mente com a albuminémia (p=0.01); A FEP correlacionou -se inversamente 
com a fosfatémia (p=0.001) e diretamente com o logFGF23 (p=0.008). 
Durante o período de follow -up, faleceram 6 doentes, 26 iniciaram tera-
pêutica de substituição da função renal e houve 31 eventos cardiovasculares. 
Os doentes com FEP>40% apresentaram uma menor sobrevida livre de 
eventos cardiovasculares, morte ou inicio de terapêutica de substituição 
da função renal que foi significativamente mais baixa (log rank 11.29, p= 
0.008). Na regressão de Cox, a PCR (OR: 1.966, IC: 1.3 -2.97, p= 0.001), a 
pressão de pulso (OR: 1.023, IC: 21.001 -1.045, p= 0.023), e FEP>40% (OR: 
5.32, IC: 2.1 - 13.0, p= 0.001), foram preditoras independentes de eventos 
cardiovasculares, inicio de TSFR ou morte. Em resumo, neste grupo de 
doentes com doença renal crónica, só 14.8% tinham P> 4.5 mg/dl; 89.4% 
dos doentes tinham FEP> 20%. A FEP avaliada em jejum foi preditora 
independente de FGF23. O FGF23 estava aumentado em 89% dos doentes, 
76% com fosfatémia N. O aumento da FEP avaliada em jejum foi preditora 
independente de eventos CV e do início de TSFR. É necessário confirmar 
se a fração de excreção do fósforo, avaliada em jejum, pode ser um ins-
trumento útil na monitorização da DMO -DRC.
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EPIDEMIOLOGIA DA DRC ESTADIO 3 -5 NA POPULAÇÃO ADULTA 
DE UMA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
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Introdução: Em Portugal escasseiam estudos sobre a epidemiologia e 
progressão da doença renal crónica (DRC). A maioria dos estudos inter-
nacionais define a DRC utilizando uma única medição da creatinina sérica 
para a estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG) e não os critérios 
definidos pelas K/DOQI (TFG<60ml/min/1,73m2 por um período ≥ a 3 meses), 
sobrestimando a prevalência da doença. Objectivo: Avaliar a prevalência 
e caracterizar a DRC numa Unidade Local de Saúde (ULS). Métodos: Foram 
estudados os doentes seguidos em consultas externas hospitalares e nos 
centros de saúde da ULS referida, com estimativa da TFG. Esta foi calculada 
pela fórmula MDRD4 e efectuada num único laboratório de química clinica, 
durante o ano de 2010. A DRC foi definida segundo as K -DOQI. Foram 
excluídos doentes com idade inferior a 18 anos; os avaliados no serviço 
de urgência/internamento e aqueles com apenas uma medição da TFG. 
Resultados: Foram estudados 44.842 doentes (idade 54,1± 4,9 anos; relação 
F/M 1,3:1). 8,8% (3949) apresentavam TFG<60ml/min/1,73m2 e 3,45% (1541) 
preenchiam critérios de DRC. A população com DRC mantinha predomínio 
do sexo feminino (1,2:1), mas idade significativamente superior (72,8±11,9 
anos). 44% eram seguidos por Nefrologia. 2.6% da população total 
encontrava -se no estadio 3, 0.71% em estadio 4 e 0.14% no estadio 5 da 
DRC. As características demográficas e de referenciação estão representadas 
na Tabela 1; os factores de risco e as comorbilidades apresentam -se na 
Tabela 2.

Tabela 1

Características demográficas e referenciação

Pop DRC Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5

Nºdoentes /% 1158 /2,6 321 / 0,71 62/0,14

Idade 72,8±11,9 74,3±11,7 71±10,9

Sexo F:M 1,2:1 1,4:1 1,6:1

Referenciação á Nefrologia (%) 30,9 80,1 91,9

Tabela 2

Factores de risco/comorbilidades

Pop.Total Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5

DM (%) 43.4 42 49 44

HTA (%) 73.4 70,7 71.7 86,1

CV não HTA (%) 46 43,2 50,9 55,5

Rim único (%) 9,8 10,2 5,6 13,9

Litíase (%) 6.9 6 11,3 8,3

Obstrutiva (%) 3.3 1,8 7,5 5,5

Fez -se follow -up de 2 anos: 8,6% dos doentes evoluíram do estadio 3 
para o 4 e 10,5% do 4 para o 5 ou terapêutica de substituição renal (TSR). 
A sobrevivência cumulativa ao 1º e 2º ano foi de 95.1% e 92.4%, respec-
tivamente. As causas de morte mais frequentes foram a doença cardio-
-vascular (33,3%) e a infecção (33,3%). A sobrevivência no estadio 3 foi 
de: 97,2% ao ano e 94,4% aos 2 anos e a do estadio 4 foi de: 89,9% e 
87,6%, respectivamente (p<0,005). A sobrevida cumulativa renal foi de 
87.8% ao 1 ano e 86,2% aos 2 anos. A mediana da sobrevivência renal 
foi de 31 meses para os doentes em estadio 4 e de 4 meses para aqueles 
em estadio 5. Conclusões: 1) apresentamos o maior estudo feito em 
Portugal utilizando os critérios das K -DOKI; 2) a utilização destes critérios 
reduziu a prevalência da DRC 3 -5 relativamente à literatura descrita; 3) a 
maioria dos doentes avaliados com estadios avançados já está referenciada 
à Nefrologia, fruto da boa articulação entre cuidados de saúde primários 
e hospitalares inerentes ao modelo ULS; 4) o seguimento de 2 anos deu-
-nos uma visão mais optimista da DRC.
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DOENÇA RENAL CRÓNICA EM DOENTES COM SÍNDROME CORONÁRIO 
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Maria Teresa Santos (1); Liliana Carneiro (2); Rute Ferreira (2); Cristina Rosário (2); 
Maximino Costa (1); Ana Veloso (2); Cristina Gavina (3)

(1) Nefrologia / Hospital Pedro Hispano ULSM / Matosinhos / Portugal
(2) Medicina / Hospital Pedro Hispano ULSM / Matosinhos / Portugal
(3) Cardiologia / Hospital Pedro Hispano ULSM / Matosinhos / Portugal

A doença renal crónica (DRC) é um conhecido factor de risco para doença 
cardiovascular prematura, grave e fatal. Foram propostas diversas expli-
cações para este facto, entre elas, a subutilização de terapêutica baseada 
na evidência. O objectivo deste estudo foi identificar as diferenças no 
tratamento intra -hospitalar entre indivíduos com DRC versus sem DRC, 
com o diagnóstico de síndrome coronário agudo sem supradesnivelamento 
de ST (SCASEST). Métodos: Foram estudados prospectivamente doentes 
admitidos com o diagnóstico de SCASEST no Departamento de Medicina 
durante o ano de 2010, e foi realizado o seguimento desses doentes por 
12 meses. A TFG basal foi estimada pela fórmula de MDRD modificada 
com base em valores de creatinina séria prévios à admissão hospitalar. 
O doentes foram categorizados em DRC (TFGe < 60ml/min/1,73m2) e sem 
DRC (TFGe≥60ml/min/m2). Entre os dois grupos foi comparada a realização 
de cateterismo cardíaco (CAT), a administração de aspirina, clopidogrel, 
estatinas, bloqueador beta, IECA e/ou ARA e inibidores das Glicoproteínas 
IIb/IIIa. Foi também pesquisada a presença de Nefropatia induzida pelo 
contraste (NIC), complicações e mortalidade intra -hospitalar. Resultados: 
Foram admitidos 230 doentes com o diagnóstico de SCASEST. Destes, 59 
apresentavam DRC (25.7%): 22 do género feminino (37%), idade média 
de 77±10 anos. Neste grupo de doentes verificaram -se índices de gravidade 
mais elevados, nomeadamente GRACE risk score (p<0.001), TIMI risk score 
(p<0.001) e CRUSADE bleeding score (p<0.001). Verificou -se que os doentes 
com DRC foram menos submetidos a CAT (27% vs 81%; p<0.001). 
Observaram -se 6 casos de NIC no total de doentes que foram submetidos 
a CAT (154), 5 deles em doentes com DRC (p<0.001). Nestes, não foram 
registadas complicações intra -hospitalares, nomeadamente reenfarte, hemor-
ragia, AVC, necessidade de terapêutica de substituição renal ou morte. 
Durante o internamento os doentes com DRC foram menos medicados 
com aspirina (86.4% vs 98.8%; p<0.001), clopidogrel (74.6% vs 90.6%; 
p=0.002), IECA e/ou ARA (54.2% vs 90.6%; p<0.001) e anticoagulantes 
(83.1% vs 95.6%; p=0.001). Não se observou diferença significativa na 
administração de bloqueadores beta, estatinas ou inibidores das GP IIb/
IIIa entre os dois grupos. Os doentes com DRC apresentaram mortalidade 
intra -hospitalar superior (15.3% vs 2.9%; p=0.002). Conclusões: Os doentes 
com DRC com o diagnóstico de SCASEST são subtratados, podendo este 
facto explicar a maior mortalidade intra -hospitalar. NIC é rara em doentes 
com SCASEST, ocorrendo preferencialmente em doentes com DRC 
prévia.
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– ANÁLISE DE 150 DOENTES
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Introdução: Segundo dados dos registos internacionais, a sobrevivência 
do transplante de rim -pâncreas (TRP) é condicionada na fase precoce 
pelas complicações inerentes ao próprio acto cirúrgico (trombose/ hemor-
ragia) e pelas complicações infecciosas. A sua perda tardia deve -se essen-
cialmente a morte por doença cardiovascular (CV), ou imunológica. Ana-
lisámos retrospectivamente os resultados a longo -prazo dos 150 TRP 
realizados no nosso centro. Resultados: à data do TRP, os 81 doentes 
do sexo F e 69 do sexo M, tinham uma idade média de 35±6 anos; eram 
diabéticos há 24±6 anos; e estavam em diálise há 30±21meses (excepto 
5 preemptive). A terapêutica imunossupressora inicial consistiu em glo-
bulina anti -timocítica, tacrolimus, micofenolato e corticóides. A média de 
idades do dador (cadáver) foi 28±11 anos. Em 28.7% o transplante foi 
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realizado com 6 incompatibilidades HLA. A incidência de rejeição aguda 
foi de 16%. Dos 150 TRP, faleceram 10 doentes: 5 de causa infecciosa 
(sepsis no pós -TRP precoce em 3; 1 CMV; 1 aspergilose); 2 por EAM; 1 
por AVC; 1 por hemorragia digestiva; 1 desconhecido. Em 5 doentes ambos 
os enxertos faliram: por rejeição aguda tardia 4 doentes; trombose 1 
doente. Em 21 casos houve falência isolada do pâncreas: 8 por trombose, 
3 por hemorragia, 5 por infecção, 2 por rejeição aguda tardia (>1ano), 1 
por ateroembolismo, 2 desconhecida. Em 4 TRP ocorreu falência isolada 
do rim, por rejeição crónica. Os 110 TRP (73.3%) que mantêm ambos os 
enxertos funcionantes, têm creatinina de 1.2±0.4mg/dl; clearance da crea-
tinina de 76±24 ml/min; glicemia em jejum de 81±10mg/dl; e HbA1c de 
5.3±0.4%. Apresentam hipertensão 47,2%, a maioria (28,2%) requerendo 
apenas 1 fármaco. Hiperlipidemia verificou -se em 19,1% e excesso de peso 
(>25kg/m2) em 17,3% dos doentes. Conclusões: deste grupo de TRP 
estudado, estão vivos 93.3%; o pâncreas está funcionante em 76%; o 
rim em 87.3% e ambos os enxertos em 73,3%. Rejeição foi a principal 
causa de perda tardia do pâncreas. A mortalidade precoce (< 6meses) 
deveu -se a infecção (2%). Doença CV/cerebrovascular, foi a causa mais 
frequente de mortalidade tardia (2%). A prevalência de hiperlipidemia e 
excesso de peso foi inferior a 20%. Hipertensão foi o factor de risco CV 
mais frequentemente encontrado.
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Objectivo: Caracterização e comparação clinica e patológica entre Glo-
merulopatia do Transplante (GT) e Microangiopatia Trombótica de novo 
(MAT) em enxertos renais, considerando a rejeição humoral como meca-
nismo patológico partilhado por ambas patologias. Métodos: Análise 
retrospectiva comparativa de 10 anos englobando dados clínicos, histo-
lopatológicos e prognóstico. Resultados: De um total de 627 biópsias,39 
casos de GT(6.2%) e 14 de MAT de novo (2,2%) foram identificados.GT 
foi diagnosticada tardiamente (6.9±5.9 vs 3.5±6.5 anos,p=0.01) e com 
mais proteinúria (4.0±3.6 vs 2.3±1.6 gr/24h,p=0.02) enquanto que MAT 
de novo associou -se a disfunção severa do enxerto (CrS 4.9±1.8 vs 
2.7±0.2mg/dl, p<0.001). A idade do dador na MAT era superior (53.8±10.1 
vs 41.3±17.9 years,p=0.04) e uma tendência a maior tempo de isquemia 
fria (1439±210 vs 1218±441 min,p=0.141) e episódios prévios de rejeição 
aguda (21.4% vs 5.3%,p=0.079) foram encontrados. Não se encontraram 
diferenças na proporção dador cadavérico/vivo, incompatibilidades HLA, 
níveis de PRA ou uso de ciclosporina. Lesões difusas glomerulares foram 
observadas em todos casos de MAT, contrastando com apresentação 
mais focal na GT (100% vs 45.9%,p=0.001). Ambos os grupos apresen-
tavam igualmente duplos contornos da MBG, glomerulite, tubulite e 
capilarite. Congestão capilar glomerular (100% vs 35.1%,p=0.001), esqui-
zócitos (42.8% vs 7.7%,p=0.009) e mesangiólise (85.7% vs 29.7%,p<0.001) 
estiveram associados aos casos de MAT. A GT apresentava glomerulo-
esclerose, fibrose intersticial e atrofia tubular avançadas, com presença 
de plasmócitos (30.8% vs 0%,p=0.02). A positividade de C4d por imu-
nofluorescência nos capilares peritubulares foi semelhante (MAT:71.4% 
vs GP:53.8%,p=0.252) mas a positividade arteriolar foi predominante-
mente verificado na MAT (35.7% vs 8.7%,p=0.042). A detecção de anti-
corpos específicos anti -dador(DSA) foi semelhante (GT: 41.6%; MAT: 
57.1%,p=ns) e constituída maioritariamente por anticorpos anti -HLA classe 
II (60% e 75%). Na ME apenas GT apresentava multilaminação da MBG 
(75% vs 0%, p=0.044) e tendencialmente com espessamento da MB dos 
capilares peritubulares (100% vs 60%,p=0.074) com multilaminação (75% 
vs 20%,p=0.06). Durante este período, a perda do enxerto foi similar 
nos dois grupos (GT 47.1%, MAT 45.5%,p=ns) mas sobrevida do enxerto 
ao primeiro ano pós -transplante foi inferior na MAT (73.3% vs 97%,p=0.013). 
Conclusão: As semelhanças encontradas na histopatologia, na positividade 
para C4d e na presença de DSA sugerem que GT e de novo MAT podem 
traduzir diferentes manifestações da lesão endotelial mediada por meca-
nismos de rejeição humoral. A GT aparenta resultar de lesão endotelial 
humoral contínua e subclínica, com mecanismos cíclicos de acomodação, 
enquanto que a MAT de novo resulta de uma lesão endotelial aguda e 
severa.

 CO -SE003

GLOMERULOPATIA DO TRANSPLANTE: ANÁLISE CLÍNICO -PATOLÓGICA

Cristina Silva (1); Patricia Cotovio (1); Maria Guedes (1); Nuno Afonso (1); Helena Viana 
(2); Maria Rosário Sancho (3); Fernanda Carvalho (2); Helder Trindade (3); Armando 
Carreira (1); Mário Campos (1); Fernando Nolasco (2)

(1) Serviço de Nefrologia / CHUC -Hospital Geral / Coimbra / Portugal
(2) Unidade de Transplantação Renal / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Centro de Histocompatibilidade do Sul / Lisboa / Portugal

A glomerulopatia do transplante (GT) é o fenótipo histológico cardinal da 
rejeição humoral crónica. O objectivo do estudo foi avaliar a incidência e 
características clínico -patológicas da GT, bem como averiguar as implicações 
funcionais e histológicas da severidade da GT. Neste estudo de coorte retros-
pectivo investigamos 666 transplantes (tx) renais com crossmatch CDC negativo 
para linfocitos T, realizados na unidade de Transplantação Renal do Hospital 
de Curry Cabral entre Janeiro 2004 e Dezembro 2011. Análise semiquantitativa 
do PRA: 0, 1 (1 -25%), 2 (26 -50%), 3 (51 -75%) e 4 (>75%). Pesquisa de alo-
anticorpos anti -HLA por metodologia Luminex. Todas as biópsias (bx) foram 
avaliadas por microscopia óptica e imunofluorescência (imunohistoquímica 
pontual) e, foram classificadas segundo os critérios Banff 97/ Banff 07 update 
(se tx após 2007). Apenas as bx com score cg> 0 foram selecionadas e destas, 
foram excluídas as glomerulonefrites por imunocomplexos. A GT foi diagnos-
ticada em 60 bx (9%) realizadas por motivos clínicos, em 49 doentes. A 
incidência cumulativa da GT aumentou com o tempo: 21.7% aos 3 anos, 
30% aos 5 anos, 55% aos 7 anos e 63.3% aos 9 anos após tx. Registaram-
-se antecedentes de rejeição aguda em 46.7% dos receptores (tabela 1). 
Aquando bx, 72.5% tinha aloanticorpos anti -HLA detectáveis (predominou a 
coexistência das classes I e II), 58.6% dos quais com especificidade contra 
o dador (tabela 2). Relativamente à severidade histológica da GT: 30, 23.3 
e 46.7% das bx foram classificadas como cg1, cg2 e cg3, respectivamente. 
A glomerulite e capilarite peritubular (pt) foram observadas em 41.7 e 51.1% 
das bx, enquanto a deposição de C4d nos capilares pt ocorreu em 30%. Dos 

Tabela 1

Características dos doentes com o diagnóstico de GT

n=49

Idade do receptor (anos; média ± desvio padrão) 52 ± 12.5

Sexo masculino (%) 57.1

Raça caucasoide (%) 89.8

Seropositividade HCV (%) 18.4

Dador cadáver/ Dador marginal (%) 94 / 44.4

Retransplante (%) 20.4

Mismatch HLA (mediana, AIQ) 4 (3 a 4)

PRA (análise semiquantitativa; mediana, AIQ) 0 (0 a 2)

Rejeição aguda prévia (%) 46.7

Tipo de rejeição aguda prévia (%)

– Humoral/ Celular 18.3 / 33.3

Perda do enxerto (%) 69.4

Tabela 2

Parâmetros funcionais e aloimunização aquando bx

n=60

Tempo após tx (anos; média ± desvio padrão) 7.7 ± 5.4

HTA (%) 80

Creatinina sérica (mg/dL; média ± desvio padrão) 2.8 ± 1.1

Proteinúria 24h (g; média ± desvio padrão) 3.7 ± 3

Aloanticorpos anti -HLA (%) 72.5

 – Classe I/ Classe II/ Classe I e II (%) 17/ 7/ 76

Aloanticorpos anti -HLA DSA/ indeterminados (%) 58.6/ 24.1

– Classe I DSA/ indeterminados (%) 59.3/ 14.8

– Classe II DSA/ indeterminados (%) 37.5/ 29.2
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indicadores histológicos de cronicidade, sobressaíram a atrofia tubular e a 
fibrose intersticial (tabela 3). A HTA, disfunção do enxerto, proteinúria e 
sobrevida do enxerto não apresentaram diferenças significativas com scores 
cg crescentes (p=NS, Kruskal -Wallis). A severidade das lesões histológicas 
não se associou à gravidade da GT, à excepção da fibrose intersticial (p=0.042, 
Kruskal -Wallis). A GT é tempo -dependente e, no nosso estudo foi diagnostica 
em 9% das bx realizadas por motivos clínicos. A deteção de aloanticorpos 
anti -HLA foi superior à detecção de C4d pt. A GT apresentou tando lesões 
histológicas agudas como crónicas, verificando -se uma associação entre a 
gravidade da GT e a severidade da fibrose intersticial. As manifestações 
clínicas e sobrevida do enxerto foram independentes da gravidade da GT.

Tabela 3

Histopatologia e marcação C4d

Banff score n=60

Glomerulite (g): g0/ g1/ g2/ g3 (%) 58.3/ 18.3/ 15/ 8.3

Capilarite peritubular (cpt): cpt0/ cpt1/ cpt2/ cpt3 (%) 48.9/ 21.3/ 17/ 12.8

Inflamação intresticial (i): i0/ i1/ i2/ i3 (%) 88.3/ 3.3/ 3.3/ 5

Tubulite (t): t0/ t1/ t2/ t3 (%) 93.3/ 5/ 1.7/ 0

Arterite da íntima (v): v0/ v1/ v2/ v3 (%) 98.3/ 1.7/ 0/ 0

Glomerulopatia do transplante (cg): cg0/ cg1/ cg2/ cg3 (%) 0/ 30/ 23.3/ 46.7

Expansão matriz mesangial (mm): mm0/ mm1/ mm2/ mm3 (%) 60/ 20/ 11.7/ 8.3

Fibrose intresticial (ci): ci0/ ci1/ ci2/ ci3 (%) 5/ 25/ 40/ 30

Atrofia tubular (ct): ct0/ ct1/ ct2/ ct3 (%) 11.7/ 16.7/ 40/ 31.7

Hialinose arteriolar (ah): ah0/ ah1/ ah2/ ah3 (%) 50/ 12.1/ 20.7/ 17.2

Espessamento fibroso da íntima arterial (cv): cv0/ cv1/ cv2/ cv3 (%) 50/ 18.3/ 13.3/ 18.3

Deposição C4d peritubular:  –/ + focal/ + difusa 72.4/ 8.6/ 19

Adequação da amostra: 10.5 ± 5 glomérulos

 CO -SE004

A IMPORTÂNCIA DA IDADE NA SELEÇÃO DO PAR DADOR -RECETOR
Ana Pinho (1); A. Cerqueira (2); L. Pinho (2); I. Ferreira (2); J. Santos (2); I. Pinho (2); 
S. Sampaio (2); M. Bustorff (2); M. Pestana (2)

(1) Nefrologia / HCF / Faro / Portugal
(2) Nefrologia / HSJ / Porto / Portugal

Introdução: Em Portugal, segundo o Despacho nº 6537/2007, todo o processo 
de homotransplantação (TR) com rim de cadáver é fundamentado nas carac-
terísticas do recetor, à exceção da diferença de idade entre dador (D) e 
recetor (R). Objectivo: Estudar o impacto da idade do R e da diferença entre 
D -R na sobrevida do aloenxerto. Métodos: Coorte retrospetivo unicêntrico, 
avaliando 243 TR de cadáver consecutivos, de 2009 a 2012 (perda de 8% 
por dados insuficientes). Como se pretende encontrar a magnitude da esti-
mativa de associação mais poderosa para a idade, foram considerados 28 
casos de perda de aloenxerto (incluindo 7 casos de perda por morte). A 
análise ajustada incluiu os factores reconhecidos da sobrevida renal como 
idade, sexo e causa da doença renal (que considerou a falência do TR 
prévio) do R. Discussão dos resultados: À semelhança dos dados europeus, 
a sobrevida do aloenxerto foi de 95,9%, 92,6% e 86,1 % ao fim de 6 meses, 
1 e 4 anos. A causa principal de perda do aloenxerto foi médica (5 casos 
de causa indeterminada, 2 por nefropatia crónica, 2 por rejeição aguda e 
3 por outras) em detrimento da cirúrgica (9 casos). O score do candidato 
calculado segundo os critérios clinico -laboratoriais vigentes não revelou 
diferenças de risco na perda do aloenxerto. Constatou -se que apenas 2 
transplantes não pontuaram no critério da diferença da idade (D de 69 anos 
para R de 54 anos e D de 30 anos para R de 61anos) que não se associou 
com a sobrevida. Em análise ajustada, a diferença de idades absoluta entre 
ambos também não foi relevante; em contrapartida, por cada 10 anos da 
idade do D superior ao R, o risco de falência renal aumentou 36% (HR= 
1,36 [1,02 -1,71]), sendo o risco de morte para o sexo masculino e por cada 
ano de idade do R de HR= 3,0 [1,4 -11,6] e HR= 1,05 [1,02 -1,96], respetiva-
mente. Conclusão: Este estudo demonstrou que a idade do D crescente face 
ao R apresentou maior impacto na sobrevida do aloenxerto, em detrimento 
da idade do R e da diferença de idades D -R (critério de pontuação vigente 
em Portugal). A alocação de recursos e planificação de serviços a estabelecer 
face a orçamentos limitados visam uma seleção do par dador -recetor sensata, 
devendo provavelmente ser reconsiderada a forma de avaliação da idade.

 CO -SE005

PREDITORES DE REJEIÇÃO AGUDA AOS 6 MESES PÓS -TRANSPLANTE 
E SEU EFEITO NA SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO E DOENTE: 
O QUE MUDOU ENTRE OS 90´S E 2000?

R. Costa (1); C. Santos (1); J. Malheiro (2); L. Martins (2); M. Almeida (2); L. Dias (2); 
A. Castro Henriques (2); A. Cabrita (1)

(1) Nefrologia / CHPorto / Porto / Portugal
(2) Unidade de Transplantação Renal / CHPorto / Porto / Portugal

Objectivo: Avaliar na década de 90 e 2000 os factores preditores de rejeição 
aguda (RA) aos 6 meses pós transplante renal (TR) e o seu efeito na sobrevida 
censurada do enxerto e doente. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de RA efectuada separadamente em dois períodos: 1990 -1999 e 2000-
-2009. Na avaliação dos factores de risco para RA foi utilizado um modelo de 
regressão logística multivariada. Procedemos à construção de curvas compara-
tivas de sobrevivência do enxerto entre paciente com e sem RA pelo método 
de Kaplan -Meier em cada período. A regressão de Cox multivariada permitiu 
identificar os preditores de sobrevivência censurada do enxerto e doente, usando 
como modelo: idade (<40 vs ≥40anos) e sexo do receptor, tempo em HD/DP(<36 
vs ≥ 36meses), dador vivo vs cadavérico (apenas na década de 2000), incom-
patibilidades HLA (0 -3 vs 4 -6), PRA (≤ 15 vs> 15%), número de TR prévios (<2 
vs ≥2), status de hepatite B/C, idade (< 38 vs ≥ 38 anos) e sexo do dador, 
episódio de necrose tubular aguda (NTA), uso de ATG na imunossupressão (IS) 
de indução, uso de MMF ou Tacrolimus (apenas na década de 2000) na IS de 
indução/manutenção. Resultados: Num total de 1299 transplantes renais, 644 
(49.5%) foram realizados na década de 90 e 655 (50.5%) na década de 2000. 
A RA foi mais frequente na década de 90 (26.2% vs 11.1%, p<0.001).Nesta 
década, os factores de risco para RA foram o não -uso de ATG (OR 1.88,p=0.025) 
e a idade do receptor <40 anos(OR 2.39, p=0.001). Na década de 2000, NTA 
(OR 1.895, p=0.046) e PRA>15% (OR 3.519,p=0.001) foram os factores de risco 
identificados. A sobrevivência censurada do enxerto aos 5 anos foi inferior nos 
casos de RA na década de 90 (81% vs 94%,p<0.001) e 2000 (81% vs 91%,log 
rank p=0.004). Na análise de regressão Cox,os preditores de menor sobrevivência 
do enxerto na década de 90 foram a RA (HR 2,436, p<0.001),idade do receptor 
<40 anos (HR 1.984, p=0.002) e idade do dador ≥38 anos(HR 1.961,p=0.002). 
Na década de 2000 foram identificadas a NTA (HR 3.247, p<0.001) e idade de 
dador ≥38 anos (HR 2.32, p=0.017). Não encontramos diferenças na sobrevida 
do doente aos 5 anos em ambos períodos. Apenas o status de Hepatite B/C 
(HR 1.714, p=0.023) foi predictor independente de morte do doente na década 
de 90,enquanto que na década de 2000,os predictores significativos foram TR 
prévio (HR 2,718, p=0.049) e RA (HR 2,619, p=0.023). Conclusão: A partir de 
2000, a RA aos 6 meses deixou de ser um preditor independente de sobrevi-
vência do enxerto. Inversamente, passou a ter um efeito negativo independente 
na sobrevivência do doente. Os avanços na IS permitiu o TR em receptores 
cada vez mais hiperimunizados, com melhoria na sobrevida do enxerto nestes 
casos mas com possível efeito desfavorável na sobrevida do doente.

 CO -SE006

SELEÇAO DO PAR DADOR -RECETOR: DECISÃO CRITERIOSA

Ana Pinho (1); A. Cerqueira (2); L. Pinho (2); I. Ferreira (2); J. Santos (2); I. Pinho (2); 
S. Sampaio (2); M. Bustorff (2); M. Pestana (2)

(1) Nefrologia / HCF / Faro / Portugal
(2) Nefrologia / HSJ / Porto / Portugal

Introdução: Face à necessidade de se incrementar a transplantação renal (TR) 
efectiva, cada vez mais se defende a alocação dos rins de cadáver com base, 
não só nas características do recetor e perfil imunológico, como também, num 
índice de risco do dador, a ser desenvolvido e validado em populações inde-
pendentes. Objectivo: Encontrar características que na seleção dador -recetor 
demonstrem ser preditivas da sobrevida do aloenxerto. Métodos: Coorte retros-
petivo unicêntrico, avaliando 243 TR de cadáver consecutivos, de 2009 a 2012 
(perda de 8% por dados insuficientes). A probabilidade de perda do aloenxerto 
(21 casos de vivos ou falecidos com rim não funcionante) foi calculada com 
base na análise de sobrevida, utilizando a regressão de Cox. Na classificação 
da doença renal crónica (DRC) foi considerada a falência do TR prévio. Discussão 
dos resultados: Os aspectos do recetor relativos à idade (52 ±12 anos), género 
(65,4% sexo masculino) e nº de incompatibilidades (HLA 3,93 ±1,34) perma-
neceram sobreponíveis nos anos em análise. A salientar que o tempo mediano 
em diálise diminuiu (em 2009, 56 meses; em 2012, 46,5 meses); os graus de 
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sensibilização diminuíram significativamente de 2012 para 2009 (PRAmáxi-
mo>20%  -10,7% vs 4,3%; PRAatual>0%  -14,5% vs 4,3%); e que a causa domi-
nante de doença renal crónica foi a falência de TR até 2011 (37,6%), dando 
lugar à nefropatia diabética em 2012 (40%). A sobrevida do aloenxerto foi de 
96%, 94% e 90% ao fim de 6 meses, 1 e 4 anos. A causa principal de perda 
do aloenxerto foi médica (5 casos de causa indeterminada, 2 por nefropatia 
crónica, 2 por rejeição aguda e 3 por outras). Na análise sobrevida univariada, 
foram relevantes as seguintes características do dador: idade (HR= 1,044 
[1,01 -1,078), causa de morte cerebrovascular (95/146 casos; HR= 3,85 [1,49-
-9,92]), história de hipertensão (HTA) (96/145 casos; HR= 4,96 [1,81 -13,55]). 
Não se encontrou associação com a sobrevida do aloenxerto relativamente à 
história de diabetes (21/219 casos; HR= 1,55 [0,36 -6,71]), infecção prévia (45/193 
casos; HR= 0,71 [0,21 -2,42]) e com a Cr>1,5mg/dl (11/227 casos; HR= 1,11 [0,15-
-8,31]). Com exceção do internamento prévio em UCI (82/155 casos; HR= 0,87 
[0,33 -2,26]) do recetor, admite -se ausência de associação em consequência da 
menor sensibilidade da amostra. No modelo multivariado, ajustado para idade, 
sexo, causa DRC e perfil imunológico do receptor, só a história de HTA prévia 
se manteve significativa (HR= 3,52 [1,06 -11,66]). Conclusão: A causa de morte, 
idade e sobretudo a história de HTA prévia do dador foram achados prognós-
ticos relevantes, em acordo com a literatura. Estudos multicêntricos prospectivos 
são necessários para validar a decisão de alocação de pares dador -recetor 
com utilização das características do dador integradas num índice.

 CO -SE007

ACUTE KIDNEY INJURY AFTER MAJOR ABDOMINAL SURGERY: 
A COHORT ANALYSIS

Maria João Melo (1); José António Lopes (1); Catarina Teixeira (1); Rosário Rosa (2); 
Natacha Rodrigues (1); Inês Mendes (1); Lígia Peixoto (1); Sofia Dias (1); Rui Branco 
(2); Joaquim Brito (2); António Gomes da Costa (1); Henrique Bicha Castelo (2)

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

(2) Departamento de Cirurgia / Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Introduction. We analyzed the incidence, risk factors and prognosis of acute 
kidney injury (AKI) in patients undergoing major nonvascular abdominal surgery. 
Methods. Patients who underwent major nonvascular abdominal surgery in 
Hospital de Santa Maria (Lisbon, Portugal) between January 2010 and February 
2011 were retrospectively studied. Acute kidney injury was defined by an 
increase in absolute serum creatinine (SCr) ≥ 0.3 mg/dl or by a percentual 
increase in SCr ≥ 50%, and/or by a decrease in urine output to < 0.5 ml/kg/
hour for more than 6 hours, in the first 48 hours after surgery. Logistic regres-
sion method was used to determine predictors of AKI and in -hospital mortality. 
A two -tailed P value <0.05 was considered significant. Results. A total of 450 
patients were studied. One -hundred one patients (22.4%) developed AKI. Age 
(adjusted odds ratio (OR) 1.02, 95% confidence interval (CI) 1.01 -1.05, P=0.04), 
cardiovascular disease (adjusted OR 2.0, 95% CI 1.1 -3.8, P=0.025), chronic 
obstructive pulmonary disease (adjusted OR 3.6, 95% CI 1.3 -9.8, P=0.014), 
intraoperative colloids (adjusted OR 9.4, 95% CI 3.6 -24.6, P<.0001), intraope-
rative erythrocytes transfusions (adjusted OR 1.8, 95% CI 1.1 -2.7, P=0.012), 
and nonrenal SAPS II (adjusted OR 1.03, 95% CI 1.01 -1.05, P=0.031) were 
associated with AKI. Patients with AKI patients had higher in -hospital mortality 
than those patients with no AKI (20.8% versus 2.3%, P<.0001; unadjusted OR 
11.2, 95% CI 4.8 -26.2, P<.0001; adjusted OR 4.1, 95% CI 1.3 -12.6, P=0.014). 
Conclusions. AKI was common in patients undergoing major nonvascular abdo-
minal surgery and was associated with increased in -hospital mortality.

 CO -SE008

ABORDAGEM HTA RESISTENTE NUMA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR: 
PROTOCOLO E RESULTADOS

Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Henrique Sousa (1); Ana Rita Martins (1); Hélder 
Dores (2); Salomé Carvalho (2); Pedro Gonçalves (2); Maria João Andrade (2); Manuel 
Almeida (2); Ângela Mendes (3); Miguel Mendes (2); José Diogo Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz, CHLO / Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Cardiologia / Hospital Santa Cruz, CHLO / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Anestesia / Hospital Santa Cruz, CHLO / Lisboa / Portugal

Introdução: A hipertensão (HTA) resistente associa -se a elevada morbilidade 
e mortalidade. Recentemente foi desenvolvida uma técnica de intervenção 

percutânea, a desnervação renal, útil na HTA resistente. Objectivos: Apre-
sentar os resultados de uma unidade multidisciplinar na abordagem da 
HTA resistente. Métodos: Um grupo de nefrologistas e cardiologistas 
criaram um protocolo para selecção de doentes, intervenção e follow -up. 
Foram avaliados 135 doentes com HTA não controlada sob 4 hipotensores 
incluindo um diurético. Nos doentes candidatos deservação renal as artérias 
renais foram avaliados por angioTAC. Comparou -se a pressão arterial no 
início e após intervenção na consulta utilizando test Wilcoxon para amostras 
emparelhadas. Resultados: A média de idades era de 59 ± 11 anos, 60% 
homens, 64% com Diabetes mellitus. Estavam medicados com 4.6 fármacos 
hipotensores na primeira consulta. Foram excluídos 46 doentes com pseudo 
HTA resistente, 6 doentes com obesidade mórbida, 32 com doença renal 
cronica com estimative débito do filtrado glomerular inferior a 45 ml/min, 
13 doentes com etiologias endócrinas para a HTA resistente, 12 por 
anomalias anatómicas das artérias renais e 6 recusaram a intervenção. 
Os restantes 20 doentes foram submetidos a deservação renal. Doss 
doentes já com 180 dias de follow -up, 69% responderam, com uma 
redução da pressão arterial sistólica e diastólica de 29 mmHg (p=0,004) 
e 10 mmHg (p=0,052). Em 6 doentes um grupo de fármacos foi descon-
tinuado. Conclusões: A nossa experiência tem mostrado que é útil uma 
abordagem multidisciplinar na abordagem para selecção dos doentes. A 
deservação renal, à semelhança de estudos prévios, mostrou ser um 
procedimento seguro e eficaz para redução da pressão arterial.

 CO -SE009

INFLAMAÇÃO E METABOLISMO MINERAL COMO FATOR DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM DIABÉTICOS TIPO 2

Svetlana Ilina (2); André Fragoso (1); Nelson Tavares (3); Ana Paula Silva (1); Ana 
Camacho (3); Ilídio Jesus (3); Pedro Leão Neves (1)

(1) Nefrologia / Hospital de Faro EPE / Faro / Portugal
(2) Medicina 2 / CHBA / Portimão / Portugal
(3) Cardiologia / Hospital de Faro EPE / Faro / Portugal

A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortalidade em 
doentes com doença renal crónica (DRC), sendo aproximadamente 10 a 
30 vezes maior que na população geral. A hipertrofia ventricular esquerda 
(HVE) está presente em 75% dos doentes que iniciam diálise, sugerindo 
que esta deve estar presente precocemente no decurso da DRC. No entanto, 
poucos estudos avaliaram a prevalência de HVE na pré -diálise. O objetivo 
do nosso estudo foi avaliar a relação entre o HVE com os fatores não 
tradicionais de risco cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença renal 
ligeira a moderada. Foram analisados vários parâmetros laboratoriais entre 
os quais: inflamação – (TNFα), o metabolismo mineral (fósforo, PTH), 
estado nutricional (albumina), anemia (hemoglobina). Foram incluídos 119 
diabéticos tipo 2 (f=54, m=65), com idade média de 60,4 anos e com 
filtrado glomerular médio estimado de (TGFe) de 43.3 mL/min. Num modelo 
de regressão múltipla, utilizando -se o HVE, como variável dependente, 
foram introduzidas apenas as variáveis que apresentaram uma relação 
estatisticamente significativa no modelo de regressão simples (idade, PTH, 
fósforo, TGFe, albumina, hemoglobina e o TNFα). Neste modelo de regressão 
múltipla (R2 = 0,725 p=0,0001) o TNFα (r=0,364 p=0,0001), a PTH (r= 
0,323 p=0,0001) e o fósforo (r= 0,260 p=0,002), influenciaram de modo 
independente o HVE. Neste estudo, incluindo apenas diabéticos com doença 
renal crónica, as alterações do metabolismo mineral e a inflamação, surgem 
como fatores de risco precoces para a hipertrofia ventricular esquerda.

 CO -SE010

ENVOLVIMENTO RENAL E SOBREVIVÊNCIA NO MIELOMA MÚLTIPLO

Clara Santos (1); Daniela Lopes (1); Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Henrique 
Coelho (2); Joaquim Seabra (1)

(1) Nefrologia / CHVNGaia / VNGaia / Portugal
(2) Hematologia / CHVNGaia / VNGaia / Portugal

Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica com 
envolvimento renal frequente. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto 
da disfunção renal na sobrevivência do doente e avaliar preditores de mor-
talidade. Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todos os doentes com 
MM diagnosticado em 2010 e 2011. O tempo de seguimento foi calculado até 
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à data de morte ou até 31/Dez/12. Dividimos a população em 2 grupos, tendo 
como base a presença de função renal normal ou não na altura do diagnóstico, 
grupos A e B respetivamente. Os outcomes avaliados foram o impacto do 
envolvimento renal na sobrevivência do doente aos 12 e 24 meses após o 
diagnóstico e fatores preditivos de mortalidade. A análise da sobrevivência 
foi realizada pelo método de Kaplan -Meier. Realizou -se uma análise longitudinal 
multivariada de regressão de Cox, incluindo no modelo: sexo, idade (<70 vs 
≥70 anos), tipo de MM (MM cadeias leves ou não), estadio do MM (1,2 e 3), 
presença de lesões líticas, envolvimento renal, percentagem de plasmócitos 
na medula óssea (<15 vs ≥15%), valor de Hb (<9,5 vs ≥9,5g/dL), valor de 
albumina (<3.5 vs ≥3.5g/dL), valor de cálcio sérico (<10 vs ≥10mg/dL) e valor 
de B2 -microglobulina (<4.5 vs ≥4.5mg/dL). Resultados: O estudo envolveu 44 
doentes com MM, 61% do sexo feminino, com idade mediana de 72 anos. 
Os tipos de MM encontrados foram: IgG em 27 doentes (61%), IgA em 9 
doentes (20%), IgD em 1 doente (3%) e de cadeias leves em 7 (16%). Cons-
tatámos uma incidência elevada de disfunção renal à altura do diagnóstico, 
presente em 41% dos doentes (n=18). A causa da lesão renal foi atribuída 
a nefropatia de cilindros em 6 doentes (33%), necrose tubular aguda por 
hipotensão arterial e uso de AINE´s em 4 doentes (22%), hipercalcemia em 
2 doentes (11%), causa multifactorial (hipercalcemia e nefropatia de cilindros) 
em 2 doentes (11%), amiloidose renal AL em 3 doentes (17%), doença de 
depósito de cadeias leves em 1 doente (6%). Onze doentes necessitaram de 
diálise (61%), sendo que 8 (44%) ficaram em diálise crónica. Verificámos que 
os doentes no grupo B pertenciam a um estadio mais avançado (p<0.0001), 
tinham maior percentagem de plasmócitos na MO (p=0.027), Hb mais baixa 
(p=0.013), níveis de B2 -microglobulina mais elevados (p=0.001) e albumina 
sérica inferior (p=0.033). No período de follow -up, 15 doentes faleceram 
(34%). Verificámos uma sobrevivência significativamente menor no grupo B 
aos 12 meses (92% vs 58%, p=0.026) e aos 24 meses (75% vs 41%, p=0.026). 
Este impacto na mortalidade não se verificou na análise multivariada, que 
mostrou que valores de albumina sérica <3,5g/dL (HR=8.8, p=0.011) e o MM 
de cadeias leves (HR=12.7, p=0.004) foram preditores independentes de 
morte. Conclusão: Na nossa população, o envolvimento renal foi muito fre-
quente e severo. Estes doentes apresentaram uma sobrevivência aos 12 e 
24 meses significativamente inferior. Valores de albumina sérica inferiores e 
o MM de cadeias leves associaram -se a um pior prognóstico.

 CO -SA001

A EXPERIENCIA DE UM CENTRO – EFICACIA E SEGURANCA NA INSERCAO 
DE CATETER PERITONEAL POR VIA PERCUTANEA

Nuno Rodrigues (1); Vasco Fernandes (1); Ana Vila Lobos (1); Joaquim Calado (1); 
Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: Parte do sucesso da diálise peritoneal (DP) relaciona -se com 
a funcionalidade do cateter. Na nossa unidade e, ao longo dos últimos 
anos, temos vindo a privilegiar a inserção pelo nefrologista por via per-
cutânea (VP) em oposição à colocação pelo cirurgião por mini -laparotomia 
(ML). Métodos: Os dados clínicos foram colhidos retrospetivamente entre 
2004 e Janeiro 2013, e incluíram a patência dos cateteres, as suas com-
plicações e infeções. Resultados: Foi colocado um total de 105 cateteres, 
65 por VP (61,9%) utilizando -se a técnica de Seldinger sob sedação e 
anestesia local e 40 por ML com anestesia local ou geral. A idade média 
à data da colocação foi 51,7 anos, 58 doentes eram do género masculino. 
A principal causa de DRC 5d foi em 27 doentes (26%) a Diabetes Mellitus 
(DM). A opção por DP foi a principal causa de referenciação ao nosso 
programa (45%). Em 58 doentes (55%) a DP foi a primeira técnica dialítica. 
Dos 105 cateteres colocados 90 (85%) ficaram primariamente funcionantes, 
em 65 utilizou -se a VP ficando patentes 52 (80%).
Se censurados para morte não relacionada com o catéter, saída de técnica 
por transplante renal ou para hemodiálise verificou -se uma patência de 
83,72% nos cateteres inseridos por VP. Dos 90 cateteres com patência 
primária 15 (14%) necessitaram de recolocação, 9 tinham sido colocados 
por VP (60%). Dos 15 doentes que colocaram novo cateter 7 tinham tido 
cirurgias abdominais prévias. Registaram -se 5 complicações major (3 roturas 
de víscera oca, 1 laceração da artéria epigástrica e um episódio de septicemia 
após a colocação do cateter), todas elas em doentes com inserção por VP. 
Verificou -se um óbito por o doente ter recusado suporte transfusional por 
motivos religiosos. Cinco dos 7 leaks externos originaram -se em cateteres 
colocados por VP. Observaram -se 6 infecções do orifício de saída (IOS) até 
aos 15 dias subsequentes à colocação, metade nos por VP. O agente 
identificado em 4 foi Staphylococcus epidermidis meticilino sensível (SEMS). 

Nenhuma peritonite foi registada nos primeiros 15 dias após a colocação. 
Conclusão: A inserção dos cateteres de DP por VP esteve relacionada com 
uma baixa taxa e complicações e com uma elevada taxa de funcionalidade 
primária bem como de patência aos 12 meses. Permitiu aos nefrologistas 
autonomização na colocação dos cateteres acelerando todo o processo de 
início da diálise peritoneal. Não se verificaram mais infeções nos cateteres 
colocados por VP comparativamente aos colocados por ML.

 CO -SA002

COMO REDUZIR A INCIDÊNCIA DAS INFEÇÕES DE ORIFÍCIO DE SAÍDA 
E TÚNEL NA DIÁLISE PERITONEAL?

Clara Santos (1); Ana Carmona - Rodriguez (2); Miguel Perez Fóntan (2)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Vila Nova de Gaia / Portugal
(2) Nefrologia / Complexo Hospitalario Universitario a Coruña / a Coruña / Espanha

Introdução: As infeções do orifício de saída e túnel (IOST) dos cateteres 
de Diálise Peritoneal (DP) estão associados a um maior risco de peritonite, 
frequentemente conduzindo à remoção do cateter e, portando, contribuindo 
de forma significativa para a falência da técnica. A identificação dos fatores 
de risco para estas infeções pode ter um importante papel na sua pre-
venção. Métodos: Estudo de coorte longitudinal retrospetivo de todos os 
doentes de uma unidade de DP entre os anos de 1998 e 2011. Variáveis 
demográficas e clínicas foram comparadas entre os doentes que tiveram 
pelo menos um episódio de IOST e os doentes que nunca tiveram esta 
complicação. 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 utili-
zados os testes de log -rank e modelo de regressão de Cox, respetivamente. 
Um p menor que 0.05 foi considerado como estatisticamente significativo. 
Resultados e Discussão: Estudámos 665 doentes com idade média de 59 
anos, 58% homens, masculino, 34% diabéticos, com índice de Charlson 
médio de 3.8 e 32% em diálise peritoneal automática. 169 doentes (25%) 
tiveram pelo menos um episódio de IOST, dos quais 46 tiveram mais do 
que um episódio, obtendo -se uma taxa de 1 episódio por 85 pacientes-
-mês. A maior parte das infeções foi causada por Staphylococcus aureus 
(SAu) e bactérias Gram negativas, 47% e 34% das IOST respetivamente. 
Na análise univariada, o status de portador de Sau (p=0.001), o início de 
DP antes do ano 2000 (p<0.001), o intervalo de tempo entre a inserção 
do cateter e o início de DP < 30 dias (p=0.001), valor de PCR mais elevado 
(p=0.037) e níveis de Hb mais baixos (p=0.015) associaram -se a um maior 
risco de IOST. Um menor valor de TFG basal e o início imperativo de DP 
mostraram uma tendência para um maior risco mas a diferença não foi 
significativa. Não encontrámos uma associação significativa com outras 
variáveis, nomeadamente idade, sexo, diabetes, índice de Charlson, obe-
sidade, modalidade de DP e DP assistida. Também foi observada uma 
significativa associação entre IOST e infeções peritoneais, mas que não 
pode ser explicada pela ocorrência de peritonites associadas ao catéter. 

Tabela 1

Parâmetros funcionais e aloimunização aquando bx

Total 
(p) / (C)

Via percutânea 
(nº / %)

(P)

Via cirurgica 
(nº / %)

(C)

Colocação 105 65 / 61,9% 40 / 38,1%

Re -inserção 15 9 / 60% 6 / 40%

Primariamente funcionante 90 52 / 80% 36 / 90%

Patência a 1 mês 81 50 / 76,9% 31 / 77,5%

Patência a 12 meses 64 36 / 55,38% 28 / 70%

Patência a 12 meses – excluídos 

os colocados < 12
55 / 38 36 / 65,45% 28 / 73,68%

Patência a 12 meses – censurada 

para morte/tx/hd
43 / 37 38 / 83,72% 28 / 75,6%

Leak externo 7 5 / 0,07% 2 / 0,05%

IOS aos 15 dias 6 3 / 0,04% 3 / 0,08

Peritonite aos 15 dias 0 0 0
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A análise multivariada confirmou que o início de DP antes de 2000 (HR 
2.4, 95% CI 1.7 -3.3), o status de portador de SAu (HR 1.4, 95% CI 1.1 -1.9) 
e o intervalo de tempo entre a inserção do cateter e o início de DP < 30 
dias (HR 1.8, 95% CI 1.3 -2.7) foram os principais preditores de risco de 
IOST. Conclusões: O rastreio sistemático e o tratamento dos portadores 
de SAu não previne totalmente o aumento da incidência de IOST. Deve 
ser programado um adequado intervalo de tempo entre a inserção do 
cateter de DP e o início da técnica. As IOST aumentam o risco de peritonite 
mas a associação não pode ser totalmente explicada pela ocorrência de 
peritonites associadas ao catéter.

 CO-SA003

EVOLUÇÃO DOS ACESSOS VASCULARES NUMA UNIDADE 
DE HEMODIÁLISE, APÓS A INCLUSÃO DO CUSTO DO ACESSO 
NO PREÇO COMPREENSIVO 

José Maximino Costa (1); António Cabrita (1); Pedro Bizarro (2); Eduardo Castro (2); 
Alfredo Loureiro (1) 

(1) Unidade de Diálise /  UNINEFRO - Matosinhos /  Matosinhos /  Portugal  
(2) Centro de Acessos Vasculares /  Hospital CUF - Porto /  Porto /  Portugal 

A inclusão dos acessos vasculares (AV) no preço compreensivo, obrigou 
as unidades de diálise a reverem a sua estratégia de AV nomeadamente 
a articulação com Centros de Acesso Vascular (CAV) que disponibilizassem 
além da cirurgia vascular ambulatória, nefrologia de intervenção e programa 
de monitorização. Objetivo: Comparar a eficácia do modelo instituído 
posteriormente ao preço compreensivo com o que vigorava anteriormente. 
Métodos: Foram comparados 2 períodos: um período de 1 ano (1/8/2010 
a 31/7/2011), anterior ao preço compreensivo, em que a articulação era 
efetuada com um grupo de cirurgiões vasculares para os procedimentos 
mais simples e com a consulta de AV de um Hospital central para os mais 
complicados (1º período) e outro (1/8/2011 a 31/7/2012) em que a articulação 
foi exclusiva com um CAV que incluía um cirurgião vascular e um nefro-
logista de intervenção (2º período). Resultados: A média de doentes 
prevalentes na Unidade foi de 142 no 1º período e de 145 no 2º. A dis-
tribuição por tipo de AV no final do 1º período foi a seguinte: FAV nativa 
73%; Cateteres tunelizados (CAT)  27% e 0 Próteses. No final do 2º período 
o nº de CAT diminuiu para 11%, o de FAV aumentou para 86% e havia 
3% de Próteses. Comparamos o 1º com o 2º período relativamente aos 
seguintes parâmetros: nº de episódios de internamento por complicações 
relacionadas com o AV (37 vs 17;p<0.005), nº de episódios de internamento 
para revisão/construção AV (24 vs 7 ; p<0.005); nº de dias internamento/
doente/ano por infeção/revisão/construção de AV (1.2 vs 0.5); Infeção de 
CAT – ep./1000 dias CAT (2.5 vs 2.4); Obstrução de CAT – ep./1000 dias 
(3.5 vs 1.9); Nº de CAT colocados em doentes prevalentes (26 vs 6; p<0.001). 
No 2º período 79% dos doentes incidentes iniciaram tratamento por FAV. 
Foram construídos 34 novos acessos em doentes prevalentes, dos quais 
9 anteriormente considerados sem hipótese de FAV. Foram efetuadas 42 
intervenções endovasculares (11 de maturação) em 36 doentes. As taxas 
globais de sucesso sustentado, sucesso com recaída e insucesso foram 
respetivamente 64.3%, 21.4% e 14.3%. Conclusões: Com a inclusão do 
custo do AV no preço compreensivo e com a adoção pela Unidade de uma 
nova política de articulação com um CAV, houve um aumento consistente 
do nº de FAV’s, redução de CAT, redução do nº de episódios e dias de 
internamento por complicações relacionadas com o AV. A taxa de sucesso 
nos procedimentos endovasculares e na construção de FAV em doentes 
prevalentes foi excelente.

 CO -SA004

MENOR CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE MAGNÉSIO ASSOCIA -SE A FACTORES 
DE RISCO CARDIOVASCULAR E MORTALIDADE EM HEMODIALISADOS

Patrícia Matias (1); Marco Mendes (1); Ana Azevedo (2); Cristina Jorge (1); Ana Carina 
Ferreira (2); Tiago Amaral (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 marcador de risco cardiovascular (CV) e um 
preditor de mortalidade na população em geral. O objectivo deste estudo 
prospectivo, com duração de 42 meses, foi avaliar a relação entre os níveis 

séricos de magnésio (Mg) pré -diálise e factores de risco CV [incluíndo a 
pressão de pulso (PP), o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) 
e as calcificações vasculares (VC)] e a mortalidade em doentes em hemo-
diálise (HD) crónica. Estudámos 206 doentes prevalentes em HD, com 
idade média (± DP) de 63,6 ± 14,3 anos, 45% do sexo feminino, 26% 
diabéticos, 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, multivariada e análise de Kaplan -Meier e um p <0,05 foi con-
siderado 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 negativamente com a 
idade (r=  -0.44; p=0.006), a diabetes mellitus (r=  -0.42; p=0.007), a PP 
(r=  -0.36; p=0.01), o IMVE (r=  -0.37; p=0.01) e as VC (r=  -0.40; p=0.008). 
Na análise multivariada, menores concentrações de Mg foram preditoras 
de uma maior PP (> 65 mmHg) (p=0.002) e de um maior IMVE (> 140 g/
m2) (p=0.03) e de um maior score de VC (≥ 3) (p=0.01). Os doentes com 
Mg <1,15 mmol / L apresentaram uma sobrevida significativamente menor 
no final do período de 42 meses do estudo (p = 0.01). Na análise de Cox, 
o Mg sérico foi um preditor significativo de mortalidade (risco relativo = 
0,87, p = 0.02), quando ajustado para a idade, diabetes, tempo em HD, 
albumina, proteína C -reactiva, PP, IMVE e VC. Neste grupo de doentes 
prevalentes em HD, menores níveis séricos de Mg pré diálise associaram-
-se a factores de risco CV, tais como a PP, o IMVE e as VC, e a maior 
mortalidade.

 CO -SA005

EVOLUÇÃO DOS DOENTES MUITO IDOSOS EM HEMODIÁLISE 
E A SUA RELAÇÃO COM A COMORBILIDADE PRÉVIA

Cláudia Quitério Bento (1); Mónica Fructuoso (1); Rui Castro (1); Teresa Morgado (1)

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

Introdução: O envelhecimento populacional tem condicionado um aumento 
progressivo de doentes idosos em hemodiálise. Estes doentes apresentam 
múltiplas comorbilidades que agravam o prognóstico em hemodiálise e 
que têm impacto na sua qualidade de vida. Material e métodos: Os autores 
avaliaram a evolução de um grupo de doentes prevalentes em hemodiálise 
regular de idade ≥ 80 anos, valorizando as suas comorbilidades. Realizou-
-se um estudo observacional retrospetivo de doentes ≥ 80 anos colocados 
em programa regular de hemodiálise (PRHD) entre Janeiro/2004 e Dezem-
bro/2011. As comorbilidades foram estratificadas utilizando o índice de 
Charlson e relacionadas com a mortalidade. A análise estatística foi efetuada 
com recurso ao t -test, Qui quadrado e a análise de sobrevida com as 
curvas de Kaplan -Meier. Resultados: Foram avaliados 59 doentes, 35 do 
sexo feminino e 24 do sexo masculino, de 83,8 ± 3,1 anos [mínimo de 80 
anos e máximo de 93 anos]. A prevalência de diabetes foi de 37,7% e a 
principal etiologia da doença renal crónica foi a nefropatia diabética (37.7%). 
A grande maioria dos doentes foi seguida previamente na consulta de 
Nefrologia (91.5%). À data de inclusão em PRHD o seu MDRD era de 10,8 
± 2,5 ml/minuto. Os critérios para início de hemodiálise foram: sintomas 
urémicos em 47 casos (79.7%) e oligúria e/ou hipercaliémia nos restantes 
(20.3%). Iniciaram HD por cateter venoso central 32 doentes (54,3%). 
Dezassete (28.8%) apresentavam dependência total de terceiros para as 
suas atividades básicas diárias. O score inicial de Charlson era de 8 ±3,0 
[5 -16] e aumentou no final do follow -up para 11,5±2,9 [5 -17]; p <0,01. 
Registaram -se 130 internamentos (2.2/doente), 51 no grupo dos doentes 
que se mantêm vivos nesta data e 79 no grupo dos doentes já falecidos; 
p <0,05. A causa de internamento mais frequente foi a infeção associada 
ao CVC (30.8%). Os scores de Charlson superior a 8 associaram -se a mais 
dias de internamento (878 vs 360; p <0,05). A mortalidade foi de 55,9 %, 
com uma mortalidade precoce (�3 meses) de 27,3 % e mortalidade aos 
12 meses de 45,4%. Os doentes com sobrevida em diálise inferior a 3 
meses apresentaram um score de Charlson mais elevado à entrada em 
PRHD (13,0±1,7 vs 6,4±1,2; p <0,01). A sobrevida em diálise dos doentes 
que permaneceram vivos até ao final do estudo foi de 21,9 ± 0,4 meses 
e dos doentes que faleceram foi de 18,9 ± 0,5 meses. Conclusão: Os 
benefícios de sobrevida e de qualidade de vida da inclusão de doentes 
muito idosos em programa regular de hemodiálise têm sido questionados. 
Na nossa série cerca de ¼ dos doentes muito idosos faleceram até aos 
3 meses de PRHD. A decisão individualizada deve prevalecer mas os índices 
de comorbilidade, como o de Charlson, podem auxiliar na avaliação do 
prognóstico a curto prazo.
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 PO -QU001

ANÚRIA: O VILÃO NA QUALIDADE DE VIDA E DISFUNÇÃO SEXUAL DOS 
DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL?

Pedro Azevedo (1); Olívia Santos (1); Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); 
Anabela Rodrigues (1)

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

Introdução: Existem vários estudos que abordam a qualidade de vida nos 
doentes em diálise peritoneal (DP). A disfunção sexual, ansiedade e depres-
são são muito prevalentes nos doentes em DP. No entanto, são escassos 
os estudos que fazem uma abordagem integrada destes problemas, em 
especial, no doente sem função renal residual. Este estudo tem como 
objectivo avaliar a disfunção sexual e seus preditores nos pacientes em 
DP, particularmente no grupo de doentes anúricos. Métodos: Neste estudo 
observacional transversal, todos os doentes crónicos em DP do nosso 
Centro foram convidados a preencher vários questionários: o Índice Inter-
nacional de Função Eréctil (IIEF) para os homens e o Índice de Função 
Sexual Feminino (IFSF) para as mulheres. Ambos os grupos responderam 
ao inquérito Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), para avaliar 
a prevalência de depressão e ansiedade e o EQ5D (Euroqol) para avaliar 
a qualidade de vida global. Foram colhidas variáveis demográficas, clínicas, 
laboratoriais e variáveis relacionadas com a técnica de DP. Resultados: 
Foram avaliados 57 doentes em DP (50,9% do sexo masculino), com idade 
média de 53,9 ±15,7 anos e 27,6% com diabetes. O grupo de doentes 
anúricos correspondia a 24,6% do total. Este grupo de risco teve valor 
médio de proteína C reactiva mais elevado (p = 0,011 MWT), ácido úrico 
sérico inferior (p = 0,034 MWT) e nPCR menor (p = 0,002) que os restantes 
doentes. A disfunção sexual estava presente em 78,6% dos doentes anú-
ricos (p = 0,036) e 46,5% dos não anúricos. Os homens anúricos apre-
sentaram pior score de qualidade de vida (p = 0.014 MWT) e de disfunção 
eréctil (p = 0,04 TMV). Numa análise multivariada, a anúria, diabetes e 
tabagismo apresentaram uma contribuição significativa e independente 
para a pontuação de pior score de IIEF (p <0,001), num modelo que res-
ponde a 56% da variação da amostra (R quadrado ajustado). O mesmo 
não aconteceu com o score FSFI em mulheres anúricas. Por outro lado, 
não encontrámos um impacto significativo da anúria nos scores de depres-
são e ansiedade. Conclusão: Apesar da DP ser exequível em pacientes 
anúricos, este estudo enfatiza a importância do tratamento da disfunção 
sexual, co -morbidades e prevenção dos factores de risco cardiovascular, 
em particular, em doentes anúricos do sexo masculino, por forma a pro-
porcionar uma qualidade de vida melhor e mais digna.

 PO -QU002

BACTERIÉMIA A CAMPYLOBACTER FETUS EM DOENTE SOB DIÁLISE 
PERITONEAL

Rita Gouveia (1); Fernando Teixeira e Costa (1); Aura Ramos (1)

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

Os autores apresentam o caso de uma mulher de 62 anos de idade, 
residente em zona rural, com antecedentes pessoais de doença renal 
crónica estadio 5 secundária a nefrite lúpica, em diálise peritoneal crónica 
de ambulatório e história de peritonite recidivante a Corynebacterium 
tratada com vancomicina e posteriormente com linezolide, internada por 
quadro arrastado de mal -estar generalizado, astenia, anorexia e perda 
ponderal com 1 mês de evolução. Referia ainda queixas álgicas osteoar-
ticulares crónicas a nível da coluna lombosagrada. Sem outras queixas. 
Concomitantemente observou -se agravamento da anemia de base, elevação 
dos parâmetros inflamatórios com proteina C reactiva 22.8mg/dL e pro-
calcitonina 2.64ng/mL, bem como descida marcada dos níveis de albumina. 
Colheu hemoculturas onde se veio a isolar Campylobacter fetus. As culturas 
do líquido peritoneal foram negativas. Realizou ainda tomografia compu-
tadorizada abdomino -pélvica, ressonância magnética da coluna e ecocar-
diograma trans -esofágico que não revelaram alterações. Cumpriu antibio-
terapia dirigida com gentamicina durante 3 semanas com resolução do 
quadro clínico. A infecção a Campylobacter cursa mais frequentemente 
com quadro auto -limitado de diarreia e é provocada mais frequentemente 
pelas espécies C. jejuni e C. coli. Contrariamente ao descrito com estas 
espécies, a infecção a Campylobacter fetus, mais rara, manifesta -se na 
maior parte das vezes por sepsis com um quadro inflamatório consumptivo 

sistémico arrastado, não associado a diarreia, atingindo sobretudo doentes 
previamente debilitados. Os autores descrevem o caso clínico de uma 
mulher com doença auto -imune e insuficiência renal crónica sob terapêutica 
substitutiva da função renal, com história recente de infecções recorrentes 
com múltiplos cursos de antibioterapia, atingida por este agente.

 PO -QU003

BALANÇO DE CÁLCIO TRANSPERITONEAL COM DPCA

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

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

Introdução: Apesar do importante impacto no desenvolvimento de calcifi-
cações vasculares e eventualmente na morbilidade e mortalidade, o balanço 
de cálcio (Ca) nos doentes em diálise peritoneal (DP) não é de todo bem 
conhecido. Este poderá estar relacionado com uma multiplicidade de fac-
tores como o aporte alimentar, a medicação utilizada, o balanço transpe-
ritoneal e a diurese residual. O objectivo deste estudo foi caracterizar o 
balanço transperitoneal de Ca numa população em diálise peritoneal con-
tínua ambulatória (DPCA) e determinar possíveis factores de associação. 
Métodos: Estudo transversal que incluiu doentes prevalentes há mais de 
3 meses em programa crónico de DPCA e sem eventos médicos agudos 
nas 6 semanas prévias. Todos os doentes utilizaram soluções de baixa 
concentração em Ca (1,25 mmol/L) e a maioria utilizou, ainda, soluções 
com icodextrina (1,75 mmol/L). O Ca no dialisante foi mensurado através 
de uma amostra representativa das 24 horas prévias à determinação 
analítica do Ca sérico total. O Ca total infundido e drenado foi calculado 
e assim determinado o balanço transperitoneal. As associações entre 
variáveis numéricas foi determinada através da correlação de Pearson. 
Resultados: 17 doentes foram incluídos no estudo (53% do género mas-
culino, idade média de 52,6 ± 14,2 anos, 23% diabéticos e com tempos 
médios em TSFR e DP de 70 ± 69 meses e 41 ± 28 meses, respectivamente). 
A maioria dos doentes (65%) não tinha diurese residual, apenas 1 doente 
apresentava ultrafiltração < 1 L/dia e quanto ao tipo de membrana, a maioria 
era médio transportador (D/P Creat médio 0,65 ± 0,12). 10 doentes (59%) 
faziam análogos da vitamina D, 35% calcimiméticos e apenas um doente 
utilizava quelantes de fósforo de base cálcica. Todos os doentes apresen-
taram um balanço negativo de cálcio ( -20,6 ± 4,8 mg/dL [ -31,9:  -13,1]). 
Observou -se uma importante correlação negativa de significado estatístico 
com o Ca sérico total (r =  -0,629, p = 0,007) e uma moderada tendência 
negativa com o volume de ultrafiltração (r =  -0,415, p = 0,098). Conclusões: 
Neste estudo, todos os doentes em programa de DPCA apresentaram um 
balanço transperitoneal de Ca negativo, independentemente do volume 
de ultrafiltração. Apenas o valor do Ca sérico total foi um factor determi-
nante no balanço transperitoneal de cálcio.

 PO -QU004

CARACTERIZAÇÃO DOS DOENTES OBESOS EM DIÁLISE PERITONEAL

Maria Teresa Santos (2); Anabela Rodrigues (1); Maria João Rocha (1); Olivia Santos 
(1); Ana Bernardo (1); António Cabrita (1); Isabel Fonseca (1)

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

O diagnóstico correto do excesso de peso e obesidade nem sempre é 
fácil. Apesar das limitações, a classificação pelo índice de massa corporal 
(IMC) é o mais comum e exequível. Não há, no entanto, limites de corte 
especificamente adaptados à população portuguesa e, em particular aos 
doentes em diálise peritoneal (DP), o que pode induzir erros de classi-
ficação numa população em que a obesidade está frequentemente asso-
ciada à inflamação crónica e aterosclerose acelerada. O objectivo deste 
trabalho foi caracterizar os doentes obesos em DP. Métodos: A compo-
sição corporal de 54 doentes em DP foi determinada por bioimpedância 
por multifrequência (BCM®). Foram excluídas as determinações de BCM® 
com qualidade < 90% e/ou erro > 35%. Os doentes foram classificados 
como obesos segundo a percentagem de massa gorda (>25% em Homens 
e >30% em Mulheres). Foi calculado o IMC e os doentes foram catego-
rizados em IMC≥25 (excesso de peso/obeso) e <25 Kg/m2 (não obesos). 
Além das variáveis de composição corporal, foram avaliados parâmetros 
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analíticos usualmente relacionados com o status inflamatório e nutricional 
(colesterol total, albumina, fósforo, proteína -C -reactiva (PCR) e Protein 
Nitrogen Apearance (nPNA) normalizado para o peso seco e peso ideal). 
Resultados: Foram estudados 54 doentes em DP (50% mulheres), com 
um tempo médio de 38 meses na técnica. Vinte e nove doentes (54%) 
encontravam -se em diálise peritoneal automática (DPA), 17 eram diabéticos 
(31,5%), 18 idosos (33%) e 14 anúricos (26%). Pelo BCM®, foram iden-
tificados 39 doentes obesos (72%), dos quais 12 (31%) apresentavam 
IMC < 25 Kg/m2. Por outro lado, 5 dos não obesos BCM® apresentavam 
IMC > 25 Kg/m2. A discordância de classificações foi significativa apenas 
para o género feminino (53% das mulheres com IMC < 25 Kg/m2 foram 
consideradas obesas pelo BCM®). Como esperado o índice de massa 
gorda foi superior nos obesos (14.1±4.6 vs 6.1 ±1.5; p<0,001) e o índice 
de massa magra inferior (12.0±2.5 vs 16.2 ±3.7; p=0,001) e abaixo do 
esperado (desvio relativo ao índice massa magra) ao contrário dos não 
obesos ( -0.5±2.2 vs 2.9±2.2; p<0,001). Observou -se, ainda que sem atingir 
significado estatístico, uma média de idade superior nos obesos (58 
anos vs 30 anos; p=0,056). A percentagem de diabéticos foi similar nos 
doentes obesos versus não obesos (33% vs 27%). Foi também similar 
a proporção de obesos na modalidade de DPCA e DPA. O índice de 
massa gorda não se correlacionou com o tempo em DP. Não se verificaram 
diferenças significativas no PNA normalizado para o peso ideal entre 
obesos e não obesos; o PNA normalizado para o peso seco foi signifi-
cativamente inferior nos obesos (média 1.0 vs 1.2; p<0,05). Não se veri-
ficaram diferenças significativas nos valores de albumina, proteínas totais, 
colesterol total, fósforo e PCR. Conclusões: Destaca -se a elevada preva-
lência de obesidade na população em diálise peritoneal. Apesar das 
limitações, a classificação de excesso de peso pelo IMC é concordante 
com o BCM® no género masculino, mas não no género feminino, pelo 
que o BCM® pode ser bastante útil na identificação e caracterização da 
obesidade. Os doentes obesos em DP apresentaram menor índice de 
massa magra, não evidenciando diferenças significativas relativamente 
aos não obesos nos parâmetros usuais da caracterização do estado 
nutricional de doentes em diálise (nPNA, albumina e fósforo), nem no 
estado inflamatório.

 PO -QU005

CASOS SINGULARES DE PERITONITE

Marco Mendes (1); Carina Ferreira (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando Nolasco (1)

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

As peritonites são das complicações mais temidas na diálise peritoneal. 
Podem ser responsáveis por falhas de membrana, transferência do doente 
para hemodiálise ou causar a sua morte. As vias de contaminação são 
maioritariamente 3: o cateter, a formação de um biofilme e a via transmural, 
sendo que a identificação da via de contaminação é crucial na prevenção 
de outros episódios. O objectivo deste trabalho é a apresentação de 5 
casos de peritonite a agentes pouco comuns, nos quais a epidemiologia 
de contaminação não foi a usual, realçando a importância da aprendizagem 
da técnica e da assepsia no manuseamento do cateter. Os quadros de 
peritonite apresentaram -se com semiologia característica nomeadamente 
dor abdominal e efluente turvo. Em todos os casos foi seguido o protocolo 
com colheita de avaliação analítica sérica, liquido peritoneal (LP), e com 
culturas do LP. Iniciou -se terapêutica empírica com Vancomicina e Cefta-
zidima sendo que esta era dirigida de acordo com antibiograma, quando 
disponível. Neste contexto foram isolados 4 agentes diferentes. Um caso 
de Streptococcus oralis sendo esta uma bactéria da flora comensal da 
boca e a doente admitiu ter manejado o cateter com a boca, na tentativa 
de o desarticular da cicladora. Um caso de Streptococcus gordonii também 
existente na cavidade oral e houve, uma vez mais, manuseamento do 
cateter com a boca. Um caso de Pasteurella multocida que existe na flora 
comensal de muitos animais domésticos (cães e gatos), sendo que o 
doente tinha um gato que terá sido o vetor da infecção. Dois casos de 
Streptococus agalactiae que pode colonizar o tracto genital feminino e/
ou recto. Estes casos referem -se a mulheres jovens, de 33 e 44 anos, com 
vida sexual activa o que provavelmente terá estado relacionado com a 
infecção. Estes episódios foram caracterizados por um quadro com envol-
vimento sistémico exuberante implicando internamento e antibioterapia 
prolongada. Em conclusão, médicos e doentes devem estar constantemente 
atentos e avisados para as diferentes vias de contaminação sendo que 
estas podem muitas vezes surgir em actos simples e irreflectidos que 
integram o nosso quotidiano.

 PO -QU006

COMPARAÇÃO ENTRE VOLUME DE DISTRIBUIÇÃO DE UREIA 
DETERMINADO POR BIOIMPEDÂNCIA E FÓRMULA DE WATSON 
EM DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

Maria Teresa Santos (2); Isabel Fonseca (1); Olivia Santos (1); Maria João Rocha (1); 
Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); Anabela Rodrigues (1)

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

A fórmula antropométrica de Watson é o método habitualmente usado para 
o cálculo do Volume de distribuição de Ureia (VUreia) e consequente Kt/V 
Ureia. A análise de bioimpedância por multifrequência é uma nova ferramenta 
validada para a medição da composição corporal, estado de hidratação e 
nutricional. O objetivo deste estudo é avaliar a diferença entre VUreia deter-
minado pelos dois métodos e avaliar o impacto na dose de diálise semanal 
(Kt/V) nos doentes em diálise peritoneal (DP) e em particular, em diferentes 
subgrupos de risco. Métodos: O Volume de distribuição de Ureia foi determi-
nada pelo BCM® (VBCM) em 54 doentes em DP e comparado com o VUreia 
calculado a partir da fórmula antropométrica de Watson (VWatson), e poste-
riormente determinada a diferença entre os dois métodos (Δ VUrea(Watson -BCM)). 
Foram excluídas determinações de BCM® com qualidade < 90% e/ou erro > 
35%. O Kt/V semanal foi calculado utilizando as duas determinações do VUreia 
e calculada a diferença entre Kt/VWatson and Kt/VBCM (ΔKt/V). A Δ VUrea foi 
comparado em diferentes subgrupos de doentes: mulheres, diabéticos, idosos 
(idade > 65 anos), anúricos (diurese <100ml), hiperhidratados (BCM®, relative 
OH > 15%), obesos (BCM®, %massa gorda >25% nos homens e > 30% nas 
mulheres) e em doentes com Protein Nitrogen Appearance (PNA) normalizado 
para o peso seco inferior a 1g/Kg/dia (nPNA <1). Resultados: Foram estudados 
54 doentes em DP (50% mulheres), com um tempo médio de 38 meses na 
técnica. Vinte e nove doentes (54%) encontravam -se em diálise peritoneal 
automática (DPA), 17 eram diabéticos (31,5%), 18 idosos (33%) e 14 anúricos 
(26%). O VWatson foi 3.1L superior ao VBCM (p<0.001) e o Kt/VBCM foi 0.21±0.27 
superior ao Kt/VWatson (p<0.001). Quando comparado ΔVUreia nos diferentes 
subgrupos de doentes, foi observada uma mediana ΔVUreia 4.6L [2.1 -6.1L] em 
doentes com nPNA< 1 (p=0.015) e uma mediana ΔVUreia 3.4L [0.8 -5.3L] em 
doentes obesos (p<0.001). Nos outros subgrupos (mulheres, diabéticos, idosos, 
anúricos e hiperhidratados) verificou -se uma tendência para VWatson superior 
ao VBCM, não tendo, no entanto, atingido significado estatístico. No modelo 
de regressão, que incluiu idade, função renal residual e variáveis de composição 
corporal determinadas pelo BCM®, a diferença entre os dois métodos ΔVUreia 
foi positivamente associada com a idade (B=0.031; 95%CI 0.009 -0.52; p=0.006) 
e a % massa gorda (B=0.183; 95%CI 0.107 -0.260; p<0.001), e negativamente 
com a massa magra (B= -1.26; 95%CI  -1.42 -  -1.10; p<0.001). A associação ΔVUreia 
e hiperhidratação não foi estatisticamente significativa. Conclusões: VWatson 
sobrestima VUreia e condiciona uma sistemática substimação da dose de diálise 
nos doentes em DP. A sobrestimação do VUreia ainda é mais evidente em 
doentes obesos e em doentes com baixa ingestão proteica. O BCM® é uma 
ferramenta útil que nos dá informação adicional sobre variáveis da composição 
corporal que influenciam esse erro na determinação do VUreia.

 PO -QU007

COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS SEVERAS EM DIALISE PERITONEAL
– SINAIS DE ESGOTAMENTO DA TÉCNICA DIALÍTICA?

Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Cristina P. Abreu (1); Sofia Jorge (1); A. Gomes 
da Costa (1)

(1) S. Nefrologia e Transplantação Renal / H Sta Maria / Lisboa / Portugal

Introdução: A Diálise peritoneal (DP) é uma terapêutica de substituição da 
função renal (TSR) cujo sucesso está significativamente dependente da diurese 
residual. No decurso desta técnica surge, com frequência, dificuldade em gerir 
a volémia. São múltiplas as causas que levam a hipervolémia nestes doentes, 
nomeadamente, inadesão à restrição de líquidos, falência de ultrafiltração (UF) 
por alteração das características da membrana peritoneal e/ou inadequação do 
esquema de DP, assim como diminuição progressiva da diurese residual. Em 
alguns casos, apesar de sucessivos ajustes terapêuticos o quadro de hipervolémia 
e deficiente eficácia dialítica não é passível de ser resolvido mantendo a técnica, 
surgindo complicações neurológicas graves, designadamente, encefalopatia 
hipertensiva (EH) e leucoencefalopatia posterior reversível (LEPR). Na maioria 
destes casos, tornase necessário a transição imediata e frequentemente definitiva 
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para outra TSR. Os autores efectuaram uma revisão dos casos de doentes em 
DP nos últimos 4 anos que desenvolveram este tipo de complicações. Descrição 
dos Casos: Caso 1: Mulher de 24 anos em DP há 28 meses. Internada por crise 
convulsiva tónico -clónica generalizada. A RMN foi compatível com LEPR. Após 
a intensificação da UF e diálise com a passagem imediata a hemodiálise (HD), 
constatou -se resolução do quadro. Nos meses anteriores, por redução da diurese 
e da eficácia dialítica, foi proposta a transição para HD que recusou. Caso 2: 
Mulher de 18 anos em DP há 20 meses. Internada em estado de mal epilético, 
sendo a RMN compatível com LEPR. Resolução clinica e imagiológica com a 
transição imediata para HD. Nos meses anteriores, revelava sinais de hipervolémia 
dada a inadesão à restrição hídrica e a redução da diurese residual. Caso 3: 
Homem de 20 anos em DP há 6 meses por esgotamento do capital vascular. 
No pós -operatório de substituição de cateter de DP, desenvolve estado de mal 
epiléptico. O doente estava em pausa de DP para evitar a formação de leaks, 
sem possibilidade de efectuar HD. Reiniciou -se DP com volume de infusão de 
1L, com soluções hipertónicas e passagens de 1h, com resolução do quadro 
após algumas horas. Caso 4: Homem de 45 anos em DP há 8 meses. Internado 
por quadro auto -limitado de crise convulsiva tónico -clónica generalizada. A TAC 
não mostrou alterações. Após a optimização do esquema de DP, com intensi-
ficação da UF, e maior adesão à restrição hídrica, foi possível manter o doente 
em DP durante mais um ano, ao fim do qual a transição para HD foi inevitável. 
Discussão: A LEPR e a EH são patologias neurológicas graves que podem 
resultar em sequelas cognitivas persistentes, embora geralmente sejam rever-
síveis. Nos casos acima mencionados, constatamos que todos resolveram após 
a intensificação da diálise e UF, o que salienta o papel da urémia e hipervolémia 
como mecanismos indutores destas alterações neurológicas. Salienta -se que 
co -existiam sinais de falência de técnica, o que enfatiza a necessidade da 
passagem atempada para outra TSR, sempre que possível.

 PO -QU008

COMUNICAÇÃO PERITONEOPLEURAL EM DIÁLISE PERITONEAL: 
3 CASOS CLINICOS

Ana Rita Martins (1); Ricardo Vizinho (1); Patrícia Branco (1); Sara Lobo (1); Elizabete 
Costa (1); Sena Lino (2); Margarida Gonçalves (1); Augusta Gaspar (1); José Diogo 
Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço de Cirurgia CT / Hospital Egaz Moniz / Carnaxide / Portugal

Hidrotórax é uma complicação grave pouco frequente em doentes tratados 
em diálise peritoneal (DP) que causa habitualmente desconforto, hospitalização 
e abandono da técnica. Numa população de 250 doentes tratados em DP 
entre 1999 a 2012, reportamos três casos de comunicação peritoneopleural. 
Num doente de 48 anos em DP desde 14 de Janeiro de 2000 a comunicação 
peritoneopleural manifestou -se um ano e três meses depois na sequencia de 
uma peritonite aguda a Estafilococus aureus. Por cintigrafia com marcação 
por radioisótopo 99mTc -MAA confirmou -se o diagnóstico. Dada a recusa do 
doente em realizar hemodiálise (HD) manteve -se DP com redução de volumes 
e drenagem torácica. Por não resolução do derrame foi realizada pleurodese 
cirúrgica com talco. Permaneceu em programa de HD apenas durante um mês. 
Mulher de 56 anos de idade em programa de hemodiálise (HD) desde 14 de 
Fevereiro de 2002 iniciou DP a 11 de Junho de 2007 por problemas relacionados 
com acessos vasculares. Seis meses depois, na sequência de infecção respi-
ratória alta, desenvolveu quadro de dispneia com volumoso derrame pleural 
direito. A toracocentese revelou líquido compatível com solução de diálise. 
Realizou drenagem por toracocentese e por opção da doente foi alterada a 
técnica dialítica para HD. Mulher de 61 anos de idade, com doença renal 
crónica de etiologia congénita, iniciou DP a 2 de Janeiro de 2012. Dois meses 
depois foi internada por quadro de dificuldade respiratória com extenso 
derrame pleural à direita. As características do líquido pleural foram compatíveis 
com a solução de dialisante e a cintigrafia confirmou uma comunicação peri-
toneopleural. Durante 90 dias realizou hemodiálise e foi submetida a pleurodese 
com instilação de 100cc de talco e água. A doente permanece atualmente em 
diálise peritoneal. Os casos reportados e a bibliografia confirmam que se trata 
de uma complicação grave pouco frequente em doentes tratados com diálise 
peritoneal. Nos dois primeiros casos identifica -se um factor predisponente 
(causa mecânica e/ou infecciosa) prévio ao diagnóstico da comunicação 
peritoneo -pleural. O último caso, pelo tempo de aparecimento precoce após 
o início da técnica, sugere uma situação patente. Dois casos foram resolvidos 
por pleurodese (1 por abordagem cirurgica) e o ultimo por talcagem por tubo 
de drenagem. À excepção do segundo caso que, por opção da doente, houve 
alteração da terapêutica substitutiva da função renal nos outros casos foi 
possível manter os doentes tratados com DP.

 PO -QU009

DIÁLISE PERITONEAL – ULTRAFILTRAÇÃO EM DOENTES SEM 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL

Nuno Rodrigues (1); Vasco Fernandes (1); Ana Vila Lobos (1); Joaquim Calado (1); 
Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) refractária à terapêutica 
médica tem uma elevada taxa de morbimortalidade e motiva inúmeros 
internamentos hospitalares, sendo um problema médico importante. Usou-
-se a ultrafiltração peritoneal (UFp) por diálise peritoneal contínua ambu-
latória (DPCA) em sistema fechado no tratamento alternativo às terapêuticas 
convencionais da ICC refractária. Os doentes realizaram um mínimo de 
duas trocas peritoneais diárias até um máximo de três utilizando soluções 
com glicose e icodextrina. Métodos: Foi um estudo observacional e retros-
pectivo de seis doentes caucasianos com ICC refractária e insuficiência 
renal crónica (IRC) num estadio não terminal. Cinco doentes eram do sexo 
masculino (83%), e a idade média era de 71,5 anos. No início desta 
modalidade, três apresentavam ICC classe III NYHA e os outros três estavam 
na classe IV. O valor médio basal da clearance da creatinina baseada na 
fórmula de Cockroft -Gault era de 22,1 mL/min/1,73m2. A ICC foi documentada 
em todos os doentes através de ecocardiograma e de teleradiografia do 
tórax. Após iniciarem a UFp os doentes foram seguidos por um tempo 
médio de 17 meses. Avaliou -se o status clínico, os níveis séricos de sódio, 
a função renal residual, a UFp, as complicações e as hospitalizações. 
Resultados: Durante o período avaliado a UFp média diária foi de 966cc. 
O status clínico melhorou em todos os pacientes cerca de uma a duas 
classes da NYHA, atingindo quatro a classe II NYHA. Apenas dois doentes 
necessitaram de hospitalizações não relacionadas com ICC. Também nesses 
se verificou uma perda de função renal residual. Contudo, aos seis meses 
a clearance média da creatinina aumentou para 24,5mL/min/1,73m2. 
Constatou -se um aumento médio de 3,4 mEq/L nos níveis séricos de sódio. 
Nos ecocardiogramas subsequentes não se evidenciaram melhorias fun-
cionais. Observou -se apenas um episódio de peritonite. Os quatro óbitos 
não estiveram relacionados com descompensação da ICC. Conclusão: A 
ultrafiltração peritoneal é um procedimento seguro e elegível em doentes 
com idade avançada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva 
refractária com insuficiência renal não terminal, reduzindo as taxas de 
hospitalização e garantindo melhoria na qualidade de vida.

 PO -QU010

DIALISE PERITONEAL AUTOMATICA “ADAPTADA”: PERCURSO 
DE INDIVIDUALIZAÇÃO TERAPÊUTICA

Hernâni Gonçalves (1); José Durães (2); Olívia Santos (3); Maria João Carvalho (3); 
Sofia Rocha (3); Antonio Cabrita (3); Anabela Rodrigues (3)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar Médio Tejo / Torres Novas / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Central Funchal / Funchal / Portugal
(3) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução/Objectivo: Na Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) são geral-
mente prescritos ciclos nocturnos com permanência e volumes uniformes. 
“Adaptar” o esquema á fisiologia do peritoneu e à superfície corporal do 
doente são requisitos de individualização frequentemente esquecidos. A 
DPA “adaptada” prevê ciclos curtos iniciais com o objetivo de aumentar 
a ultrafiltração e ciclos posteriores de permanência longa e volume opti-
mizado para melhoria da eficácia dialítica. Face a publicação encorajadora 
referente a doentes tratados por Dialise Peritoneal Intermitente, propusemo-
-nos aplicar o conceito na prescrição de PD standard ou PD -plus, na nossa 
população. Métodos: Estudo prospectivo com duração de 6 meses em que 
comparamos a DPA Standard e a DPA “adaptada”. Integrados 17 doentes 
(aleatoriamente recrutados, único critério de selecção: fazerem tratamento 
com DPA sistema Sleep -Safe®). Três doentes abandonaram o estudo por 
problemas do cateter. Num design pré -pós teste, foram estudados os 
seguintes parâmetros de adequação: KT/v ureia, Clear. creatinina e fósforo, 
ultrafiltração, remoção de sódio, hidratação relativa (bioimpedancia mul-
tifrequência BCM®). Como pre -requisito do esquema “adaptado” foram 
mantidos o volume total de prescrição e a tonicidade das soluções. Cate-
gorizado o perfil basal de transporte peritoneal. Aplicado T -Test empare-
lhado, SPSS versão 20. Resultados: Os 14 doentes tinham 48 ±14 (26 -72) 
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anos, superfície corporal 1,66 ±0,20 (1,38 -2), D/P creatinina 0,73 (0,60 -0,80); 
5 doentes anúricos; TFG mediana 2,4 ml/min/1,73m2; 12 (85,7%) em PD -plus; 
2 em DP Intermitente; intervalo de avaliação 88dias ±20 (40 -119). O aumento 
de volume intraperitoneal ajustado á superfície corporal foi tolerado e não 
motivou nenhuma interrupção. Na população global não se registaram 
diferenças significativas nas clearance peritoneais. No entanto, nos doentes 
subdializados (KT/Vureia semanal <1,7, n=2) o KT/V peritoneal aumentou 
de 1.3 (total 1,53) e 1,67 (total 1,67) para 1,7 (total 1,8) e 1,8 (total 1,8) 
respetivamente, incremento de 30 % e 7%. Nos doentes sem PD -plus o 
mesmo padrão foi registado, com incremento de 14% no valor mediano 
de KT/V ureia. Conclusao: Doentes sob regime de PD plus, com perfil de 
transporte peritoneal rápido/ medio -rapido, e prescrição basal já indivi-
dualizada, a DPA “adaptada” não revela alteração significativa das clea-
rances e ultrafiltração. No entanto em doentes subdializados ou nos quais 
o regime sem PD -plus necessite ser mantido, este permite aumentar o 
KT/V ureia. Propomos um estudo multicêntrico em doentes subdializados 
e/ou baixos transportadores, os quais mais beneficiarão com o conceito 
de “DPA adaptada”, que potencia os processos fisiológicos inerentes á 
diálise peritoneal.

*O 1º e 2ª autores contribuíram de igual forma no trabalho

 PO -QU012

ACESSO VASCULAR NOS IDOSOS – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Susana Pereira (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: O aumento da longevidade tem -se traduzido num incremento 
do número de pacientes idosos (idade >75 anos) com doença renal crónica 
terminal (DRCT), sobretudo no ocidente. É sabido que a programação da 
construção de um acesso vascular (AV) autólogo funcionante é de primordial 
importância para a sobrevida dos doentes e na eficácia do tratamento 
hemodialítico. Contudo, têm sido descritas taxas mais elevadas de falência 
de fístula arteriovenosa (FAV) neste grupo etário. Objetivo: Análise descritiva 
da falência de FAV e das complicações associadas ao AV em pacientes 
com idade superior ou igual a 75 anos avaliados em consulta de AV de 
um centro hospitalar. Material e métodos: Realizou -se um estudo retros-
pectivo descritivo dos doentes avaliados em consulta de AV no período 
decorrido entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2012 com idade superior 
ou igual a 75 anos. Avaliou -se: taxa de falência primária e de falência 
precoce, as causas de falência precoce, as intervenções no AV realizadas 
e ainda reveram -se as complicações e as intervenções realizadas no acesso 
vascular durante o primeiro ano após o início de utilização da FAV. Resul-
tados: Estudamos 134 doentes, com idade média de 79,8 ± 3,7 anos; 
61,9% sexo masculino; 60,2% diabéticos. Dos doentes avaliados foi cons-
truída FAV em 109 indivíduos (81,3%). Relativamente à localização: 49 
foram radiocefálica, 13 braquicefálica, 47 braquiobasílica. Ocorreu falência 
primária em 14,5 % dos casos (16 doentes), destes foi construída com 
sucesso outra FA noutra localização em 11 doentes. A falência precoce 
ocorreu em 19,2% dos casos (19 doentes), destes 10,2% (11 doentes) 
apresentavam estenose justa -anastomose e foi possível recuperar a FAV 
em 5 doentes. Em 2 doentes a falência precoce deveu -se a trombose da 
FAV com necessidade de construção de FAV noutra localização. Dos 69 
indivíduos que iniciaram punção de FAV, após 6 meses 70,4 % e após 12 
meses 66,3% apresentavam FAV funcionante. De referir que 13,5% dos 
indivíduos iniciou punção de FAV há <1 ano na data de conclusão deste 
estudo. Registaram -se as seguintes complicações no primeiro ano após 
início de punção de FAV: trombose em 5 doentes (7,2%), estenose em 4 
doentes (5,8%), roubo com necessidade de encerramento da FAV em 1 
doente (1,4%). Quatro doentes foram submetidos a um procedimento 
endovascular e um fez -se revisão cirúrgica da FAV no primeiro ano de 
utilização. Durante o primeiro ano de utilização, 13% doentes (9 doentes) 
que iniciaram punção de FAV faleceram. As causas de não construção de 
FAV, em 25 indivíduos, foram: ausência de património venoso (17 doentes), 
opção diálise peritoneal (3 doentes), outras co -morbilidades (4 doentes) 
e um recusou construção de FAV. Discussão e conclusão: Os resultados 
obtidos neste grupo etário relativamente ao desenvolvimento do AV autó-
logo e das complicações nos primeiros 12 meses não são diferentes dos 
descritos população com DRCT. Assim, a idade não deve ser um fator 
comprometedor na programação da construção de um AV autólogo.

 PO -QU013

ACHADOS ECOCARDIOGRÁFICOS EM DOENTES INCIDENTES EM DIÁLISE

Raquel Chorão (1); Alexandra Gonçalves (2); Rui Filipe (1); Catarina Santos (1); Ernesto 
Rocha (1)

(1) Nefrologia / Unidade Local de Saúde de Castelo Branco / Castelo Branco / 
Portugal
(2)  Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias / Instituto Politécnico de Castelo Branco 

/ Castelo Branco / Portugal

Introdução: A Doença Renal Crónica (DRC) associa -se a um aumento na 
incidência de doença cardiovascular (DCV), sobretudo na população em 
diálise. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte destes 
doentes. O ecocardiograma é considerado um exame de eleição para a 
avaliação estrutural e funcional do coração. Objetivo: Determinar a preva-
lência dos principais achados ecocardiográficos numa população de doentes 
incidentes em diálise. Métodos: Estudo analítico observacional retrospectivo 
e longitudinal realizado com uma amostra não probabilística por conve-
niência, composta por 127 pacientes com DRC incidentes em diálise. Critérios 
de inclusão: incidentes em diálise com idade ≥18 anos e de exclusão dados 
ecocardiográficos ausentes ou incompletos, ficando a amostra final cons-
tituída por 103 doentes. Avaliou -se o ecocardiograma de base de cada 
doente e recolheram -se dados clínicos, demográficos e analíticos no dia 
da 1ª sessão de diálise. O outcome primário foi morte por todas as causas. 
A análise estatística foi efectuada com recurso ao software SPSS® 19. 
Resultados: Dos 103 doentes, 63.1% eram do sexo masculino e a idade 
média era de 70±13 anos; o tempo médio em diálise era de 34 meses. Os 
factores de risco mais prevalentes foram: HTA (83%), diabetes (46.5%) e 
dislipidémia (15.7%). 38,8% da amostra apresentou pelo menos um evento 
CV. Quanto aos parâmetros ecocardiográficos, destaca -se a dilatação da 
aurícula esquerda (82,5%), insuficiência mitral (61,2%), estenose aórtica 
(54%; apenas 1 EA severa), hipertrofia ventricular esquerda (34%) e dis-
função diastólica (41,7%); a fracção de encurtamento média foi de 33.12% 
e apenas 10,7% apresentavam disfunção sistólica. 2,3% da amostra não 
apresentava alterações ecocardiográficas. As principais causas de morte 
foram as doenças de foro cardiovascular (25%) e sépsis (22,9%). Conclusão: 
O ecocardiograma assume -se como uma ferramenta de diagnóstico essencial 
na avaliação e seguimento da DRC antes e após a diálise. Na nossa amostra 
de doentes incidentes salienta -se a elevada prevalência de alterações 
ecocardiográficas, sobretudo dilatação das cavidades cardíacas, valvulo-
patias e disfunção diastólica.

 PO -QU014

ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS DECORRENTES 
DE UM PROGRAMA DE TREINO

André Novo (1); Leonel Preto (1); Josiana Vaz (1); Eugénia Mendes (1); Joana Gonçalves 
(2); João Viana (3)

(1)  Escola Superior de Saúde de Bragança / Instituto Politécnico de Bragança / Bragança 
/ Portugal

(2) Laboratório.Lab / Laboratório.Lab / Salamanca / Espanha
(3) CIDESD / Instituto Superior da Maia / Maia / Portugal

Os pacientes com insuficiência renal crónica em programa regular de 
hemodiálise têm capacidade funcional reduzida e comportamentos seden-
tários, o que se traduz num aumento da morbimortalidade. Ao longo dos 
últimos anos têm sido desenvolvidos e implementados, nesta população 
específica, programas de maximização da funcionalidade com efeitos bené-
ficos comprovados. As alterações do perfil analítico, decorrentes destes 
programas de intervenção, ainda não estão suficientemente estudadas. O 
objetivo principal deste estudo é analisar as alterações dos parâmetros 
analíticos da pessoa hemodialisada, decorrentes da implementação de 
programas de treino de maximização da funcionalidade. Para a concretização 
deste objetivo foi desenhada uma investigação causal comparativa, que 
decorreu na clínica NorDial; 24 indivíduos (grupo de intervenção) foram 
sujeitos a um programa de treino aeróbio (bicicleta estática e tapete 
rolante) antes das sessões de hemodiálise e 27 mantiveram a sua rotina 
habitual (grupo de controlo); todos os indivíduos foram sujeitos a avaliação 
antropométrica (peso, altura, índice de massa corporal) e da capacidade 
funcional (teste sit -to -stand, up and go e força de preensão manual) antes 
e depois da implementação do programa de treino e foi monitorizado o 
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perfil analítico mensalmente durante um ano. Foram ainda determinados 
o tempo de duração das sessões de hemodiálise, a dosagem de darbo-
poetina administrada e o índice de adequação à hemodiálise. 
Principais resultados:

Hemoglobina (g/dL) grupo de intervencao:
Mês 0 (N=23): 12,67±0,84; Mês 3 (N=23): 12,75±1,00
Hemoglobina (g/dL) grupo de controlo:
Mês 0 (N=23): 12,37±0,99; Mês 3 (N=23): 12,58±0,90
Hematocrito (%) grupo de intervencao:
Mês 0 (N=23): 37,88±2,90; Mês 3 (N=23): 37,73±3,28
Hematocrito (%) grupo de controlo:
Mês 0 (N=23): 37,10±2,70; Mês 3 (N=23): 37,64±2,80
Darbopoetina administrada (μg/sem) grupo de intervencao:
Mês 0 (N=23): 38,52±26,51; Mês 3 (N=23): 26,83±19,15**
Darbopoetina administrada (μg/sem) grupo de controlo:
Mês 0 (N=23): 41,39±35,85; Mês 3 (N=23): 30,91±29,57

No grupo de intervenção observou -se diminuição da dose de administração 
de darbopoetina, mantendo -se os parâmetros relativos à anemia inalterados, 
o que constitui uma vantagem para os pacientes e diminui os custos do 
tratamento. Relativamente aos outros parâmetros analíticos em estudo, 
não foi possível estabelecer relação efetiva entre a variabilidade encontrada 
e a implementação do programa de treino. No entanto, essa variabilidade 
verificou -se em ambos os grupos o que parece indiciar que a implementação 
do programa não tem efeito prejudicial sobre estes parâmetros e, parti-
cularmente, sobre a eficácia do tratamento dialítico. É premente a introdução 
de programas de maximização da funcionalidade na rotina diária de tra-
tamento destes pacientes.

 PO -QU015

AN69 -ST MEMBRANE, THE ULTIMATE ALTERNATIVE IN SEVERE DIALYSIS 
REACTIONS

Ana Cerqueira (1); Patrícia Martins (1); Berta Carvalho (1); Susana Sampaio (1); Manuel 
Pestana (1)

(1) Nephrology Service / Hospital de S. João EPE / Porto / Portugal

The contact of blood with the dialyzer membrane can cause adverse 
reactions which are becoming less common by introducing biocompatible 
membranes. We report two patients with severe dialysis reactions that 
experienced complete resolution of symptoms after replacement of dialy-
sers with the surface -treated AN69 ST membrane (ST 500 Nephral, Hospal). 
1st Case Report: Male, 90 years old, on hemodialysis (HD) since June 
2012. After 20 minutes of the beginning of the first outpatient clinic 
dialysis session, sudden dyspnea, profuse sweating, trembling, chest 
pain, hypertension (TA: 210/110mmHg) and tachyarrhythmia (Heart rate: 
180/min) was observed. The patient was treated with nebulized ipratropium 
bromide, intravenous (i.v) hydrocortisone, sublingual nitroglycerin, i.v. 
amiodarone and morphine and was transferred to the nearest hospital. 
Two more sessions were performed without heparin and with i.v. clem-
astine, but the same reactions were observed and then transfered back 
to our unit. He held the HD session without heparin, with a Gambro 
Polyflux 17L dialyzer (PL17L); at 20 minutes from the beginning of the 
treatment the same symptoms occurred. HD was suspended without 
reinfusion of blood, and the patient was administered hydrocortisone 
200 mg i.v., clemastine 2mg i.v. and 1ml (1:1000) epinephrine intramus-
cular showing significant improvement. The following day, dialyser was 
changed to AN -69 ST and his dialysis sessions went uneventfully. 2nd 
Case Report: Male, sixty -nine years old, from New Jersey (USA), he was 
on holidays in Portugal. It’s a patient with diabetic/ischemic end renal 
disease on regular HD program, since November 2009. From his usual 
medication stands out use fosinopril. He held the first HD session in 
Portugal in an outpatient center. The dialyzer was Cordiax Fx 600 (high-
-flux polysulfone membrane, sterilised by steam), heparin was used for 
anticoagulation. Thirty minutes after the beginning of HD, he presented 
with disorientation, psychomotor agitation, incontinence of sphincters, 
vomiting, tongue biting and subsequent cardiac arrest. He was resusci-
tated, transferred to the hospital where cardiac, neurological and infectious 
causes where excluded. The following HD session, was performed with 
a (PL17L), without anticoagulation. At 3h of treatment, intense dyspnea 
and chest tightness occurred, with recovery with dialysis suspension, 
without blood reinfusion. Assuming a hypersensitivity reaction to the 

membrane, this was replaced by AN69 -ST. To our knowledge, no hyper-
sensitivity reaction was reported after the dialyser membrane replacement. 
Biocompatible membranes with little interface with blood and therefore 
low inflammatory response were used in both patients. These cases 
enhance the usefulness of this type of dialyzer, when facing patients 
who develop adverse reactions even with biocompatible synthetic 
membranes.

 PO -QU016

AUSÊNCIA DA VEIA CAVA INFERIOR COM CONTINUAÇÃO PELA ÁZIGOS: 
UMA CAUSA RARA DE DISFUNÇÃO DE UM CATÉTER FEMORAL 
DE HEMODIÁLISE

Pedro Vieira (1); Mário Durães (1); Nuno Guimarães Rosa (1); Luís Resende (1); Gil Silva 
(1); Alves Teixeira (1); José Augusto Araújo (1)

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

Um acesso de hemodiálise disfuncional diminui a eficácia dialítica, aumen-
tando a morbimortalidade dos doentes com doença renal crónica estadio 
5. No que concerne os catéteres de hemodiálise, as causas mais frequentes 
de disfunção abarcam os problemas mecânicos, dos quais se destacam a 
deposição de fibrina e a trombose. No entanto, existem outras etiologias 
que devemos considerar e, é nesse sentido, que relatamos um caso de 
uma doente cujo acesso vascular, um cateter femoral direito tunelizado, 
apresentou sinais permanentes de disfunção devido a uma anomalia con-
génita rara, um caso de situs ambiguus a par duma agenesia parcial da 
veia cava inferior com continuação pela ázigos.

 PO -QU017

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE HIDRATAÇÃO E COMPOSIÇÃO CORPORAL 
ATRAVÉS DA BIOIMPEDÂNCIA POR MULTI -FREQUÊNCIA (BCM) EM 
PACIENTES EM HEMODIÁLISE

Priscila Lustoza Sampaio (1); Natália Lucena (1); Gladys de Jesus Matta (1); Denise 
Segenrich Glasberg (1); Solange Serra Baruki (1); Silvia Ramos Costa (1); Adriana Freire 
Luis (1); Marcia Oliva (1); Aline Moraes Teodoro (1); Talita Cardoso Proença (1)

(1) Hemodiálise / ART - Assistência Renal Total / Rio de Janeiro / Brasil

Introdução: Anormalidades nutricionais são citadas como achados fre-
quentes em pacientes com insuficiência renal crônica, submetidos à 
hemodiálise (HD). Através do Monitor de Composição Corporal (BCM) é 
possível estimar a composição corporal e o estado de hidratação dos 
pacientes em HD. Objetivo: Determinar a composição corporal e as 
alterações no estado de hidratação em indivíduos em HD utilizando o 
BCM e a associação com características clínicas e bioquímicas. Pacientes 
e métodos: Foram estudados 31 pacientes (62,1 ± 14,7 anos) em trata-
mento hemodialítico na Clínica Assistência Renal Total(ART) - Rio de 
Janeiro que atende somente pacientes de planos de saúde. A composição 
corporal e o estado de hidratação foram identificados através do BCM. 
Dados laboratoriais foram retirados do prontuário eletrônico. Resultados: 
A amostra de 31 pacientes foi constituída por 24 homens (77,4 %) e 7 
mulheres (22,6%), com média de idade de 62,1 ± 14,7 anos. O diabetes 
foi a principal causa da doença renal crônica (DRC) entre os indivíduos 
(32,3%). O tempo médio de manutenção em terapia hemodialítica foi 
de 39 ± 38,4 meses. As médias de hemoglobina, creatinina e albumina, 
foram respectivamente: 11,7 ±1,5 g/dl, 9,5 ± 2,9 mg/dl, 4,0 ± 0,3 g/dl 
[Tabela 1]. A média de massa magra total (LTM) foi de 35,1 ± 9,8 Kg 
[Tabela 2], sendo que as mulheres (28,2 ± 2,7) apresentaram valor menor 
de LTM que os homens (37,4 ± 10,4). A média do IMC foi de 25,8 ± 4,6 
Kg/m2. Não foram encontrados valores de IMC abaixo do normal para 
ambos os sexos [Tabela 3], este fato pode ser associado ao perfil 
socioeconômico dos pacientes, porém algumas análises complementares 
precisam ser avaliadas. A média do valor de hidratação ficou em torno 
de 1,7 L, dentro do percentual de adequação (< 5% da água corporal 
total). Análise de subgrupos serão realizadas, bem como o acompanha-
mento dos pacientes para que se possa fazer a correlação entre eles. 
Conclusões: O BCM pode contribuir para a identificação de mudanças 
no estado de hidratação e nutricional em pacientes com DRC em HD. 
Embora não tenha sido encontrada uma forte correlação entre hipertensão 
e hiperidratação neste estudo, faremos novas análises subsequentes 
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para que possamos otimizar o tratamento dialítico, diminuindo a 
morbimortalidade.

 PO -QU018

BILIRUBIN LEVELS ARE ASSOCIATED WITH BENEFICIAL EFFECTS 
IN PATIENTS UNDER HEMODIALYSIS

Sandra Ribeiro (3); Michaela Kohlova (1); Maria do Sameiro Faria (2); Petronila Rocha-
-Pereira (4); João Fernandes (5); Henrique Nascimento (3); Flávio Reis (1); Vasco Miranda 
(6); Elsa Bronze -da -Rocha (3); Alexandre Quintanilha (7); Luís Belo (3); Elísio Costa 
(3); Alice Santos -Silva (3)

(1) IBILI, Faculdade de Medicina / Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(2)  ICBAS; FMC -Dinefro - Diálises e Nefrologia, SA / Universidade do Porto / Porto / 

Portugal
(3) Laboratório de Bioquímica  -FFUP; IBMC / Universidade do Porto / Porto / 
Portutgal
(4)  IBMC; CICS / Universidade do Porto; Universidade Beira Interior / Porto; Covilhã / 

Portugal
(5) IBILI, Faculdade de Medicina / Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(6)  FMC -Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / FMC -Dinefro - Diálises e Nefrologia, SA / 

Porto / Portugal
(7) ICBAS; IBMC / Universidade do Porto / Porto / Portugal

Cardiovascular disease (CVD) events are the most common cause of death 
in hemodialysis (HD) patients. Bilirubin has been proposed as a potential 
physiological antioxidant and anti -inflammatory agent that could have a 
protecting effect in oxidative stress conditions, such CVD, inflammatory 
diseases and cancer. The UGT1A1 gene locus is the most common genetic 
variant that affects the glucuronidation of bilirubin. Our aim was to unders-
tand how this polymorphism, associated to increasing levels of bilirubin 
could have a protective effect in CVD, in HD patients. We studied 191 HD 
patients; we performed the analytical studies (hematological and dialysis 
adequacy, lipid profile, iron metabolism and inflammatory markers) and 
the screening for the duplication TA in the promoter region of UGT1A1 
gene. The UGT1A1 genotype frequencies in HD patients were 49.2%, 42.4% 
and 8.4% for 6/6, 6/7 and 7/7 genotypes, respectively. Comparing the 
results for HD patients in the 1st tertile of bilirubin with those in the 3rd 
tertile, we found that the latter showed a significant decrease in platelet, 
leukocyte and lymphocyte counts (though within the normal ranges); an 
increase in serum iron and in transferrin saturation, and a decrease in 
transferrin; a significant decrease in ox -LDL, ox -LDL/LDLc ratio, Lp (a), Apo 
A, Apo B and a significant increase in Apo A/Apo B ratio; a significant 
increase in adiponectin and paraoxonase 1 (PON1) and a significant decrease 
in IL -6 serum levels, were observed. We also found statistically significant 
correlations between total serum bilirubin and adiponectin (r=0,238; 
p=0,001), transferrin (r=  -0,213; p=0,003), iron (r=0,201; p=0,005), trans-
ferrin saturation (r=0,307; p<0,001), Apo A (r=  -0,249; p<0,001), lymphocyte 
count (r=  -0,223; p=0,002) and IL -6 (r=  -0,193; p=0,008). Our data suggest 
that higher bilirubin levels are associated with beneficial effects in HD 
patients, by improving lipid profile and reducing the inflammatory grade, 
which might contribute to increase iron availability and protect for CVD 
events. Moreover, we describe for the first time, an association between 
high bilirubin levels, within the normal range, with higher adiponectin and 
PON1 activities.

This study was supported by “Fundação para a Ciência e Tecnologia” (FCT: PIC/
IC/83221/2007) and co -financed by FEDER (FCOMP -01 -0124 -FEDER 008468).

 PO -QU019

COMO CHEGA O DOENTE À HEMODIÁLISE? VANTAGENS DA CONSULTA 
DE BAIXO CLEARANCE

Anabela Malho Guedes (1); Teresa Jerónimo (1); Hugo Calderon (1); Ala Manolachi (1); 
Ana Pimentel (1); Ana Pinto (1); André Fragoso (1); Ana Cabrita (1); Sandra Sampaio 
(1); Ana Paula Silva (1); Isabel Pinto (1); Viriato Santos (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro 
Leão Neves (1)

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

Detectar atempadamente e atrasar a progressão da Doença Renal 
Crónica tem sido um dos maiores desafios da Nefrologia. A criação 

de uma consulta dedicada e vocacionada para preparação para o 
início de uma técnica substitutiva renal resulta? O objectivo deste 
estudo foi identificar as vantagens de uma Consulta de Baixo Clearance 
(CBC). Foi realizado um estudo retrospectivo que incluiu todos os 
doentes que iniciaram hemodiálise entre 2004 e 2012. Compararam -se 
diversos parâmetros clínicos e analíticos à data de início da técnica 
dialítica de doentes seguidos, pelo menos 6 meses, em CBC com a 
restante população. Na análise estatística utilizou -se a estatística 
descritiva e para comparação entre os dois grupos foram utilizados 
testes paramétricos e não paramétricos consoante o tipo de variável. 
As diferenças foram consideradas significativas para valores de p < 5 
%. Foram incluídos 552 doentes (M = 344, F = 208; 28,8% diabéticos; 
208 seguidos na CBC), com idade média de 65,4 ± 16,3 anos e filtrado 
glomerular médio (MDRD) de 9,0 ± 4,0 ml/min/1,73m2. Dos parâmetros 
avaliados, verificou -se que os doentes da CBC apresentaram melhor 
controlo do metabolismo mineral: fósforo: 5,0 vs 5,4 mg/dl, p = 0,017; 
PTH: 532 vs 631 pg/ml, p= 0,07; melhor estado nutricional: albumina: 
3,7 vs 3,5 g/l, p = 0,001; menor grau de anemia: hemoglobina: 10,6 
vs 9,8 g/dl, p= 0,0001; maior proporção de doentes com acesso 
definitivo (p = 0,0001) e início mais precoce de diálise (eTFG 10,3 vs 
8,3 ml/min/1,73m2, p= 0,0001). Estes doentes eram mais idosos (68,8 
vs 63,3 anos, p = 0,0001), não havendo diferenças em relação à 
distribuição por género, à prevalência de diabetes ou de comorbilidade 
cardiovascular. Os doentes seguidos na CBC, sendo mais idosos, 
iniciaram depuração extra -renal mais cedo, tinham melhores parâmetros 
laboratoriais e sobretudo uma maior proporção de acessos definitivos, 
sendo este aspecto, quanto a nós, a principal mais -valia desta 
consulta.

 PO -QU020

DIFERENÇAS ENTRE KT/V E PRODUTO KT NA QUANTIFICAÇÃO 
DA DOSE DE HEMODIÁLISE – ESTUDO PROSPECTIVO NUMA UNIDADE 
DE HEMODIÁLISE

Rui André Silva (1); Ricardo Santos (1); João Aniceto (1)

(1) Nephrocare Évora / Nephrocare / Évora / Portugal

Introdução: Um dos parâmetros mais utilizados para a avaliação da 
adequacidade em hemodiálise (HD) é a quantificação da dose sob forma 
do Kt/V. No entanto, parece existir uma relação de curva em J entre o 
Kt/V e alguns outcomes, nomeadamente a mortalidade. A dependência 
antropomórfica do Kt/V, é um factor que pode condicionar uma sobre-
-estimação da dose de diálise nos doentes com baixo peso (doentes 
idosos e má nutrição). A utilização do produto Kt (clearence ureia x 
tempo) tem sido advogada por alguns autores como medida mais ade-
quada à quantificação da dose de diálise, devendo ser superior a 40 -45 
L/tratamento e 45 -50 L/tratamento nas mulheres e homens respectiva-
mente. Este estudo teve como objectivo caracterizar a quantificação da 
dose de diálise sob diferentes medidas e identificar possíveis factores 
de associação. Métodos: Estudo prospectivo, aberto, de uma população 
em programa crónico de HD avaliada durante o ano de 2012. O valor 
do eKt/V, foi obtido por determinações analíticas trimestrais com utilização 
da fórmula de Daurgidas, e derivou -se o produto Kt, utilizando a análise 
por bioimpedância com BCM para quantificação do V. Resultados: Incluí-
dos no estudo 135 doentes (56% do género masculino, 31% de diabéticos, 
com idade média de 72 ± 13 anos e índice de massa corporal (IMC) de 
25,9 ± 5,8 kg/m2). Os valores médios de eKt/V foram de 1,84 ± 0,31e 
do produto Kt 51,1 ± 7,0 L/tratamento. Da população em estudo, apenas 
3 doentes (2,2%) tiveram valor médio anual de eKt/V inferior ao reco-
mendado (<1,2). No entanto, relativamente ao produto Kt, 16 doentes 
(11,9%) ou 42 (31,1%) apresentaram valores abaixo do recomendado, 
utilizando os limites inferior e superior, respectivamente. O eKt/V foi 
superior no género feminino (p<0,001) e na análise univariada apresentou 
correlação positiva com a idade e negativa com o IMC, valores de albu-
mina, fósforo, hemoglobina e índice de massa magra (LTI). O produto 
Kt foi superior nos homens (p=0,005), manteve -se independente em 
relação à idade e IMC e apresentou correlação positiva com variáveis 
nutricionais como a albumina e o LTI. Conclusões: Neste estudo, o 
produto Kt mostrou relação mais favorável com variáveis nutricionais 
do que o eKt/V. Valores inferiores ao recomendado foram mais frequentes 
com a utilização do produto Kt, devendo tal facto ser tido em conta, 
sobretudo na possível sobre -estimação da dose de diálise com o eKt/V 
nos doentes de menor peso.
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 PO -QU021

ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH ACUTE LIVER FAILURE

Maria João Melo (1); José António Lopes (1); Marta Pereira (1); Paula Alexandrino (2); 
António Gomes da Costa (1); José Velosa (2)

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

(2)  Departamento de Gastroenterologia / Hospital de Santa Maria / Lisboa / 
Portugal

Background and aims. To analyze the incidence, risk factors and mortality 
of acute kidney injury (AKI) in patients with acute liver failure (ALF). 
Methods. Patients with ALF hospitalized in the Gastrenterology and 
Hepatology Intensive Care Unit (ICU) of the Hospital de Santa Maria 
(Lisbon, Portugal) between January 1992 and December 2011 were retros-
pectively studied. AKI was defined as an increase in serum creatinine 
(SCr) ≥50% and/or an increase in SCr ≥0.3 mg/dl and/or a decrease in 
urine output to < 0.5 ml/kg/hour for more than 6 hours within 48 hours 
during ICU stay. Multivariate logistic regression method was used to 
determine predictors of AKI and hospital mortality. Patients who 
underwent liver transplantation (LT) were excluded from mortality analy-
sis. A two -tailed P value <0.05 was considered significant. Results. 
Forty -nine (69%) out of 71 patients had AKI. Viral hepatitis (adjusted 
OR 5.3; 95% CI 1.02 -27.8; P=0.046), bilirubin (adjusted OR 1.1; 95% 
CI 1.03 -1.2; P=0.01) and vasopressor support (adjusted OR 8.2; 95% 
CI 1.4 -47.5; P=0.019) were associated with AKI. Thirty -four out of the 
60 patients who did not undergo LT died during hospitalization. Patients 
with AKI had higher in -hospital mortality than those patients without 
AKI (68.9% versus 33.3%, P=0.001). AKI was associated with mortality 
(adjusted OR 6.5, 95% CI 1.5 -29, P=0.014). Conclusions. AKI was common 
in patients with ALF and it was associated with mortality. Viral hepatitis, 
bilirubin at ICU admission and vasopressor support were risk factors 
for AKI.

 PO -QU022

LONG -TERM RISK OF MORTALITY FOR ACUTE KIDNEY INJURY 
IN HIV -INFECTED PATIENTS

Maria João Melo (1); José António Lopes (1); Mário Raimundo (1); André Fragoso (2); 
Francisco Antunes (3)

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

(2) Departamento de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(3)  Departamento de Doenças Infecciosas / Hospital de Santa Maria / Lisboa / 

Portugal

Background. Acute kidney injury (AKI) is common in hospitalized 
human immunodeficiency virus (HIV) -infected patients and is associated 
with hospital mortality. We aimed to evaluate the impact of AKI on 
long -term mortality of hospitalized HIV -infected patients. Methods. 
Retrospective analysis of a cohort of 433 hospitalized HIV -infected 
patients who were discharged alive from the hospital. AKI was defined 
according to ‘Risk Injury Failure Loss of kidney function End -stage 
kidney disease’ creatinine criteria, as an increase of baseline serum 
creatinine (SCr) X 1.5 or in patients with baseline SCr > 4 mg/dL if 
there was an acute rise in SCr of at least 0.5 mg/dL. Cumulative 
mortality curves were determined by the Kaplan -Meier method, and 
log -rank test was employed to analyze statistically significant diffe-
rences between curves. Cox regression method was used to determine 
independent predictors of mortality. Risk factors were assessed with 
univariate analysis, and variables that were statistically significant (P 
< 0.05) in the univariate analysis were included in the multivariate 
analysis. Results. Sixty -four patients (14.8%) had AKI. Median follow-
-up was 37 months. At follow -up 81 patients (18.7%) died. At 1, 2 and 
5 years of follow -up, the cumulative probability of death of patients 
with AKI was 21.2, 25 and 31.3%, respectively, as compared with 10, 
13.3 and 16.5% in patients without AKI (log -rank, P = 0.011). In mul-
tivariate analysis AKI was associated with increased mortality (adjusted 
HR 1.7, 95% CI 1.1 -3; P = 0.049). Conclusions. AKI was independently 
associated with long -term mortality of hospitalized HIV -infected 
patients.

 PO -QU023

AGING IS ASSOCIATED WITH A DECREASED IN RENAL FUNCTION 
AND IN IRON AVAILABILITY, AND WITH AN INCREASED 
IN INFLAMMATION STATUS

Sandra Ribeiro (6); Bruna Follador (1); Nataly Nascimento (2); João Fernandes (3); 
Patrícia Garrido (4); Helena Vala (5); José Sereno (4); Luís Belo (6); Rui Alves (7); Flávio 
Reis (4); Elísio Costa (6); Alice Santos -Silva (6)

(1)  Faculdade de Farmácia / Universidade Porto; Universidade Estadual Maringá / Porto; 
Maringá / Portugal; Brasil

(2)  Faculdade de Farmácia / Universidade Porto;, Universidade Federal Alagoas / Porto; 
Alagoas / Portugal; Brasil

(3)  IBMC; IBILI / Universidade Porto; Universidade Coimbra / Porto; Coimbra / Portugal
(4)  IBILI / Universidade Coimbra / Coimbra / Portugal
(5)  ESAV / Instituto Politécnico de Viseu / Viseu / Portugal
(6)  Faculdade de Farmácia; IBMC / Universidade do Porto / Porto / Portugal
(7)  Serviço de Nefrologia / Hospitais da Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

Aging is characterized by a progressive mild pro -inflammatory state, as 
shown by the rise in pro -inflammatory markers, which seems to underlie 
the development of the anemia. Aging has been also associated with 
physiological, functional and morphological changes in the kidneys, which 
are similar to those found in the kidneys of chronic kidney disease patients. 
The aim of this work was to evaluate renal, inflammatory and iron meta-
bolism changes associated with aging, and its impact on erythropoiesis. 
We studied two groups of male Wistar rats –young group (2 months age) 
and elderly group (18 months age). Hematological data, including reticu-
locyte count, and serum levels of urea, creatinine, erythropoietin (EPO), 
interferon -gamma (INFG), IL -6, CRP, iron, ferritin, transferrin and soluble 
transferrin receptor (sTfR), were performed in both groups. Moreover, we 
evaluated the kidney histology and calculated the kidney/weight ratio, and 
evaluated the hepatic expression of Hamp (hepcidin), EPO and EPOR (EPO 
receptor) genes by qRT -PCR. Old rats presented significant increased serum 
levels of urea and creatinine, consistent with chronic renal failure, and 
increased levels of INFG, ferritin, sTfR and RDW, and a significant decreased 
in EPO serum levels. A trend for decreased iron serum levels and signifi-
cantly decreased kidney/weight ratio were also found in old rats. Moreover, 
we found kidney histological changes associated with aging, namely at 
glomerular level: mesangial expansion and mild hypercellularity; at tubular 
level: mild to moderate interstitial fibrosis and tubular atrophy, and inters-
titial inflammatory infiltration; at vascular levels: mild to moderate arte-
riosclerosis and arteriole lesions. Hepatic expression of Hamp, EPO and 
EPOR genes were increased in old rats. Our results showed that aging is 
associated with decreased renal function, which could be related with the 
inflammatory, proliferative and sclerosing modifications found in renal 
histological studies, and with a renal decreased in EPO production. Moreo-
ver, we also found that aging is associated with INFG -induced inflammation, 
which may be response for increased hepatic Hamp expression, and con-
sequently increase in hepcidin and iron serum levels. The increased hepatic 
EPO gene expression could be a compensatory mechanism associated with 
a decreased in renal EPO production. These alterations can be associated 
with impaired erythropoiesis and justify, at least in part, the unexplained 
anemia of older people.

 PO -QU024

DIURÉTICOS NO DOENTE CRÍTICO: SERÁ QUE SE JUSTIFICA?

Pedro Azevedo (1); Cristina Teixeira Pinto (2); Carla Maravilha Pereira (3); Aníbal Marinho (3)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Serviço de Medicina Interna / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal
(3)  Centro Hospitalar do Porto / Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar / Porto 

/ Portugal
(4) Serviço de Cuidados Intensivos / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é comum no doente crítico e está 
associada a um aumento da morbimortalidade. A fluidoterapia é fundamental, 
mas dados recentes sugerem que a sobrecarga hídrica neste grupo de 
doentes pode estar associada a resultados adversos. Por outro lado, a 
utilização de diuréticos também tem sido associada a um aumento de 
mortalidade na LRA do doente crítico. Material e Métodos: Foi realizado 
um estudo prospectivo observacional numa Unidade de Cuidados Intensivos 
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(UCI). Todos os pacientes com mais de 18 anos de idade foram incluídos. 
Os dados demográficos, balanço hídrico, SOFA, creatinina sérica e diuréticos 
do dia 1 ao dia 5 foram registados. A significância estatística foi considerada 
quando p <0,05, com intervalo de confiança de 95%. Resultados: De um 
total de 81 doentes, oito foram excluídos por necessidade de terapia de 
substituição da função renal. Foram incluídos 73 doentes (60,3% do sexo 
masculino, idade 66,7±16,6 anos, peso 73,7±20,6 kg, tempo de permanência 
na UCI 10,7±5,9 dias). A taxa de mortalidade foi de 15,1% (n = 11). Os 
doentes foram estratificados em dois grupos: melhorados (ME) (n = 62; 
59,7% do sexo masculino; idade 66,5±16,7 anos; peso 72,7±18,4 kg; tempo 
de permanência na UCI 10,5±5,8 dias) e falecidos (FA) (n = 11; 63,6% do 
sexo masculino; 67,7±16,3 anos; peso 79,6±30,7 kg; tempo de permanência 
na UCI 11,3±6,8 dias). Não houve diferenças estatisticamente significativas 
entre os dois grupos. Houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos em estudo relativamente à variação de creatinina e ureia séricas 
durante os 5 primeiros dias de internamento (p 0,001; FA>ME), score SOFA 
nos primeiros 3 dias (p 0,026; FA>ME), fluidoterapia no primeiro dia de 
internamento (p 0,042; ME 2,909±1204mL, FA 4090±3559mL) e balanço 
hídrico (BH) no primeiro dia (p 0,017; ME 621,4±1430mL, FA 2609±3286mL). 
O uso de furosemida não se relacionou com o score SOFA, com a clearance 
de creatinina nem com a negativação de BH. Por outro lado, o uso de 
furosemida no primeiro dia de internamento [p 0,045; OR 2,95; (IC 1,01-
-8,60)] e nos primeiros 5 dias de internamento [p 0,025; OR 4,63; (IC 
1,13 -19,00)] relacionou -se com o risco de LRA nos primeiros 5 dias. Houve 
tendência para uma relação estatística de aumento de mortalidade com o 
consumo de furosemida nos primeiros 5 dias [p 0,062; OR 1,26; (IC 1,09-
-1,46)]. O grupo dos FA teve um consumo significativamente superior de 
furosemida nos dias 4 (p 0,041) e 5 (p 0,018) de internamento. Discussão: 
Os resultados enfatizam a preocupação crescente dos Intensivistas na 
negativação precoce do BH. No entanto, este estudo sugere que a utilização 
ponderada de fluidoterapia será mais benéfica na preservação da função 
renal e na sobrevida, que o recurso a diurético no doente crítico.

 PO -QU025

ERYTHROCYTE HAEMOLYSIS AND LYMPHOCYTE APOPTOSIS: 
EFFECT OF UREA AND RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN

Sandra Ribeiro (4); Michaela Kohlova (1); Lenka Srbová (2); João Fernandes (3); Susana 
Rocha (4); Margarida Borges (4); Flávio Reis (1); Elsa Bronze -da -Rocha (4); Luís Belo 
(4); Elísio Costa (4); Alice Santos -Silva (4)

(1) IBILI, Faculdade de Medicina / Universidade de Coimbra / Porto / Portugal
(2) Laboratório de Bioquímica -FFUP / Universidade do Porto / Porto / Portugal
(3)  IBMC; IBILI / Universidade do Porto; Universidade de Coimbra / Porto; Coimbra / 

Portugal
(4) Laboratório de Bioquímica -FFUP; IBMC / Universidade do Porto / Porto / Portugal

It has been well documented that hemodialysis (HD) patients present 
anemia and lymphopenia, which could be associated, at least in part, with 
the uremic milieu observed in these patients and with recombinant human 
erythropoietin (rhEPO) used in these patients to correct the anemia. In 
fact, some studies found significant changes in the erythrocyte membrane 
proteins of HD patients, namely, a decrease in spectrin, reflecting an altered 
membrane structure that could lead to an enhanced and premature eryth-
rocyte removal. Moreover, these erythrocyte membrane changes were even 
higher in non -responder patients, receiving high rhEPO doses. The aim of 
this work was to evaluate in vitro effect of urea at high concentrations 
and of rhEPO at therapeutic concentrations (used in good responders and 
non -responders to rhEPO therapy), in erythrocyte membrane protein com-
position and in lymphocyte apoptosis. Erythrocytes (2x1010 cells/mL) and 
lymphocytes (5x106 cells/mL) obtained from healthy subjects were incubated 
separately, at different concentrations of urea (900 and 1800 μg/mL) and 
rhEPO (0.003, 0.01, 0.05 and 0.1 UI/mL) during 24 hours (37°C, 5% CO2). 
After incubation, the viability of lymphocyte cells was evaluated, by using 
the trypan blue exclusion test; flow cytometry analysis, using Annexin -V 
and 7 -AAD was performed to evaluate apoptosis of lymphocyte cells. After 
incubation of the erythrocytes, the morphology of the erythrocytes, the 
percentage of hemolysis and the quantification of erythrocyte membrane 
proteins were evaluated. No effect of high urea and rhEPO concentrations 
on the morphology of erythrocytes and lymphocytes viability was observed. 
Moreover, no significant changes were observed in erythrocyte membrane 
protein composition, neither in lymphocyte apoptosis. Our data suggest 
that urea and rhEPO are not associated with changes in erythrocyte mem-
brane protein composition, neither with lymphocyte apoptosis. In conclusion, 

further studies are required to evaluate other possible causes of erythrocyte 
damage and lymphopenia presented by HD patient, as urea and rhEPO, 
per se, even at high concentrations, do not underlie those changes.

This study was supported by “Fundação para a Ciência e Tecnologia” and COMPETE 
(FCT: PTDC/SAU -TOX/114253/2009).

 PO -QU030

ADROPINA E ALTERAÇÕES DO METABOLISMO MINERAL: OS PORQUÊS 
DA RIGIDEZ VASCULAR PRECOCE EM DIABÉTICOS COM DOENÇA RENAL

Ana Silva (1); André Fragoso (1); Cláudia Silva (2); Pedro Neves (1)

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

A rigidez arterial é um factor de risco cardiovascular precoce na doença 
renal crónica. Nesta, o metabolismo mineral, o stress oxidativo, a inflamação 
e a insulina resistência são factores que desempenham um papel crucial 
na modificação das propriedades da parede vascular e consequente da 
rigidez arterial. A adropina é um novo marcador da função endotelial, com 
propriedades protetoras da parede vascular. O objectivo do nosso estudo 
foi avaliar a relação entre o Augmentation Índex (AI) com adropina e os 
factores não tradicionais de risco cardiovascular em diabéticos tipo 2 com 
doença renal ligeira a moderada. Foram analisados, para além da adropina, 
vários parâmetros laboratoriais referentes à inflamação (IL6) e ao meta-
bolismo mineral (fósforo, PTH, FGF23, Vitamina D). O AI foi determinado 
através do equipamento Sphygmocor. Foram incluídos 106 diabéticos tipo 
2 (f=36, m=70), com idade média de 66,6 anos e com filtrado glomerular 
médio estimado de (TGFe) de 48 mL/min. Num modelo de regressão 
múltipla, utilizando -se o AI, como variável dependente, foram introduzidas 
apenas as variáveis que apresentaram uma relação estatisticamente sig-
nificativa no modelo de regressão. Neste modelo de regressão múltipla 
(R2 = 0,725 p=0,0001, Durbin -Watson = 2,2), o FGF23 (r=0.544 p=0.0001), 
a Vitamina D (r= – 0,232 p=0,005) e a adropina (r= – 0,309 p=0,0001), 
influenciaram de modo independente o Augmentation Índex. Neste estudo, 
incluindo apenas diabéticos com doença renal crónica, as alterações do 
metabolismo mineral e a adropina, surgem como marcadores precoces de 
rigidez vascular, que é, por sua vez, um importante fator de risco de 
mortalidade cardiovascular nesta população.

 PO -QU031

TROMBOSE DO SEIO CAVERNOSO NO SÍNDROME NEFRÓTICO: 
UM CASO CLÍNICO

David Navarro (1); Ana Carina Ferreira (1); Fernanda Carvalho (1); Helena Viana (1); 
Fernando Nolasco (1)

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

As complicações da síndrome nefrótica (SN) não tratada são graves e 
podem ser fatais. O risco de complicações tromboembólicas está aumentado 
neste grupo de doentes, particularmente de trombose venosa profunda 
(TVP), trombose da veia renal e de tromboembolismo pulmonar (TEP). Os 
casos de tromboses venosas cerebrais são menos frequentes, existindo 
apenas relatos de casos, descritas sobretudo em crianças. A SN é consi-
derada um estado pró -trombótico, e o risco depende da doença subjacente, 
do nível de albumina sérico, de episódios prévios e predisposição genética, 
parecendo ser maior na nefropatia membranosa. O objectivo deste trabalho 
é a apresentação de um caso de múltiplos eventos trombóticos numa 
doente com SN, a sua abordagem diagnóstica, tratamento e seguimento. 
O caso retrata uma doente de 45 anos, caucasóide, sem medicação habitual 
e em aparente estado de saúde até Agosto de 2010, data em que após 
efectuar tratamento dentário (com antibiótico e AINE), recorre aos cuidados 
de saúde por surgimento de edema da face e membros e dor na região 
gemelar direita. Foi internada com o diagnóstico de TVP, desenvolveu um 
quadro de TEP e, após o surgimento de cefaleias e náuseas, foi pedida 
uma ressonância magnética, que revelou uma trombose do seio cavernoso. 
A abordagem diagnóstica revelou tratar -se de um caso de SN (proteínas 
totais de 4.0 g/dL, albumina de 1.40 g/L, proteinúria de 24h quantificada 
em 13.8 g, com hipercolesterolémia, hipertrigliceridémia, GGT e LDH elevadas 
e VS 90), com lesão renal aguda (Pcr 4.4 mg/dl) por hipovolémia efectiva. 
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Doseamento de complemento, ANA, ANCA, VDRL, serologias virais e função 
tiroideia sem alterações. Estudo de trombofilias negativo. A biopsia renal 
foi protelada por necessidade de anticoagulação (AC). Iniciou -se terapêutica 
com furosemida, albumina, espironolactona, prednisolona (PDN) e ciclo-
fosfamida (CFF), com boa resposta clínica e analítica, com descida da 
proteinúria de 24h para 700mg, após 15 dias. Após re -permeabilização do 
seio cavernoso e da flebotrombose popliteia, reversão da clínica de nefrose 
e recuperação da função renal, suspendeu AC e realizou biópsia renal, que 
documentou doença de lesão mínima. A doente cessou a toma de CFF, 
mantendo PDN 60mg. Apesar do curto período sem AC (72 horas), o 
quadro clínico complicou -se com trombose da veia supra -hepática direita. 
Após resolução clínica, a doente teve alta medicada com varfarina, com 
INR alvo de 3.0 e PDN. Actualmente doente é seguida em regime de 
consulta externa, suspendeu AC após 20 meses e mantém remissão da 
doença. As complicações tromboembólicas ocorrem em até 10% dos doentes 
com SN. A trombose do seio cavernoso é uma entidade rara, sendo a SN 
considerada um factor de risco adquirido para a mesma. Os mecanismos 
de trombofilias na SN ainda não estão completamente esclarecidos. O 
tratamento passa pela anticoagulação do doente, mas a duração ideal do 
tratamento para prevenção de eventos recorrentes é desconhecida.

 PO -QU032

NEFRITE TUBULOINTERSTICIAL AGUDA E UVEITE: UM CASO CLÍNICO

Cecília Santana (1); Susana Machado (1); Luís Escada (1); Jorge Pratas (1); Henrique 
Gomes (1); Fernanda Cunha (2); Mário Campos (1)

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

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

Introdução: A nefrite tubulointersticial aguda (NIA) associada a uveíte (Sín-
drome TINU) é uma entidade clínica cada vez mais reconhecida mas raramente 
relatada, com cerca de 200 casos descritos no mundo. Os autores apresentam 
um caso de NIA associada a uveíte, alertando para a importância da presunção 
diagnóstica de lesão renal aguda (LRA) nos casos de acometimento ocular. 
Caso clínico: Doente do sexo masculino, de 24 anos, sem antecedentes 
patológicos ou farmacológicos conhecidos nem história familiar de doença 
renal. Enviado ao Serviço de Urgência por quadro de LRA não oligúrica e 
uveíte esquerda de início súbito com 3 dias de evolução, sem outras queixas 
associadas. O exame físico era normal excepto edema, rubor e anisocoria no 
olho esquerdo bem como hipertensão (150/91mmHg). Analiticamente apre-
sentava insuficiência renal (azoto ureico 28mg/dl e creatininémia 1.96mg/dl), 
com radiografia do tórax e ecografia reno -vesical sem alterações Foi internado 
no Serviço de Nefrologia para estudo etiológico, apresentando sedimento 
urinário activo com proteinúria de 1.8g nas 24h; sinais de disfunção tubular 
(glicosúria sem hiperglicémia); elevação das imunoglobulinas (com relevância 
na fracção IgG4 e IgE), anticorpos antinucleares, fracções do complemento, 
imunofixação sérica e SACE normais. A biópsia renal foi compatível com NIA 
com infiltrado inflamatório de predomínio linfocitário com alguns plasmócitos. 
Iniciou corticoterapia sistémica com prednisolona oral (1mg/kg) com redução 
progressiva da dose apresentando boa resposta clínica, com normalização 
da creatininémia duas semanas após o início da terapêutica e normalização 
gradual dos sinais de disfunção tubular e resolução das queixas de uveíte, 
com suspensão da terapêutica cicloplégica e corticóide local. Mantém segui-
mento em consulta de Nefrologia e consulta de Imunopatologia ocular, 
medicado com prednisolona 20mg/dia, sem sinais de recidiva da doença.

 PO -QU033

“RIM MIELOMA” – POUPAR A CURTO OU LONGO PRAZO, 
QUAL A MELHOR OPÇÃO?
Maria Guedes Marques (1); Patrícia Cotovio (1); Cristina Silva (1); Emanuel Ferreira (1); 
Francisco Ferrer (1); Karina Lopes (1); Carlos Botelho (1); Pedro Maia (1); Teresa Mendes 
(1); Armando Carreira (1); Mário Campos (2)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HG / Coimbra / Portugal
(2)  Nefrologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HUC / Coimbra / 

Portugal

No Mieloma Múltiplo (MM) surge comprometimento da função renal em 
até 50% dos casos; 12 a 20% têm Lesão Renal Aguda (LRA) e 10% ficam 

dependentes de diálise. Representam 2% dos doentes em diálise crónica, 
com uma mortalidade 2,77 vezes superior. O uso de dialisadores “high 
cut off” (HCO) permite a remoção das cadeias leves, melhorando o prog-
nóstico renal. A sua utilização não é consensual e um dos principais 
entraves são os elevados custos. Os autores expõem dois casos clínicos 
de LRA secundária a MM tratados com quimioterapia (QT) e dialisadores 
HCO. Primeiro caso: Sexo feminino, 63 anos, saudável até Junho 2012, 
data em que inicia perda ponderal de 15 Kg em 4 meses. Analiticamente, 
anemia; retenção azotada; hipocalcémia; hiperfosforémia, hipercaliémia; 
sedimento e urinário activo. Ecograficamente, rins sem alterações. Internada 
no S. Nefrologia com diagnóstico de LRA classe F de RIFLE. Investigação 
etiológica revelou proteinúria mista de 1829 mg/24h; estudo auto -imune 
sem alterações. Electroforese das proteínas séricas com componente mono-
clonal; imunofixação sérica com cadeias leves lambda (λ) 11,67 g/L; imu-
nofixação urinária com cadeias λ 118.000 mg/dl. Medulograma com infiltração 
plasmocitária. Iniciou hemodiálise com filtros HCO – 8 sessões consecutivas 
e QT. Segundo caso: Sexo feminino, 73 anos, saudável até Dezembro 
2012, data em que apresenta quadro de dores ósseas. TC coluna lombo-
-sagrada: lesões líticas dos corpos vertebrais lombares; fractura de L3. 
Analiticamente, anemia; retenção azotada; hipercalcémia; hiperfosforémia 
e hipercaliémia; sedimento urinário activo. Ecograficamente, rins sem alte-
rações. Internada no S. Nefrologia com diagnóstico de LRA classe F de 
RIFLE secundário a MM. Banda gama monoclonal na electroforese das 
proteínas séricas; imunofixação sérica com cadeias leves λ 14,68 g/L; 
imunofixação urinária com cadeias λ 1340.00 mg/dl. Medulograma com 
infiltração plasmocitária. Iniciou hemodiálise com filtros HCO – 10 sessões 
consecutivas e QT. Actualmente, ambas as doentes clinicamente bem e 
sem necessidade de terapêutica de substituição da função renal. Seguidas 
em Consulta de Nefrologia: creatinina 118,1 e 102 μmol/L, respectivamente, 
proteinúria 24h indoseável e sem evidência de banda monoclonal. Estes 
doentes poderiam estar actualmente em programa regular de diálise, com 
repercussões clinicas e de qualidade de vida acrescidas de um pesado 
encargo financeiro anual. No entanto, representam dois exemplos tradutores 
da importância desta técnica que, associada à QT, permite a recuperação 
da função renal até 80% dos casos. Se por um lado, os dialisadores HCO 
acarretam um elevado custo a curto prazo; por outro, podem representar 
uma relação custo/benefício favorável a longo prazo, se tivermos em 
consideração os custos associados a um doente em diálise crónica.

 PO -QU034

ACIDOSE LÁCTICA INDUZIDA PELA METFORMINA EM AMBIENTE 
DE CUIDADOS INTENSIVOS

Cláudia Quitério Bento (1); Rui Castro (1); Anabela Santos (2); Francisco Esteves (2); 
Teresa Morgado (1)

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

/ Vila Real / Portugal

A fisiopatologia da acidose láctica (AL) induzida pela metformina associa-
-se a uma diminuição do clearance de lactato. Em situações clínicas mais 
graves pode ser necessário efetuar terapêuticas substitutivas da função 
renal. Os benefícios destas técnicas devem -se à sua eficácia na correção 
da acidose e na remoção de metformina. São reconhecidos como fatores 
agravantes de prognóstico, valores de pH muito reduzido e lactato muito 
elevado. Avaliamos a incidência e a mortalidade da AL induzida pela 
metformina no nosso serviço de cuidados intensivos (SCI) de 01/01/2008 
a 31/12/2011. Foram incluídos os doentes com diabetes mellitus tipo 2 
medicados com metformina admitidos no SCI e que apresentavam lactato 
sérico superior a 5 mmol/L, HCO3 inferior a 22 mmol/L e anion gap superior 
a 16 mmol/L. Foram avaliados 1545 doentes dos quais 226 apresentavam 
o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Destes últimos, 112 encontravam-
-se medicados com metformina. Apenas 29,5% (n=33/112) apresentavam 
acidose láctica e as razões para a sua admissão no SCI foram: choque 
(n=20), status pós paragem cárdio -respiratória (n=7) e outros (n=6). Na 
admissão 24 doentes apresentavam lesão renal aguda (LRA) e destes 
apenas 15 necessitaram de hemofiltração venovenosa contínua. O grupo 
de doentes que necessitou de hemofiltração (n=15/33) apresentava maior 
severidade [(SAPS II 68,5 ± 20,3), (APACHE 35,5 ±6,3), (TISS 28 40,8±5,1) 
vs [(SAPS II 44,6 ± 25,4), (APACHE 20,6 ±11,3), (TISS 28 29,9±8,2)], maior 
necessidade de vasopressores (93,3 % vs 38,9%), de ventilação mecânica 
(80,0 % vs 33,3%), acidoses mais graves (pH 6,9±0,2, HCO3 5,5±5,2 mEq/L, 
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Lactato 11,4±3,5 mmol/L) vs (pH 7,2±0,1, HCO3 8,1±5,2 mEq/L, Lactato 
12,5±3,5 mmol/L)] e creatinina sérica mais elevada (4,5± 2,1 vs 1,5±2,0 mg/
dl)]. A mortalidade no grupo de doentes submetidos a hemofiltração foi 
superior (55,3% vs 20,0%). Todos estes parâmetros apresentam diferenças 
significativas (p <0,01). No nosso estudo a incidência de AL foi de 2,1% e 
associou -se a uma mortalidade de 33,3%. Cerca de ¾ dos doentes apre-
sentaram LRA o que pode favorecer a acumulação de metformina e lactato 
mais elevado. Alguns estudos demonstraram benefício da diálise no tra-
tamento da AL induzida pela metformina, contudo o seu efeito protetor 
permanece indefinido e não foi encontrado na nossa série. No entanto a 
mortalidade mais elevada do grupo submetido a hemofiltração poderá 
relacionar -se com a sua maior severidade clínica.

 PO -QU035

AMILOIDOSE SECUNDÁRIA A ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL

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

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

A amiloidose secundária (AA) resulta da deposição extracelular de fibrilhas 
formadas por fragmentos de amiloide A, uma proteína inflamatória de fase 
aguda. A principal causa de AA nos jovens é a artrite idiopática juvenil. O 
envolvimento renal é o mais frequente, sendo a síndrome nefrótica a mani-
festação clínica mais comum. O seu prognóstico era péssimo antes da intro-
dução dos novos agentes antireumáticos modificadores da doença, com 
sobrevida média de 58% em quatro anos. Descrevemos o caso clinico de um 
doente de sexo masculino, 41 anos, com artrite idiopática juvenil diagnosticada 
desde os 18 anos. Pela grave limitação funcional e deformidade articular, 
desloca -se em cadeira de rodas desde essa idade. Efetuou tratamento com 
sais de ouro aos 26 anos. Manteve -se sob antiinflamatórios não esteroides 
(AINE´s) e corticoterapia até 23/2/2004, data em que se associou metotrexato 
(7,5 mg/semana) por reativação da doença. Em 6/12/2007, aparecimento súbito 
de anasarca e urina espumosa. Analiticamente, confirmado síndrome nefrótico 
(proteinúria nefrótica – 3,9 g/dia, albumina – 1g/dL, colesterol – 227 mg/dL), 
creatinina – 0,5 mg/dL, ureia – 39 mg/dL, VS – 125 mm. Estudo imunológico 
e eletroforese de proteínas séricas sem alterações. Marcadores víricos negativos. 
Sem microhematúria. Ficou internado para realização de biópsia renal, que 
revelou amiloidose com envolvimento glomerular, vascular e infiltrado infla-
matório intersticial de predomínio linfoplasmocitário. Sem atrofia tubular ou 
fibrose intersticial. O estudo imunohistoquímico confirmou tratar -se de ami-
loidose AA. Suspendeu os AINE´s e iniciou tratamento de suporte, não tendo 
tolerado inibidor da enzima conversora da angiotensina por hipotensão arterial. 
Apresentou franca melhoria dos edemas após reforço da terapêutica diurética 
e reposição endovenosa de albumina. Teve alta hospitalar em 14/12/2007 
medicado com metotrexato (10 mg/semana) e prednisolona (10 mg/dia). Iniciou 
etanercept (25 mg 2 vezes/semana) em 21/2/2008 por má resposta à terapêutica 
inicial (intolerância ao aumento da dose de metotrexato), com remissão do 
síndrome nefrótico desde os 9 meses de tratamento. Em 3/12/2012, creatinina 
– 0,64 mg/dL, proteinúria – 522 mg/dia e VS – 113 mm. Suspendeu etanercept 
em 11/12/2012 por anemia (Hb: 9,6 g/dL), iniciando tocilizumab (360 mg, 4/4 
semanas). Com este caso clínico pretendemos ilustrar a franca melhoria da 
sobrevida destes doentes após a introdução de novas terapêuticas biológicas 
nomeadamente os inibidores do fator de necrose tumoral alfa e inibidores 
da interleucina 6, que reduzem eficazmente a inflamação crónica associada a 
esta condição e consequentemente a produção de proteína sérica amiloide 
A. A remissão da doença renal pode ser igualmente explicada pela acção 
destes fármacos na alteração da expressão de mediadores específicos da 
toxicidade celular induzida pelas fibrilhas amiloides.

 PO -QU036

ANÁLISE CLINICO -PATOLÓGICA DOS DOENTES INFECTADOS PELOS VÍRUS 
DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA E DA HEPATITE C – EXPERIÊNCIA DE 10 
ANOS DO H.FERNANDO FONSECA

Sílvia Coelho (1); Samuel Aparício (2); Rita Manso (2); Luis Inchaustegui (1);

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

Introdução: A infecção pelos vírus da Hepatite C (VHC) e da Imunodeficiência 
Humana (VIH) está associada a patologia renal, com importante impacto 

no prognóstico renal e de sobrevida do doente. Objectivo e Métodos: 
Caracterização dos doentes VHC+ e VIH+ submetidos a biópsia renal de 
Janeiro de 2003 a Dezembro de 2012. Análise clinico -patológica e avaliação 
de prognóstico. Foram excluídos 4 doentes por dados anatomo -patológicos 
insuficientes. Os testes de Chi -square, t -test e Mann -Whitney foram usados 
quando apropriados. Foi efectuada regressão logística. SPSS versão 20.0. 
Resultados: Num total de 390 biópsias, a incidência de doentes VIH+ foi 
de 7.9%, VHC+ 4.6%, e co -infecção VHC -VIH 1.3%. Foram avaliadas um 
total de 41 biópsias correspondentes a 39 doentes. Os doentes VIH+ (n=27) 
tinham uma idade média de 49.5 anos (DP 12.9), 77.8% homens, 52.3% 
raça caucasiana. A maioria estava em fase de SIDA (82.5%), 18.5% com 
co -infecção VHC, 7.4% coinfecção VHB e 3.7% co -infecção VHC e VHB. Os 
doentes VHC+ (n=18) tinham uma idade média de 46.2 anos (DP 12.1), 
66.7% homens e 72.2% raça caucasiana, 27.8% com co -infecção VIH, 
16.7% co -infecção VHB e 5.6% co -infecção VIH e VHB. Nos doentes VIH+ 
o diagnóstico histológico mais frequente foi glomerulopatia não proliferativa 
(63.0%), seguida das doenças sistémicas (25.9%), glomerulopatias não 
proliferativas (7.4%) e doenças túbulo -intersticiais (3.7%). Nos doentes 
VHC+ o diagnóstico mais comum foi a glomerulopatia proliferativa (33.3%), 
seguida pelas glomerulopatias não proliferativas e doenças sistémicas 
(ambas com 27.8%) e doenças túbulo -intersticiais (11.1%). Não foi possível 
associar um padrão clínicolaboratorial a cada grupo histológico. A maioria 
(55.6%) dos doentes VIH+ ficaram dependentes de diálise, assim como 
42.9% dos VHC+ (p>0.05). Os doentes VIH+ tiveram um tempo médio de 
sobrevida renal de 532.8 dias (DP 850.2) e os VHC+ 693.1 (DP 965.0), 
p>0.05. Os doentes com co -infecção VIH -VHC foram os que tiveram uma 
sobrevida renal mais baixa, 137.8 dias (DP 200.7). Num modelo de regressão 
logística, os factores que se associaram (p<0.05) a progressão para diálise 
foram a creatinina na admissão e o grau de fibrose intersticial e atrofia 
tubular na biopsia renal. Este último, perde significado quando ajustado 
à idade do doente. A mortalidade dos VIH+ foi 31.8% e dos VHC+ 28.6%, 
p=0.837. O tempo de sobrevida dos doentes VIH+ foi 1092.2 dias (DP 
1099.8) e dos VHC+ 1014.9 (DP 964.3), p>0.05. Conclusões: Os doentes 
com infecção por VIH e VHC podem desenvolver patologias renais variáveis, 
sendo a biopsia renal essencial para o seu correcto diagnóstico. Os doentes 
VIH+ tendem a apresentar -se com glomerulopatias não proliferativas e a 
ter uma pior sobrevida renal e maior mortalidade, em comparação com 
os VHC+ que se apresentam mais frequentemente com glomerulopatias 
proliferativas.

 PO -QU037

ANÁLISE COMPARATIVA DE MARCADORES DE FUNÇÃO RENAL COMO 
PREDITORES DE MORTE: CREATININA VS CISTATINA C

Sofia Santos (1); Jorge Malheiro (1); Andreia Campos (1); Ana Antunes (2); Pedro Aguiar 
(1) Josefina Santos (1); Luísa Lobato (1); António Cabrita (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Santo António -CHP / Porto / Portugal
(2) Serviço Medicina / Hospital Braga / Braga / Portugal

Introdução: A avaliação do grau de disfunção renal é um importante componente 
da estratificação de risco de morbimortalidade, estando a taxa de filtração 
glomerular (TFG)<60mL/min/1.73m2 associada a um aumento significativo de 
eventos clínicos adversos. A cistatina C sérica tem sido proposta como melhor 
preditora de mortalidade do que a creatinina sérica. Objetivo: avaliar 2 mar-
cadores da função renal (cistatina C e creatinina séricas) como preditores de 
mortalidade numa população de doentes com DRC estadios 3 e 4. Material e 
métodos: Estabelecido coorte aleatório de doentes(n=172) avaliados em con-
sulta de Nefrologia entre 04 -06/2009 com TFG>15 e <60mL/min/1.73m2 calculado 
pela Modification of Diet in Renal Disease(MDRD); em todos os doentes foram 
medidas simultaneamente a cistatina C e a creatinina séricas. Os doentes 
mantiveram follow up até evento clínico (definido como morte ou início de 
terapêutica de substituição renal -TSR) ou até última avaliação em consulta. 
18 doentes abandonaram seguimento e foram excluídos. Na população estu-
dada, para cada marcador, definiram -se dois grupos usando a sua mediana 
como cut -off (o grupo inferior e o superior à mediana): a mediana da creatinina 
foi 1.62mg/dL e da cistatina foi 1.48mg/L. Na avaliação da sobrevivência foi 
usado o teste Log -rank. O modelo regressivo de Cox foi usado para determinar 
a importância dos marcadores como preditores de morte. Resultados: 46.8% 
eram mulheres, idade média foi 68.3±12.6 anos, 43.5% tinham diabetes 
mellitus(DM), 90.9% hipertensão arterial(HTA), 76% dislipidemia, o índice de 
massa corporal(IMC) médio foi 27.4±3.9Kg/m2. A TFG -MDRD média foi 
36.9±12.6mL/min/1.73m2 e a TFG -Cistatina média foi 49.6±18.6mL/min/1.73m2. 
A mediana do tempo de follow up foi de 38.6 meses, tendo 18 doentes falecido 

Nefro - 27-1 - Suplemento 1 - MIOLO CS6.indd   19Nefro - 27-1 - Suplemento 1 - MIOLO CS6.indd   19 01-04-2013   12:52:4601-04-2013   12:52:46



20    Port J Nephrol Hypert 2013; 27(Suppl. 1): 3-71

27th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

e 13 iniciado TSR. Não se verificou diferença significativa entre os grupos, quer 
definido pela mediana da creatinina como pela mediana da cistatina, quanto 
a sexo, idade, IMC, DM, HTA, dislipidemia e tempo de follow up. A taxa de 
sobrevivência no grupo de doentes com Cistatina>1.48mg/L foi menor aos 36 
meses quando comparada com os com Cistatina<1.48mg/L (95 vs 84%,P=0.021); 
o mesmo não se observou quando a creatinina foi usada como marcador (91 
vs 88%,P=0.896).Pertencer ao grupo acima da mediana da cistatina foi preditor 
independente de morte (HR:3.53,P=0.029) na regressão cox multivariada 
(modelo usado:sexo, DM, HTA, dislipidemia, IMC); tal não se verificou quando 
o marcador renal usado foi a creatinina(P=0.994). Discussão: Na coorte de 
doentes estudada, com DRC estadios 3 e 4, a cistatina foi melhor preditora 
de mortalidade a curto prazo. Estudo apontam a cistatina como um indicador 
mais fiável no decréscimo da função renal, menos influenciada por fatores 
extrarenais, para além de refletir outros processos patológicos sistémicos 
paralelos à redução da função renal como inflamação, senescência e doença 
vascular. São necessários mais estudos que suportem tal evidência.

 PO -QU038

ATEROSCLEROSE SUBCLÍNICA EM DIABÉTICOS COM DOENÇA RENAL: 
ADROPINA E FGF -23 COMO NOVOS MARCADORES DE RISCO.

Ana Silva (1); André Fragoso (1); Fátima Rato (1); Nélio Santos (1); Pedro Neves (1)

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

Na doença renal crónica, para além dos fatores de risco vascular tradicionais, 
estão descritos outros não tradicionais, como a inflamação, a disfunção endo-
telial e as alterações do metabolismo mineral. Recentemente, foi referido que 
a diminuição dos valores da adropina, se associa com maior disfunção endo-
telial. O objetivo do nosso estudo foi o de avaliar, numa população de diabéticos 
com doença renal crónica ligeira a moderada, quais os fatores associados com 
o espessamento do complexo intima -média carotídeo (CIMC), marcador de 
aterosclerose subclínica. Foram incluídos, 106 diabéticos tipo 2 (f=36, m=70), 
com idade média de 66,6 anos e com filtrado glomerular médio estimado de 
(TGFe) de 48 mL/min. Para além dos vários parâmetros biológicos e clínicos, 
foram analisados marcadores de inflamação (IL6), do metabolismo mineral 
(fósforo, PTH, FGF -23, Vitamina D inactiva), de função endotelial (adropina) e 
de insulinorresistência (resistina). Num modelo de regressão logística, utilizando-
-se como variável dependente a existência de aterosclerose subclínica (CIMC 
> 0,9 mm), e como variáveis dependentes a idade, o género, a TFGe, PTH, 
fósforo, Vitamina D, FGF -23, adropina, resistina e IL6, verificámos que o FGF23 
(OR=1,071, CI 95% 1,031 -1.11, p= 0,0001 e a adropina (OR=0,821, CI 95% 
0.682 -0,989, p=0.038), foram os únicos que se associaram, de modo inde-
pendente com o espessamento do CIMC. Este estudo tem a limitação de incluir 
um pequeno número de doentes. Sabendo -se que existem fatores claramente 
associados com a aterosclerose, como a idade, a doença renal e a inflamação, 
no nosso modelo, os fatores que surgiram como mais importantes foram o 
FGF -23 e a adropina. Mais estudos deverão ser feitos, no sentido de se 
confirmar a robustez destas associações e ainda se a alteração destes parâ-
metros é útil em termos de prognóstico na população de doentes renais.

 PO -QU039

BIÓPSIA RENAL EM IDADE PEDIÁTRICA: ESTUDO RETROSPETIVO 
DE 15 ANOS NUM HOSPITAL NÍVEL III

Carolina Viveiro (3); Filipa Carlota Marques (2); Gisela Neto (1); Isabel Castro (1)

(1)  Área de Pediatria Médica – Unidade de Nefrologia / Hospital de Dona Estefânia; 
CHLC, EPE / Lisboa / Portugal

(2) Pediatria / Hospital de São Francisco Xavier; CHLO, EPE / Lisboa / Portugal
(3) Pediatria / Hospital de Santo André – CHLP / Leiria / Portugal

Introdução: A biópsia renal percutânea em idade pediátrica é pouco frequente, 
estando indicada em situações específicas como método diagnóstico ou 
como forma de monitorização terapêutica. Objetivos: Caracterização da popu-
lação submetida a biópsia renal percutânea num período de 15 anos no 
Hospital Dona Estefânia (HDE). Averiguar a prevalência de diferentes tipos 
de nefropatia, de acordo com os achados histológicos, correlacionando -os 
com a clínica. Comparação dos resultados obtidos com os de outros estudos. 
Material e métodos: Estudo retrospetivo descritivo, efetuado a partir da 
consulta de processos clínicos de crianças e adolescentes submetidos a 
biópsia renal percutânea no HDE de 1 Janeiro de 1996 a 30 Junho de 2012. 

Foram recolhidos dados demográficos, clínicos e resultado da avaliação 
histopatológica por microscopia óptica, imunofluorescência e, quando dis-
ponível, por microscopia electrónica. O tratamento dos dados foi realizado 
no programa PASW Statistics 18®. Resultados: Foram realizadas 222 biópsias 
renais correspondendo a 204 crianças e adolescentes. A mediana da idade 
da 1ª biópsia foi de 10,0 ± 4,1 anos (mínimo de 0,5 e máximo de 16,8 anos). 
Verificou -se uma distribuição uniforme por géneros. A média de biópsias 
efectuadas por ano foi de 13,18 ± 3,63. Os principais motivos que justificaram 
a realização de biópsia foram o Síndrome nefrótico (33%) e a hematúria 
isolada (25%). As glomerulonefrites primárias foram as mais frequentes (56%), 
sendo o padrão histológico mais encontrado a nefropatia IgA (41%). Entre 
as glomerulonefrites secundárias, a nefrite lúpica (27%) foi a mais prevalente. 
Globalmente as nefropatias mais frequentemente encontradas foram a Nefro-
patia de IgA (23%), a doença de lesões mínimas (19%) e a glomerulosclerose 
focal e segmentar (12%). Verificou -se apenas 1 complicação importante da 
realização deste procedimento com necessidade de nefrectomia. Discussão: 
A biópsia renal é um procedimento seguro, embora não completamente 
isento de complicações, pelo que as indicações para a sua realização são 
rigorosas. À semelhança do descrito em outros estudos, o Síndrome nefrótico 
constituiu a indicação mais frequente para realização de biópsia e a nefropatia 
de IgA foi a glomerulopatia mais frequentemente encontrada.

 PO -QU040

BIÓPSIA RENAL PERCUTÂNEA – EXPERIENCIA DE 10 ANOS DE UM CENTRO

Ana Farinha (1); Cristina Cândido (1); Ana Natário (1); José Assunção (1); José Vinhas (1)

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

Background: A biópsia renal (BR) mantém -se uma técnica insubstituível no 
diagnóstico de muitas doenças renais. Métodos: Os autores descrevem o 
resultado de todas as BR efetuadas num serviço de Nefrologia no período 
de 1/1/2003 a31/12/2012. Até ao final de 2006 as BR eram efetuadas com 
agulha de Silverman. A partir de 2007, as BR tem sido realizadas sob 
orientação ecográfica utilizando uma pistola automática BARD para obtenção 
de dois fragmentos de rim (microscopia óptica e imunoflurescência) e 
quando indicado, um terceiro fragmento para microscopia electrónica. Resul-
tados: Em 10 anos, foram feitas 218 biópsias a 201 doentes com idade 
média de 52,5 ± 15,9 (18 -83) anos (28% acima dos 65 anos), com predomínio 
do sexo masculino (56,0%). As principais indicações para BR estão descritas 
no gráfico 1. Os diagnósticos histológicos mais frequentemente observados, 
comparados com dados a nível nacional, encontram -se na tabela 1. Em 20 
casos o material não foi suficiente para diagnóstico (9.2%). A maioria destes 
casos ocorreu antes da execução da técnica ser eco -guiada. Comparando 
os resultados descritos com o Registo Nacional de Biópsias Renais (RNBR) 
publicado pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia em 2010, constatámos 
que temos igualmente um predomínio de indivíduos do sexo masculino 
mas uma percentagem superior de indivíduos acima dos 65 anos. Dos 
motivos para biopsia renal, o sindroma nefrótico foi duas vezes mais fre-
quente na nossa série que a nível nacional. No que respeita aos diagnósticos 
histológicos, a glomerulosclerose segmentar e focal (GESF) foi a glomeru-
lopatia primária mais comum no nosso estudo, duas vezes mais frequente 
do que o observado a nível nacional. Conclusão: A GESF representou um 
quinto das BRs num período de 10 anos, e foi duas vezes mais frequente 
na população biopsada na nossa série que a nível nacional. O significado 
desta diferença necessita de estudos adicionais.

Tabela 1

Indicações para realização de BR percutânea no nosso serviço

Indicação para BR %
Nacional 
(2010) %

LRA 6,9 10,0

IRRP 15,3 8,1

DRCA 4,2 8,0

ProtU subnefrótica 5,1

ProtU Nefrótica 7,4 14,0

AUA 18,5 8,0

S Nefrítico 4,6

S Nefrótico 38,0 20,0
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Tabela 2

Diagnóticos histológicos: comparação da nossa série (2003 -2012) 
com dados nacionais (2009 -2011)

Diagnósticos histológicos N % Nacional N
Nacional 
%

GESF 38 19,2 188 9,1

NIgA 28 14,1 267 12,9

G.membranosa 23 11,6 180 8,7

GN crescêntica pauci -imune 22 11,1 50 3,1

Nefrite intersticial crónica 18 9,1 74 3,6

Nefrite Lúpica 11 5,6 263 12,7

Nefropatia diabética 11 5,6 83 4,0

Amiloidose 10 5,1 76 3,7

Doença de lesões mínimas 9 4,5 91 4,4

G.membranoproliferativa 8 4,0 64 3,1

Outras 20 10,1 729 35,3

 PO -QU041

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DA SÍNDROME NEFRÓTICA 
CORTICORRESISTENTE EM DOENTES PORTUGUESES

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

(1)  Instituto de Medicina Molecular (GenoMed) / Instituto de Medicina Molecular / Lisboa 
/ Portugal

(2)  Unidade de Nefrologia Pediátrica / Departamento de Pediatria, Hospital Sta 
Maria,CHLN / Lisboa / Portugal

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

Introdução: A síndrome nefrótica corticorresistente (SNCR) ocorre em 
cerca de 10 a 20% das crianças com síndrome nefrótica (SN), com 
evolução para doença renal crónica stádio 5, 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 influência 
as opções terapêuticas, o prognóstico e evolução após transplantação. 
Objectivos: Este projecto, apoiado pela Sociedade Portuguesa de Nefro-
logia, visa o estudo sequencial de genes potencialmente envolvidos 
em doentes com SNCR (NPHS1, NPHS2, WT1, CD2AP, PLCE1, ACTN4, 
TRPC6 e INF2) e a elaboração de um registo nacional que contribua 
para o conhecimento de eventuais associações genótipo -fenótipo. 
População e métodos: Nesta fase de estudo, procedeu -se à caracteri-
zação clínica de crianças e adolescentes seguidos na Unidade de 
Nefrologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria através da consulta 
dos processos clínicos e do estudo genético com pesquisa de mutações 
nos genes NPHS1, NPHS2 e WT1. Resultados: Foram analisados 20 
doentes com SNCR, não aparentados, 13 com SNCR e esclerose seg-
mentar e focal e 7 com SN nos primeiros 3 meses de vida (SN congé-
nito). Foram encontradas mutações em 12 doentes. Em 6 dos doentes, 
com síndrome nefrotica congénito, detectaram -se mutações do gene 
NPHS1 em homozigotia ou em heterozigotia composta, das quais 4 
são novas mutações. O gene NPHS2 apresentou mutações em 5 doentes 
(um dos quais com inicio de doença na primeira semana de vida) 
sendo 2 destas mutações novas. Um dos doentes com SNCR mostrou 
uma mutação no gene WT1. Conclusões: No presente estudo foram 
detectadas 6 novas mutações, 4 no gene NPHS1 e 2 no gene NPHS2. 
Foi ainda detectada uma doente com mutação no WT1 e uma das 
mutações do gene NPHS2 foi observada num doente com SN congénito. 
Cientes de que novos dados clínicos e genéticos podem ajudar a 
encontrar mais associações entre o fenótipo e as mutações no genoma 
e que o nosso projecto tem possibilidade de investigar doentes de 
todo o país, abrimo -lo á colaboração com outros serviços de 
nefrologia.

 PO -QU042

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA SECUNDÁRIA A GAMAPATIA 
MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDETERMINADO – CASO CLÍNICO

Ana Carina Ferreira (1); Ariana Azevedo (1); Vasco Fernandes (1); Helena Viana (1); 
Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral, CHLC EPE / Liboa / Portugal

Introdução: A glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP) corresponde 
a um padrão histológico específico de lesão glomerular que pode ser 
mediada pela deposição de imunocomplexos circulantes ou através da 
activação da via alternativa do complemento. Uma classificação com base 
na etiologia divide -a em primária (ou idiopática) quando ocorre isolada-
mente ou secundária se ocorre associada a outras patologias. A GNMP 
secundária está, na maior parte das vezes, associada a antigenémia crónica 
e/ou à presença de imunocomplexos circulantes no contexto de doença 
infeciosa crónica, doença autoimune, malignidade ou, raramente, gamapatia 
monoclonal. Este reconhecimento é importante para a orientação terapêutica 
que, nesse caso, deverá ser dirigido à patologia subjacente. Caso Clínico: 
Doente de 72 anos, sexo feminino, com história de hipertensão arterial 
desde há 11 anos e diagnóstico em Outubro de 2011 de gamapatia mono-
clonal IgG kappa (1,2 g/dL) sem critérios de mieloma múltiplo. Foi enca-
minhada para a consulta de Nefrologia em Março de 2012 por edema dos 
membros inferiores e orbitário com cerca de 2 meses de evolução, acom-
panhado por hematúria e proteinúria (de 800 mg/24h) e ainda agravamento 
de função renal de creatinina plasmática (Pcreat) 1,0 mg/dL para 1,5 mg/
dL. Analiticamente destacavam -se níveis normais de C3 e C4 e TASO, 
ausência de imunocomplexos circulantes ou crioglobulinas, Ac. Anti DsDNA 
e ANA negativos bem como serologias virais VHB, VHC e VIH. A biópsia 
renal apresentou proliferação endocapilar com duplos contornos em todos 
os glomérulos e ainda dois pequenos crescentes celulares. A imunofluo-
rescência mostrou intensa deposição de C3 e fraca deposição de IgM, de 
forma granular na parede capilar. A radiografia de tórax, TC abdominal e 
ecocardiograma não revelaram focos de infeção ou malignidade, pelo que 
se admitiu o diagnóstico de GNMP secundária a gamapatia monoclonal 
de significado indeterminado. A doente iniciou terapêutica com prednisolona 
1 mg/kg/dia e 3 meses depois dado que mantinha hematoproteinúria e 
agravamento de função renal para Pcreat 2,2 mg/dL decidimos iniciar 
ciclofosfamida 500 mg e.v. quinzenalmente. Atualmente está no 7º ciclo 
de ciclofosfamida e sob prednisolona 10 mg/dia. Apesar de manter sedi-
mento activo, houve estabilização da Pcreat em 1,5 mg /dL e descida de 
componente monoclonal para 600 mg/dL. Conclusão: As gamapatias mono-
clonais podem causar lesão renal através de diversos mecanismos. Nos 
últimos anos, a gamapatia monoclonal de significado indeterminado tem 
sido associada ao padrão histológico de GNMP pelo que deve fazer parte 
da investigação etiológica sobretudo quando uma causa infeciosa crónica, 
neoplásica ou autoimune não é identificada. Este reconhecimento é impor-
tante uma vez que a abordagem clínica e a orientação terapêutica da lesão 
renal deverão ser dirigidas à discrasia plasmocitária.

 PO -QU043

CISTATINA C REVISITADA: MARCADOR DE LESÃO RENAL AGUDA 
NO DOENTE CRÍTICO

Cristina Silva (1); Catarina Monteiro (2); José Luzio (2); Nuno Oliveira (1); Lurdes 
Correia (3); Armando Carreira (1); Mário Campos (1); Maria Henriqueta Pereira (3); 
Paula Coutinho (2)

(1) Serviço de Nefrologia / CHUC – Hospital Geral / Coimbra / Portugal
(2) Unidade de Cuidados Intensivos / CHUC – Hospital Geral / Coimbra / Portugal
(3) Patologia Clínica / CHUC – Hospital Geral / Coimbra / Portugal

Os critérios diagnósticos de lesão renal aguda, apesar de úteis e amplamente 
validados, ainda são limitados. A cistatina C, supostamente não influenciada 
por factores não renais à excepção da corticoterapia e disfunção tiroideia, 
surgiu como alternativa. O objectivo do estudo foi avaliar as capacidades 
discriminativas e predictivas da creatinina e cistatina C séricas, depuração 
de creatinina e cistatina C urinária (colheita urina 24h) na predição de lesão 
renal aguda na unidade de cuidados intensivos (UCI). Neste estudo de 
coorte prospectivo, a creatinina e cistatina C séricas, a depuração da crea-
tinina e a cistatina C urinária foram medidas num grupo heterogéneo de 
doentes críticos (n=150) internados na UCI do CHUC – Hospital Geral, entre 
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Janeiro e Dezembro 2011. O outcome primário foi Lesão renal aguda (LRA), 
definida segundo as recomendações das KDIGO. Internamentos na UCI com 
duração < 3 dias e doentes renais crónicos foram excluídos do estudo. 
Análise estatística foi realizada utilizando o software SPSS 17ª edição (teste 
t Student, teste Mann -Whitney U, teste Qui -quadrado, análise de regressão 
logística binária, curva ROC e teste de Hosmer -Lemeshow). Verificaram -se 
31.3% (n=47) de casos de LRA, 11.1% (n=5) dos quais com necessidade 
de terapia substitutiva da função renal. A LRA predominou em doentes 
mais velhos, internados por patologia cirúrgica urgente, com sépsis, score 
APACHE II superior e níveis inferiores de marcadores proteicos de nutrição 
(tabela 1). A idade, score APACHE II e sépsis emergiram como predictores 
independentes da LRA. A cistatina C urinária colhida às 48h foi o único 

parâmetro que não apresentou diferença significativa entre os pacientes 
sem e com LRA (tabela 2). A depuração da creatinina não foi útil como 
predictor da LRA (área abaixo da curva ROC baixa), contrariamente às 
restantes medições (tabela 3). A cistatina C sérica, à excepção da colheita 
das 24h, apresentou uma capacidade discriminativa e predictiva superior 
à creatina sérica. A par com outros estudos publicados em doentes críticos, 
a cistatina C sérica revelou -se, na generalidade, superior à creatina sérica 
como marcador de LRA. A depuração da creatinina apresentou um baixo 
poder discriminativo. A cistatina C urinária colhida às 72h acusou ser um 
bom predictor de LRA, contrariamente à colheita das 48h.

 PO -QU044

COMO ESTÃO AS NOSSAS CRIANÇAS?

Marta Neves (1); Luís Escada (1); Luís Rodrigues (1); Clara Gomes (2); Jorge Pratas (1); 
António Jorge Correia (2); Mário Campos (1)

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

(2)  Consulta Externa de Nefrologia Pediátrica / Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: Apesar da sua importância indiscutível, existem poucos dados publicados 
sobre evolução no adulto de patologias renais diagnosticadas em idade pediátrica. 
Objectivos: Analisar população de doentes transferidos da consulta de Nefrologia 
Pediátrica para a Consulta de Nefrologia Clinica de adultos, que desenvolveram doença 
renal crónica (DRC) estadios 3 a 5. Material e Métodos: De Janeiro 1996 a Junho 2012, 
foram transferidos 109 doentes – 47 (43.1%) apresentaram evolução para DRC, com 
taxa de filtração glomerular (TFG) <60ml/min/1.73m2. Os 47 doentes foram divididos 
em 2 grupos: grupo 1 com 11 doentes com DRC estadios 3,4 e 5 sem necessidade 
de terapêutica substitutiva da função renal (TSFR) e grupo 2 com 36 doentes com 
DRC estadio 5 em TSFR. Resultados: A amostra final compreendeu 47 doentes, 30 
(63.8%) do sexo masculino, com patologia renal diagnosticada aos 4.15±4.23 anos e 
com creatinina a data de transferência de 3.24±1.58mg/dl, correspondendo a TFG de 
45.11±37.02ml/min. O grupo 1 apresentava idade média ao diagnóstico de 2.99±4.50 
anos e o grupo 2 de 4.50±4.44 anos (p=NS). Doentes no grupo 1 eram mais velhos 
que os do grupo 2 a data da transferência (15.64±1.22 vs. 12.85±4.07 anos, p=0.03) 
e foram seguidos em Consulta durante mais tempo após a transferência (107.33±57.96 
vs. 20.21±36.48 meses, p<0.001). Na avaliação inicial, as crianças do grupo 1 apresen-
taram níveis de creatinina (1.75±0.53 vs. 3.70±1.51mg/dl), fósforo (3.80±0.55 vs. 
5.19±1.73mg/dl) e paratormona (109.27±53.14 vs. 198.14±142.44pg/ml) inferiores a do 
grupo 2 (p<0.05) e hemoglobina (13.22±1.71 vs. 11.01±1.70g/dl) significativamente mais 
elevada (p<0.001). Uma maior percentagem de crianças do grupo 2 encontrava -se 
medicada com agentes estimuladores da eritropoiese (AEE) (50 vs. 0%, p=0.003), 
analogos da vitamina D (81% vs. 64%, p=NS) e quelantes do fósforo (78% vs. 73%, 

Tabela 1

Características dos doentes

Características Sem LRA (N=103) LRA (N=47) ±

Idade (anos; média ± desvio padrão) 54 ± 16.7 66.5 ± 13.8 <0.001

Sexo masculino (%) 65 70.2 NS

Motivo de admissão (%)

– Médico 43.7 57.4 NS

– Cirúrgico urgente/ electivo 9.7/ 9.7 27.7/ 2.1 0.007/ NS

– Trauma 36.9 12.8 0.003

Sépsis (%) 27.2 59.6 <0.001

Score APACHE II (média ± desvio 
padrão)

13.4 ± 5.5 20.7 ± 7.4 <0.001

Índice massa corporal (mediana e 
amplitude interquartil)

25.9 (23.4 a 28.5) 27.3 (24 a 29) NS

Prealbumina (g/L; média ± desvio 
padrão)

0.13 ± 0.1 0.09 ± 0.4 <0.001

Transferrina (g/L; média ± desvio 
padrão)

1.3 ± 0.4 0.95 ± 0.4 <0.001

TSH (mUI/ml; mediana e amplitude 
interquartil)

0.72 (0.3 a 1.2)
0.61 (0.1 a 

2.7)
NS

T4 livre (ng/dL; média ± desvio 
padrão)

0.94 ± 0.4 0.8 ± 0.3 NS

Corticoides/ SMX -TMP (%) 37.9/ 1 34/ 2.1 NS/ NS

Mortalidade (%) 15.5 36.2 0.010

Tabela 2

Biomarcadores nas colheitas seriadas

Biomarcadores
Sem LRA 
(N=103)

LRA (N=47) p -value

Creatinina sérica (mmol/L; 
mediana e amplitude interquartil)

– À admissão 66.3 (55.5 a 76) 140 (99 a 222) <0.001

– Às 24h 61.3 (49 a 75) 151 (112 a 189) <0.001

– Às 48h 58 (52 a 72.5) 141 (108 a 189) <0.001

– Às 72h 58.8 (49 a 70.6) 117.4 (100 a 152) <0.001

Cistatina C sérica (mg/L; mediana 
e amplitude interquartil)

– À admissão 0.72 (0.6 a 0.9) 1.43 (1 a 2.1) <0,001

– Às 24h 0.67 (0.6 a 0.9) 1.39 (1 a 2) <0,001

– Às 48h 0.64 (0.5 a 0.8) 1.41 (1.1 a 2.6) <0.001

– Às 72h 0.69 (0.6 a 0.8) 1.55 (1 a 1.9) <0.001

Depuração de creatinina (ml/min; 
média ± desvio padrão)

– Às 48h 128.9 ± 57.3 47.8 ± 51.5 <0.001

– Às 72h 118.4 ± 38.4 59.3 ± 34.7 <0.001

Cistatina C urinária (mg/L; 
mediana e amplitude interquartil)

– Às 48h 0.11 (0.05 a 0.3) 0.74 (0.06 a 3.8) NS

– Às 72h 0.12 (0.07 a 0.2) 0.31 (0.2 a 2.4) 0.012

Tabela 3

Capacidade discriminativa e predictiva

Biomarcadores
Área abaixo 

da curva ROC
p -value

Creatinina sérica

– À admissão 0.865 <0.001

– Às 24h 0.901 <0.001

– Às 48h 0.918 <0.001

– Às 72h 0.898 <0.001

Cistatina C sérica 

– À admissão 0.877 <0,001

– Às 24h 0.888 <0,001

– Às 48h 0.933 <0.001

– Às 72h 0.923 <0.001

Depuração de creatinina 

– Às 48h 0.117 <0.001

– Às 72h 0.129 <0.001

Cistatina C urinária

– Às 72h 0.861 0.012
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p=NS). No grupo 1, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 
a primeira e ultima avaliação no que diz respeito a creatinina (1.75±0.53 vs. 2.99±1.41mg/
dl, p=0.05), hemoglobina (13.22±1.71 vs. 13.42±1.46g/dl) e proteinuria das 24 horas 
(0.35±0.39 vs. 0.81±0.81gr). As crianças no grupo 2 iniciaram TSFR em media 9.91±7.54 
anos após o diagnóstico da patologia renal (hemodialise em 17, dialise peritoneal 
em 10 e transplante renal (TxR) “pre -emptive” em 9 doentes). Ate a data da última 
avaliação dos doentes do grupo 2, 33 foram submetidos a um TxR. Os doentes que 
iniciaram dialise aguardaram em média 12.36±12.01 meses por um TxR. Sete doentes 
foram submetidos a 2 transplantes e um doente a 3. Conclusões: Os doentes que 
iniciaram TSFR apresentaram níveis significativamente mais elevados de creatinina, 
fósforo e paratormona, e níveis mais baixos de hemoglobina, encontrando -se medi-
cadas, na sua maioria, com AEE, analogos da vitamina D e quelantes do fósforo.

 PO -QU045

CONSULTA MULTIDISCIPLINAR DE DOENÇA RENAL CRÓNICA: 
A EXPERIÊNCIA DE UM ÚNICO CENTRO

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

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

Background: Na falência renal, a percentagem de escolha de cada uma 
das modalidades terapêuticas varia de país para país e é muitas vezes 
influenciado por fatores não -médicos. Recentemente, a Direção Geral de 
Saúde elaborou uma Norma de Orientação Clínica, que incluía uma reco-
mendação de criação de uma consulta autónoma com o objetivo de informar 
os pacientes sobre suas opções terapêuticas, permitindo -lhes fazer uma 
escolha livre. O nosso serviço iniciou uma consulta de modalidades tera-
pêuticas de doença renal crónica (DRC) em 2008. Esta consulta oferece 
ao paciente e família, uma sessão individualizada de esclarecimento sobre 
todas as modalidades de terapia substitutiva da função renal (TSFR). A 
informação é dada por uma equipa multidisciplinar, que inclui médico, 
enfermeiro e psicólogo. A assistente social e o nutricionista dão apoio 
quando necessário. A consulta tem por objetivo informar o doente sobre 
as opções terapêuticas, para que possa tomar uma decisão informada. 
Métodos: Avaliámos retrospectivamente todos os pacientes da consulta 
de modalidades terapêuticas entre 13 de Março de 2008 (quando o pro-
grama foi iniciado) até 31 de dezembro de 2011. Resultados: Neste período 
de 45 meses foram acompanhados 150 pacientes, idade média de 62,95 
anos, 60% do sexo masculino. A diabetes mellitus foi a etiologia de DRC 
mais frequentemente identificada (28%). A maioria dos pacientes proveio 
da consulta de Nefrologia. 15,3% foram referenciados somente após o 
início urgente de diálise. O tempo médio de acompanhamento na consulta 
de nefrologia, prévio à CMDRC, foi de 27,7 meses. À data da CMDRC, a 
taxa de filtração glomerular média estimada (MDRD) destes pacientes foi 
15,68 ml/min/1,73 m2; o valor médio de hemoglobina foi de 10,8 g / dL e 
estavam medicados com estimulador da eritropoiese, 25,4% dos doentes. 
O tempo médio entre a consulta de modalidades e o inicio de diálise foi 
de 11,6 meses. Vinte e um por cento dos pacientes escolheu diálise peri-
toneal contra 63% que optaram por hemodiálise. Trinta porcento dos 
doentes (45 doentes) ainda não tinha iniciado TSFR (independentemente 
de já terem construído acesso para diálise). Três por cento dos doentes 
faleceram antes de terem necessidade de iniciar uma modalidade terapêutica 
para a falência renal. Quarenta por cento dos doentes que induziram diálise 
no nosso serviço foram acompanhados na consulta de modalidades de 
TSFR. Conclusão: Com o aumento da expectativa de vida e consequente-
mente da prevalência de doenças crónicas, é importante que os doentes 
estejam informados sobre as suas opções terapêuticas disponíveis de 
forma a adaptá -las e promover uma maior qualidade de vida.

 PO -QU046

CORPOS CURVILÍNEOS NA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA: 
A DISTINÇÃO ULTRAESTRUTURAL ENTRE TOXICIDADE RENAL 
POR HIDROXICLOROQUINA E DOENÇA DE FABRY

Rui Costa (1); Eduardo Vasquéz Martul (2); Juan Mosquera Reboredo (2)

(1) Nefrologia / CHTMAD / Vila Real / Portugal
(2) Anatomia Patológica / CH Juan Canalejo / Corunha / Espanha

Introdução: A acumulação intracelular de fosfolipídeos pode advir de doen-
ças metabólicas adquiridas ou hereditárias. Na doença de Fabry, estas 

inclusões são caracteristicamente identificadas na microscopia electrónica 
como corpos mieloides e corpos “zebra”. Previamente consideradas como 
exclusivas desta doença, estas inclusões podem também resultar do uso 
crónico de cloroquina/hidroxicloroquina, podendo levar a um diagnóstico 
inicial erróneo de Doença de Fabry. No entanto, relatos recentes revelam 
a presença de estruturas apenas identificadas na nefropatia por cloroquina/
hidroxicloroquina, designadas por “corpos curvilíneos”, que são habitual-
mente visualizados em miócitos ou cardiomiócitos após uso crónico destes 
fármacos. Relatamos um caso clinico em que a presença de corpos “zebra” 
levou a uma suspeita inicial de Doença de Fabry, não confirmada na análise 
genética. A presença de corpos curvilíneos na biopsia renal, bem como o 
uso crónico de hidroxicloroquina reforçou esta etiologia para os achados 
encontrados. Caso clínico: Paciente com 31 anos, sexo feminino, com 
diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistémico em 1998, que desde 2009 
encontrava -se sob terapêutica com metotrexato, corticoterapia e hidroxi-
cloroquina (dose cumulativa: 219gramas). A função renal era normal (CrS 
0.9mg/dl) e a proteinúria estável (600mg/dia). Por agravamento de lúpus 
discoide, realizou Biópsia Renal para avaliar histologia renal antes de 
iniciar terapêutica com belimumab. Na microscopia óptica foram visualizadas 
células epiteliais viscerais hipertrofiadas com microvacuolização e discreta 
proliferação mesangial, com imunofluorescência a revelar deposição mesan-
gial moderada de IgA, IgM, IgG e C3. A análise ultraestrutural revelou a 
presença de estruturas tipo zebra bodies no citoplasma dos podócitos, e 
em menor intensidade, nas células endoteliais glomerulares e músculo 
liso vascular. Discretos depósitos densos mesangiais foram também encon-
trados. Por suspeita de Doença de Fabry, a pesquisa de história familiar 
foi negativa, a medição da actividade da α -galactosidase A leucocitária 
revelou -se normal (8.18 μmmol/hr/t; normal 2.1 -13.6μmmol/hr/t) e a análise 
genética excluiu mutações no gene da α -galactosidase A. Ao reavaliar a 
microscopia electrónica foi possível observar a presença de corpos curvi-
líneos: estruturas microtubulares, de aspecto tortuoso, presentes nos 
podócitos e músculo vascular liso. Após exclusão da doença de Fabry e 
a detecção de corpos curvilíneos associados aos corpos “zebra” foi assu-
mido o diagnóstico de fosfolipidose renal secundária a hidroxicloroquina 
sobreposta a Nefropatia Lúpica Classe II (ISN/RPS 2003). Conclusão: A 
terapêutica crónica com hidroxicloroquina pode mimetizar achados na 
microscopia electrónica semelhantes à Doença de Fabry. No entanto, a 
presença de corpos curvilíneos na biópsia renal é um dado a considerar 
na distinção entre estas patologias.

 PO -QU047

CROSS -TALK BETWEEN CIRCULATING CELL -FREE DNA LEVELS, 
INFLAMMATION, IRON METABOLISM DISTURBANCES AND RHEPO 
DOSES IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Sandra Ribeiro (1); Elísio Costa (1); Maria do Sameiro Faria (2); Petronila Rocha -Pereira 
(3); Michaela Kohlova (4); João Fernandes (5); Flávio Reis (4); Vasco Miranda (6); Alexandre 
Quintanilha (7); Elsa Bronze -da -Rocha (1); Luís Belo (1); Alice Santos -Silva (1)

(1)  Laboratório Bioquímica -FFUP; IBMC / Universidade do Porto / Porto / Portugal
(2)  ICBAS; FMC -Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / Universidade do Porto / Porto / 

Portugal
(3)  IBMC; CICS / Universidade do Porto; Universidade Beira Interior / Porto; Covilhã / 

Portugal
(4)  IBILI, Faculdade de Medicina / Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal
(5)  IBMC; IBILI / Universidade do Porto; Universidade de Coimbra / Porto; Coimbra / 

Portugal
(6)  FMC -Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / FMC -Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / 

Porto / Portugal
(7)  ICBAS; IBMC / Universidade do Porto / Porto / Portugal

Inflammation is a common feature in patients under hemodialysis (HD), 
and is usually enhanced in patients who develop resistance to rhEPO 
therapy. The mechanisms/factors triggering the inflammatory process are 
still poorly clarified. Recently, it was reported that these patients present 
high circulating cell -free DNA levels, probably due to the release of DNA 
from cellular necrosis and apoptosis. The aim of this work was to evaluate 
the circulating cell -free DNA levels in HD patients and to find for a relation-
ship with hematological and inflammatory disturbances, as well as with 
dialysis adequacy. We studied 153 patients under HD and 20 healthy 
individuals. The analytical panel included hematological and dialysis ade-
quacy data, iron metabolism and inflammatory markers. The circulating 
cell -free DNA levels were assessed directly in serum samples, as recently 
described by Goldstein et al (Ann Clin Biochem 2009; 46:488 -94). We 
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found that HD patients presented a significant decrease in hemoglobin 
concentration, hematocrit, erythrocyte and lymphocytes counts, and in 
mean cell hemoglobin concentration, and an increase in mean cell volume, 
when compared with the control group; significant changes in iron metabo-
lism (a decrease in iron and transferrin, and an increase in transferrin satu-
ration, soluble transferrin receptor [sTfR], ferritin and hepcidin serum levels) 
and in inflammatory markers (a decrease in paraoxonase 1 and an increase 
in adiponectin, CRP and IL -6. Moreover, patients showed an increase in 
the circulating cell -free DNA levels when compared with controls. Significant 
correlations were found between circulating cell -free DNA levels and IL -6, 
CRP, iron, transferrin, sTfR and rhEPO doses. Our data confirm that HD 
patients present high circulating cell -free DNA levels, and the correlations 
observed between circulating cell -free DNA levels with inflammation and 
iron metabolic disturbances, as well as with rhEPO doses, suggest that 
circulating cell -free DNA plays a role in the inflammatory response, inhibit-
ing iron absorption and mobilization, and in the therapeutic response to 
rhEPO. However, further studies are needed to know if the rise in circulating 
cell -free DNA is a cause or a consequence of inflammation.

This study was supported by “Fundação para a Ciência e Tecnologia” (FCT: PIC/
IC/83221/2007) and co -financed by FEDER (FCOMP -01 -0124 -FEDER-008468).

 PO -QU048

CYCLOSPORIN -INDUCED NEPHROTOXICITY IS AMELIORATED BY DOSE 
REDUCTION AND CONVERSION TO SIROLIMUS IN THE RAT

José Sereno (1); Helena Vala (2); Paulo Rodrigues -Santos (3); Belmiro Parada (4); Rui 
Alves (5); Edite Teixeira -Lemos (2); Frederico Teixeira (1); Flávio Reis (1)

(1)  Lab. of Pharmacology & Therapeutics / IBILI, Faculty of Medicine, University of 
Coimbra / Coimbra / Portugal

(2)  ESAV & Educational, Technologies & Health Study / IPV / Viseu / Portugal
(3)  Institute of Immunology / Faculty of Medicine, University of Coimbra / Coimbra / 

Portugal
(4)  Dept. of Urology & Renal Transplant / CHUC / Coimbra / Portugal
(5)  Depts. of Nephrology / Coimbra / CHUC / Portugal

The immunosuppressive agent cyclosporine A (CsA) used in organ transplan-
tation presents assumed side -effects, including nephrotoxicity. Minimization 
strategies have been mainly based on dose eduction and conversion to 
other putatively less nephrotoxic drugs, such as Sirolimus (SRL), an mTOR 
inhibitor. However, the precise mechanisms underlying the renoprotection 
remain to be elucidated. This study intended to evaluate the impact of 
protocols based on CsA and SRL therapy on serum, urine and renal tissue 
lesions and markers. The following 4 groups (n=6) were tested during a 
9  - w e e k  p r o t o c o l :  C o n t r o l  ( v e h i c l e ) ;  C s A ( 5  m g / k g /
daySandimmunNeoral®);Conversion (5 mg of CsA during 3 weeks followed 
by 6 weeks of SRL, 1 mg/kg/day of Rapamune®); RED+CONV (30 mg CsA 
during 3 weeks followed by 3 weeks of 5 mg of CsA and the last 3 weeks 
with SRL). The following parameters were analyzed: BP and HR; serum and 
urine creatinine and urea (clearances and GFR); Total -c and non -HDL -c; 
glucose and insulin; kidney gene expression of inflammatory and proliferative 
markers, by RT -PCR; kidney lesions with H&E, PAS and Masson trichrome 
staining. At week 3, CsA 30 mg promote hypertension (p<0.001)with tachy-
cardia (p<0.001), increase serum levels of creatinine and urea (p<0.001, both), 
decreased GFR (p<0.05), non -HDL -c (p<0.05) and glucose (p<0.05), while 
serum insulin levels significantly decreased (p<0.001). Concerning to renal 
lesions, only high dose of CsA lead to the development of arteriolosclerosis 
and arteriosclerosis, nodular sclerosis, vascular pole hialinization and 
Bowman’s capsule thickening, tubular calcification, interstitial fibrosis and 
hyaline cylinders. At week 6, after CsA reduction, renal function improved, 
accompanied by amelioration of vascular and glomerular lesions, but without 
tubular improvement. At 9 week, kidney histological evaluation revealed 
that SRL treatment after high dose of CsA and following dose reduction, can 
ameliorate (but not totally eliminate) CsA induced renal damage, in particular 
the glomerular and tubular lesions. The rats treated only with low dose of 
CsAand than converts to SRL, reveal better renal function and fewer grade 
lesions. CsA -induced hypertension was not ameliorated with conversion to 
SRL. In conclusion, CsA nephrotoxicity is aggravated with higher doses and 
time of exposure. Dose reduction promotes slightly amelioration, but con-
version to SRL – if performed before development of moderate/severe lesions 
– is notoriously helpful as it preserves kidney function and structure.

Supported by FCT (SFRH/BD/63962/2009 and PEST -C/SAU/UI3282/2011 -COMPETE).

 PO -QU049

DO HOSPITAL PEDIÁTRICO AO HOSPITAL CENTRAL: 
CRESCER COM O SÍNDROME NEFRÓTICO

Marta Neves (1); Luís Escada (1); Luís Rodrigues (1); Clara Gomes (2); Jorge Pratas (1); 
António Jorge Correia (2); Mário Campos (1)

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

(2)  Consulta Externa de Nefrologia Pediátrica / Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: Apesar da sua importância indiscutível existem poucos dados 
publicados sobre a evolução no adulto de patologias renais diagnosticadas 
em idade pediátrica. Objectivos: Descrever o seguimento da população de 
doentes transferidos da consulta de Nefrologia Pediátrica para a Consulta 
de Nefrologia Clinica de adultos referenciados com o diagnóstico de sin-
drome nefrático (SN). Material e Métodos: Estudo retrospectivo que incluiu 
os doentes referenciados por SN ou doença renal crónica (DRC) com taxa 
de filtração glomerular (TFG) <60 ml/min/1.73m2 associada a SN entre 
Janeiro de 1996 e Junho de 2012. Resultados: A população em estudo 
compreendeu 28 doentes 19 (67.8%) do sexo masculino com idade média 
de diagnóstico aos S.8±2.9 anos e seguimento medio de 119.6±39.6 meses 
na consulta de Nefrologia Pediátrica. A idade à data da transferência foi 
de 1S.7±1.7 anos e o tempo de seguimento em consulta de adultos foi de 
82.7±S9.7 meses. Seis doentes não tinham sido submetidos a biópsia 
renal. A etiologia nos restantes casos era: doença de lesões mínimas (DLM) 
(n=1S) glomerulosclerose segmentar e focal (GESF) (n=6) e glomerulopatia 
membranosa (n=1). Dos 15 doentes com DLM 6 apresentavam na biópsia 
algum grau de proliferação mesangial. Todos os doentes foram medicados 
com corticosteróides 20 (71.4%) padrão de corticodependencia e 3 (10.7%) 
de corticorresistencia. Oito doentes (28.6%) foram medicados concomi-
tantemente com ciclosporina A (CsA) e 19 (67.9%) com ciclofosfamida. A 
data da transferência 4 (14.3%) apresentavam DRC com TFG de 31.1±9.8ml/
min. Do total de doentes referenciados 6 (21.4%) evoluíram para DRC 
estadio 5 com necessidade de terapêutica de substituição da função renal 
(TSFR) (hemodialise em 3 dialise peritoneal em 2 e transplante renal “pre-
-emptive” em 1) todos com diagnóstico histológico de GESF. Dos restantes 
doentes apenas um (sem diagnóstico histológico) evoluiu para DRC (ultima 
creatinina 2.9mg/dl). Dos 22 doentes ainda em seguimento 12 (55.5%) 
encontram -se sem medicação imunossupressora e 10 (4S.4%) cumprem 
corticoterapia 5 dos quais em associação a CsA. Apenas 4 (18.2%) doentes 
apresentaram pelo menos um episódio de recidiva no último ano de 
seguimento e um deles apresentou pelo menos 3 epis6dios de recidiva 
nesse período de tempo. Conclusões: O SN é um motivo frequente de 
referenciação da consulta de Nefrologia Pediátrica à Consulta Externa de 
Nefrologia dedicado a adultos. Todos os doentes com o diagnóstico his-
tológico de GESF evoluíram para DRC com necessidade de início de TSFR 
independentemente do valor inicial da TFG. Nenhum doente com diagnóstico 
histológico de DLM desenvolveu DRC. Durante a idade adulta metade 
destes doentes não apresentaram recidivas mesmo sem medicação imu-
nossupressora. As recidivas frequentes foram um evento raro.

 PO -QU050

DOENÇA RENAL NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: 
EXPERIÊNCIA DE VINTE E SETE ANOS DE BIÓPSIAS RENAIS

Pedro Vieira (1); Mário Durães (1); Nuno Guimarães Rosa (1); Luís Resende (1); Gil Silva (1); 
Alves Teixeira (1); Fernando Rodrigues (1); José Augusto Araújo (1); Maria João Galvão (2); 
Ana Brinca (2); Helena Viana (2); Fernanda Carvalho (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Central do Funchal / Funchal / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal

Introdução: A biópsia renal (BR) constitui um instrumento fundamental na 
abordagem diagnóstica e no prognóstico das patologias nefrológicas. No 
sentido de avaliar a epidemiologia das doenças renais na Região Autónoma 
da Madeira(RAM), analisou -se as biópsias de rim nativo nos últimos vinte 
e sete anos. Métodos: Procedeu -se à análise retrospectiva dos registos 
clínicos com revisão histológica(1986 -2012) de um total de 315 BR de rim 
nativo, com análise subdivida por janelas temporais de 9 anos, para 
avaliação da evolução temporal da qualidade das BR, indicações para BR 
e padrões de patologias nefrológicas. Resultados: No período mencionado 
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efectuaram -se 315 biópsias de rim nativo. A idade média dos doentes foi 
de 40,8 ±18,4 anos, sendo 50,5%(n=159) do sexo masculino. Em termos 
de distribuição por faixa etária, 10,2%(n=30) tinham idade inferior a 18 
anos e 12,2% (n=36) idade superior a 64 anos. As síndromes nefrológicas 
que mais frequentemente motivaram BR foram por ordem decrescente: 
síndrome nefrótica (35,0%,n=108), hemato/proteinúria não nefrótica 
(28,8%,n=89) e lesão renal aguda (14,6%,n=45). Dos 81,9%(n=258) casos 
em que foi possível um diagnóstico histológico, destacam -se as glomeru-
lopatias primárias em 43,0%(n=111) dos casos e as glomerulopatias secun-
dárias em 38,8%(n=100) dos casos. Nas glomerulopatias primárias 
destacam -se a nefropatia de IgA (27,0%,n=30), a glomeruloesclerose 
segmentar e focal (18,0%,n=20) e as lesões mínimas (17,1%,n=19). Nas 
glomerulopatias secundárias os diagnósticos mais frequentes foram os de 
nefrite lúpica (45,0%,n=45), amiloidose (16,0%,n=16) e nefropatia 
diabética(11,0%,n=11). De acordo com a análise estatística, de realçar a 
correlação significativa entre o sexo e os grupos de síndromes nefrológicos 
(χ2,p<.02), entre o sexo e os diagnóstico patológicos (χ2,p<.01) e entre os 
grupos de síndromes nefrológicos e os diagnóstico patológicos (χ2,p<.02).
Avaliando a evolução temporal, de acordo com faixas temporais (1986 -1994, 
1995 -2003 e 2004 - 2012), não se conseguem detectar diferenças estatis-
ticamente significativas na relação com o nrº de BR efectuadas (χ2,p=.193), 
o nrº de glomérulos na amostra (kruskal -wallis,p=.666), com a faixa etária 
(≤17 anos, 18 -64 anos e ≥65 anos) (kruskal -wallis,p=.290), com os síndromes 
nefrológicos (χ2,p=.880) ou com os grandes grupos de diagnóstico pato-
lógicos (χ2,p=.858). Conclusão: A análise do registo de BR de uma popu-
lação com características particulares, residente num meio geográfico isolado 
como a pertencente à RAM, permitiu mostrar uma concordância entre 
outros números epidemiológicos referentes a outras subpopulações euro-
peias, não se tendo verificado variações significativas nos padrões de 
patologias nefrológicas.

 PO -QU051

DOENTES EM TRATAMENTO SUBSTITUTIVO RENAL: UMA UNIDADE LOCAL 
DE SAÚDE COMPARADA COM O PAÍS

Sandra Silva (1); Ana Branco (1); Teresa Santos (1); Ana Paiva (1); Jorge Baldaia (1); 
Maximino Costa (1)

(1)  Unidade de Nefrologia – Departamento Medicina / Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos / Matosinhos / Portugal

Introdução: O modelo Unidade Local de Saúde (ULS) difere no modo de 
financiamento, na articulação e seguimento partilhado dos utentes entre 
os Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares, Continuados e Paliativos. 
Não é claro o efeito deste modelo sobre a população com DRC (Doença 
Renal Crónica) em TSR (Tratamento Substitutivo Renal). Objectivo: Comparar 
a população sob TSR de uma ULS com a nacional. Métodos: Avaliação 
retrospectiva dos doentes que iniciaram TSR até 31 de Dezembro de 2011 
e comparação com os dados do Gabinete de Registo do Tratamento da 
DRC Terminal. Resultados: A prevalência da DRC sob TSR na ULS estudada 
foi inferior à nacional (144 versus 166/100 000 habitantes). 49% dos doentes 
tinha idade superior a 65 anos (36% em Portugal) e 45% era diabético 
(28% em Portugal). Verificou -se a seguinte distribuição em relação à 
modalidade terapêutica: 66.6% hemodiálise (59.3% em Portugal); 33% 
transplante renal (36.7% em Portugal) e 0.4% em diálise peritoneal (4% 
em Portugal). O acesso vascular no 1º tratamento foi uma fístula arterio-
-venosa em 79%, cateter de longa duração em 19% e prótese arterio -venosa 
em 2% (em Portugal: 68%, 18.3% e 13.5%, respectivamente). Em 2011 a 
incidência de DRC sob TSR na ULS foi semelhante à nacional (21/100 000 
versus 23/100 000 habitantes em Portugal). 49% dos doentes que iniciou 
TSR era do género masculino (59% em Portugal); a idade média foi de 
71.8 anos (66.49 anos em Portugal); 72.9% tinha mais de 65 anos à data 
de início (60.56% em Portugal). As causas da DRC foram as mesmas, mas 
com maior percentagem de Diabetes (46 versus 32%); em 22% a causa 
era indeterminada (20% em Portugal). 14% não era seguido por Nefrologia 
previamente ao início de TSR (33% em Portugal); em 70% o 1º acesso 
vascular foi uma fístula arterio -venosa (40% em Portugal). Em Portugal a 
prevalência em hemodiálise aumentou 11.8% entre 2008 e 2011 (n=9303 
em 2008; n= 10409 em 2011); a incidência diminuiu ligeiramente (n = 
2285 em 2008; 2143 em 2011). Na ULS a prevalência em hemodiálise 
aumentou 51.7% nesse período (n = 87 em 2008; n=132 em 2011); a 
incidência também aumentou (0.012% da população total em 2008 para 
0.021% em 2011). Conclusões: 1) a incidência de DRC sob TSR na ULS 
estudada continua a aumentar; contudo, só atingiu valores sobreponíveis 

aos nacionais em 2011; 2) esses doentes são mais idosos, com predomínio 
do sexo feminino e com maior prevalência de Diabetes; 3) a referenciação 
à Nefrologia foi superior à nacional e verificou -se maior número de doentes 
a iniciar TSR com fistula arterio -venosa; 4) as características geográficas 
e da população (região predominantemente urbana, com pequena área 
de superfície, alta densidade populacional e excelentes vias de comunicação) 
aliadas à inexistência de selecção positiva e ainda a aspectos económicos, 
condicionaram um menor número de doentes em diálise peritoneal.

 PO -QU052

EPIDEMIOLOGIA DA LESÃO RENAL AGUDA EM DOENTES NÃO CRÍTICOS

Teresa Chuva (1); Nídia Pereira (2); Andreia Vilas Boas (2); Eduardo Eiras (2); José 
Maximino Costa (1)

(1)  Unidade de Nefrologia do Departamento de Medicina / Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos / Matosinhos / Portugal

(2)  Serviço de Medicina Interna / Unidade Local de Saúde de Matosinhos / Matosinhos 
/ Portugal

Introdução: A informação sobre a verdadeira incidência da Lesão Renal 
Aguda (LRA) em doentes não críticos é limitada e muito díspar. A gene-
ralidade dos estudos de LRA baseia -se em dados colhidos em Unidades 
de Cuidados Intensivos e com recurso a definições não uniformes, subva-
lorizando o seu impacto real. A elaboração de critérios de definição mais 
específicos e consensuais, como o RIFLE (Risk -Injury -Failure -Loss -End -stage 
renal disease) e os definidos pelo AKI Network (AKIN) permitiu uma melhor 
caracterização dos doentes com LRA. Métodos: Estudo retrospectivo dos 
doentes internados no Departamento de Medicina duma Unidade Local de 
Saúde entre 1 e 31 de Janeiro de 2011. Foram excluídos os seguintes: 
doentes já em programa regular de substituição renal, aqueles com Doença 
Renal Crónica (DRC) que não dispunham de doseamento de creatinina nos 
últimos 6 meses e os doentes com passagem pelo Serviço de Medicina 
Intensiva e Unidade de Cuidados Intermédios. Resultados: Foram analisados 
489 doentes, 143 dos quais foram excluídos. Dos 346 doentes estudados, 
50% era do género masculino e a idade média foi de 71 ± 15.2 anos. 
Destes, 27.2% (94) tiveram LRA: 51 % do género masculino; idade média 
significativamente superior (75.1 ± 13.8; p <0.005). 44% atingiu o estadio 
R, 35% o estadio I, 20% o estadio F e 1.3% o estadio E de RIFLE. De 
acordo com os critérios de AKIN, a distribuição foi semelhante: 53.2% 
atingiu o estadio 1, 28.7% o estadio 2 e 18.1% o estadio 3. Na maioria 
dos doentes, houve fatores pré -renais e renais a contribuir para o desen-
volvimento da LRA, com destaque para o síndrome cardio -renal, presente 
em 34% dos doentes. Os motivos de internamento foram sobreponíveis 
nos doentes com e sem LRA, sendo as doenças infecciosas e as cardio-
vasculares os mais frequentes. O tempo médio de internamento foi superior 
nos doentes com LRA (8,8 vs 11,5 dias; p <0.01). Em análise univariada, 
foram fatores de risco para o desenvolvimento de LRA os seguintes: Doença 
Renal Crónica (DRC) (p <0.001), insuficiência cardíaca (p <0.001), doença 
cardíaca isquémica (p <0.01), hipertensão arterial (p <0.05), consumo domi-
ciliário de diuréticos (p <0.001) e de antagonistas dos receptores da angio-
tensina (ARA) (p <0.005), administração intra -hospitalar de ARA (p <0.005) 
e infeção nosocomial (p <0.001). Em análise multivariada, foram fatores 
de risco independentes para o desenvolvimento de LRA a infeção noso-
comial (OR 3.9; 95% CI: 1.8 - 8.8; p <0.001) e a DRC (OR 6.7; 95% CI: 3.4 
– 13.4, p <0.001). Conclusão: A LRA é uma entidade frequente no doente 
não crítico do foro não cirúrgico, que se correlaciona com o aumento da 
demora média hospitalar. Os doentes com DRC e aqueles com infeção 
nosocomial têm elevado risco de desenvolvimento de LRA, pelo que estra-
tégias nefroprotectoras deverão ser implementadas precocemente nestes 
subgrupos.

 PO -QU053

NEPHROLOGY CONSULT – HOW IMPORTANT IS IT?

Fernando Caeiro (1); Anabela Rodrigues (2); António Cabrita (2)

(1) Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital Geral de Santo António / Porto / Portugal

Protein Nitrogen Appearance (PNA) is routinely determined in Peritoneal 
Dialysis (PD) Patients. Controversy still exists to what body weight PNA 
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should be normalized. The aim of this cross -sectional study was to evaluate 
the difference between PNA normalized to actual dry body weight (PNAABW) 
and to ideal body weight (PNAIBW), and to compare PNAIBW between several 
subgroups of patients (diabetic, anuric, overweight, elderly). IBW was cal-
culated according Butheau and Metropolitan Life Insurance formulas. Multi-
frequency Bioimpedance analysis (BIA) was used to measure patient body 
composition and hydration status. Results: We studied 54 PD patients (50% 
female), aged 56±14 years, with mean time on PD of 38 months. Thirty two 
patients (59%) were overweight considering BMI>25 Kg/m2, and 39 (72%) 
were obese considering fat mass measured by BCM (% fat mass >25% in 
male and > 30% in female). Mean nPNAABW was 1.06 ±0.39 g/Kg and mean 
nPNAIBW 1.12 ± 0.34 g/Kg (a mean increase of 7.6%). nPNAABW was lower 
than 1 g/Kg in 27 patients (50%), and in 25 patients (46%) when normaliza-
tion was done for IBW (only 8 patients had nPNAIBW <0.8 g/Kg). Mean dif-
ferences between nPNAIBW and nPNAABW were positive and significantly 
higher for overweight patients (overestimation of nPNA when ABW is used 
for normalizing). No correlation was found between nPNAIBW and age, time 
on PD, BMI, albumin, PCR, lean and fat mass. nPNAIBW was only correlated 
with residual and total ClCreat and Kt/V residual. Exploring subgroups of 
risk patients no significant differences were found in nPNAIBW in elderly (>65 
years old), diabetic, overhydrated (BCM®, relative OH > 15%), overweight 
(BMI>25), and obese patients considering %fat mass by BCM. The anuric 
patients (diuresis < 100ml) had significantly higher time on PD, nPNAIBW, 
and fat mass but lower lean mass. Patients with nPNAIBW<0.8 g/Kg had lower 
lean mass. By multivariable analysis the variables associated to lean mass 
after adjusting for C -reactive protein, patient age, time on PD, and overhy-
dration, nPNAIBW was an independent predictor of lean mass deviation from 
the reference (B=2.23, CI 95% 0.26 -4.21). Conclusion: Even normalizing PNA 
by IBW, values under 1g/kg per day as recommended, are widely prevalent 
in our patients, but levels under 0.8 g/Kg per day were present in only 9%. 
As most of our patients were overweight or obese by measuring fat mass 
(anabolic state), we hypothesize that maybe some patients need lower values 
of nPNA than the recommended to achieve positive nitrogen balance.

 PO -QU054

LEPTOSPIROSE E O RIM: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Pedro Vieira (1); Mário Durães (1); Nuno Guimarães Rosa (1); Luís Resende (1); Gil Silva (1); 
Alves Teixeira (1); José Augusto Araújo (1)

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

A Leptospirose é uma doença infecciosa cuja distribuição mundial e taxas 
de incidência crescentes lhe conferem uma relevância global, assumindo -se 
como a principal zoonose. As manifestações clínicas são variadas, sendo 
que nas formas mais graves estão associadas a taxas elevadas de morbi-
-mortalidade. Nesse sentido e, perante a importância crescente desta zoonose, 
relatamos um caso clínico de Lesão Renal Aguda(LRA) associada à Leptos-
pirose. A par do caso clínico, fazemos uma revisão dos principais mecanismos 
subjacentes à lesão renal, que envolvem desde a hipotensão/hipovolémia, 
rabdomiólise, hiperbilirrubinémia até à toxicidade tubular directa, incindindo 
também na abordagem terapêutica. A importância da revisão da nefropatia 
associada à Leptospirose reflecte -se no facto de esta ser a mais importante 
complicação da Leptospirose e também uma importante causa de morte, 
com taxas de mortalidade, aquando da presença de LRA, de cerca de 15 -20%.

 PO -QU055

ESTUDO DA ATIVIDADE EFERENTE DO SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO 
EM DOENTES COM NEFROLITÍASE IDIOPÁTICA RECORRENTE

Fernando Domingos (1); Alberto Escalda (1); Maria Adelaide Serra (2)

(1)  Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina / Universidade de Lisboa / Lisboa 
/ Portugal

(2)  Serviço de Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal

Antecedentes: a nefrolitíase (NL) é uma doença comum nas sociedades 
desenvolvidas. Demonstrou -se associação da NL com doenças cardiovas-
culares (DCV), incluindo hipertensão arterial, enfarte do miocárdio e aci-
dentes vasculares cerebrais. Objetivos: estudar a atividade eferente do 
sistema nervoso autónomo (SNA) em doentes com NL idiopática recorrente 
para explicar o risco de DCV. Métodos: num estudo caso -controlo, 

estudámos 30 doentes com NL e 30 controlos saudáveis. Efetuámos cinco 
provas autonómicas (head -up tilt, respiração profunda compassada, mano-
bra de Valsalva, aritmética mental e handgrip) em ambiente laboratorial 
controlado. Analisámos a variabilidade da frequência cardíaca (FC) e da 
pressão arterial (PA) no domínio do tempo (protocolo de Ewing adaptado) 
e no domínio tempo -frequência utilizando as transformadas wavelets e de 
Hilbert -Huang. Resultados: encontrámos anomalias da actividade autonó-
mica em todos os doentes com NL, com diminuição do cardioreflexo 
simpático em resposta ao ortostatismo e hiperactividade simpática em 
resposta a vários estímulos. A hiperactividade simpática determinou um 
aumento excessivo da PA na maioria dos doentes. No domínio do tempo, 
não observámos alterações significativas da actividade parassimpática mas 
as análises no domínio tempo -frequência permitiram identificar alterações 
no controle vagal da FC. Associámos hiperatividade simpática à existência 
de comorbilidades em alguns doentes, nomeadamente hipertensão e obe-
sidade. A hiperuricosúria associou -se a disfunção do parassimpático. A 
diminuição do cardioreflexo simpático durante o ortostatismo não foi 
associada com qualquer factor independente. Conclusão: a disfunção auto-
nómica contribui para o aumento do risco de DCV nos doentes com NL.

 PO -QU056

ATRASO NA FUNÇÃO DO ENXERTO RENAL – ANALISE EMPARELHADA 
PARA O DADOR DE FACTORES DE RISCO DO RECEPTOR E IMPORTÂNCIA 
NA SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO

Pedro Ventura Aguiar (1); Jorge Malheiro (1); Isabel Fonseca (1); Pedro Azevedo (1); 
Hugo Neves Silva (1); Lasalete Martins (1); Manuela Almeida (1); Sofia Pedroso (1); 
Leonidio Dias (1); António Castro Henriques (1); António Cabrita (1)

(1)  Serviço Nefrologia, Centro Hospitalar do Porto -Hospital Santo António, Porto, 
Portugal

O atraso na função do enxerto renal (DGF) é uma complicação frequente no 
transplante renal (TR), relacionado tanto com factores do dador como do 
receptor. Através de uma análise emparelhada, que exclui factores associados 
ao dador, procurou -se compreender factores de risco do receptor para DGF 
e sua importância na sobrevivência do enxerto. Conduzimos um estudo retros-
pectivo recorrendo à base de dados de receptores de TR entre 1983 -2010. 
Foram identificados 473 pares de transplantes renais isolados em adultos. 
Foram selecionados para análise os pares discordantes na ocorrência de DGF 
(n=156 pares, tabela 1). Os predictores para DGF foram analisados por um 
modelo de regressão logística (variáveis com p <0.1 na análise univariada: 
idade e género do receptor, tempo em diálise, hepatite C, e índice de massa 
corporal [IMC]). A sobrevivência de enxerto foi calculada pelo método de 
Kaplan -Meier. Factores de risco para falência de enxerto foram analisados por 
modelo de regressão de Cox (variáveis com p<0.1 na análise univariada: idade 
e género do receptor, número de incompatibilidades HLA, DGF, rejeição aguda, 
e tempo em diálise). Os dadores (n=156) apresentavam uma idade mediana 
de 32.5 anos e 72.4% eram do sexo masculino.  O sexo masculino (OR=1.82, 
p=0.037), o IMC (OR=1.20 por cada aumento de 1Kg/m2, p<0.001), e o tempo 
em diálise (referência 0 -2 anos, OR=2.36 para 2 -4 anos, OR=2.76 para 4 -6 
anos, OR=2.20 se >6 anos; p=0.035) foram identificados como factores 

Tabela 1

Comparação de características receptor e variáveis

Total Sem DGF DGF p

Idade (anos), média 40.7 40.2 41.1 0.475

Sexo masculino (%) 59.6 53.2 66.0 0.021

IMC (Kg/m2), média 22.6 21.8 23.4 <0.001

Tempo em Diálise (anos), mediana 3.3 2.6 3.8 0.001

Hepatite C +, % 21.6 18.6 24.7 0.193

Incompatibilidades HLA, média 3.3 3.3 3.4 0.165

Tempo isquemia fria >24h, % 44.4 41.1 47.8 0.293

Rejeição aguda, % 27.2 23.7 30.8 0.162

Creatinina 1ano pós -TR (mg/dL), 

mediana
1.4 1.4 1.5 0.011

Seguimento doente (anos), média 11.8 12.8 10.7 0.006
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independentes de DGF. Foi encontrada uma associação significativa entre DGF 
e redução global (89% e 74% em doentes sem DGF, e 72% e 55% naqueles 
com DGF aos 5 e 10 -anos; log -rank p<0.001) e censurada para morte (90% e 
81% nos doentes sem DGF, e 83% e 71% naqueles com DGF aos 5 e 10 -anos; 
log -rank p=0.013) da sobrevida do enxerto. Na analise de Cox a DGF foi um 
factor de risco significativo para falência de enxerto global (HR=2.11, p<0.001) 
e censurado para morte (HR=1.62, p=0.034). Após exclusão de factores do 
dador, os nossos resultados mostram que características do receptor como 
IMC e tempo em diálise devem ser considerados a fim de reduzir a incidência 
de DGF e, eventualmente, melhorar a sobrevida de enxerto.

 PO -QU057

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UM PROTOCOLO DE INDUÇÃO 
COM RITUXIMAB, IVIG E ATG NO TRANSPLANTE RENAL DE RISCO 
IMUNOLÓGICO MUITO ELEVADO

Rui André Silva (1); Ana Rita Martins (2); Patricia Matias (2); Rita Birne (2); Cristina 
Jorge (2); André Weigert (2); Teresa Adragão (2); Margarida Bruges (2); Domingos 
Machado (2)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Espírito Santo de Évora / Évora / Portugal
(2)  Unidade de Transplantação Renal – Serv. Nefrologia / Hospital de Santa Cruz / 

Carnaxide / Portugal

Introdução: Tanto o Rituximab (RTX), que é um anticorpo monoclonal que 
inibe a produção de anticorpos através da deplecção das células B, como a 
imunogloblulina humana inespecífica (IVIG) têm sido utilizados na transplan-
tação renal (TR) para dessensibilização pré transplante, TR com incompatibi-
lidade AB0, tratamento da rejeição aguda e na terapêutica de indução. Apesar 
do aumento da utilização “off the label” destes fármacos, poucos estudos 
demonstraram a sua eficácia e segurança. Neste estudo, foram avaliados os 
efeitos a longo prazo de um protocolo com a adição de RTX e de IVIG. 
Métodos: Entre 2009 e 2011 foi administrado um protocolo de indução que 
incluiu RTX, IVIG, anticorpos policlonais (ATG), micofenolato mofetil e predni-
solona (seguido de IMS tripla com tacrolimus). em receptores de risco imu-
nológico muito elevado, definido pela presença de, pelo menos, um dos 
seguintes parâmetros: painel reactivo de anticorpos (PRA) ≥ 60%, cross -match 
linfocitário por citometria de fluxo pré TR positivo, presença de anticorpos 
preformados anti -HLA classe I, II ou anti -MICA. Resultados: Todos os trans-
plantados renais com risco imunológico muito elevado (n=28) foram incluídos 
neste estudo (57% do sexo masculino, 32% de raça negra, com idade média 
de 48 ± 11 anos e tempo médio em diálise de 107 ± 62 meses) com um follow 
up médio de 30 ± 12 [16 -46] meses. Foram registados 7 episódios de rejeição 
aguda, todos no primeiro ano pós TR, sendo 4 no primeiro mês e a maioria 
(86%) mediada por anticorpos. Desses, apenas um doente desenvolveu rejeição 
humoral crónica que culminou em falência do enxerto aos 39 meses pós -TR. 
A sobrevivência do enxerto aos 12 meses foi de 96%, com tempo médio de 
sobrevida de 44 ± 2 meses. O filtrado glomerular estimado pela equação 
CKD -EPI aos 12 meses e fim de follow up foi de 57,2 ± 11,3 mL/min/1,73m2 
e 56,4 ± 13,6 mL/min/1,73m2. A complicação mais frequente no período 
imediato pós -TR foi a presença de anemia com necessidade transfusional que 
ocorreu em 8 doentes (29%). Durante os primeiros 6 meses pós -TR, 25% dos 
doentes (7) tiveram o primeiro episódio de infecção urinária, 7% (2) desen-
volveram infecção por CMV e foi detectada virémia a poliomavirus em 7% (2) 
dos doentes, ambos sem nefropatia. Durante o período de seguimento apenas 
um doente foi diagnosticado com doença neoplásica (carcinoma basocelular 
localizado). Apenas foi registado um óbito, de etiologia desconhecida, 4 meses 
pós -TR. Conclusões: Neste grupo de receptores de TR com risco imunológico 
muito elevado, o uso simultâneo de RTX e IVIG em indução teve bons resul-
tados na sobrevivência do enxerto e um bom perfil de segurança.

 PO -QU058

CONVERSÃO PARA TACROLIMUS GENÉRICO – A EXPERIÊNCIA DE UMA 
UNIDADE DE TRANSPLANTE RENAL

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

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

Introdução: O tacrolimus genérico é uma opção mais barata e provavelmente 
tão eficaz quanto a molécula original para a imunossupressão de 

manutenção (ISS) dos doentes transplantados renais (TR). Os autores 
propõem -se analisar os resultados obtidos na sua unidade após a conversão 
do fármaco original para o genérico. Material e métodos: No período entre 
Maio e Julho de 2012 todos os doentes TR sob ISS com tacrolimus molécula 
original foram convertidos para formulação genérica do mesmo fármaco, 
na dose de 1:1, mantendo sempre o mesmo fabricante. Foram analisados 
retrospectivamente os dados demográficos relativos aos TR com pelo 
menos 1 ano de transplante em Novembro de 2011, bem como a sua 
função renal estimada pela fórmula MDRD (ClCr), os níveis médios de vale 
de tacrolimus (C0) e as doses médias de tacrolimus (D) nos 6 meses 
anteriores e posteriores ao período de conversão. Foram excluídos dois 
doentes por incumprimento terapêutico conhecido. Resultados: Foram 
analisados um total de 54 doentes TR sob ISS com tacrolimus, com uma 
média de idade de 53 anos, 61% do sexo masculino, 85% raça branca e 
tempo médio de transplante 4 anos. Todos os doentes cumprem ISS 
adicional com prednisolona 5mg/dia, 76% estão sob micofenolato de 
mofetil em doses entre 500 e 2000mg/dia, 17% sob ácido micofenólico 
entre 360 e 1080mg/dia e 2% sob azatioprina. Quatro doentes tiveram 
rejeição comprovada por biópsia do enxerto antes do período em estudo. 
Nos 6 meses prévios ao período de conversão os doentes têm uma média 
de 3 avaliações analíticas por doente, com médias de C0 de 5.15mg/dL, 
de D de 0.034mg/Kg/dia, e de ClCr de 62.6mL/min. Nos 6 meses após o 
período de conversão os doentes têm uma média de 3 avaliações analíticas, 
com médias de C0 de 4.98mg/dL, D de 0.031mg/Kg/dia e ClCr 64.2mL/min. 
As diferenças nestas variáveis entre o período pré e pós conversão não 
atingiram significado estatístico. Em média a variação de ClCr pré e pós-
-período de conversão foi de +1.57mL/min. A variação média de C0 foi 
 -0.19mg/dL e de D foi 0. Não se registaram episódios de rejeição durante 
o período estudado, nem efeitos secundários significativos motivando a 
descontinuação do fármaco. Conclusão: Na nossa população não se obser-
vou variação significativa dos vales de tacrolimus, das doses de tacrolimus 
nem da função renal após a conversão para a formulação genérica. Também 
não foram observados efeitos adversos que justificassem a descontinuação 
do fármaco. Desde modo o tacrolimus genérico parece uma alternativa 
eficaz e segura nos doentes transplantados renais para imunossupressão 
de manutenção.

 PO -QU059

DOENÇA MINERAL E ÓSSEA NUM TRANSPLANTADO RENAL

Rita Birne (1); Teresa Adragão (1); Aníbal Ferreira (2); Jorge Dickson (1); Rui Silva (3); 
Patrícia Matias (1); Maria João Galvão (2); Ana Rita Martins (1); Cristina Jorge (1); André 
Weigert (1); Margarida Bruges (1); Domingos Machado (1)

(1)  Unidade de Transplantação Renal António Pina / CHLO – Hospital de Santa Cruz / 
Carnaxide / Portugal

(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Serviço de Nefrologia / Hospital Espírito Santo de Évora / Évora / Portugal

Introdução: Os autores descrevem um caso clinico que ilustra as dificuldades 
na abordagem da doença mineral e óssea numa doente com um transplante 
renal. Caso clínico: Doente submetida a transplantação renal (TR) aos 50 
anos de idade, em Out/2009. A insuficiência renal devia -se a doença 
poliquística do adulto, tendo estado em hemodiálise desde Jan/2005. Havia 
uma história arrastada de patologia herniária discal sintomática; referenciada 
a neurocirurgia, foi indicada reabilitação funcional. No período pré -TR 
apresentava PTH 108 -170 pg/ml, calcémia 8.0 a 9.9 mg/dl, fosfatémia 4.1 -7.1 
mg/dl, CaxP 35 -61(mg/dl)2, sob terapêutica apenas com quelantes do fós-
foro: sevelamer 800mg (6 a 9 comp./d) e carbonato de cálcio 1000mg (3 
a 6 comp./d). Ao 5º mês pós TR, uma osteodensitometria identificou 
osteoporose da coluna lombar e osteopénia do cólo do fémur, com den-
sidade mineral óssea, respectivamente, de 25 e 26% abaixo do valor 
normal de referência (T -score de  -2.5 e de  -2.1). Foi -lhe prescrito, por 
ginecologista, ácido alendrónico 70 mg 1x/semana. Ao 6º mês pós TR 
mantinha boa função do enxerto renal, com creatininémia de 1.1mg/dl, 
verificando -se hiperparatiroidismo moderado: PTH 220 pg/ml e calcémia 
de 11.2 mg/dl, persistentes. Foi iniciado cinacalcet, 30mg/dia. Verificou -se 
descida da calcémia para 10 -10,4 mg/dl, sem grande alteração dos valores 
da PTH (190 -210 pg/ml). Oito meses após o TR teve uma fractura pélvica 
traumática. Vinte e dois meses após o TR uma nova osteodensitometria 
revelou ligeira diminuição da massa óssea na coluna lombar e aumento 
da massa óssea no colo do fémur comparativamente com o anterior exame 
(T -score de  -2.6 e de  -1.5). Durante todo o período pós TR, a doente 
continuou a manifestar dores ósseas politópicas, que atribuía a patologia 
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degenerativa já identificada no período pré -TR. Dois anos após o TR foi 
realizada uma biópsia óssea que demonstrou osteoporose severa e doença 
óssea adinâmica (“Frozen Bone”), sem compromisso da mineralização 
óssea. A creatininémia actual é de 1.2 mg/dl. Conclusão: Este caso reforça 
os receios na utilização de bifosfonatos e calcimiméticos na população 
transplantada renal, bem como a imperiosidade, para se chegar a um 
diagnóstico correcto do processo patológico, da observação histológica 
do osso quando se pretende intervir na doença mineral e óssea destes 
doentes.

 PO -QU060

EXAME PSIQUICO DE PACIENTES INTERNADOS EM ENFERMARIAS DE PÓS 
TRANSPLANTE RENAL

Denise HMP Diniz (1); Nestor Schor (1); Camila GS Barros (1); Maria FL Zamarian (1)

(1)  Medicina -Disciplina de Nefrologia / UNIFESP  -Universidade Federal de São Paulo / 
São Paulo / Brasil

Introdução: A avaliação psicológica no contexto hospitalar inclui interação 
entre os aspectos que compõem o exame psíquico (avaliação completa 
do estado mental do paciente) e as relações do paciente com o meio. 
Objetivo: Avaliar Exame Psíquico de pacientes internados nas enfermarias 
de pós Transplante Renal. Método: Desenho de Estudo: Transversal pros-
pectivo. Local: enfermaria de Pós -Transplante Renal (Tx) do Hospital São 
Paulo. Seleção: todos pacientes internados nas enfermarias tiveram a 
mesma chance de pertencerem a pesquisa, após aceite e aplicação do 
screening com critérios de inclusão e exclusão – Critérios de inclusão: 
Estar internado na enfermaria de Transplante do Hospital São Paulo e ter 
entre 20 e 65 anos. Critérios de exclusão: Apresentar história psiquiátrica, 
estar medicado com anti depressivos ou ansiolíticos. Amaurose. Deficiência 
auditiva. Instrumentos – Protocolo de Avaliação do Serviço de Psicone-
frologia UNIFESP. Procedimentos: 1) Questionário Sócio demográfico e 
clínico. 2) Protocolo de Exame Psíquico. 3)Análise estatística. 4)Devolutiva 
para a o paciente e equipe. Resultados: Avaliamos 150 pacientes; sendo 
81 (54%) homens – com média de idade de 52 anos – e 69 (46%) mulheres 
– com média de idade de 49 anos. Constatamos que 81 (100%) pacientes 
maculinos apresentaram aparência adequada, consciência normal, orien-
tação espaço -temporal preservados, atenção espontânea e voluntária sem 
alterações, memória de fixação e evocação normal, pensamento sem alte-
rações no curso, forma e conteúdo e sensopercepção normal. 21 (26%) 
apresentaram atitude colaborante – passiva, 21 (26%) apresentaram Humor 
Hipotímico e 8 (9,9%) apresentaram alterações na motivação (deseja e 
não operacionaliza). Constatamos que 69 (100 %) mulheres não apresen-
taram alterações nos itens do exame psíquico como: aparência, atitude, 
consciência, orientação espaço – temporal, atenção espontânea, atenção 
voluntária, memória de fixação, memória de evocação, pensamento (curso, 
forma e conteúdo), sensopercepção, psicomotricidade, pragmatismo e 
crítica. Constatou -se ainda, que 43 sujeitos (62,3%) apresentaram alteração 
no humor (Humor Hipotímico) e 29 (42%) apresentaram alterações rela-
cionada a motivação/ volição (deseja e não operacionaliza). Conclusão: 
Tanto os pacientes do sexo masculino quanto os do sexo feminino apre-
sentaram alterações no Humor e no item Motivação; nos itens aparência, 
consciencia, orientação espaço -temporal, atenção espontânea e voluntária, 
memória de evocação e fixação, pensamento e sensopercepção não foram 
observadas alterações.

 PO -QU061

EXTENSÃO DA DOENÇA CORONÁRIA, EVENTOS CARDÍACOS E MORTALIDADE 
EM DOENTES AVALIADOS PARA TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Patrícia Matias (1); Ana Rita Martins (1); Luis Raposo (2); Cristina Jorge (1); André 
Weigert (1); Rita Birne (1); Margarida Bruges (1); Teresa Adragão (1); Manuel Almeida (2); 
Miguel Mendes (2); Domingos Machado (1)

(1)  Unidade de Transplantação Renal / Hospital de Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2)  Serviço de Cardiologia / Hospital de Santa Cruz / Carnaxide / Portugal

Introdução e Objectivo: A melhor estratégia para investigação e tratamento 
da doença coronária (DC) em candidatos a transplante (Tx) renal permanece 
controversa. O objectivo deste estudo foi avaliar a relação entre a gravidade 
da DC e a sua terapêutica, o status de transplantação e a sobrevida a 

médio -longo prazo em doentes com doença renal crónica (DRC) estadio 
5D em avaliação para Tx na nossa Unidade de Transplantação Renal. 
Doentes e Métodos: Entre Junho de 1996 e Janeiro de 2009, 167 doentes 
(idade média: 53.9±8.6 anos) considerados de alto risco para DC efectuaram 
angiografia coronária (CAT) como parte da sua avaliação para Tx renal. A 
população foi dividida em 3 grupos de acordo com a extensão da DC 
(definida como estenose > 50% de pelo menos 1 vaso epicárdico major): 
grupo 1 (n=74) sem estenoses significativas, grupo 2 (n=49) com doença 
de 1 vaso e grupo 3 (n=44) com doença de 2/3 vasos ou doença de 1 
vaso principal esquerdo. Resultados: Durante o período de follow -up (média 
de 37.7±23 meses após CAT; 89.8% >1 ano) 58 doentes foram transplan-
tados: 35 do grupo 1, 11 do grupo 2 e 12 do grupo 3. O aumento da 
gravidade da DC associou -se, de forma independente, com uma diminuição 
de 38% na probabilidade de receber um enxerto renal (HR: 0.62; 95% CI: 
0.43 -0.91; p=0.013). Apesar da sobrevida livre de eventos cardiovasculares 
(CV) ser significativamente superior nos doentes submetidos a Tx renal, 
verificou -se um aumento significativo dos eventos CV e da mortalidade 
com o aumento da gravidade da DC em ambos os grupos (transplantados 
vs não transplantados). A realização de intervenção coronária percutânea 
não se associou a menor taxa de eventos CV e todos os 5 enfartes agudos 
do miocárdio (EAM) peri -Tx ocorreram em doentes do grupo 3. Após 
correcção para as características basais da população e para a probabilidade 
de receber um enxerto renal, a extensão da DC (HR 2.6; 95% CI 1.5 -4.6) 
e o status de Tx renal (HR 0.28; 95% CI 0.13 -0.61) foram os únicos pre-
ditores independentes de morte ou EAM. Conclusões: A extensão da DC 
é um importante preditor da sobrevida livre de eventos CV nos doentes 
transplantados e nos candidatos a Tx renal. Apesar de uma elevada inci-
dência de síndromes coronários agudos nos doentes com DC grave sub-
metidos a Tx renal, a mortalidade total parece encontrar -se num nível 
aceitável. Não se verificou uma diferença significativa no prognóstico dos 
doentes relativamente à revascularização pré -transplante, mesmo após 
estratificação de acordo com a extensão da DC.

 PO -QU062

IMPACTO DA DIFERENÇA DE IDADES DADOR -RECEPTOR 
NA SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO RENAL E DO RECEPTOR

Clara Santos (1); Rui Costa (2); Jorge Malheiro (3); Isabel Fonseca (3); La Salete Martins (3); 
Manuela Almeida (3); Sofia Pedroso (3); Leonídio Dias (3); A. Castro Henriques (3); Joaquim 
Seabra (1); António Cabrita (3)

(1) Nefrologia / CHVNGaia / VNGaia / Portugal
(2) Nefrologia / CHTMAD / V.Real / Portugal
(3) Unidade de Transplantação Renal, Nefrologia / CHPorto / Porto / Portugal

Introdução: A influência da idade do dador ou do receptor na sobrevivência 
do enxerto e do doente tem sido maioritariamente avaliada de forma 
individual. Estudos têm demonstrado uma menor sobrevivência do enxerto 
renal associada a uma maior idade do dador. No entanto, o impacto da 
diferença de idades de um par dador -receptor na sobrevivência do enxerto 
e do doente permanece incerto. Material e Métodos: Estudo retrospetivo 
de todos os pares dador -receptor adultos de transplante renal (TR) entre 
1990 e 2010. O tempo de seguimento pós -TR foi calculado até à falência 
do enxerto, morte com enxerto funcionante ou data do último registo da 
base de dados. Dividimos a população em 3 grupos com base na diferença 
de idades entre o dador e receptor: grupo A (idade receptor -dador ≥10 
anos), grupo B (idade receptor -dador<10 anos e idade dador -receptor <10 
anos) e grupo C (idade dador -receptor ≥10 anos). Os outcomes avaliados 
foram a sobrevivência do enxerto renal censurada e a sobrevivência do 
doente. A análise da sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan-
-Meier. O impacto da variável estudada foi avaliado por uma análise 
multivariada de regressão de Cox, incluindo no modelo: idade (<40 vs ≥40) 
e sexo do receptor, tempo de diálise prévio (<36 vs ≥36meses), época do 
TR, tipo de TR, TR prévio, incompatibilidades HLA (0 -3 vs 4 -6), PRA (≤ 15 
vs >15%), hepatite B ou C, idade (< 38 vs ≥ 38) e sexo do dador, episódios 
de necrose tubular aguda (NTA) e rejeição aguda (RA) e uso de ATG na 
imunossupressão de indução. Resultados e Discussão: O estudo envolveu 
1203 pares dador -receptor, dos quais 449 foram incluídos no grupo A, 
527 no grupo B e 227 no grupo C. Em comparação com os outros grupos, 
no grupo A foi significativamente mais frequente o dador do sexo masculino 
(71% -A vs 69% -B vs 56% -C, p=0.001), o título de PRA superior a 15% 
(21% -A vs 15% -B vs 14% -C, p<0.05) e o uso de ATG (38% -A vs 30% -B vs 
30% -C, p<0.05). Os grupos foram comparáveis em relação ao sexo do 
receptor, tempo e modalidade de diálise prévia, 1º TR, incompatibilidades 
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HLA, episódios de NTA e RA. Verificámos uma sobrevivência do enxerto 
aos 5 anos significativamente superior no grupo A (96% -A vs 89% -B vs 
83% -C, p<0.0001). Não foram encontradas diferenças significativas em 
relação à sobrevivência do doente. Na análise multivariada, a diferença 
de idades <10anos (HR 1.9, p<0.01) e a idade do dador ≥10 anos em relação 
ao receptor (HR 4.4, p<0.0001) foram preditores independentes de perda 
do enxerto. Conclusões: Na nossa população, verificou -se um maior risco 
de perda do enxerto renal quando os dadores foram mais velhos que os 
receptores pelo menos 10 anos. Os nossos resultados são a favor de que 
poderá haver um benefício no outcome do TR se a seleção do par consi-
derar a idade do dador ajustada à do receptor.

 PO -QU063

INCOMPATIBILIDADES HLA NAS REJEIÇÕES DE ENXERTO RENAL 
EM DOENTES INDUZIDOS COM ANTICORPOS ANTI -RECEPTOR 
DA INTERLEUCINA -2 – A CHAVE DO SUCESSO?

Hugo Silva (1); Jorge Malheiro (1); Isabel Fonseca (1); Manuela Almeida (1); La Salete 
Martins (1); Sofia Pedroso (1); Leonídio Dias (1); Castro Henriques (1); António Cabrita (1)

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

Objectivo: Investigar o papel das incompatibilidades dos antigénios leu-
cocitários humanos (HLA) par dador -receptor como predictores de rejeição 
aguda (AR) em doentes sujeitos a um regime habitual de imunossupressão 
(IS) quádruplo com anticorpos anti -receptores da interleucina -2, micofe-
nolato de mofetil, tacrolímus e corticoesteróides. Material e métodos: 
Análise retrospectiva da incidência e predictores de AR nos primeiros 6 
meses pós -transplante, e sua influência na função do enxerto renal ao 1 
ano e sobrevida a longo prazo, numa cohort de 255 doentes transplantados 
tratados com um regime de IS quádruplo, entre 2004 -2010. O diagnóstico 
de AR foi clínico e/ou histológico e todos os doentes foram tratados. Os 
predictores de AR foram analisados por um modelo de regressão logística 
(variáveis: sexo do receptor, PRA>15%, 2º transplante, número de incom-
patibilidades HLA). Outros três modelos de regressão logística foram cons-
truídos, idênticos ao anterior, mas considerando separadamente cada um 
dos locus HLA ( -A,  -B,  -DR). Os predictores de função renal ao 1 ano 
(estimada pela fórmula MRDR -4 IDMS) foram analisados por um modelo 
de regressão linear. A sobrevivência do enxerto renal foi calculada pelo 
método de Kaplan -Meier.

Tabela 1

População estudada

Total Sem AR Com AR Valor p

Idade do receptor (média) 46.3 46.5 44.8 0.48

Receptores masculinos (%) 62.2 64.3 46.7 0.06

2º Transplante (%) 13.3 11.6 26.7 0.02

PRA>15% 10.2 8.9 20.0 0.06

Atraso na função do enxerto (%) 19.2 19.1 20.0 0.91

Número de incompatibilidades HLA (média) 3.5 3.4 4.2 0.01

Número de incompatibilidades HLA -A (média) 1.3 1.3 1.4 0.451

Número de incompatibilidades HLA -B (média) 1.3 1.2 1.5 0.006

Número de incompatibilidades HLA -DR (média) 0.9 0.9 1.3 0.004

Função do enxerto ao 1 ano (mL/min) (média) 58.0 59.1 49.9 0.02

Tempo de seguimento (anos) (média) 3.1 3.1 3.1 0.77

Resultados: Trinta (11,8%) doentes foram tratados para AR nos primeiros 
6 meses pós -transplante. [tabela 1]O número de incompatibilidades HLA 
foi o único factor predictor independente de AR (OR 1.48 por cada incom-
patibilidade HLA, p=0.011). Nos modelos construídos considerando sepa-
radamente cada um dos locus HLA, o número de incompatibilidades nos 
loci HLA -A e –B não foram predictores independentes de AR; pelo contrário, 
o número de incompatibilidades no locus HLA -DR foi predictor significativo 
de AR (OR 1.98 por cada incompatibilidade HLA -DR, p=0.014). Rejeição 
aguda e atraso na função do enxerto foram predictores independentes da 
função do enxerto ao 1 ano (coeficiente B= -9,67, p=0.014 e 7,84, 
p=0.015espectivamente). Encontrámos uma associação entre AR e redução 
da sobrevivência do enxerto morte -censurada (97% e 96% em doentes 

sem AR e 92 e 85% em doentes com AR ao 3º e 5º anos pós -transplante, 
p=0,195). Conclusão: A incidência de AR foi baixa. Contudo, as incompa-
tibilidades HLA, nomeadamente no locus HLA -DR, continuam a ser um 
importante predictor de AR, com um impacto negativo na função do enxerto. 
A correspondência dador -receptor dos antigénios HLA permanece um ins-
trumento importante na optimização dos resultados da transplantação 
renal.

 PO -QU064

INFILTRADO PULMONAR NUM TRANSPLANTADO RENAL – INFECÇÃO 
OU IATROGENIA?

Raquel Chorão (1); André Fragoso (2); Hernâni Gonçalves (3); Patrícia Matias (6); Rita 
Birne (6); Cristina Jorge (6); André Weigert (6); Teresa Adragão (6); Margarida Bruges (6); 
Helena Lucas (4); Tiago Saldanha (5); Domingos Machado (6)

(1)  Nefrologia / Unidade Local de Saúde de Castelo Branco / Castelo Branco / Portugal
(2)  Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal
(3)  Nefrologia / Centro Hospitalar Médio Tejo / Torres Novas / Portugal
(4)  Pneumologia / CHLO – Hospital Egas Moniz / Lisboa / Portugal
(5)  Radiologia / CHLO – Hospital Santa Cruz / Lisboa / Portugal
(6)  Nefrologia / CHLO – Hospital Santa Cruz / Lisboa / Portugal

Um insuficiente renal de 58 anos, após 7 anos em diálise peritoneal, foi 
transplantado com um rim de dador cadáver com 3 incompatibilidades 
HLA. Inicialmente imunossuprimido com tacrolimus, MMF e prednisona, 
sendo posteriormente substituído tacrolimus por everolimus, nunca teve 
creatininémias inferiores a 2.5 mg/dl. Aos 17 meses pós -transplantação, 
foi internado por febre alta (40°C) e tosse; nunca apresentou leucocitose 
e a PCR máxima foi de 8.6 mg/dl. Embora a radiografia de tórax não 
apresentasse alterações, a TAC pulmonar demonstrou densificações em 
vidro despolido com predomínio nos lobos inferiores. A antibioterapia 
inicial e empírica com cefuroxime não foi eficaz. Apesar da ausência de 
positividade nos exames microbiológicos, incluindo exame directo e cultural 
para micobactérias, foi decidido iniciar anti -bacilares (isoniazida, rifampicina 
e pirazinamida), obtendo -se melhoria da sintomatologia. Ao fim de 6 meses 
estes fármacos foram suspensos, voltando a surgir o quadro inicial descrito; 
radiologicamente havia infiltrado no lobo inferior esquerdo. Foi reiniciada 
a terapêutica anti -bacilar, agora com etambutol, isoniazida, rifampicina e 
pirazinamida. Houve melhoria rápida dos quadros sintomático e radiológico. 
A terapêutica só foi suspensa após 9 meses mas, passados 2 meses, 
repetiu -se a febre e voltou a surgir o infiltrado no lobo inferior esquerdo. 
Uma vez mais, os exames bacteriológicos e micobacteriológicos foram 
negativos, incluindo em produtos colhidos por broncofibroscopia. Em todo 
o decurso da doença nunca se documentou leucocitose e a PCR máxima 
foi de 8.8 mg/dl; a função do enxerto foi oscilante, com creatininémia 
máxima de 3.8 mg/dl. Após reavaliação das alterações da TC do tórax, foi 
admitido tratar -se de um quadro de Pneumonia Organizada com Bronquiolite 
Obliterativa (BOOP). Prescreveu -se prednisona 60 mg/dia e substituiu -se 
everolimus por ciclosporina. Observou -se resolução das queixas ao final 
de uma semana. Os casos de BOOP em transplantados renais têm sido 
descritos como secundários a agentes infecciosos ou a imunossupressores, 
nomeadamente inibidores da m -TOR; o diagnóstico é sobretudo de exclusão, 
embora os achados radiológicos, sobretudo da TC torácica, e histológicos 
sejam sugestivos. A avaliação continuada deste caso permitir -nos -á con-
firmar – ou infirmar – o actual diagnóstico.

 PO -SE001

DIÁLISE PERITONEAL NO TRATAMENTO DA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA

Ana Farinha (1); Cristina Cândido (1); José Assunção (1); Lúcia Parreira (1); José Vinhas (1)

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

A insuficiência cardíaca (IC) é uma importante causa de morbi -mortalidade 
e de hospitalização em países desenvolvidos. Os casos refratários ao trata-
mento convencional com diuréticos e inotrópicos representam um desafio 
particularmente difícil. A ultrafiltração por técnicas extracorporais assumiu 
um papel primordial na fase aguda ou que se complica com agravamento 
da função renal, no entanto, por questões logísticas, elevados custos e 
resultados insatisfatórios não é frequentemente utilizada nas situações 
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crónicas. A diálise peritoneal (DP) é uma técnica substitutiva da função renal 
que pela sua capacidade de ultrafiltração tem sido aplicada na insuciência 
cardíaca congestiva refratária. Descreve -se o caso de uma mulher de 59 anos, 
com antecedentes de dislipidémia, hipertensão arterial, diabetes de tipo 2 
insulinotratada, nefropatia diabética em estadio 4, e uma miocardiopatia 
dilatada de etiologia não determinada (Ecocardiograma transtorácico: hipo-
cinésia global, FE 34%, PSAP 60mmHg; Cateterismo cardíaco sem evidência 
de doença coronária) com seis hospitalizações em oito meses (Setembro 
2010 a Maio 2011) por IC descompensada (tendo no penúltimo realizado 
levosimendan), sem factores desencadeantes óbvios (arritmia, infecção, não 
adesão terapêutica). Desenvolveu um síndrome cardio -renal pelo que foi 
proposto início de DP, que a doente aceitou, tendo -se colocado cateter de 
Tenckhoff e iniciado a técnica em Junho 2011diálise peritoneal (DP) com 
instilação e permanência noturna de solução com Icodextrina. Desde então 
apresentou melhoria da classe funcional NYHA IV para II e da função renal 
(creatinina 3,4 –> 2.7mg/dL) apesar de ecograficamente se manter sobreponível. 
Não voltou a ser internada por IC durante o ano e meio de follow up. Apesar 
de não haver ainda estudos aleatorizados com número significativo de doentes 
comparando a DP com terapêutica médica otimizada, as séries publicadas 
descrevem um papel relevante da diálise peritoneal no controlo dos sintomas 
congestivos da IC refratária com diminuição das hospitalizações, recuperação 
da classe funcional e melhoria da qualidade de vida. Estes dados necessitam 
de ser confirmados por estudos aleatorizados de qualidade.

 PO -SE002

DIÁLISE PERITONEAL: OPÇÃO EM DOENTES COM PROBLEMAS 
DE ACESSO VASCULAR?

Cristina Silva (1); Cristina Pinto Abreu (2); Sofia Jorge (2); Nuno Afonso (1); Armando 
Carreira (1); Mário Campos (1); António Gomes Costa (2)

(1) Serviço de Nefrologia / CHUC – Hospital Geral / Coimbra / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / CHLN E.P.E. / Lisboa / Portugal

Segundo o conceito de cuidados integrados, a hemodiálise (HD) e diálise 
peritoneal (DP) são consideradas modalidades complementares de terapia 
substitutiva da função renal e, devem ser usadas de forma a rentabilizar os 
benefícios e minimizar as desvantagens de cada uma. A escolha da DP, como 
modalidade primária ou secundária, devido a problemas de acesso vascular 
é uma realidade. O objectivo do estudo foi avaliar as características clínicas 
e da DP, bem como o outcome em doentes tratados com DP por problemas 
de acesso vascular. Neste estudo de coorte retrospectivo, analisámos 75 
doentes do programa de DP do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, entre 
Janeiro e Dezembro 2011. Os dados foram recolhidos no período final do 
estudo. Definimos 2 grupos, I e II, de pacientes sem e com problemas de 
acesso vascular, respectivamente. Incluímos no sub -grupo “provenientes de 
HD” todos os doentes com HD prévia > 3 meses consecutivos. Na análise 
do outcome sobrevida da terapia DP, foram excluídas as saídas por morte, 
transplante renal (excepto se transplante super -urgente) ou recuperação da 
função renal (RFR). Os pacientes com problemas de acesso vascular, 18.7% 

(n=14), eram maioritariamente de raça negra e provenientes de HD, com 
diurese e função renal residual baixas, dado período prévio prolongado em 
HD (tabela 1). No grupo II, os parâmetros de adequação dialítica afiguraram -se 
inferiores apesar de DPA de alta dose (tabela 2), enquanto analiticamente 
apenas a albuminémia registou desigualdade (3.7g/dL ± 0.3 vs 3.9g/dL ± 0.5, 
p=0.043). Em análise multivariada, as características clínicas, dialíticas e 
analíticas não obtiveram diferença estatística. A incidência de episódios de 
infecção do orifício de saída/doente.ano (0.7 vs 0.242, p <0.001) e de peri-
tonite/doente.ano (0.8 vs 0.236, p <0.001) foram superiores neste grupo, bem 
como o número de internamentos/doente.ano (2.4 vs 0.38, p <0.001). Durante 
o tempo do estudo verificou -se 1 óbito, foram realizados 7 transplantes renais 
(2 super -urgentes no grupo II), 10 doentes transitaram para HD, 4 apresen-
taram RFR e, os restantes 53 permaneceram em DP (tabela 3). A sobrevida 
da terapia DP não diferiu significativamente entre os grupos (p> 0.05 pelo 
método Kaplan–Meier e regressão Cox). Apesar de maior morbilidade e pior 
adequação dialítica, a mortalidade e a sobrevida da DP foram similares em 
doentes com e sem problemas de acesso vascular, pelo que concluímos que 
a DP, neste grupo de pacientes, é uma alternativa a considerar.

 PO -SE003

DISFUNÇÃO SEXUAL NO HOMEM E NA MULHER EM DIÁLISE PERITONEAL: 
CO -RELAÇÃO COM FATORES METABÓLICOS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
DE VIDA

Pedro Azevedo (1); Olívia Santos (1); Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); 
Anabela Rodrigues (1)

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

Introduçâo: O doente renal crónico (DRC) em diálise peritoneal (DP) 
enfrenta desafios múltiplos em diferentes aspectos do quotidiano: físicos, 

Tabela 1

Características dos doentes

Grupo I 
(n=61)

Grupo II 
(n=14)

P

Idade (anos; média ± desvio padrão) 54 ± 18.7 44 ± 19 NS

Sexo masculino (%) 63.9 64.3 NS

Raça negra (%) 8.2 64.3 <0.001

Índice massa corporal (média ± desvio padrão) 24.9 ± 4 23.2 ± 3.8 NS

Índice comorbilidade Charlson (mediana e 
amplitude interquartil)

2 (2 a 4) 3 (2 a 3.25) NS

Diabetes (%) 14.8 0 NS

Proveniência (%)

 - DP primária 82 14.3 <0.001

 - Transplante renal 6.6 7.1 NS

 - HD 11.5 78.6 <0.001

Tempo em HD (meses; média ± desvio padrão) 6.3 ± 5.2 58.7 ± 38.4 0.002

Anúria (%) 14.8 50 0.004

Tabela 2

Características da DP e parâmetros de adequação dialítica

Grupo I 
(n=61)

Grupo II 
(n=14)

P

DPCA/ DPA (%) 11.5/ 88.5 21.4/ 78.6 NS/ NS

DPA de alta dose (%) 20.4 63.6 0.003

Soluções DP hipertónicas/ Icodextrina (%) 1.6/ 78.7 7.1/ 93 NS/ NS

D/P Creatinina às 4h (média ± desvio 

padrão)
0.72 ± 0.1 0.73 ± 0.06 NS

Ultrafiltração total/dia 

(L; média ± desvio padrão)
1.7 ± 0.6 1.3 ± 0.5 0.043

Clearance Creatinina renal (L/semana/ 

1.73 m2; média ± desvio padrão)
47.3 ± 34 21.6 ± 26 0.013

Clearance Creatinina peritoneal (L/

semana/ 1.73 m2; média ± desvio padrão)
36.5 ± 14.5 40.5 ± 12.3 NS

Clearance Creatinina total (L/semana/ 

1.73 m2; média ± desvio padrão)
83.8 ± 27.6 62 ± 1.9 0.009

Kt/V total semanal (média ± desvio 

padrão)
2.4 ± 0.4 2.1 ± 0.4 0.049

nPCR (média ± desvio padrão) 1 ± 0.2 0.96 ± 0.2 NS

Tabela 3

Saídas de DP durante o período do estudo

Grupo I 
(n=20)

Grupo II 
(n=2)

P

Transplante renal (n) 5 2 NS

HD (n) 10 0 NS

Recuperação da função renal (n) 4 0 NS

Morte (n) 1 0 NS
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psicológicos e sociais. Embora sejam várias as condições que afectam 
a função sexual do doente em DP, existem poucos estudos que realizam 
uma abordagem holística. Este estudo transversal tem como objetivo 
avaliar a disfunção sexual e as suas potenciais causas no doente em 
DP. Métodos: Todos os DRC em DP do nosso Centro foram convidados 
a preencher os seguintes questionários: o Índice Internacional de Função 
Eréctil (IIEF) para os homens e o Índice de Função Sexual Feminino 
(IFSF) para as mulheres. Ambos os grupos responderam ao Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS), para avaliar a prevalência de 
depressão e ansiedade e o EQ5D (Euroqol) para avaliar a qualidade de 
vida. Foram colhidas variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais 
(incluindo hormonas sexuais e zinco) e relacionadas com a técnica de 
DP. Resultados: Foram avaliados 57 DRC em DP (50,9% do sexo mas-
culino), com idade média 53,9 ± 15,7 anos e 27,6% com diabetes. A 
disfunção sexual foi diagnosticada em 54,4% dos doentes, os quais 
eram mais velhos (p = 0,029), apresentavam valores inferiores de PTH 
e albumina sérica (p = 0,042), menor score EQ5D (p = 0,012) e sem 
diferença significativa no score de depressão. Nos doentes do sexo 
masculino identificou -se a associação entre factores metabólicos e 
disfunção sexual, nomeadamente: diabetes (p = 0,005; KWT), hipercal-
cemia (p = 0,038 MWT), níveis inferiores de PTH (p = 0,014 MWT) e 
de testosterona (p = 0,002 MWT). O score EQ5D não teve relação 
estatisticamente significativa com o score IIEF. Por outro lado, nas 
doentes do sexo feminino, a disfunção sexual associou -se a um pior 
índice de qualidade de vida (p = 0,012), bem como a piores parâmetros 
nutricionais, tais como albumina e nPCR. O tempo em DP, a história 
de internamentos prévios e episódios de peritonite não se associaram 
com a disfunção sexual masculina ou feminina, de um modo significativo. 
Conclusões: A disfunção sexual é altamente prevalente no DRC em DP, 
com profundo impacto na sua qualidade de vida. Foram encontradas 
diferenças entre os dois géneros, apontando para distintos fatores de 
risco, modificáveis. Estas questões devem ser abordadas de uma forma 
abrangente e integrada, na busca de uma melhor reabilitação do DRC 
em DP.

 PO -SE004

EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN NON -DIABETIC 
PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS WITH AND WITHOUT EXTRASKELETAL 
CALCIFICATIONS

Marta Neves (1); Luís Rodrigues (1); Susana Machado (1); Andreia Borges (1); Helena 
Sá (1); Mário Campos (1)

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

Introduction and aims: Cardiovascular (CV) disease is the major cause 
of mortality in patients on peritoneal dialysis (PD). The present study 
aims to compare PD patients with and without extraskeletal (ES) 
calcifications with regards to traditional and non -traditional risk factors 
for CV disease. Methods: We performed a prospective observational 
study of prevalent PD patients at our PD unit on 31 August 2011. We 
collected demographic data history of CV disease and risk factors PD 
data and residual renal function. Clinical and laboratorial data were 
collected at baseline 1 3 6 and 12 months. Image studies (echocar-
diogram and simple X -ray of hands and pelvis) were performed at 
start and end of follow -up period. The study enrolled 29 patients; 
six patients were excluded (3 received a kidney transplant 2 were 
transferred to haemodialysis and one died). The remaining 23 patients 
were divided into 2 groups for comparisons and multivariate analysis: 
without ES calcifications (group 1; n=12) and with ES calcifications 
(group 2; n=11). Mean follow -up period was 14.4±3.0 months. Results: 
Most patients (65.2%) were male with a mean age of 51.8±16.9 years 
on PD for 22.9±23.4 months (mostly automated PD). Almost all 
patients were hypertensive (91.3%) 43.5% were overweight and 17.4% 
were active smokers. CV disease was present in 6 patients at the 
beginning of the study. Results of univariate analysis at baseline are 
shown in the table. On multivariate analysis only lower serum albumin 
remained as an independent risk factor for ES calcifications. Conclu-
sions: Lower serum albumin was an independent risk factor for ES 
calcifications in our population. There appears to be a trend relating 
to other CV risk factors however a larger cohort would be necessary 
to study their impact on ES calcifications and long -term CV 
disease.

Tabela

Results at Baseline

 Risk Factors
 Group 1 
(n=12)

 Group 2 
(n=11)

 P

 Male gender  8  7  NS

 Age (years)  41.6±14.3  62.8±11.9  0.001

 Charlson Comorbidity Index  2.7±0.8  4.4±1.4  0.001

 Number of anti -hypertensives  2.4±1.5  2.4±1.1  NS

 Haemoglobin (gjdl)  12.0±1.6  12.3±1.9  NS

 Use of erythropoietin stimulating agents (ESAs)  9  11  NS

 Total cholesterol (mgjdl)  184.4±54.1  180.5±37.4  NS

 Triglycerides (mgjdl)  257.0±274.0  139.1±54.0  NS

 Lipoprotein (a) (mgjdl)  53.5±38.5  99.8±65.1  NS

 Homocystein (umoljl)  21.1±5.2  18.0±6.2  NS

 Brain natriuretic peptide (pgjml)  76.9±103.5  54.5±13.3  NS

 Glycaemia (mgjdl)  92.8±20.4  99.6±18.0  NS

 C -reactive protein (mgjdl)  0.44±0.36  1.49±1.89  NS

 Albumin (gjdl)  3.97±0.29  3.57±0.40  0.013

 Calcium -phosphate product (mg2jdl2)  47.4±15.0  43.5±11.1  NS

 Anuric patients  2  4  NS

 Creatinine clearance (lj1.73jweek)  112±50  103±43  NS

 Total weekly KtjV  2.47±0.59  2.29±0.39  NS

 Residual renal function (mljmin)  5.64±4.20  4.40±3.49  NS 

 PO -SE005

HEMOPERITONEU EM DIÁLISE PERITONEAL: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Raquel Vaz (1); Carla Santos -Araújo (1); Ana Oliveira (1); Ana Beco (1); Francisca Barros (1); 
Manuel Pestana (1)

(1) Serviço Nefrologia / Centro Hospitalar S João / Porto / Portugal

Introdução: O hemoperitoneu (HP) é uma das complicações da diálise 
peritoneal (DP) que mais assusta os doentes e que mais problemas de 
diagnóstico diferencial coloca. De facto, o catéter peritoneal confere uma 
“janela para o peritoneu” permitindo o diagnóstico de patologias de outra 
forma silenciosas. Métodos: Foram avaliados os episódios de HP da nossa 
unidade de DP a partir dos registos clínicos e caracterizadas as variáveis 
demográficas, história medicamentosa, etiologia do HP e prognóstico. 
Foram também discriminados os exames complementares usados para o 
diagnóstico e avaliada a sua utilidade. Resultados: Identificamos 22 doen-
tes com pelo menos um episódio de HP, que foi recorrente em 68,2%. 
45.5% eram mulheres, 70% das quais pré -menopausicas. As mulheres 
tiveram mais frequentemente HP recorrentes (80% vs 58%). Em média, 
o tempo em DP até ao HP foi de 6.4 meses e o tempo total em técnica 
de 25.6 meses. Nas 7 mulheres ainda menstruadas o HP foi associado 
ao cataménio e/ou à ovulação e em 6 delas os episódios eram ciclicos. 
Em 5 doentes o HP foi associado a procedimentos invasivos, como cirurgias 
laparoscópicas, biópsia hepática e toracocentese. Verificou -se um caso 
de HP por hemorragia de quisto renal. Foi diagnosticado um caso de 
hepatocarcinoma a partir do estudo de HP recorrente num homem de 70 
anos, sem infeção por vírus hepatotrófico. Em 9 episódios de HP a origem 
da hemorragia não foi identificada, sendo que 4 doentes estavam medi-
cados com antiagregante plaquetário e 2 com hipocoagulante. Na maioria 
das vezes o HP foi assintomático ou com dor abdominal ligeira. Apenas 
um doente teve abdómen agudo com origem numa lesão vascular no 
pós -operatório imediato de lise de bridas por via laparoscópica. Não se 
verificou nenhum caso de peritonite, nomeadamente tuberculosa, tendo 
sido feita a pesquisa de Mycobacterium em 10 doentes. Foi feita a pesquisa 
de células neoplásicas em 5 doentes e foi negativa, incluindo no doente 
com hepatocarcinoma. Apenas um doente faleceu no contexto imediato 
ao HP: tratava -se de uma hérnia incisional encarcerada em que o HP foi 
discreto. Outros 3 doentes faleceram durante o follow -up por progressão 
de hepatocarcinoma, sépsis respiratória e morte súbita. 14 dos 22 doentes 
permaneceram em DP, 1 foi transplantado e 3 foram convertidos em 
hemodiálise. Discussão: Apesar de benigno na maioria dos casos, o HP 
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é um problema relevante em DP, e mesmo quando a hemorragia é discreta, 
pode refletir patologia abdominal ou retroperitoneal grave que não deve 
ser descurada, incluindo a peritonite esclerosante. A abordagem deve ter 
em conta estas etiologias e o doente deve sujeito a um protocolo de 
estudo, nomeadamente com exame de imagem. Pelo contrário, a pesquisa 
de células neoplásicas parece ser pouco importante, tendo em conta o 
custo -benefício. Embora pouco estudado, o prognóstico dos doentes com 
HP recorrente não parece ser distinto dos restantes doentes em DP no 
que diz respeito ao risco de peritonite, sobrevida em técnica ou falência 
de ultrafiltração.

 PO -SE006

O IMPACTO DOS PRIMEIROS 12 MESES DE DIÁLISE PERITONEAL 
NO CONTROLO METABÓLICO – ESTUDO PROSPECTIVO

Fernando Caeiro (1); Carina Ferreira (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando Nolasco (1)

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

A diálise peritoneal (DP) é uma boa opção terapêutica para os doentes 
com doença renal crónica terminal. Confere vantagem de sobrevida nos 
primeiros 2 a 4 anos, contribui para a poupança de património vascular, 
preserva a função renal residual além de possibilitar uma clearence contínua 
com melhor remoção de médias moléculas. No entanto, as maiores com-
plicações associadas a esta técnica são a malnutrição, obesidade, dislipi-
démia, hiperinsulinémia, com consequente síndrome metabólico e infla-
mação. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações metabólicas 
ocorridas durante o 1º ano de DP nos nossos doentes e tentar correlacioná-
-las com a carga de glicose efetuada. Estudámos de forma prospetiva uma 
população de 19 caucasianos, não diabéticos durante os primeiros 12 
meses de DP. A idade média era de 55.3±16 anos, 57.9% eram do género 
masculino. A carga média da glicose ao fim de 12 meses em DP era de 
52.06±17.72 Kg e a mediana de 46.14 Kg. À entrada no programa de DP 
o peso médio era de 70.9±12.1 Kg e o IMC médio de 25.8±4.1. A esteatose 
hepática estava inicialmente presente em 5.3% dos indivíduos mas no 
final observava -se em 10.5%. Nenhum doente revelava hipertrofia VE (HTVE) 
no primeiro ecocardiograma mas no final dos 12M 5.3% dos doentes 
apresentavam -na. No início do estudo o perfil metabólico era: HgA1c 
5.4±0.4%; Glicose jejum 89±15.9 mg/dl; Colesterol Total (CT) 182.6±54 mg/
dl, LDL 102.8±30.8 mg/dl, HDL 46.6±11.3 mg/dl; Triglicéridos (TG) 141.8±64.7 
mg/dl; ácido úrico 6.5±1.4 mg/dl;. a PCR média era de 0.8±0.6 mg/dl e a 
Albuminémia (alb) 3.8±0.5 g/dl. Após 12M observava -se uma subida do 
peso (70.9±12.1 > 75.1±13.5) e do IMC (25.8±4.1 > 27.5±5.2), ambos de 
forma significativa (p=0.001). A glicémia, a HgA1c, os níveis de CT, LDL, 
HDL e o ácido úrico mantiveram os seus valores. Houve um aumento dos 
TG (141.8±64.7>175.9±77) sem significância estatística (p=0.07). Também 
não se verificaram alterações da Alb ou da PCR. Dividindo a população 
em 2 grupos de acordo com a mediana de Kg açúcar acumulados após 
12M (Grupo A: n=9 <46.14 kg; Grupo B: n=6 > 46.14 kg), houve uma 
associação positiva com os Kg totais (grupo B) e o aumento do peso 
(p=0.01), mas não com IMC. Também não se observou associação entre 
níveis glicose, HgA1c, TG, LDL, HDL, ácido úrico, PCR ou alb e a quantidade 
de glicose efetuada no final do estudo. Houve no entanto, uma tendência 
para a hipercolesterolémia no grupo B (p=0.05). A DP, particularmente 
quando se efectua uma carga de glicose elevada, parece estar envolvida 
no aparecimento de factores de risco cardiovasculares. Uma extensão 
temporal deste estudo poderá elucidar melhor este pressuposto e a sua 
associação a eventos cardiovasculares.

 PO -SE007

PANTOEIA SPP

Ricardo Vizinho (1); Ana Martins (1); Teresa Marques (2); Patrícia Branco (1); Augusta 
Gaspar (1); José Diogo Barata (1)

(1)  Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz, Centro Hosp. Lisboa Ocidental / Car-
naxide / Portugal

(2)  Microbiologia / Hospital Egas Moniz, Centro Hosp. Lisboa Ocidental / Lisboa / 
Portugal

A Pantoea é uma bactéria Gram -negativa, Enterobacteriacea, ubiqui-
tária, tipicamente encontrada em plantas e flores, como rosas, em 

vegetais e também documentada na cavidade oral e fezes de animais 
e humanos. Descrevemos três casos de peritonite a Pantoea spp em 
doentes em programa regular de diálise peritoneal. Este não é um 
agente frequente de peritonite mas poderá também ser subdiagnos-
ticado, fruto do seu descrito lento crescimento em meios de cultura. 
O grau de suspeição deve ser mais elevado quando há factores de 
risco conhecidos, especialmente na ausência de via de contaminação 
típica. O período de incubação parece ser curto, geralmente decorrendo 
menos de 48 horas desde a contaminação até ao início da sintoma-
tologia. Nos três casos, o doente ou o seu cuidador exerciam actividade 
regular de jardinagem, e a apresentação clínica, incluindo citologia 
do líquido peritoneal, era típica de peritonite. Todos os doentes 
iniciaram protocolo antibiótico da unidade. O exame bacteriológico 
do líquido peritoneal, em meio Bactalert, veio a permitir o diagnóstico 
por isolamento da bactéria. Procedemos a alteração de antibioterapia 
em curso com associação de ciprofloxacina nos três casos, no primeiro 
empiricamente e nos subsequentes de acordo com teste de sensibi-
lidade antibiótica. Tal como descrito em outros casos publicados, 
documentou -se boa resposta clínica após 14 dias de antibioterapia e 
não parece ter havido repercussão desfavorável na técnica de diálise 
peritoneal.

 PO -SE008

PARICALCITOL ORAL EM DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL

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

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

Introdução: O paricalcitol foi recentemente aprovado para tratamento 
do hiperparatiroidismo secundário em doentes em diálise peritoneal 
(DP). Trata -se de um sub -grupo de doentes nos quais os benefícios 
desta terapêutica ainda foram pouco estudados. Métodos: Avaliaram -se 
retrospectivamente, neste trabalho, a evolução dos marcadores bioquí-
micos associados a doença mineral óssea em doentes em DP que 
iniciaram terapêutica com paricalcitol oral. A análise estatística foi 
realizada com auxílio do software IBM SPSS, sendo considerado como 
estatisticamente significativo p < 0,05. Resultados: Foram incluídos 14 
doentes com hiperparatiroidismo secundário que iniciaram tratamento 
com paricalcitol oral, 57,1% do sexo masculino, com idade média de 
54 ± 15 anos e com um tempo médio de técnica de 41 ± 28 meses. O 
tempo de seguimento após início de paricalcitol foi de 8,2 ± 5,9 meses 
(mín – 2 meses; máx – 19 meses). Basalmente, os doentes apresentavam 
Hemoglobina 11,6 ± 1,9 g/dL, Cálcio 8,4 ± 0,8 mg/dL, Fósforo 4,6 ± 0,9 
mg/dL e PTH 604,1 ± 196,8 pg/mL. 57% estava medicado com quelantes 
do fósforo e com calcimimético. A dose média de paricalcitol utilizada 
foi de 0,92 ± 0,57 ug/dia. A introdução deste fármaco não alterou 
significativamente os valores de PTH (604,1 ± 196,8 vs 687,9 ± 355,8, 
p -0,49), Cálcio (8,4±0,8 mg/dL vs 8,5±0,8, p -0,26) e Fósforo (4,6 ± 0,9 
vs 5,2 ± 0,8, p -0,06) médios em relação aos níveis basais. Os níveis 
de hemoglobina também se mantiveram estáveis (11,6 ± 1,9 vs 11,2 ± 
1,4, p -0,35). Conclusão: Uma experiência ainda reduzida na utilização 
de paricalcitol em doentes em DP não permite ainda retirar conclusões 
inequívocas. Destaca -se, no entanto, a segurança da sua utilização 
neste grupo de doentes em que não se verificou hipercalcémia nem 
hiperfosfatémia significativas.

 PO -SE009

PERITONITE AGUDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE RELACIONADA COM 
A DIÁLISE PERITONEAL (DP) – A PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Tiago Assis Pereira (1); Ana Martins (1); Ricardo Vizinho (1); Patrícia Branco (1); Teresa 
Marques (1); Augusta Gaspar (1); Elisabete Costa (1); Sara Lobo (1); José Diogo Barata (1)

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

Nos doentes em DP, as peritonites e infeções relacionadas com o 
cateter são geralmente secundárias a agentes da flora comensal e 
menos frequentemente a bactérias Gram negativas e continuam a ser 
uma das complicações mais graves que condicionam a morbimortali-
dade e a falência da técnica. São apresentados dois casos clínicos, 
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referentes a doentes em DP que apresentaram peritonite a um agente 
pouco comum, Streptococcus pneumoniae, quadro concomitante ou 
subsequente a infeção respiratória pelo mesmo agente. Caso clínico 
1: Homem de 55 anos, com provável nefroangioesclerose hipertensiva 
em programa de DP há 5 anos. Caracterizava -se por ter tido em média 
2 peritonites/ano, tendo já sido submetido a substituição de cateter. 
Iniciou novo episódio de peritonite com febre, dor abdominal, vómitos 
e líquido peritoneal turvo. Anteriormente tinha apresentado infeção 
respiratória alta tratada de modo conservador. Analiticamente tinha 
Hb 9.0 g/dL e proteína C reactiva (PCR) 8.3 mg/dL, sem leucocitose. 
Em relação ao líquido peritoneal, salientava -se pleocitose com 4.500 
células com predomínio de polimorfonucleares (>95%). Foi iniciada 
antibioterapia empírica com Cefazolina e Ceftazidima intra -peritoneais 
(IP) durante 14 dias, com boa resposta clínico -laboratorial, com estudo 
microbiológico a revelar -se negativo no exame cultural mas com cres-
cimento de cocos Gram + no exame direto. Teve recidiva precoce do 
quadro com a mesma caraterização clínica, sem leucocitose e PCR 7.7 
mg/dL; líquido peritoneal com 6.090 leucócitos (86% neutrófilos) e 
novamente cultura negativa. A antibioterápia foi alterada para Van-
comicina e Gentamicina IP durante 14 dias com resposta favorável. A 
posteriori, foi conhecido o resultado do estudo de identificação mole-
cular da primeira cultura – Streptococcus pneumoniae. Caso clínico 
2: Doente do sexo masculino, 41 anos, fumador, em programa de DP 
há 2 meses, por refluxo vesico -ureteral. Iniciou quadro de aparente 
infecção respiratória alta tendo efetuado azitromicina. Após duas 
semanas é internado por pneumonia lobar direita e dor abdominal, 
diarreia, líquido peritoneal turvo. Analiticamente tinha anemia de 7.4 
g/dL, leucocitose (18.000) com neutrofilia e PCR 29.6 mg/dL; o líquido 
peritoneal tinha 32.620 células (93 % neutrófilos). Das culturas efe-
tuadas isolou -se apenas streptococcus pneumoniae no liquido peri-
toneal. O doente foi medicado inicialmente com levofloxacina endo-
venosa e cefazolina + ceftazidima IP fazendo depois ampicilina IP 14 
dias com resolução completa do quadro infeccioso. Na revisão 

bibliográfica só encontrámos a referência a dois casos de peritonite 
pneumocócica em doentes em DP, reforçando a singularidade dos 
nossos casos. As particularidades dos casos apresentados são a sua 
relação com quadros respiratórios e a provável disseminação hema-
tológica para a causa da peritonite.

 PO -SE010

PERITONITES A BACTÉRIAS POUCO FREQUENTES EM DOENTES 
EM DIÁLISE PERITONEAL

Ana Farinha (1); Cristina Cândido (1); José Assunção (1); Álvaro Vaz (1); José Vinhas (1)

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

Introdução: A peritonite é uma das complicações mais comuns da diálise 
peritoneal. Os agentes mais frequentes têm sido amplamente descritos e 
estudados, mas os agentes incomuns apenas ocasionalmente são relatados 
em case reports. Material e Métodos: Descrevemos a casuística de bactérias 
pouco frequentes que causaram peritonite nos nossos doentes em diálise 
peritoneal, entre 1998 e 2012. Foram consideradas bactérias pouco fre-
quentes as que, durante o período de observação, foram a causa de dois 
ou menos episódios de peritonite. Resultados: Neste período de 15 anos, 
registámos 188 peritonites em 118 pacientes (0,64 episódios/doente/ano). 
Quinze episódios foram causados por 12 bactérias pouco comuns (0.08 
episódio/doente/ano). A terapêutica foi dirigida por antibiograma em todos 
os casos mas em dois deles foi necessário proceder à remoção do cateter. 
Um paciente faleceu (Tabela 1). Conclusão: Muitos agentes bacterianos 
pouco frequentes podem causar peritonite. Por serem raros e poderem 
apresentar -se com um amplo espectro de gravidade, a publicação de 
experiências é importante para ajudar a orientar as decisões terapêuticas 
e definir prognósticos.

Table 1

Summary of clinical cases of peritonitis caused by unusual bacteria in our Peritoneal Dialysis Unit

Patient
Agent

Gender
Age

(years)
Etiology 

CKD
Modality

Time on PD
(months)

Number previous 
peritonitis

Year of 
infection

Antibiotic
Days of 

Antibiotic
Outcome

1 Acinetobacter lwoffi male 29 CIN CAPD 14 5 2000 Ceftazidime + 
Netilmicin

21 Recovered

2 Acinetobacter lwoffi male 62 CGN CAPD 11 0 1999 Netilmicin 21 Recovered

3 Rhizobium radiobacter male 47 CGN CAPD 19 1 2001 Ceftazidime + 
Ciprofloxacin 

21 Recovered

4 Rhizobium radiobacter male 73 DN CAPD 9 1 2012 Ceftazidime + 
Ciprofloxacin

21 Recovered

5 Burkholderia cepacia male 80 Uncertain CAPD 14 0 2011 Piperacilin 
Tazobactam + 
Cotrimoxazol

21 Removed 
Catheter

6 Citrobacter freundii male 65 DN CAPD 27 0 2006 Ceftazidime + 
Gentamicin

15
(died before 
completed 
therapy)

Died 

7 Stenotrophomonas maltophilia female 64 CIN CAPD 1 1 2006 Ceftazidime + 
Gentamicin

21 Removed 
Catheter

8 Leclercia adecarboxylata female 77 Uncertain CAPD 51 1 2011 Ceftazidime 15 Recovered

9 Pseudomonas luteola female 49 CIN APD 65 2 2011 Ceftazidime 15 Recovered

10 Klebsiela oxytoca female 74 HTA APD 22 0 2009 Ceftazidime 21 Recovered

11 Brevibacteium spp male 53 Uncertain CAPD 10 0 2009 Vancomycin 15 Recovered

12 Corynebacterium jeikeium male 60 DN APD 32 3 2006 Vancomycin + 
Ceftazidime

21 Recovered

13 Kocuria rosea female 82 HTA CAPD 7 0 2006 Vancomycin + 
Ceftazidime

15 Recovered

14 Micrococcus luteus male 60 DN APD 29 1 2006 Vancomycin + 
Ceftazidime

21 Recovered

15 Micrococcus spp male 53 Uncertain CAPD 8 1 2009 Vancomycin 15 Recovered

 
APD – automatized peritoneal dialysis, CAPD – continous ambulatory peritoneal dialysis, CGN – chronic glomerulonephritis, CIN – chronic intersticial nephritis, CKD – chronic 
kidney disease, DN – diabetic nephropathy, HTA – hypertension
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 PO -SE011

EFEITOS DO TREINO E DESTREINO EM PACIENTES HEMODIALISADOS 
NO ESPAÇO DE 5 ANOS

André Novo (1); Ânia Domingues (1); Tânia Sousa (1); Leonel Preto (1); Eugénia Anes (1); 
Joana Gonçalves (1)

(1)  Escola Superior de Saúde de Bragança / Instituto Politécnico de Bragança / Bragança 
/ Portugal

A IRC e a hemodiálise são dois factores condicionantes e limitadores 
da capacidade funcional. É urgente implementar programas que pro-
movam a prática de exercício físico desta população específica. Esta 
comunicação tem como objetivo perceber as alterações que o seden-
tarismo e dois programas de exercício físico distintos, espaçados por 
5 anos, provocam na capacidade funcional do mesmo grupo de pacientes. 
O primeiro programa de treino foi implementado em Novembro 2007, 
ao longo de 3 meses, 3 vezes por semana e decorria nos 30 minutos 
prévios às sessões de hemodiálise, em bicicleta estática reclinada. O 
objetivo principal passava por atingir, na última semana, níveis de 
frequência cardíaca em treino de 80% da FC máxima inicial. O segundo 
programa de treino foi implementado em Maio 2012, ao longo de 2 
meses, 3 vezes por semana e decorria durante as sessões de hemo-
diálise, em pedaleira estática adaptada ao cadeirão de hemodiálise (o 
período de treino situava -se a partir do fim dos primeiros 30 minutos 
e antes de atingir os últimos 45) Foram também efectuadas sessões 
de fortalecimento muscular dos membros superiores e inferiores durante 
as sessões de hemodiálise, com pesos ajustáveis e bolas de preensão. 
Antes e após os dois programas de intervenção foram efetuadas ava-
liações funcionais. Destacamos os testes de levantar e andar 6 metros 
(tempo que demoram a executar o teste), o teste de sentar e levantar 
em 30 segundos (número de repetições que efectuam) e o teste de 
força de preensão manual (força máxima isométrica da mão). Partici-
param nos dois programas de intervenção 7 sujeitos (2 mulheres e 5 
homens) com idades médias de 60,40±16,40 anos em 2007 (há 7,54±9,86 
anos em hemodiálise) e de 64,83±16,40 anos em 2012 (há 11,96±19,86 
anos em hemodiálise).

Tabela 1

Resultados das 4 avaliações pré e pós -intervenção

2007 
pré-

-intervenção

2007 
pós-

-intervenção

2012 
pré-

-intervenção

2012 
pós-

-intervenção

Levantar e andar (s) 7,56±1,41 6,30±0,60 11,31±5,33 8,01±3,04

Sentar e levantar 
(nº de repetições)

18,17±2,32 20,17±2,64 14,42±3,33 18,14±4,74

Força de Preensão manual 
direita (Kg/f)

26,29±8,71 26,33±9,75 20,86±9,86 21,57±11,30

Força de preensão manual 
esquerda (Kg/f)

27,43±8,26 25,00±7,85 22,67±11,24 20,00±12,40
 

Na Tabela 1 podemos encontrar os resultados dos 4 momentos de 
avaliação. Pela análise dos resultados, podemos perceber que os 
pacientes viram claramente diminuída a sua capacidade física quando 
comparados os dois momentos pré -intervenção (2007 vs. 2012). Após 
os programas de intervenção, podemos observar que há melhorias 
claras nas variáveis que foram alvo de intervenção (em 2007 não 
treinaram força e em 2012 treinaram força mas não a do membro 
superior esquerdo devido à presença de fístula). Outro dado importante 
é o facto de mesmo depois do treino de 2012 os pacientes não con-
seguirem atingir os valores pré intervenção de 2007. Os programas 
de reabilitação da aptidão física demonstram ser determinantes na 
melhoria da capacidade funcional e na qualidade de vida destes pacien-
tes. Não obstante, é de realçar a redução drástica dos níveis de 
funcionalidade que estes pacientes vivenciaram nos quase 5 anos que 
mediaram os dois programas de intervenção. Fica demonstrado que é 
possível contrariar os efeitos negativos quer do envelhecimento bio-
lógico, quer do sedentarismo e mesmo do estado catabólico que é 
provocado pela IRC e pelas sessões de hemodiálise.

 PO -SE012

ENDOCARDITE INFECCIOSA EM DOENTES EM HEMODIÁLISE CRÓNICA

Vasco Fernandes (1); Fernando Caeiro (1); Ana Carina Ferreira (1); Dulce Carvalho (1); 
Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1)

(1) Nefrologia / Hospital Curry Cabral, C. Hospitalar Lisboa Central / Lisboa / Portugal

Introdução: As infecções são a 2ª causa de morte nos doentes com doença 
renal crónica terminal. Os doentes em tratamento de substituição da função 
renal com hemodiálise crónica são vulneráveis a episódios de bacteriémia 
dada a sistemática utilização do acesso vascular e a disfunção imune 
própria da urémia. A endocardite infecciosa é uma complicação muito 
grave destes episódios de bacteriémia e a sua incidência e mortalidade 
nos doentes em hemodiálise é bastante maior que na população em geral. 
Métodos: Estudo retrospectivo que identificou todos os casos de endo-
cardite infecciosa diagnosticados na nossa unidade entre 2000 e 2012 em 
doentes em hemodiálise crónica. Foram aplicados os critérios de Duke 
para o diagnóstico de endocardite infecciosa e os doentes foram seguidos 
até 1 ano após o diagnóstico. Resultados: Foram identificados 18 doentes 
com endocardite infecciosa, 10 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. 
A idade média foi 65 ± 15 anos e o acesso vascular mais comum foi o 
catéter de longa duração (56 %) seguido de FAV (27 %) e PTFE (17 %). 
A duração média de tratamento dialítico foi 22,8 ± 18 meses. Um episódio 
infeccioso prévio (< 6 meses antes do diagnóstico de endocardite) foi 
reconhecido em 67% dos doentes e 92% destes episódios eram atribuíveis 
ao acesso vascular. Foi possível isolar um microrganismo em 89 % dos 
pacientes sendo o mais comum o Staphylococcus Aureus (50 %) dos quais 
metade eram resistentes à meticilina. A válvula mais frequentemente atin-
gida foi a mitral (56%) seguida da aórtica (39 %) e tricúspide (17 %). A 
cirurgia valvular foi utilizada em 11 % dos doentes. O número médio de 
dias de internamento foi 57. A mortalidade intrahospitalar foi 17 % e após 
1 ano haviam falecido 61 % dos doentes.

Tabela 1

Características demográficas e clínicas

Idade (anos) 65 ± 15

Tempo de tratamento em hemodiálise (meses) 22,8 ± 18

Acesso vascular CLD–10(56 %); FAV–5(27%); 
PTFE -3(17%)

Infecção prévia 12 (67%)

Febre 16 (89%)

Fenómenos embólicos 8 (44%)

Choque 3 (17%)

Leucocitose 12/14 (85%)

Proteína C reactiva (mg/dl) 16 ± 10

Hemoglobina (g/dl) 8,8 ± 1,4

Vegetação (mm) 13,4 ± 6

Uso de ecocardiograma transesofágico 5 (28%)

Insuficiência valvular grave 6 (35%)

Embolia cerebral 4 (22%)

Microrganismo Isolamento bacteriológico -16(89 %); 
S.Aureus -8(50%)

Válvula atingida Mitral -10(56%); Aórtica -7(39%); 
Tricúspide -3(17%)

Remoção de acesso vascular 10 (56%)

Cirurgia valvular 2 (11%)

Dias de internamento 57 ± 45

Mortalidade hospitalar / ao 1 ano 3 (17%); 11 (61%) 

Conclusão: O prognóstico da endocardite infecciosa em doentes em hemo-
diálise crónica é sombrio e acarreta internamentos prolongados. Apesar 
de afectar mais frequentemente doentes com catéter tunelizado também 
atinge doentes com FAV ou PTFE. Na maioria dos doentes conseguiu -se 
identificar um episódio de infecção prévio ao diagnóstico de endocardite 
infecciosa.
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 PO -SE013

FEBRE Q CRÓNICA NA HEMODÁLISE – UMA INFECÇÃO A PESQUISAR?

Tiago Assis Pereira (1); Ana Pires (2); Helena Boquinhas (2); Acácio Pita Negrão (1); 
Henrique Sousa (1); José Diogo Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Unidade de Linda -a -Velha / Diaverum / Linda -a -Velha / Portugal

Introdução: A febre Q constitui uma infecção zoonótica, causada pela 
espécie Coxiella burnetii, geralmente assintomática mas que quando sin-
tomática pode apresentar -se de forma aguda ou crónica. A forma crónica 
é rara mas mais grave, geralmente associada a factores predisponentes 
como imunodepressão, valvulopatias ou próteses vasculares. Recentemente, 
foi diagnosticada febre Q crónica em dois doentes hemodialisados, tota-
lizando cerca de 4 casos publicados na literatura. Caso clínico:  Homem 
de 72 anos, caucasiano, contabilista reformado, doente renal crónico em 
hemodiálise (provável nefroangiosclerose hipertensiva), com cardiopatia 
isquémica e doença arterial periférica (aneurisma da aorta abdominal e 
bypass aorto -femoral) conhecidos. Pelo menos um ano antes do início do 
programa regular de hemodiálise, o doente já apresentava um quadro de 
bicitopénia (anemia e trombocitopénia), refractária a agentes estimulantes 
da eritropoiese. Após referenciação e estudo na consulta de Hematologia, 
foi colocada a hipótese do quadro ser secundário a doença crónica e/ou 
iatrogenia (clopidogrel, que não foi retirado). A situação clínica evoluiu 
em 3 anos para agravamento das citopénias já conhecidas e leucopénia 
de novo, no decurso da qual surgiu síndrome febril indeterminado (SFI), 
sem sintomatologia de órgão, pelo que foi internado. Foi submetido a 
estudo do SFI (incluindo culturas e serologias), tendo iniciado terapêutica 
antibiótica empírica de largo espectro, sem resposta clinico -laboratorial. 
Os resultados culturais foram negativos e das serologias realizadas, apre-
sentou um título elevado de IgG anti -Coxiella burnetii (Fase I e Fase II), 
compatível com febre Q crónica. O ecocardiograma excluiu endocardite. 
Iniciou doxiciclina e hidroxicloroquina, que tem cumprido até á actualidade 
(6 meses), com apirexia após uma semana de tratamento, mantendo, 
contudo, pancitopénia com necessidade periódica de transfusões de con-
centrado eritrocitário. Para fins de reavaliação, colheu serologias (títulação 
de anticorpos) e pesquisa de PCR para Coxiella burnetii. Discussão:  Tal 
como os casos já descritos na literatura, este doente não apresentava 
contexto epidemiológico ou profissional sugestivo. Por outro lado, trata -se 
de um doente renal crónico (imunodeprimido) e com vasculopatia conhecida, 
factores de risco para esta doença infecciosa. O caso aqui apresentado é 
o terceiro no nosso serviço em cerca de três anos. O diagnóstico relati-
vamente frequente desta doença na nossa casuística poderá resultar de 
uma maior sensibilização por parte da equipa médica para a possibilidade 
desta infecção nos doentes que reúnam determinadas características clínicas 
(p.ex: síndrome febril e/ou pancitopénia). Salienta -se a necessidade da 
suspeita diagnóstica precoce já que uma intervenção na fase inicial da 
doença poderá alterar o seu mau prognóstico.

 PO -SE014

IDADES DIFERENTES: RISCOS DIFERENTES

Ala Manolachi (1); Anabela Malho Guedes (1); Hugo Calderon (1); Teresa Jerónimo (1); 
Ana Pimentel (1); Ana Pinho (1); André Fragoso (1); Ana Cabrita (1); Sandra Sampaio (1); 
Ana Paula Silva (1); Isabel Pinto (1); Viriato Santos (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Leão 
Neves (1)

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

Envelhecer é factor de risco. Mas o que determina o risco de mortalidade 
na mesma faixa etária e o que muda com o envelhecimento? Na sala de 
hemodiálise apresentam -se diariamente doentes de todas as idades, os 
riscos são iguais? O objectivo deste estudo foi avaliar os preditores de 
mortalidade em hemodiálise, mediante a idade de início. Foi realizado um 
estudo retrospectivo que incluiu todos os doentes que iniciaram hemodiálise 
entre 2004 e 2012. Os doentes foram divididos em 4 grupos, mediante a 
idade ao início da técnica dialítica: GI <45 anos; GII – 45 aos 64 anos; GIII 
– 65 aos 74 anos; GIV ≥ 75 anos. Compararam -se diversos parâmetros 
clínicos e analíticos. Na análise estatística utilizou -se a estatística descritiva 
e o modelo proporcional de Cox. As diferenças foram consideradas signi-
ficativas para valores de p < 5 %. Foram incluídos 552 doentes (M: 344, 
F: 208; 28,8% diabéticos), com idade média de 65,4 ± 16,3 anos (GI = 

71, GII = 145, GIII = 234, GIV = 102 doentes) e filtrado glomerular médio 
(MDRD) de 9,0 ± 4,0 ml/min/1,73m2. A diabetes mostrou -se factor de risco 
apenas nos doentes mais jovens (GI: p < 0,001, GII: p < 0,001, GIII: p = 
0,048, GIV: ns), já a presença de acesso vascular definitivo teve maior 
relevância na protecção dos doentes mais velhos (GI: ns, GII: p = 0,017, 
tendência no GIII: p = 0,099, GIV: p = 0,20). Para além destes factores, 
a presença de cardiopatia isquémica diagnosticada à data de início de 
hemodiálise, apenas teve impacto no GIII (p = 0,03), enquanto a albumina 
apenas se revelou significante nos doentes com mais de 75 anos (GIV: p 
= 0,002). O sexo masculino associou -se tendencialmente com maior risco 
apenas no GII. Nesta população os grandes factores determinantes do 
prognóstico revelaram ser a diabetes, apenas quando considerados doentes 
com menos de 75 anos, e a presença de acesso vascular definitivo, que 
assume primordial importância na população acima dos 75 anos.

 PO -SE015

IMPACTO DA MUDANÇA DA CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO NO BANHO 
DE DIÁLISE SOBRE O PERFIL METABÓLICO DE PACIENTES 
EM HEMODIÁLISE CRÔNICA

Paulo Roberto Aranha Torres (1); Maria Dalva de Barros Carvalho (1)

(1) Medicina / Universidade Estadual de Maringá / Maringá / Brasil

Objetivou -se mensurar o impacto da mudança da concentração de cálcio 
no banho de diálise no perfil laboratorial do PTH, calcemia(Ca) e 
fosfatemia(P) em uma população dialítica de 101 pacientes de uma clínica 
de terapia renal substitutiva no interior do Paraná. No período de jan 2006 
a dez 2006 foram dialisados com cálcio a 3,5%, de jan 2007 a dez 2008 
com cálcio a 2,5%, e de jan 2009 a dez 2009 com cálcio 3,0%. A calcemia 
e fosfatemia foram determinadas mensalmente e PTH semestralmente, 
segundo exigência da RDC 154 de 2004 da ANVISA. Os dados foram tratados 
pelo software para medidas repetidas ANOVA. Sem considerar o tipo de 
banho, a calcemia foi significativamente maior nos diabéticos, (p < 0,05). 
Quando submetidos a dialisato com cálcio 3,5% a calcemia foi significa-
tivamente (p < 0,05) em todos os grupos de pacientes. O uso de Calcitriol 
foi muito baixo neste período. Os níveis de PTH também foram menores 
em relação aos outros períodos, porém sem significância estatística. Em 
uso de dialisato com cálcio a 2,5% os níveis de calcemia foram significa-
tivamente menores (p < 0,05) e os níveis de PTH foram maiores, em 
amplitude e variação, porém sem significância estatística. O uso de Calcitriol 
foi intensivo para controle de uma verdadeira explosão nos níveis de PTH, 
e alguns submetidos a Paratireoidectomia. Durante o período de uso de 
dialisato com cálcio a 3,0% mantiveram -se adequados níveis de calcemia 
e de PTH, sem exacerbações, e também com uso intensivo de Calcitriol. 
A fosfatemia não apresentou variação com significância estatística em todo 
o período do estudo. Conclui -se que o banho com cálcio a 3,0% parece 
ser o mais adequado, porém temos uma oferta reduzida do produto 
(dialisato) com registro sanitário na ANVISA, que pode ser um entrave no 
seu amplo uso, e requer uma adequação da oferta pelas indústrias far-
macêuticas. Novos estudos são necessários com populações submetidas 
ao mesmo banho correlacionando -se perfil laboratorial e biópsia renal.

 PO -SE016

IMPLANTAÇÃO DE CATÉTERES TUNELIZADOS ATRAVÉS DE VEIAS 
CENTRAIS ESTENOSADAS

Marta Pereira (1); Alice Fortes (1); Catarina Teixiera (1); Hugo Silva (1); A. Gomes da 
Costa (1)

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

Introdução: A utilização de catéteres venosos centrais para hemodiálise continua 
a ser essencial no tratamento de doentes renais crónicos. Embora constituam 
a última opção de acesso vascular definitivo, um número significativo de 
doentes continua a depender deles, dada a impossibilidade de criação de um 
acesso nativo ou protésico ou de diálise peritoneal. Apesar do risco de 
trombose venosa ser muito superior a nível da veia subclávia, a verdade é 
que a prevalência de trombose jugular associada a catéteres é nalgumas 
séries de 26%. Embora os dados relativos à prevalência de trombose da veia 
cava inferior sejam esparsos nesta população, cada vez mais nos deparamos 
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com doentes em que ocorre simultaneamente trombose dos vasos cervicais 
e do sistema iliocava. Objectivo: Avaliar a utilidade e segurança da nefrologia 
de intervenção na colocação de cateteres tunelizados em veias cervicais e/ou 
femurais ocluídas. Materiais e métodos: Apresentação dos métodos utilizados 
de recanalização de veias ocluídas ou de implantação de catéteres em veias 
colaterais, procurando minimizar o risco de complicações associadas a estes 
procedimentos. Foram analisados 10 doentes, todos em situação limite de 
esgotamento do capital vascular, quer em termos do procedimento efectuado, 
quer do seu resultado imediato e suas complicações. Resultados: Na maior 
parte dos casos o procedimento efectuado consistiu em dilatação da estenose 
venosa com balões de alta pressão seguida de implantação do catéter com 
bainha introdutora. Nos casos em que apesar de restabelecida a patência do 
vaso o risco de roturapermanecia elevado, por características anatómicas do 
doente ou outras, a implantação do cateter fez -se com recurso ao dispositivo 
Vena -Trac que permite colocar o catéter através de fio -guia, sem bainha 
introdutora. As veias abordadas foram sobretudo a veia subclávia e o tronco 
braquiocefálico esquerdos e, menor número de casos, a veia cava inferior. 
Num caso de oclusão simultânea das veias cervicais e da veia cava inferior 
a solução encontrada foi a implantação do catéter numa veia colateral de 
grande calibre, concretamente a veia espermática. O sucesso técnico foi alcan-
çado em 11 dos 12 procedimentos efectuados (dois doentes foram tratados 
em duas ocasiões). Todos os catéteres implantados tiveram funcionamento 
imediato. A única complicação major foi uma laceração da veia inominada 
que se controlou de imediato com insuflação endovascular a baixa pressão, 
e da qual não resultou hemotórax ou instabilidade hemodinâmica. A patência 
dos cateteres ao 1º mês foi de 91% e de 75% ao terceiro mês.

 PO -SE017

INÍCIO DE HEMODIÁLISE APÓS INTERNAMENTO NUMA POPULAÇÃO COM 
DOENÇA RENAL CRÓNICA – CASUÍSTICA DE UMA UNIDADE HOSPITALAR

André Fragoso (1); Paulo Fernandes (2); Cristina Resina (2); José António Lopes (2); 
António Gomes Costa (2)

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

Portugal

Objectivos: Caracterização de uma população com doença renal crónica (DRC) 
em que foi necessário iniciar hemodiálise (HD) após internamento hospitalar. 
Material e Métodos: Analisámos 188 doentes renais crónicos, admitidos nas 
diversas enfermarias de um hospital central, que necessitaram de iniciar pela 
1ª vez HD de uma forma permanente ou apenas temporariamente durante o 
ano de 2012. Considerou -se como tendo DRC os doentes que apresentavam 
valores analíticos prévios alterados ou exames imagiológicos sugestivos de 
cronicidade. Excluiu -se os doentes que transitaram de outras modalidades de 
substituição renal, que necessitaram de técnica de substituição renal continua 
ou de internamento em cuidados intensivos. Resultados e Conclusões: A 
população seleccionada foi maioritariamente idosa (69.5 ± 15,5 anos), de raça 
branca (89.9%) e do sexo masculino (56.9%). Tendo em conta a etiologia da 
DRC descrita nos processos clínicos apurou -se que 21% foram atribuídos a 
Diabetes Mellitus (DM), 19% a HTA, 12% ao conjunto DM+HTA, 6% a causas 
obstrutivas, 5% a doença renal poliquística, 4% a glomerulonefrites e o 
restante foi classificado como “outra causa/desconhecida”. Nos 6 meses ante-
riores à admissão 50% dos doentes foram observados em Consulta de Nefro-
logia e apenas 40,4% destes apresentavam acesso vascular definitivo cons-
truído. Cerca de 38% dos doentes já registava pelo menos um internamento 
nos 6 meses anteriores. Na altura da admissão constatou -se tratar de uma 
população com múltiplas comorbilidades (4,7 comorbilidades/doente) em que 
as principais patologias foram a DM e a doença cardiovascular salientando -se 
53 doentes com história prévia de neoplasia. Do estudo laboratorial realizado 
na admissão verificou -se valores médios de Hemoglobina (Hg) 10.5±8,5g/dl 
e Albumina 3.2±2,6g/dl. Avaliou -se ainda a TFGe (MDRD) cerca de 6 meses 
antes da admissão, na admissão e antes da 1ªsessão dialítica: 24,2±12,2ml/
min, 10,2±6,1ml/min, 9,8±6,8ml/min, respectivamente. As causas que levaram 
à decisão de iniciar HD foram a síndroma urémica (91), sobrecarga hídrica 
(82), hipercaliemia (42) e acidemia metabólica grave (34). Cerca de 58% da 
população permaneceu em programa regular de HD, 26% recuperou parcial-
mente a função renal não apresentando necessidade de HD na altura da alta 
e 16% faleceu neste internamento. Dividindo a população por óbitos constatou-
-se que os doentes que faleceram eram mais velhos (77,6±10,6 vs 68,0±15,8 
anos, p=0.002) e com um maior numero de comorbilidades (6.4±1,8 vs 5.3±2,1, 
p<0.004) não se tendo encontrado diferenças quanto à Hg, albumina ou TFGe. 
Dos 30 óbitos ocorridos, 1/3 foi atribuído a intercorrências infecciosas, 1/3 a 

causas cardiovasculares e salienta -se ainda 6 óbitos atribuídos a complicações 
neoplásicas. A caracterização da população renal crónica portuguesa é fun-
damental para podermos actuar de uma forma mais incisiva na fase pré -dialítica 
de modo a atrasar ou mesmo evitar o início de HD.

 PO -SE018

MALNUTRITION -INFLAMMATION SCORE: UM PREDITOR DE MORTALIDADE 
NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

Cristina Garagarza (1); Patrícia Matias (1); Tiago Amaral (1); Ana Ferreira (1); Cristina 
Jorge (1); Célia Gil (1); Aníbal Ferreira (2)

(1) Nutrição & Nefrología / Dialverca – Clínica de hemodiálise / Lisboa / Portugal
(2) Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Nova de Lisboa / Lisboa / Portugal

O Malnutrition -inflammation score (MIS) consiste numa ferramenta de nutrição 
clínica para avaliar a desnutrição proteico -energética associada, frequentemente, 
a níveis elevados de marcadores inflamatórios. O MIS inclui 7 componentes 
da Avaliação Subjetiva Global, o Índice de Massa Corporal e as concentrações 
séricas de albumina e transferrina. Este estudo teve como objetivo avaliar a 
utilidade e relevância clínica do MIS como preditor da mortalidade em doentes 
prevalentes em hemodiálise (HD). Efectuámos um estudo prospectivo longi-
tudinal com 36 meses de duração. Foram obtidas as características basais 
dos doentes bem como parâmetros bioquímicos e o MIS no início do estudo 
e foi avaliada a mortalidade ao longo do estudo. Foram estudados 85 doentes 
prevalentes em HD com idade média de 65.3±15.7 anos, tempo médio em 
HD de 43.3±33.0 meses, 46% do sexo feminino e 29% diabéticos. Foi realizada 
análise univariada, multivariada e calculada a sobrevida e um p< 0.05 foi 
considerado significativo. O MIS correlacionou -se positivamente com a idade 
(r=0.36, p=0.001), a nPCR (r=0.23, p=0.04) e a mortalidade (r=0.39, p<0.001) 
e negativamente com os níveis séricos de albumina (r=  -0.40, p<0.001), crea-
tinina (r=  -0.32, p=0.03) e fósforo (r=  -0.27, p=0.013). Os doentes que 
faleceram durante o estudo tinham níveis de albumina (p=0.001) e de creatinina 
(p=0.04) significamente menores e um MIS mais elevado (p<0.001) compara-
tivamente com os que não faleceram. Os doentes foram divididos em 3 grupos 
em função dos valores de MIS obtidos no início do estudo (entre 0 -4; entre 
5 -7 e ≥ 8). Os que apresentavam um MIS ≥ 8 tiveram uma sobrevida signi-
ficativamente menor ao final dos 36 meses do estudo (log rank=11.1; p=0.004) 
comparativamente com os outros dois grupos. Após correcção para as carac-
terísticas basais da população, idade, diabetes mellitus e tempo em HD, o 
MIS foi o único preditor independente de mortalidade (HR: 1.32; 95% CI: 
1.17 -1.49; p<0.001). De acordo com os resultados apresentados, o MIS é bom 
preditor de mortalidade em doentes em HD crónica. Deste modo, o cálculo 
do MIS é importante para monitorizar o estado de desnutrição -inflamação e 
ainda para predizer o prognóstico destes doentes.

 PO -SE019

MUDANÇA DE LABORATÓRIO: IMPACTO NOS CUSTOS DE UM CENTRO 
DE HEMODIÁLISE

Maria Guedes Marques (1); Brigite Aguiar (1); Marta Neves (1); Pedro Maia (1)

(1) Hemodiálise / Clínica de Hemodiálise Nephrocare Coimbra / Coimbra / Portugal

Introdução: A anemia característica da Doença Renal Crónica (DRC) está 
associada a um aumento da morbi/mortalidade. A sua etiologia está rela-
cionada com vários factores, dos quais se salienta a diminuição da síntese 
endógena de Eritropoietina (EPO) daí que, os agentes estimulantes da 
Eritropoiese (AEE) estejam na base do seu tratamento. O valor alvo de 
Hemoglobina (Hb) tem vindo a variar ao longo dos anos dada a hetero-
geneidade dos estudos. Actualmente, de acordo com as KDIGO Clinical 
Practice Guidelines for Anemia publicadas em Agosto de 2012, a Hb deve 
ser mantida entre 9 e 11,5 g/dl, mas a terapêutica deve ser individualizada. 
Os AEE constituem a maior fatia dos custos medicamentosos e a sua 
prescrição tem um grande impacto no orçamento de um Centro de Diálise. 
Em Novembro de 2012 ocorreu a mudança de laboratório responsável 
pelas análises da Unidade de Diálise, Nephrocare Coimbra. Métodos: Os 
autores elaboraram um estudo retrospectivo com uma análise comparativa 
dos valores de Hb doseados nos diferentes laboratórios e consequente 
prescrição de AEE. Foram excluídos os doentes internados. A análise 
estatística foi realizada através do programa SPSS 20.0 Statistical Analysis 
(SPSS Inc., Chicago, IL). Resultado: O estudo incluiu 154 dentes. A análise 
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univariada revelou para os meses de Outubro e Novembro uma Hb média 
11,03 ± 1,39 g/dl e 11,56 ± 1,32 g/dl, respectivamente; bem como uma dose 
média de Darbepoietina de 24 ± 24 μg/semana e 16 ± 18 μg/semana para 
Outubro e Dezembro respectivamente. O Paired Samples Test confirmou 
diferenças estatisticamente significativas entre os dois meses (diferença 
ponderada de Hb – 0,53%, p<0,001 e de Darbepoietina 7,4%, p<0,001). 
Conclusões: Este estudo reforça a ideia de que factores externos à práctica 
Nefrológica têm impacto significativo, tanto nos valores alvo de Hb, como 
nos custos que lhe poderão estar associados, tendo um grande impacto 
na gestão financeira de um Centro de Diálise.

 PO -SE020

MÚSICOS DO ELO EM UM CENTRO DE HEMODIÁLISE (HD). 
UMA EXPERIÊNCIA HUMANIZADORA DE ÊXITO.

Fernando Antonio de Almeida (1); Thiago dos Reis Hoffmann (3); Wilson Brisola Fabro (3); 
Leilianne Teixeira Camargo (5); Victor Flusser (4); Luiz Fernando Santoro (2); Ronaldo 
D’Ávila (1)

(1)  Medicina / Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP / Sorocaba, SP / 
Brasil

(2)  Jornalismo / Escola de Comunicações e Arte da USP / São Paulo, SP / Brasil
(3)  Psicologia / Centro de Diálise e Transplante Renal SC Ltda / Sorocaba, SP / Brasil
(4)  Música / Universidade de Estrasburgo / Estrasburgo / França
(5)  Música / Universidade de Sorocaba / Sorocaba, SP / Brasil

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública, 
tem altos índices de morbidade e mortalidade, perdas substanciais de anos de 
vida produtiva e altos gastos para o sistema de saúde, pois a vida só é mantida 
por terapia renal substitutiva (TRS). No Brasil há mais de 95.000 indivíduos em 
TRS, 90% em HD. Os sintomas próprios da DRC, as inúmeras adaptações 
pessoais, sociais e familiares comprometem o estado emocional e a qualidade 
de vida (QV) dos indivíduos em HD. A doença incurável e a proximidade da 
morte produzem complexos transtornos psicológicos, num ciclo de aconteci-
mentos negativos que permeiam suas vidas e de seus familiares. O trabalho 
dos Músicos do Elo em ambiente hospitalar é fundamentalmente humanizador 
e enriquece os cuidados dirigidos aos pacientes, familiares e funcionários. Um 
curso de especialização de 1 ano capacita -os a entender e respeitar as carac-
terísticas do ambiente hospitalar onde atuam. À semelhança da experiência 
exitosa em vários centros europeus de cuidados a idosos, incluindo Portugal, 
entendemos que esta intervenção viria ao encontro das necessidades dos 
pacientes em HD. Objetivos: Avaliar as repercussões da presença dos Músicos 
do Elo durante uma sessão semanal de HD sobre a sensação de bem estar 
dos pacientes, funcionários e familiares e sobre parâmetros deQV e depressão 
dos pacientes. Métodos: Realizamos entrevistas semi -estruturadas com pacientes, 
familiares e funcionários e aplicamos os questionários de QV (KDQOL) e de 
depressão de Hamilton aos pacientes antes e após 4 meses de intervenção 
contínua. Resultados: Houve excelente receptividade e participação dos pacientes, 
familiares e funcionários ao trabalho dos Músicos do Elo. Houve melhora dos 
escores do KDQOL global (59 vs 65, onde zero é o pior possível e 100 o melhor 
possível) e, em particular, na disposição para o trabalho (17 vs 33), percepção 
de encorajamento do pessoal do centro (67 vs 92) e limitações emocionais (47 
vs 72). O número de pacientes com critérios de depressão reduziu de 10/12 
para 6/12 (p<0,05, X2). Conclusões: A intervenção foi bem aceita por pacientes, 
familiares e funcionários do centro. A presença dos músicos afasta os pacientes 
da condição de preocupação, ansiedade e dependência da máquina e resgata 
sentimentos positivos, criando uma atmosfera de trabalho acolhedora e de 
confiança, melhorando as condições psicológicas e a QV dos pacientes em HD. 
Veja o vídeo com a atuação dos músicos em: https://vimeo.com/49036245

 PO -SE021

FATORES PREDITORES DE DRC NA INFEÇÃO POR VIH – EXPERIÊNCIA 
DE UM SERVIÇO

Andreia Campos (1); Jorge Malheiro (1); Sofia Santos (1); Pedro Aguiar (1); Ana Antunes (2); 
Josefina Santos (1); Luísa Lobato (1); António Cabrita (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Santo António -CHP / Porto / Portugal
(2) Serviço Medicina / Hospital de Braga / Braga / Portugal

Introdução: A nefropatia é uma complicação frequente nos doentes com 
infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH). Material e Métodos: 

Realizou -se um estudo transversal retrospectivo com o objectivo decaracterizar 
a população de doentes VIH referenciados à consulta de Nefrologia entre 
2009 -2012, analisando possíveis factores preditores de desenvolvimento de 
doença renal crónica. Foram referenciados 59 doentes, dos quais 11 faltaram, 
tendo sido excluídos. Os restantes foram divididos em dois grupos de acordo 
com a presença ou ausência de doença renal crónica significativa (DRCs), 
definida pela taxa de filtração glomerular (TFG) (segundo MDRD), inferior a 
60 ml/min/1,73m2 nos últimos 3 meses. Analisaram -se dados demográficos, 
clínicos, analíticos e as terapêuticas em curso no momento da primeira 
consulta. A análise comparativa dos grupos realizou -se utilizando o teste 
t -student para variáveis contínuas paramétricas, o teste de Mann -Whitney 
para variáveis contínuas não paramétricas e o teste chi -quadrado para variáveis 
categóricas. Para explorar possíveis preditores de DRCs realizou -se uma 
análise multivariada de regressão logística cujo modelo incluiu: idade, género, 
proteinuria (>0,3g/g), VIH detectável, CD4, tempo de evolução da doença (em 
anos), uso de tenofovir e co -infecção por HCV. Resultados: A população 
estudada (n=48) era maioritariamente caucasiana (97,9%) de género masculino 
(71%), sendo a idade média à data da consulta 50,9 anos. Trinta doentes 
(62,5%) tinham DRCs. Os grupos eram idênticos em relação às variáveis 
demográficas. Do total, 52,1% tinham dislipidemia, 32,3% hipertensão arterial 
e 16,7% diabetes mellitus tipo 2; não houve diferenças significativas na sua 
prevalência entre os grupos. A infecção por vírus da hepatite C (VHC) estava 
presente em 31,3% dos doentes, destes, 36,7% apresentava DRCs. Os valores 
médios de creatinina à admissão foram de 0,88±0,17 mg/dl nos doentes sem 
DRCs e 1,59±0,50 nos doentes com DRCs (p<0,001). Proteinúria estava presente 
em metade dos doentes com DRCs, mas apenas em 1/3 (n=6) dos doentes 
sem DRCs (p=0,260). Onze doentes tinham litíase na ecografia renal. A 
mediana do tempo de evolução da infecção pelo VIH foi 10 anos. A contagem 
média de CD4 foi de 526±334, sendo mais elevada no grupo sem DRCs 
(639±308 versus 459±335). Apenas 3 doentes não se encontravam sob 
terapêutica anti -retroviral. Vinte e cinco encontravam -se sob tenofovir, não 
havendo diferenças entre os grupos. A análise de regressão logística mostrou 
como preditores independentes de DRCs a contagem de CD4 (OR=1,47 por 
cada redução de 100 células; p=0,004) e o tempo de evolução da infecção 
(OR=1,22 por cada ano; p=0,030). Discussão e Conclusões: A prevalência 
de DRCs nestes doentes foi elevada. A associação entre o desenvolvimento 
de DRCs e menores contagens de CD4, para além de um maior tempo de 
evolução da infecção pode correlacionar -se com uma maior exposição a 
factores potencialmente nefrotóxicos (exposição prolongada a anti -retrovirais 
e grau de imunossupressão).

 PO -SE022

FGF -23 E VITAMINA D: NOVOS PREDITORES DE HIPERTROFIA 
DO VENTRÍCULO ESQUERDO

André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Ana Paula Silva (1); Nelson Tavares (2); Ana Camacho (2); 
Pedro Leão Neves (1)

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

Introdução e Objectivos: A hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) é um 
preditor independente de morbilidade e mortalidade cardiovascular nos dia-
béticos tipo 2 com doença renal crónica (DRC). Embora os mecanismos pato-
génicos das alterações estruturais e funcionais do músculo cardíaco sejam 
múltiplas nos doentes com DRC, os distúrbios do metabolismo mineral tem 
um papel importante na doença cardiovascular desta população. O objectivo 
deste estudo foi avaliar como estes novos intervenientes estão relacionados 
com a HVE nos doentes diabéticos com DRC ligeira a moderada. Material e 
Métodos: Neste estudo transversal foram incluídos 80 doentes diabéticos tipo 
2 (m=63,8%, f=36,3%) seguidos em Consulta de Nefropatia Diabética com 
uma idade média de 65,7 anos e uma TFG estimada média de 49,79ml/min. 
Os doentes foram submetidos a uma história clínica e exame objectivo com-
pletos e foram obtidos diversos parâmetros laboratoriais: Hg, TFG, razão 
albuminúria/creatinúria, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, fósforo, PTH, 
FGF -23, vitamina D, malonaldeido, interleucina -6 e resistência à insulina (HOMA-
-IR). Foi ainda calculado o índice massa do ventrículo esquerdo (IMVE) utilizando 
os critérios de Penn (estratificados de acordo com o género). A nossa população 
foi então dividida em 2 grupos: G -1 que não apresentavam HVE e G -2 que 
apresentavam HVE. Na análise deste estudo usámos estatística descritiva e 
um modelo de regressão múltipla para determinar quais os factores associados 
com a HVE. Resultados: Num modelo de regressão linear múltipla, após ajuste 
para HOMA -IR, fósforo, PTH, idade, FGF -23, TFG, razão albuminúria/creatinúria, 
IL -6 e vitamina D observamos que a TFG (r= -0,202, p=0,015), o FGF -23 
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(r=0,330, p=0,003) e a vitamina D (r= -0,345, p=0,001) influenciaram inde-
pendentemente o IMVE (R2=0,853, p=0,0001). Conclusões: Na nossa população 
a TFG, o FGF -23 e a Vitamina D mostraram -se como preditores independentes 
da HVE. Estudos prospectivos são necessários para esclarecer se o controlo 
destas variáveis está associado a uma melhoria da hipertrofia.

 PO -SE023

GLOMERULOPATIAS PRIMÁRIAS: DA APRESENTAÇÃO CLÍNICA 
À ANATOMOPATOLOGIA

Ana Farinha (1); Cristina Cândido (1); Ana Natário (1); José Assunção (1); José Vinhas (1)

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

Background: As glomerulopatias primárias (GPs) podem ter apresentações clínicas 
tão díspares que vão desde anomalias urinárias assintomáticas a falência renal. 
O conhecimento da prevalência dos diferentes tipos de GPs e da sua correlação 
com a clínica, na prática diária, é uma informação útil para os médicos que 
tratam estas doenças. Métodos: Os autores descrevem a forma de apresentação 
das glomerulopatias primárias avaliadas num serviço de Nefrologia entre 2003 
e 2012 e a sua correlação com os diagnósticos histológicos da biópsia renal 
percutânea. Resultados: No período de 10 anos foram identificadas 106 glome-
rulopatias primárias em 100 doentes. Em 4 casos as biópsias iniciais foram 
insuficientes para diagnóstico e em 2 casos foram repetidas por ausência de 
resposta ao tratamento instituído. Os doentes apresentavam uma idade média 
de 52,5 ± 15,9 (18 -83) anos, com predomínio do sexo masculino (56,0%) e de 
etnia caucasiana (99%). A glomerulopatia mais frequente foi a glomeruloesclerose 
segmentar e focal (GESF) (n=38; 38%), seguido pela nefropatia IgA (NIgA) 
(n=28; 28%), glomerulopatia membranosa (GM) (n=23; 23%), doença de lesões 
mínimas (DLM) (n=9; 9%) e por último a glomerulonefrite membrano -proliferativa 
(GNMP) (n=8; 8%). As formas de apresentação, de cada glomerulopatia estão 
descritas na tabela 1. Discussão: A GESF foi a glomerulopatia mais frequente. 
A sua forma de apresentação pode ser muito variada, tal como a da NIgA 
(Tabela 1). Na nossa série, o síndrome nefrótico foi a forma de apresentação 
mais comum. Contudo, a “prevalência” das diferentes GPs depende dos critérios 
utilizados para realização de BR. Por exemplo, no nosso serviço, não realizamos, 
por rotina, BR a hematúrias microscópicas isoladas. Os dados de prevalência 
e formas de apresentação das DLM e GM da nossa casuística são coincidentes 
com os descritos na literatura. Já a GNMP apresentou -se em 88% das vezes 
como um síndrome nefrótico, uma percentagem superior ao descrito mas que 
relacionamos com o baixo número de casos.

Tabela 1

Formas de apresentação das glomerulopatias primárias

DLM GESF GM GNMP NIgA

LRA – 1 – – 1

IRRP – – – – 2

DRCA – 6 – – 1

ProtU subnefrótica – 5 – – 1

ProtU Nefrótica 1 2 3 – 3

S Nefrótico 8 21 19 7 2

S Nefrítico – 1 – 1 6

Hematoproteinúria – 2 1 – 12

Total 9 38 23 8 28

 PO -SE024

GLOMERULOSCLEROSE FOCAL E SEGMENTAR NUM DOENTE COM CISTINÚRIA

Marta Pereira (1); Natacha Rodrigues (1); Hugo Silva (1); Alice Forte (1); Estela Nogueira (1); 
Sofia Jorge (1); José Barbas (1); A. Gomes da Costa (1); António Alves (2); Lurdes Correia (2)

(1) S Nefrologia e Transplantação Renal / H Sta Maria / Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Anatomia Patológica / CHLN -Hospital de Santa Maria / Lisboa / Portugal

Cerca de 1% dos adultos e 8% das crianças com litíase renal apresentam 
cistinúria, um erro inato do transporte de aminoácidos dibásicos que 
resulta em concentrações aumentadas de cistina na urina.

Trata -se de uma doença autossómica recessiva na qual dois genes foram 
implicados. As mutações do gene SLC3A1 causam cistinúria tipo I, enquanto 
as variantes genéticas do SLC7A9 são globalmente designadas por cistinúria 
não tipo -I. O diagnóstico clínico depende sobretudo do doseamento da 
cistinúria. Os doentes cistinúricos parecem ter um risco acrescido de doença 
renal crónica comparativamente a outras causas de litíase renal. O meca-
nismo primário de perda de função renal tem sido atribuído a uropatia 
obstrutiva com deposição intratubular de cristais e a pielonefrite crónica. 
Alguns autores destacam ainda a importância das manobras urológicas 
repetidas, nomeadamente a litotrícia extracorporal (LEOC), na perda de 
função renal. A patologia glomerular tem sido raramente descrita nesta 
doença e geralmente em associação com a terapêutica com d -peniciliamina 
ou tiopronina. Os autores descrevem um caso clínico de um doente com 
história de consanguinidade parental e litíase renal desde os 18 anos, 
inicialmente seguido por urologista e submetido a pielolitomia por cálculo 
obstrutivo do rim esquerdo. Aos 25 anos, na consulta de Nefrologia, foi 
diagnosticada cistinúria após emissão de um cálculo. Os doseamentos 
urinários por HPLC revelaram valores de cistinúria de 3338.5μmol/g crea-
tinina (referência 20 -280μmol/g creatinina). O doente apresentava sobre-
carga ponderal com IMC 36, hipertensão arterial e proteinúria na faixa 
subnefrótica. Sob hidratação forçada e alcalinização da urina foi decidido 
iniciar captopril e alopurinol por hiperuricemia e hiperuricosúria. Nos anos 
seguintes teve diversos episódios de cólica renal que culminaram em 
litotrícia intravesical (Lithoclast) com expulsão de 15 fragmentos. Optou -se 
por juntar d -penicilamina ao esquema terapêutico. Assistiu -se a um aumento 
da proteinúria (4 -8g/dia) com deterioração ligeira mas progressiva da 
função renal. Apesar da suspensão do fármaco, a proteinúria persistiu pelo 
que efetuou uma primeira biópsia renal (2003) que revelou um padrão de 
glomerulosclerose focal e segmentar, com fibrose intersticial. Tentou -se 
um duplo bloqueio do SRAA e corticoterapia que foi suspensa por hiper-
glicémia. Perante novo agravamento da proteinúria, foi repetida a biópsia 
em 2009 que confirmou o padrão histológico anterior. Nenhuma das 
biópsias revelou depósitos de cristais de cistina no parênquima renal. 
Tentou -se ainda micofenolato de mofetil sem resposta clínica. Cerca de 
23 anos após o início do quadro clínico o doente apresenta uma TFG 
calculada de 40ml/min, mantendo proteinúria de 5g/dia. Não voltou a 
apresentar novos episódios de cólica renal, mantendo -se livre de manobras 
urológicas há mais de 10 anos. Discute -se a etiopatogenia deste quadro 
tendo em conta potenciais fatores hemodinâmicos e a citotoxicidade de 
fármacos, assim como opções terapêuticas.

 PO -SE025

GLOMERULOSCLEROSE FOCAL E SEGMENTAR: EXPERIÊNCIA DE 5 ANOS 
DE UM CENTRO
Cátia Pêgo (1); Fernanda Carvalho (2); Tânia Sousa (1); Fernando Nolasco (2)

(1)  Unidade de Nefrologia e Diálise / Centro Hospitalar Tondela -Viseu, EPE / Viseu / 
Portugal

(2)  Laboratório de Morfologia Renal, S. Nefrologia / H. Curry Cabral, C. Hospitalar Lisboa 
Central, EPE / Lisboa / Portugal

Introdução: A glomerulosclerose focal e segmentar (GEFS) integra diversas 
entidades clínico -patológicas e manifesta -se, na maioria dos casos, por 
proteinúria nefrótica. A classificação morfológica compreende as variantes 
clássicas, peri -hilar, tip lesion, celular e colapsante. Material e métodos: 
Análise descritiva dos casos de GEFS diagnosticados entre 2008 e 2012 
em doentes de um hospital do centro do país (hospital de referência para 
443 000 habitantes), cujas biópsias renais (BR) foram analisadas num 
único centro de morfologia. Re -observação de todas as BR e classificação 
histológica. Análise retrospetiva dos dados clínicos e laboratoriais à data 
das BR. Descrição dos tratamentos e da evolução clínica. Resultados: No 
período de 5 anos analisado foram realizadas 150 BR e diagnosticados 11 
casos de GESF, correspondendo ao 4º diagnóstico histológico mais frequente 
(7,6% de todos os diagnósticos). Predomínio de indivíduos do sexo mas-
culino (64%). As indicações para BR foram: síndrome nefrótica (n=4), 
proteinúria sub -nefrótica (n=4), proteinúria nefrótica (n=1), anomalias 
urinárias assintomáticas (n=1), doença renal crónica (DRC) e infeção por 
VIH (n=1). Caracterização clínico -laboratorial à data das BR: idade média±DP 
45±10,84 anos; creatinina sérica média±DP 1,47±0,65 mg/dl; proteinúria 
média±DP 3,5±2,1 g/24horas; taxa de filtração glomerular estimada <60 ml/
min/1,73m2 em 45%; micro -hematúria em 45%; hipertensão arterial em 
64%. As variantes morfológicas (VM) encontradas foram tip lesion (n=7) 
e peri -hilar (n=1). Em 3 casos não foi possível classificar a VM. Fibrose 
intersticial em 55%. GESF idiopática em 6 casos e secundária em 5 
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(obesidade: n=3; diabetes mellitus/obesidade: n=1; infeção por VIH: n=1). 
Com um tempo de seguimento médio±DP de 35,3±17 meses verificou -se 
1 caso (9%) de progressão para DRC terminal, 7 casos (64%) de proteinúria 
persistente/ deterioração da função renal (VM tip lesion em 4) e 3 casos 
(27%) de remissão completa/ parcial com o tratamento instituído (VM tip 
lesion em todos). Conclusões: Na nossa população a GEFS constituiu um 
diagnóstico histológico frequente, verificando -se um predomínio da VM 
tip lesion. A maioria dos doentes (81%) apresentava, à data da BR, um 
ou mais fatores de risco para progressão da doença renal (síndrome 
nefrótica, disfunção renal, fibrose intersticial).

 PO -SE026

LESÃO RENAL AGUDA – INDICADOR DE MORTALIDADE EM DOENTES 
COM SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO SEM ELEVAÇÃO DE ST

Maria Teresa Santos (1); Rute Ferreira (2); Liliana Carneiro (2); Cristina Rosário (2); 
Maximino Costa (1); Ana Veloso (2); Cristina Gavina (3)

(1) Nefrologia / Hospital Pedro Hispano ULSM / Matosinhos / Portugal
(2) Medicina / Hospital Pedro Hispano ULSM / Matosinhos / Portugal
(3) Cardiologia / Hospital Pedro Hispano ULSM / Matosinhos / Portugal

A lesão renal aguda (LRA) é frequentemente observada em doentes com 
Síndrome coronário agudo sem elevação do segmento ST (SCASEST), mas 
a sua importância prognóstica é difícil de avaliar, uma vez que os critérios 
de definição de LRA utilizados na literatura não são consensuais.
O objectivo deste estudo foi identificar nos doentes com o diagnóstico de 
SCASEST a presença de LRA à admissão hospitalar, e nesse grupo, avaliar 
a mortalidade precoce e tardia. Métodos: Foram estudados prospectiva-
mente os doentes admitidos com o diagnóstico de SCASEST no Departa-
mento de Medicina durante o ano de 2010 e, realizado o seguimento 
destes doentes até 12 meses. A presença de LRA foi identificada segundo 
as alterações dos valores de creatinina sérica à admissão hospitalar e 
classificada segundo os critérios AKI Network. Resultados: Foram admitidos 
230 doentes com o diagnóstico de SCASEST. Destes, 34 doentes apresen-
taram LRA à admissão (14,8%), 9 do género feminino (26%). Os doentes 
com LRA apresentavam idade média superior à restante população (74±12 
vs 65±14; p<0,001). Este grupo compreendia um maior número de doentes 
com DRC (68% vs 18%; p<0,001) e com HTA (94% vs 71%; p=0,004). Não 
se observou diferença estatisticamente significativa quanto ao género, 
presença de Diabetes mellitus ou Dislipidemia. Verificou -se ainda que os 
doentes com LRA apresentavam mais insuficiência cardíaca à admissão 
(62% vs 28%; p<0,001) e uma menor percentagem destes doentes foi 
submetida a cateterismo cardíaco (35% vs 72%); p<0,001). Os doentes 
com LRA apresentaram uma mortalidade intra -hospitalar superior (17.6% 
vs 4.1%; p=0,008), assim como maior mortalidade ao 1 mês (22% vs 7%; 
p=0,015), aos 6 meses (33.3% vs 11%; p=0.003) e aos 12 meses (45% vs 
12.2%; p<0,001). Conclusões: A presença de LRA é uma alteração frequente 
em indivíduos com SCASEST e, preferencialmente, em doentes com idade 
mais avançada e com insuficiência cardíaca à admissão. É mais frequente 
ainda nos doentes com DRC e HTA prévias. A LRA é um indicador de 
mortalidade intra -hospitalar, precoce e tardia, traduzindo a gravidade da 
doença subjacente.

 PO -SE027

LESÃO RENAL AGUDA EM DOENÇA RENAL CRÓNICA: PREDITORES 
DE MORTALIDADE E REINTERNAMENTO

Cristina Outerelo (1); Pedro Bravo (1); Rita Gouveia (1); Rita Magriço (1); Joel Ferreira (1); 
Pedro Cruz (1); Aura Ramos (1)

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

Introdução: A ocorrência de lesão renal aguda (LRA) é cada vez mais 
prevalente em doentes com idade avançada e disfunção renal prévia. A 
presença de comorbilidades nesta população torna -a mais susceptível à 
LRA, embora os efeitos destas comorbilidades no prognóstico destes 
doentes esteja ainda por definir. A utilização de índices de comorbilidades 
pode ser útil dado que permite estratificar o risco desta população. Objec-
tivo: Avaliar a influência das comorbilidades determinadas pelos índices 
de Charlson e Davies na mortalidade e reinternamento no primeiro ano, 
numa população de doentes com lesão renal aguda em doença renal 

crónica. Métodos: Análise retrospectiva de 74 doentes (idade média=74±10 
anos, 72% do sexo masculino, 74% hipertensos e 43% diabéticos) inter-
nados ao cuidado de outras especialidades (diagnóstico principal do foro 
cardiovascular em 42%, infeccioso em 23%, urológico em 14%, cirúrgico 
em 12%, neoplásico em 8%, psiquiátrico em 1%). Todos apresentavam 
doença renal prévia (taxa de filtração glomerular estimada por MDRD < 60 
ml/min) e desenvolveram lesão renal aguda durante o internamento, definida 
como elevação de creatinina >0,3 mg/dl ou redução do débito urinário 
para valores <0,5 ml/kg/h durante um período > 6 horas. Para cada doente 
foi calculado o índice de Charlson e de Davies, tendo -se procedido à 
estratificação em tercis de risco. As capacidades de discriminação e de 
predição de cada índice para o evento combinado de mortalidade e rein-
ternamento no primeiro ano foram avaliadas pelo método das curvas ROC 
e por regressão logística de Cox, respectivamente. Resultados: Ao fim de 
1 ano, 42 doentes morreram (56,8%) e 32 doentes foram reinternados 
(43,2%). A área debaixo da curva (AUC) do índice de Charlson e Davies 
para a ocorrência de morte ou reinternamento no primeiro ano foi de 0,64 
em ambos os casos. Em análise univariada, apenas o índice de Charlson 
foi preditor do evento combinado (hazard ratio=1,50 IC 95% 1,05 -2,15, 
p=0,025). Em análise multivariada, num modelo integrando ambos os 
índices, idade, hipertensão arterial e diabetes, apenas o índice de Charlson 
foi identificado como preditor independente de morte ou reinternamento 
no primeiro ano (hazard ratio=1,68 IC 95% 1,04 -2,71, p=0,034). Conclusões: 
Apesar de originalmente ter sido validado numa população com caracte-
rísticas diferentes, o índice de Charlson permitiu prever significativamente 
a ocorrência de reinternamento ou morte no primeiro ano, mantendo valor 
prognóstico mesmo tendo em conta a elevada morbilidade e mortalidade 
da população estudada.

 PO -SE028

LESÃO RENAL AGUDA NO DOENTE NÃO CRÍTICO: MUDANÇA DE PARADIGMA

Teresa Chuva (1); Andreia Vilas Boas (2); Nídia Pereira (2); Eduardo Eiras (2); José 
Maximino Costa (1)

(1)  Unidade de Nefrologia do Departamento de Medicina / Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos / Matosinhos / Portugal

(2)  Serviço de Medicina Interna / Unidade Local de Saúde de Matosinhos / Matosinhos 
/ Portugal

Introdução: Independentemente da sua natureza, a Lesão Renal Aguda 
(LRA) é um marcador de eventos adversos a curto e longo prazo, frequen-
temente subestimada em doentes hospitalizados. O desenvolvimento de 
sistemas de classificação mais consensuais, como o RIFLE e o AKIN permitiu 
descrever a LRA com maior sensibilidade e correlacioná -la com o prognóstico. 
No entanto, os estudos que existem desde a convenção destes novos 
sistemas foram maioritariamente realizados em Unidades de Cuidados 
Intensivos, desconhecendo -se o impacto da LRA em enfermarias gerais e 
o seu efeito a longo prazo. Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes 
(dts) internados no Departamento de Medicina duma Unidade Local de 
Saúde entre 01 -31/01/2011. Foram excluídos os seguintes: doentes em TSR, 
os com Doença Renal Crónica (DRC) que não dispunham de doseamento 
de creatinina nos últimos 6 meses e os doentes com passagem pelo Serviço 
de Medicina Intensiva e Unidade de Cuidados Intermédios. Resultados: 
Foram analisados 489 dts, 143 dos quais foram excluídos. Dos 346 estu-
dados, 50% era do género masculino e a idade média foi de 71 ± 15.2 
anos. Destes, 27.2% apresentaram LRA: 51 % do género masculino; idade 
média significativamente superior (75.1 ± 13.8; p<0.005). 44% atingiu o 
estadio R, 35% o estadio I, 20% o estadio F e 1.3% o estadio E de RIFLE. 
De acordo com os critérios de AKIN, a distribuição foi semelhante: 53.2% 
atingiu o estadio 1, 28.7% o estadio 2 e 18.1% o estadio 3. 22.8% evoluíram 
para DRC e 1.3% teve necessidade de TSR a longo prazo. Os fatores de 
risco independentes para o desenvolvimento de LRA foram a DRC (OR 6.7; 
95% CI 3.4 -13.4; p<0.001) e a infeção hospitalar (OR 3.9; 95% CI 1.8 -8.8; 
p<0.001). Quando comparados com a restante população, os dts com LRA 
tiveram maior: tempo médio de internamento (11.5 vs 8.8 dias; p<0.01); 
mortalidade hospitalar (15% vs. 8%, p<0.05) e mortalidade ao ano (39,4% 
vs 26,2%, p <0.05). Em análise multivariada, foram identificados os seguintes 
fatores de risco para a morte hospitalar: gravidade da LRA (RIFLE> R) (OR 
3.2; 95% CI 1.2 -8.3; p<0.05), administração de antibióticos no último mês 
(OR 3.0; 95% CI 1.2 -7.2; p<0.05) e patologia neoplásica (OR 5.9; IC 95% 
2.5 -13.8; p<0.001). As variáveis independentes associadas a maior risco de 
morte ao ano, de acordo com a regressão de Cox, foram: infeção hospitalar 
(HR 3.3; 95% CI 2.0 -5.6; p <0.001), sépsis (HR 2.0; 95% CI 1.3 -3.1; p <0.001), 
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doença neoplásica (HR 2.0; 95% CI 1.3 -3.2; p<0.005) e DRC (HR 1.7; 95% 
CI 1.1 -2.9; p <0.05). Conclusões: Nos últimos anos, assistiu -se a uma mudança 
de paradigma da LRA nos dts não críticos. Esta reflecte a gravidade da 
doença subjacente, como marcador geral de mau prognóstico a curto e 
longo prazo: aumenta o tempo de hospitalização, o risco de evolução para 
DRC e a morte intra -hospitalar e ao ano.

 PO -SE029

LESÃO RENAL AGUDA SECUNDÁRIA A GLICOGENOSE TIPO V 
– A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Sofia Santos (1); Andreia Campos (1); Pedro Aguiar (1); Raquel Faria (2); Arlindo 
Guimas (2); Sofia Pedroso (1); João Pimentel (1); António Cabrita (1)

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

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação conhecida da 
rabdomiólise com toxicidade renal causada pelo pigmento heme libertado 
da mioglobina. A Doença de McArdle (Glicogenose tipo V) é a miopatia 
metabólica mais frequente (prevalência 1:100000 indivíduos) de transmissão 
autossómica recessiva. A ausência de miofosforilase característica deve -se 
a mutações no gene 11q13. Apresenta -se mais frequentemente no início 
da vida adulta com intolerância ao exercício, mialgias ou mioglobinúria, 
mas pode manifestar -se unicamente como rabdomiólise assintomática 
quando o doente faz análises por outras razões. Caso clínico: Homem de 
60 anos com hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade e diabetes melli-
tus tipo 2 insulinotratada com atingimento microvascular (nefropatia, 
retinopatia e neuropatia) e macrovascular (cardiopatia isquémica). Admitido 
a 3/05/2012 por pé neuropático infectado, que evoluiu favoravelmente sob 
antibioterapia. Durante o internamento diagnosticada LRA não -oligúrica 
(creatininemia máxima 2.14mg/dL, sem hematuria, microalbuminúria 
35.7mg/g; ecografia renal sem evidência de dilatação do sistema excretor). 
Associava -se rabdomiólise com creatina quinase (CK) até 8500U/L, inicial-
mente interpretada como secundária a intervenção cirúrgica, infeção e 
medicação com sinvastatina (suspendeu). Constatada melhoria da função 
renal após melhoria dos marcadores de citólise muscular. À data de alta 
creatinina de 1.45mg/dL e CK 424U/L. Novo internamento em Junho, após 
3 meses de rabdomiólise assintomática recidivante, associado a LRA não 
oligúrica, com melhoria após bólus intermitentes de fluidoterapia endove-
nosa. Readmitido a 12/08/2012 por sepsis pulmonar, com enfarte agudo 
miocárdio associado, sobrepondo -se LRA oligoanúrica com necessidade 
de terapêutica de substituição renal (TSR) temporária (por CVC femoral), 
concomitante com elevações dos marcadores de citólise muscular (CK até 
13500U/L). Do estudo dirigido à rabdomiólise: electromiografia sem alte-
rações, RMN muscular em repouso sem evidência de alteração muscular 
nos membros inferiores e superiores, estudo imunológico (ANAs, anti -Jo, 
PM/Scl) e vírico negativos. Realizada biópsia muscular que mostrou ausência 
de actividade da enzima miofosforilase compatível com doença de McArdle. 
A hiperglicemia permissiva normalizou a rabdomiólise e a função renal. 
Suspendeu TSR (creatininemia à data de alta 1.47mg/dL). Discussão/Con-
clusão: Apesar da elevação de CK ter atingido cerca de 13500U/L, outros 
factores precipitantes concorreram para a LRA neste doente, o que atrasou 
o diagnóstico. Assim, na presença de LRA secundária a rabdomiólise sem 
etiologia esclarecida, as miopatias metabólicas não devem ser esquecidas, 
dado poder ser a única forma de manifestação. O tratamento da glicogenose 
tipo V no doente diabético baseia -se numa hiperglicemia permissiva, e 
apesar do risco acrescido de progressão da nefropatia diabética, parece 
haver um custo -benefício aceitável a curto -médio prazo.

 PO -SE030

UM CASO DE ACIDOSE LÁCTICA INDUZIDA PELA METFORMINA

Claudia Quiterio Bento (1); Rui Castro (1); Catarina Prata (1); Teresa Morgado (1)

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

A acidose láctica provocada pela metformina é uma complicação poten-
cialmente fatal. Apresenta uma incidência de 3/100.000 doentes e uma 
mortalidade de 30 a 50%. Fatores de risco deste distúrbio incluem: idade 
avançada, insuficiência renal crónica e hipoxia por insuficiência cardíaca 
descompensada, sepsis ou isquemia. Apresentamos o caso de uma doente 

caucasiana de 56 anos de idade com excesso ponderal (IMC 27 Kg/m2), 
hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 detetadas há 10 anos. 
Medicada habitualmente com metformina 3 gr/dia, indapamida 1,5 mg /
dia, carvedilol 12,5 mg/dia e acemetacina 90 mg em SOS (negou consumo 
deste fármaco no último mês). Recorreu ao serviço de urgência em 04/12/ 
2011 por queda da própria altura e alteração comportamental em contexto 
de hipoglicemia. Referiu nos quatro dias prévios náuseas, vómitos e baixa 
ingestão alimentar. Do exame físico, salienta -se: estabilidade hemodinâmica, 
hipotermia (34,1°C) e sinais de desidratação. Lentificação psicomotora e 
desorientação. Apresentava lesão renal aguda (LRA) grave oligúrica (crea-
tinina 14 mg/dl, ureia 321 mg/dl), Hg 15,9 g/dl, plaquetas 456.000/mm3, 
hipercaliemia (7,1 mmol/l) e hipoglicemia (60 mg/dl). Foi diagnosticada 
acidose láctica (pH 7.04, PCO2 14 mmHg, PO2 98 mmHg, HCO3 5,5 mEq/L, 
Lactato 8mmol/L) de anion gap aumentado (40 mEq/L). O sumário e 
sedimento urinários não apresentaram alterações incluindo ausência de 
eosinofilúria. A proteinúria de 24 horas foi de 750 mg. O complemento e 
as imunoglobulinas séricas eram normais e os ANA´s, Anti -dsDNA e ANCAs 
negativos. A electroforese e imunoelectroforese séricas eram normais. A 
TAC crânio -encefálica não revelou alterações. A ecografia evidenciava rins 
de dimensões normais e com normal diferenciação parênquimo -sinusal. O 
diagnóstico diferencial com entidades que provocam acidose láctica com 
anion gap elevado foi efetuado (cetoacidose diabética, alcoolismo, ingestão 
de salicilatos e sépsis). Foi assumido o diagnóstico de acidose láctica 
induzida pela metformina. A LRA por NTA isquémica provável pode ter 
sido consequência da acidose láctica e a acidose deve ter contribuído para 
o agravamento da LRA. Necessitou de 4 sessões de hemodiálise e recuperou 
diurese ao 5º dia de internamento. Teve alta ao 14º dia de internamento 
com 0,6 mg/dl de creatinina e 37 mg/dl de ureia. Apresentamos um caso 
de acidose láctica associado à toma de metformina (dose máxima) pela 
sua gravidade e instalação de LRA severa. A acidose láctica deve ser 
despistada em todos os diabéticos medicados com metformina, em especial 
se apresentarem fatores de risco para esse tipo de acidose.

 PO -SE031

HTA REFRACTÁRIA MULTIFACTORIAL EM DOENTE RENAL CRÓNICO: 
CASO CLÍNICO

Cátia Cunha (1); Susana Pereira (1); Clara Santos (1); Patrícia Barreto (1); Clara 
Almeida (1); Ana Ventura (1); Vítor Paixão Dias (2); Joaquim Seabra (1)

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

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

Introdução: Na doença renal crónica (DRC) a hipertensão arterial (HTA) refrac-
tária é um achado comum. Se por um lado a doença parenquimatosa renal 
contribui para a HTA, por outro a HTA acelera o agravamento da função 
renal, gerando um ciclo vicioso e sendo muitas vezes difícil distinguir qual 
é a causa primária. Perante esta forte associação, quando investigar outras 
causas secundárias na HTA de difícil controlo? Caso clínico: Os autores 
apresentam o caso de um homem de 67 anos, com antecedentes de HTA, 
fibrilação auricular, dislipidemia e obesidade. Avaliado pela primeira vez em 
consulta externa de Nefrologia -HTA por hipertensão de difícil controlo e DRC 
estádio 3. Na avaliação inicial destacavam -se critérios de HTA refractária, 
DRC com creatinina sérica de 1,6 mg/dl (eTFG 44 ml/min) e hipocalemia ligeira 
(potássio sérico de 3,2 mEq/1). A investigação da etiologia da doença paren-
quimatosa renal concluiu tratar -se de provável nefropatia isquémica/ nefroan-
gioesclerose hipertensiva. Perante a gravidade da HTA e o elevado risco 
aterosclerótico foi alargada a investigação para despiste de outras causas 
secundárias. O angioTAC das artérias renais identificou estenose crítica da 
artéria renal esquerda. Pela hipocalemia e ratio aldosterona/ renina de 70, 
realizou TAC das suprarrenais, que revelou nódulo com 1 cm de diâmetro. 
O estudo analítico detectou ainda hipotiroidismo. Dada a HTA refractária, 
medicado com terapêutica médica para o hiperaldosteronismo, realizou angio-
plastia percutânea da estenose renal com colocação de stent. Após revas-
cularização endovascular foi alcançado um bom controlo tensional, observado 
em MAPA, com possibilidade de redução de fármacos hipotensores. Manteve 
níveis estáveis de creatinina sérica. Conclusão: A identificação da causa ou 
causas de HTA refractária é importante na abordagem terapêutica e é muitas 
vezes fundamental para um controlo eficaz da HTA. Este caso clínico salienta 
que, apesar da HTA refractária ser comum no doente renal crónico, em casos 
seleccionados, e orientados pela história clínica, vale a pena procurar outras 
causas secundárias além da doença parenquimatosa renal.
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 PO -SE032

LESSONS IN MEDULLARY CYSTIC KIDNEY DISEASE – PITFALLS 
IN DIAGNOSTICS

Gabriel M. Miltenyi (1); Fernanda Carvalho (2); Helena Viana (2); Ana Rita Santos (2); Carina 
Ferreira (2); Laia Ejarque (3); Elisabet Ars (3); Edgar Almeida (4); Joaquim Calado (2)

(1) Instituto de Medicina Molecular / Faculdade de Medicina, UL / Lisboa / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(3) Laboratori de Biologia Molecular / Fundació Puigvert / Barcelona / Spain
(4) Serviço de Nefrologia / Hospital Beatriz Ângelo / Loures / Portugal

Background: Medullary cystic kidney disease (MCKD) is a rare autosomal 
dominant renal disease characterized by medullary cysts, tubulointerstitial 
nephritis, gout and progressive chronic renal failure leading to end -stage 
renal disease (ESRD) in adult life. Two loci have been identified. Mutations 
in the uromodulin gene (UMOD, 16p12.3), encoding the Tam -Horsfall gly-
coprotein, were found to associate with MCKD type 2 (MCKD2). We here 
report two families with the unusual characteristic of having one family 
member affected by a nephropathy distinct from the MCKD found to seg-
regate within the pedigree. Patients and methods: Pedigree’s evaluation 
included renal ultra -sound and pathology workup with immuno -histochemical 
evaluation for Tam -Horsfall glycoprotein expression (in at least one family 
member per pedigree). Genetic screenings were done by PCR, direct sequenc-
ing and MLPA. Results: In both MCKD families, clinical findings showed 
intra -familial variability (age -at -onset, disease progression, presence/absence 
of cysts). UMOD mutations segregating with the phenotype were identified 
in heterozygocity in affected members. However, both families also included 
individuals presenting a non -MCKD renal phenotype: for pedigree 1, it was 
a case of polycystic kidney disease (ADPKD) displaying a novel and de 
novo mutation in PKD1; and in pedigree 2, an adult -onset nephrotic syn-
drome with a membranous pattern on the renal specimen. No UMOD muta-
tions were found in these individuals. Conclusions: We present the findings 
of two families demonstrating simultaneous occurrence of different kidney 
diseases, all potentially causing ESRD. Two lessons can be learned from 
this single -center experience with MCKD. The first is that if two rather com-
mon nephropathies, like ADPKD and membranous nephropathy, can concur 
with MCKD, this probably also means that the latter entity is more prevalent 
than we had previously anticipated. The second ought to tell us that for a 
given pedigree, the diagnosis of an inherited “renotype” leading to ESRD 
should not be a priori extended to all members displaying renal disease. 
This can be misleading, particularly if the pedigree is being evaluated 
retrospectively, the phenotype presents with variable expressivity or if ESRD 
is considered the sole undisputable renal phenotype characteristic.

 PO -SE033

MAIS FERRO, É PRECISO?

Patricia Carrilho (1); Ana Rita Martins (1); Lúcia Parreira (1); Jose Assunção (1); Ana 
Mateus (1); Luis Gusmão (1); Ilídio Rodrigues (1)

(1) NephroCare / Barreiro / Portugal

Introdução: Muitos doentes em diálise têm défice funcional de ferro, que 
se caracteriza por depósitos “adequados”, mas incapacidade de os mobilizar 
com estimuladores da eritropoiese (EE). Alguns estudos sugerem que a 
administração frequente de pequenas quantidades de ferro endovenoso 
pode contribuir para melhorar a eritropoiese, embora não haja evidência 
para recomendar diferentes regimes de administração de ferro (KDOQI’s). 
Objectivos: O objectivo deste estudo unicêntrico, aleatorizado e controlado, 
foi avaliar a eficácia do tratamento da anemia em doentes em diálise (HD/
HDF) com a administração mais frequente de ferro endovenoso e em menor 
quantidade. Métodos: Adultos em HD/HDF há >3 meses, sob tratamento 
com EE, com Hb entre 9 -13g/dL e ferritina 150 -600ng/mL, foram aleatorizados 
para 2 grupos: administração de ferro 10 mg de ferro 3x/semana (contínuo) 
ou 50mg semanal (intermitente) na HD. Ajuste mensal da dose de EE, com 
valores alvo de Hb 10 -13g/dL, seguindo a habitual prática de prescrição 
de EE. Duração de 6 meses. Determinação de ferritina e saturação da 
transferrina no início e final do estudo. Resultados: Foram incluídos 121 
de 219 doentes, com aleatorização para o grupo contínuo (n=62) ou 
intermitente (n=59). Da análise final foram excluídos 6 doentes do grupo 
contínuo e 7 do intermitente por hemorragia, necessidade de transfusões 
ou alteração da prescrição de ferro durante o período do estudo. A média 

de Hb (g/dL) nos 6 meses não diferiu entre os 2 grupos (C=11,06; I=11,12). 
A saturação da transferrina e a ferritina (ng/mL) não diferiram à partida 
entre os grupos (C=24%/ 388; I= 23%/ 376), mas a ferritina final foi 
superior no grupo intermitente (C=375; I=556, p=0,004). A dose de EE 
(darbepoetina alfa) não diferiu de forma estatisticamente significativa 
(Mann -Whitney) entre os 2 grupos, no entanto o valor médio mensal foi 
sempre inferior no grupo contínuo [tabela 1]. Foi também avaliado o 
consumo de EE e ferro nos 4 meses prévios ao início do estudo, no 
subgrupo dos doentes incluídos em HD há >7 meses (n=94). Apesar da 
subida do valor médio de Hb (10,7→11,0), verificou -se uma queda signi-
ficativa do consumo de EE (1,78→1,35 Ug/Kg/mês) em ambos os grupos 
e de ferro no grupo contínuo (2,679→ 2,017 ug/Kg/mês) durante o estudo 
relativamente ao período prévio. Conclusões: A administração de ferro de 
forma frequente permitiu atingir o valor alvo de Hb com menor consumo 
de ferro e sem acarretar maior consumo de EE. O nível de ferritina mais 
elevado no final dos 6 meses no grupo intermitente não se associou a 
benefício quer no alvo de Hb, quer no consumo de EE. Estes resultados 
fazem -nos questionar as actuais recomendações que focam a ferritina como 
alvo terapêutico da anemia dos doentes em diálise. São necessários mais 
estudos que elucidem formas de optimizar os regimes de terapêutica da 
anemia com os fármacos disponíveis.

 PO -SE034

MANIFESTAÇÕES RENAIS NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

Cristina Outerelo (1); Teixeira Costa (1); Pedro Figueiredo (2); Pedro Cruz (1); João 
Freitas (2); Aura Ramos (1)

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

Introdução: O envolvimento renal na Doença Inflamatória Intestinal (DII) 
pode ocorrer como manifestação extra -intestinal da doença ou como efeito 
das terapêuticas utilizadas, nomeadamente 5 -amiosalicilatos. A manifes-
tação renal mais comum nestes doentes é a ocorrência de litíase, maiori-
tariamente cálculos de fosfato de cálcio e oxalato de cálcio. No entanto, 
alterações tubulo -intersticiais têm sido descritas com maior frequência; 
inicialmente apontadas como efeito secundário da terapêutica, têm sido 
relacionadas directamente com a própria doença. O objectivo deste estudo 
foi avaliar doentes com o diagnóstico de DII no que diz respeito à preva-
lência de litíase renal, factores litogénicos e disfunção tubular, avaliada 
pelo doseamento de um marcador precoce de lesão tubular – N -acetil-
-beta -D -glucosaminidase (beta -NAG). Métodos: Estudo efectuado em 45 
doentes consecutivos da consulta de DII; foram recolhidos dados clínicos 
e laboratoriais, incluindo ureia e creatinina séricas, depuração de creatinina, 
proteinúria das 24h, pH urinário, densidade urinária e iões urinários, bem 
como doseamento de beta -NAG em amostras de urina de 24h. História de 
litíase renal, exposição a 5 -aminosalicilatos e gravidade da doença foram 
avaliados através de questionário e consulta do processo clínico. Resul-
tados: Foram analisados 45 doentes – 38% do sexo masculino, idade 
média 43±15 anos, tempo médio de doença 9.5±6.8 anos e 67% com 
Doença de Crohn (DC). A prevalência de litíase renal foi de 20% (n=9), e 
ocorreu com maior frequência em doentes com DC relativamente aos 
doentes com colite ulcerosa (23% vs 13%, p= 0.429). A ocorrência de 
litíase foi significativamente mais prevalente nos doentes com envolvimento 
ileal (33% vs 8%, p=0.03). Nos doentes do sexo masculino com litíase 
renal, verificou -se uma tendência para excreção mais elevada de oxalato 
urinário, em comparação com os doentes do sexo masculino sem história 
de litíase (0.63±0.21 vs 0.44±0.15 mmol/24h, p=0.086); por outro lado, 
doentes do sexo feminino com litíase apresentaram excreção urinária de 
citrato tendencialmente inferior às doentes do sexo feminino sem litíase 
(1.2±1.4 vs 2.4±1.6 mmol/24h, p=0.117). Valores de beta -NAG superiores 
ao valor de referência foram encontrados em 4 doentes (9%) e não se 
verificou qualquer relação com a terapêutica com salicilatos, tipo de DII 
ou gravidade da doença. Conclusão: Tal como descrito previamente, o 
envolvimento ileal na DII está relacionado com a ocorrência de litíase. 
Hiperoxalúria e hipocitratúria são potenciais factores litogénicos, e foram 
encontradas diferenças de género no nosso estudo em relação a estes 
parâmetros. O marcador de disfunção tubular beta -NAG estava elevado 
num pequeno número de doentes com DII e não se relacionou com carac-
terísticas dos doentes ou da doença. Desta forma, as implicações clínicas 
nesta população estão ainda por definir. Estudos prospectivos com maior 
número de doentes e possivelmente outros marcadores de lesão tubular 
são necessários para clarificar estas relações.
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 PO -SE035

METABOLISMO MINERAL E INSULINO -RESISTÊNCIA: PREDITORES 
DE MORBILIDADE CARDIOVASCULAR EM DOENTES COM NEFROPATIA 
DIABÉTICA LIGEIRA A MODERADA

André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Ana Paula Silva (1); Nelson Tavares (2); Ana Camacho (2); 
Pedro Leão Neves (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Faro / Faro / Portugal
(2) Serviço Cardiologia / Hospital Faro / Faro / Portugal

Introdução e Objectivos: A doença cardiovascular (DCV) é a principal 
de morbilidade e mortalidade precoce na doença renal crónica (DRC) 
e a sua relevância aumenta quando a diabetes é a etiologia da doença 
renal. Estudos recentes têm sugerido que as alterações do metabolismo 
mineral podem estar relacionadas com a DCV mesmo nas fases mais 
precoces da DRC. A insulino -resistência está associada com a progressão 
da aterosclerose e tem sido descrita como um factor de risco para 
DCV. O objectivo deste estudo foi avaliar os diversos preditores de 
morbilidade cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença renal 
ligeira a moderada. Material e Métodos: Neste estudo prospectivo 
foram seguidos durante 84 meses 119 diabeticos tipo 2 (f=54, m=65), 
com idade média de 62.7 anos e com filtrado glomerular médio esti-
mado (TFGe) de 44.8 ml/min no inicio do estudo. Foram submetidos 
a uma história clínica e exames físicos completos e analisados os 
seguintes parâmetros: Índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE), 
hemoglobina, albumina, razão microalbuminúria/creatinúria, metabo-
lismo mineral (fósforo, paratormona), inflamação (interleucina 6) e 
insulino -resistência (HOMA -IR). Para determinar a morbilidade cardio-
vascular foram avaliados os internamentos associados a doença car-
diovascular durante o período de estudo e a população foi posterior-
mente dividida em 2 grupos: G -1 com internamento (n= 52) e G -2 sem 
internamento (n= 67). Foi utilizada estatística descritiva, o teste 
t -student para comparação entre grupos e a de regressão logística foi 
usada para determinar os factores preditores de risco de internamento 
associado a doença cardiovascular. Resultados: Constatou -se que o 
G -1 eram mais velhos (66,8 vs 59,7 anos, p=0,002) e apresentava uma 
menor TFGe (33,7 vs 53,5ml/min, p= 0,0001) e albumina(4,07 vs 4,3g/
dl, p=0,022). O G -1 apresentava ainda maior Índice Massa do Ventrículo 
Esquerdo (128,5 vs 92,5g/m2, p=0,0001) e níveis mais elevados de 
PTH (195,5 vs83,7mg/dl, p=0,0001), fósforo (4,9 vs 3,8mg/dl, 
p=0,0001),HOMA -IR (3,6 vs 0,72, p=0,0001) e IL -6 (7.8 vs 2.8pg/ml, 
p=0,0001). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos nas restantes variáveis. Num modelo de regressão logística 
ajustada para IMVE, Hg, idade, TFGe e IL -6 verificou -se que os predi-
tores independentes de internamento associado a doença cardiovascular 
foram: HOMA -IR (OR=3,8, 95%CI 1.3 -11.2, p=0,012), PTH (OR=0.9, 95% 
CI 0.97 - 0.99, p=0,026) e Fósforo (0R=5.7, 95%,CI 1.3 -24 -3, p=0,017). 
Conclusões: No nosso estudo as alterações do metabolismo mineral 
(PTH e Fósforo) e a insulino -resistência (HOMA -IR) constituem preditores 
independentes de morbilidade cardiovascular. Mais estudos são neces-
sários para esclarecer se o controlo destas variáveis determina uma 
diminuição da morbilidade cardiovascular.

 PO -SE036

NEFROPATIA EM DOENTES COM INFEÇÃO POR VIH NA ERA 
DA TERAPÊUTICA HAART -UM NOVO PARADIGMA

Andreia Campos (1); Sofia Santos (1); Pedro Aguiar (1); Ana Antunes (2); Josefina 
Santos (1); Luísa Lobato (1); Ramón Vízcaino (3); António Cabrita (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Santo António -CHP / Porto / Portugal
(2) Serviço Medicina / Hospital de Braga / Braga / Portugal
(3) Serviço Anatomia Patológica / Hospital Santo António -CHP / Porto / Portugal

Introdução: A nefropatia é uma complicação frequente nos doentes 
com infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) – por lesão 
glomerular e tubulo -intersticial direta, pela nefrotoxicidade dos anti-
retrovirais ou pelas co -morbilidades associadas. A glomerulosclerose 
segmentar e focal colapsante foi, durante muito tempo, o paradigma 
da nefropatia associada ao VIH. Novas estratégias terapêuticas alte-
raram o espetro de apresentação da doença renal nestes doentes. O 
objectivo deste estudo foi caracterizar a nefropatia associada ao VIH 

na nossa população de doentes. Métodos: Realizamos um estudo 
retrospectivo e descritivo da doença renal nos doentes infectados 
pelo VIH, submetidos a biópsia renal entre 2007 e 2012. Foram ana-
lisados os dados demográficos, a função renal, o estado imunológico, 
antecedentes de terapêutica anti -retroviral (HAART), factores de risco 
cardiovascular e co -infeção com o vírus da hepatite C (HCV). Resul-
tados: Foram realizadas 14 biópsias renais em doentes com infecção 
VIH, de um total de 283 biópsias efectuadas. A doença renal crónica 
e as anomalias assintomáticas do sedimento urinário constituíram as 
principais indicações. A população estudada era maioritariamente 
caucasiana (2 negros) e de género masculino (71%). A idade média 
à data do procedimento foi 48 anos nos homens e 58 nas mulheres 
(mediana 46,7; mín 35; máx 84). O tempo mediano decorrido entre 
o diagnóstico da infecção VIH e a biópsia foi 240 meses (mín 0; máx 
450). Todos os doentes estiveram sob HAART, à excepção de dois, 
por incumprimento terapêutico; 50% tinham hipertensão arterial, 65% 
dislipidemia e 1 diabetes mellitus. Oito doentes apresentavam glo-
merulonefrite mesangioproliferativa (GNMsP), 3 deles com positividade 
para IgA; 2 nefrite intersticial crónica (NIC), 1 nefropatia diabética, 1 
glomerulosclerose segmentar focal não colapsante (GESF), 1 glome-
rulonefrite membrano -proliferativa (GNMP) e 1 glomerulonefrite pós-
-infecciosa. Dos 7 doentes com co -infecção HCV, apenas 1 tinha glo-
merulonefrite membranoproliferativa; os restantes apresentavam 
padrões histológicos diversos; 2 tinham crioglobulinemia. O valor 
mediano de creatinina à apresentação foi de 2,47 mg/dl (mín 0,59; 
máx 12,2) e de proteinuria foi de 1,3g/24h (mín 0,7; máx 4,7); 2 deles 
tinham síndrome nefrótico à apresentação. Após um ano, sob HAART 
e introdução de IECA/ARA em 35,7% dos doentes, o valor mediano 
de creatinina era de 1,45 mg/dl; um doente entrou em programa de 
diálise. Dos doentes com contagens de CD4 inferiores a 200 à data 
da biópsia, 75% tinha GNMsP. No follow up verificaram -se três óbitos, 
2 sem HAART por incumprimento terapêutico. Discussão e Conclusões: 
A nefropatia mesangioproliferativa (com ou sem depósitos de IgA) foi 
a etiologia mais prevalente nos doentes VIH. Apenas um apresentava 
GESF (não colapsante). O diagnóstico precoce, a acessibilidade uni-
versal a HAART e a população estudada ser maioritariamente caucasiana 
podem justificar a baixa incidência de nefropatia e a redução da 
incidência de GESF, o que corrobora os achados encontrados noutros 
estudos.

 PO -SE037

NEFROPATIA IGA - CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Sandra Cruz (1); Catarina Prata (1); Rui Abreu (1); Cláudia Bento (1); Rui Costa (1); 
Mónica Frutuoso (1); Luís Oliveira (1); Rui Castro (1); Teresa Morgado (1)

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

Introdução: A nefropatia IgA constitui a glomerulopatia mais frequente 
em todo o mundo. As formas de apresentação clínica e a história 
natural da doença são variáveis, com evolução para insuficiência renal 
numa percentagem relevante de casos. O diagnóstico definitivo é 
histológico e a biópsia renal permanece necessária para avaliação 
prognóstica e orientação da decisão de terapêutica imunossupressora. 
Objectivos e método: Efectuámos a análise retrospectiva dos doentes 
submetidos a biópsia renal entre Janeiro 1994 e Dezembro 2012, com 
diagnóstico histológico de Nefropatia de IgA. Resultados: Foram ava-
liados 62 doentes (idade média: 40,7 ± 15,5 anos; 74,2% do sexo 
masculino) com follow up médio de 7,2 ± 5,0 anos. Oito doentes 
descontinuaram seguimento (transferência hospitalar). A maioria dos 
doentes (n= 49; 79%) apresentava proteinúria em faixa variável e 
eritrocituria. Destes 49 doentes, 23 (37%) apresentavam função renal 
normal, 18 (28%) apresentavam IRC, 7 (11%) apresentavam insuficiência 
renal aguda e 1 doente apresentava insuficiência renal rapidamente 
progressiva. Dos 12 doentes (19%) em que a biópsia foi efectuada por 
Síndrome Nefrótico, 7 apresentavam já IRC e os restantes mantinham 
função renal normal. Um doente apresentava proteinúria isolada. A 
evolução para IRC estadio 5 (IRC5) verificou -se em 16 casos (25,8%) 
e ocorreu em média após 30,8 meses da data da biópsia. Dos 29 
doentes com função renal (FR) preservada que apresentavam proteinúria 
(P) ≤1g/dia (n=13, 46.5%) apenas 3 evoluiram com agravamento da 
insuficiência renal e proteinuria e 1 para IRC5. Dos 8 doentes com 
P>1g/dia, 2 apresentaram agravamento da proteinuria e 1 evoluiu para 
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IRC5. Nos doentes com IRC (n=25) que apresentavam inicialmente P 
≤1g/dia (n=6, 24%) 1 evoluiu para IRC5 e verificou -se agravamento da 
IRC e da proteinuria em 3 casos. Nos restantes doentes, com IRC e 
P>1 gr/dia (n=19,76%), 9 evoluiram para IRC5 e em 6 verificou -se 
agravamento de P da função renal. Dos 12 doentes com síndrome 
nefrótico, 5 evoluíram para IRC5. Dos 14 doentes com glomerulopatia 
crescêntica, 7 efectuaram terapêutica imunossupressora de novo, com 
estabilização da função renal e proteinúria em 3 doentes; 2 transplan-
tados renais alteraram o esquema imunossupressor. Destes 14 doentes, 
42,8% (n=6) evoluiram para IRC5. A evolução para IRC 5 ocorreu em 
2 dos 6 doentes com lesões interstício -tubulares moderadas (T1) e em 
9 dos 15 doentes com lesões severas (T2). Em 4 doentes com disfunção 
do enxerto foi detectada recidiva da nefropatia IgA. Conclusão: A 
presença de IRC ou proteinuria> 1g/dia na altura do diagnóstico e a 
presença de crescentes e sinais de cronicidade na biópsia renal 
associaram -se a um pior prognóstico evolutivo.

 PO -SE038

OBESIDADE, CIRURGIA BARIÁTRICA E ALBUMINÚRIA

Ana Rita Martins (1); Filipa Alves Serra (2); Patrícia Branco (1); Patrícia Matias (1); Maria 
Manuela Oliveira (2); João Sequeira Duarte (2); Carlos Lucas (1); Teresa Adragão (1); 
Augusta Gaspar (1); António Machado Saraiva (2); José Diogo Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço Endocrinologia / Hospital Egas Moniz / Lisboa / Portugal

Introdução: A obesidade é um importante problema de saúde pública com 
proporções epidémicas. A obesidade mórbida (Indíce de massa corporal 
(IMC) ≥ 40Kg/m2) associa -se a doença cardiovascular, diabetes mellitus 
tipo 2, dislipidémia e hipertensão. A cirurgia bariátrica é um meio efetivo 
de redução de peso com significativo impacto na qualidade de vida destes 
doentes. Objetivos e Métodos: O objetivo dos autores foi avaliar o efeito 
da perda de peso após a cirurgia bariátrica sobre a função renal, a pressão 
arterial e marcadores de risco cardiovascular. Realizámos um estudo pros-
petivo, de 71 doentes obesos adultos, submetidos a cirurgia de redução 
de peso. Dados clínicos e laboratoriais foram avaliados após a cirurgia: 
ao primeiro mês, aos 6 meses e ao fim de um ano. Resultados: Estudámos 
71 doentes (85,9% sexo feminino, 76,3% caucasianos; média de idade 
46,11 ± 11,4 anos, 47,9% com diabetes, 47.7% hipertensos, 52.9% com 
dislipidemia). Média IMC pré cirurgia 44,1±5,5 kg/m2. Durante o follow -up 
10,3±4,6 meses, reduziram o IMC (44,7±4 kg/m2 vs 30,8 ± 4,3 kg/m2; 
p<.0001), o peso (112,6±16,1 kg vs 78,9 ± 13,5 kg; p<0001), o perímetro 
abdominal (121,2±11,5cm vs 96,9±9,8cm; P<0,001). Houve redução signifi-
cativa da pressão arterial sistólica e diastólica, 134±23,9 para 116±11,5 
mmHg, p=0,01 e 81±13,2 para 67±4,9 mmHg; p=0,004 respectivamente. 
O colesterol total e triglicéridos reduziram, 182±39 vs109±27 mg/dl; p=0.004 
e 136,4±64,6 para 97,7±40 mg/dl; p<0,0001 respetivamente. Registou -se 
um aumento nos valores de ácido úrico (5,1±1,2 vs 5,8±2,2 mg/dl, P=0,06). 
A medicação hipotensora foi reduzida (tabela). Reduziu a prevalência da 
diabetes, cinco doentes suspenderam insulina e os restantes reduziram a 
terapêutica. A redução da excreção urinária de albumina, avaliada pela 
razão albuminúria/creatinúria numa amostra de urina (ACR) foi significativa 
ao final de um mês, (49,3±78,5 para 19,33±44,47mg/g; p=0,001) e aos 6 
(49,3±78,5 para 11,8±25,3 p=0,001). ACR sem diferenças entre diabéticos 
e não diabéticos. Aos 6 meses de follow up uma perda de peso superior 
a 20Kg foi preditora de redução de ACR superior a 40 mg/g (p=0.012) 
ajustando -se à diabetes, idade e PA. Conclusões: A cirurgia bariátrica tem 
um impacto positivo sobre a incidência de diabetes mellitus, a pressão 
arterial e a albuminúria.

Tabela 1

T. hipotensora antes e após cirurgia bariátrica

Nº total hipotensores 1,44±1,4 vs 0,7±0,9 p <0001

IECAs 0,2±0,4 vs 0,1±0,3 p <0001

ARAs 0,5±0,5 vs 0,2±0,4 p <0001

Diuréticos 0,4±0,5 vs0,2±0,3 p <0001

ACC 0,2±0,4 vs 0,1±0,2 p=0,004

Betabloqueantes 0,2±0,4 vs 0,1±0,3 p=0,045

 PO -SE039

RANDOM SPOT URINE PROTEIN/CREATININE RATIO: A RELIABLE METHOD 
FOR MONITORING LUPUS NEPHRITIS?

Maria Guedes Marques (1); Patrícia Cotovio (1); Francisco Ferrer (1); Cristina Silva (1); Karina 
Lopes (1); Carlos Botelho (1); Pedro Maia (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (2)

(1)  Nefrologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HG / Coimbra / Portugal
(2)  Nefrologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HUC / Coimbra / Portugal

Introduction: Lupus nephritis (LN) is a common and severe manifestation 
of SLE that can lead to End Stage Renal Disease and death. It has been 
demonstrated a significant correlation between response to aggressive 
immunosuppressive treatment and reduction in proteinuria and outcomes 
in LN. There have been numerous reports on the use of random spot urine 
protein/creatinine (P/C) ratio to estimate 24 -hour proteinuria in non -SLE 
CKD. However, few papers have been published regarding SLE patients. 
Besides that, reports are not unanimous and some authors wrote that 
random spot urine P/C ratio is unreliable in monitoring proteinuria changes 
in individual SLE GN patients. However, according to Kidney Disease Out-
comes Global Improving (KDIGO) clinical practice Guidelines for Glomeru-
lonephritis, random spot urine P/C ratio should be used for monitoring 
LN. The aim of our study was to evaluate the agreement of urine P/C ratio 
in untimed specimens with proteinuria measured by 24 h urinary collection 
in patients with LN and try to ensure the best choice. Methods: A prospec-
tive observational study was performed. A total of 53 paired (total of 106) 
spot and 24 -hour urine collections were evaluated, as part of routine 
monitoring of their disease activities. Statistical analyze was performed by 
SPSS 20.0 Statistical Analysis (SPSS Inc., Chicago, IL). Results: Paired-
-samples T test didn’t revealed significant differences between the two 
assay methods (p 0,216) and a statistically significant correlation was 
observed between them: Pearson coefficient of 0,847 (p < 0,001). After 
stratifying by degrees of proteinuria, the correlation between 24 -hour 
proteinuria and P/C ratio was maintained in the proteinuria range lower 
than 500mg/24 hours (Pearson 0,471, p 0,006) and above 1000mg/24 
hours (Pearson 0,917, p 0,010), but this correlation was not observed 
between 500 and 1000mg/24 hours (Pearson  -0,106, p 0,718). When stratify-
ing according to the background of LN in two groups, we did not observe 
differences between correlations calculated for each subgroup. Conclusion: 
Our study demonstrated a good correlation between 24 -hour proteinuria 
and random P/C ratio among patients with LN, which is in agreement with 
prior cross -sectional, observational studies. However, this correlation was 
not seen for a proteinuria range between 500 and 1000mg/24 hours. This 
finding is of greater importance and concern because this range is quite 
common in patients with LN in remission, in whom it is essential to moni-
toring and detect renal flares early. Until further clarification, to the best 
of our knowledge, we maintain reluctant to completely substitute the 
24 -hour collection by P/C ratio especially when (according to other activity 
parameters) a renal flare is suspected; as well as, before any change in 
therapy.

 PO -SE040

RESISTANCE TO RHEPO THERAPY DUE TO PRODUCTION OF ANTI -EPO 
ANTIBODIES IN A RAT MODEL OF CHRONIC RENAL FAILURE

Flávio Reis (1); Patrícia Garrido (1); João Fernandes (2); Sandra Ribeiro (2); Helena Vala (3); 
Rui Alves (4); Belmiro Parada (4); Luis Belo (2); Elísio Costa (2); Alice Santos -Silva (2)

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

(2)  Biochemistry Dept, Pharmacy Faculty & IBMC / University of Porto / Porto / Portugal
(3)  ESAV / IPV / Viseu / Portugal
(4)  Depts. of Nephrol & of Urol & Renal Transplant / CHUC / Coimbra / Portugal

Recombinant human erythropoietin (rhEPO) is used to treat anemia of CKD 
patients; some develop resistance to rhEPO, requiring high doses to achieve 
target Hb levels. The iron dysmetabolism is usually enhanced in patients who 
develop resistance to therapy. However, till now, the impact of this resistance 
induced by high doses on kidney damage and iron metabolism remains 
unclear, which will be evaluated in this study, using a model of chronic renal 
failure (CRF). Four groups (n=7) of male Wistar rats (280 g), were studied 
during 12 wks: Sham; CRF: 5/6 nephrectomy; CRF+rhEPO(50) and 
CRF+rhEPO(200): CRF treated with 50 or 200 IU/kg/week (s.c.) of beta -EPO 
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(Recormon®). The following data was analyzed: renal function and hemato-
logical data; serum IL -6 and iron metabolism markers; liver mRNA expression 
of EPO, EPO receptor and iron -related genes, by RT -qPCR; anti -EPO antibodies, 
by ELISA, and kidneys lesions using H&E and PAS staining. There was signi-
ficant increase in BUN and creatinine levels in the CRF rats after the 3rd week, 
which was aggravated in the last 3 wks, accompanied by kidney hypertrophism 
and tubulointerstitial, glomerular and vascular lesions. CRF rats developed 
anemia, with a significant decrease in RBC and Hb measures, accompanied 
by reduced serum iron and transferrin levels, regardless of normal ferritin. In 
the CRF+rhEPO(50) rats, creatinine and BUN levels remained unchanged vs 
the CRF group, but anemia and iron dysfunction were not corrected, in contrast 
with the higher rhEPO(200) dose that was able to normalize RBC and Hb until 
the 9 wks, after which the values decreased, due to production of anti -EPO 
antibodies. Moreover, serum iron dysfunction was prevented by using the 
high dose, which also promoted an impact on liver tissue gene expression: 
increased mRNA of soluble transferrin receptor, hemojuvelin, hephaestin and 
DMT1, and reduced of ferroportin and matriptase -2, together with a trend 
towards lower expression of hepcidin. Both rhEPO doses were unable to 
prevent kidney damage, while the higher dose indeed aggravated tubuloin-
terstitial histological changes, namely calcification and IFTA. In conclusion, our 
study showed that the correction of anemia in CRF rats is closely dependent 
on rhEPO dose used: the lower was insufficient and the higher promoted 
resistance to therapy due to formation of anti -EPO antibodies. Despite the 
correction of serum iron levels due to the impact on liver iron mediators, the 
kidney damage was exacerbated with the higher dose, which might be due 
to high rhEPO doses and/or anti -EPO antibodies production.

Support: FCT (PTDC/SAU -TOX/114253/2009, SFRH/BD/61020/2009) & COMPETE.

 PO -SE041

REVISÃO DA ACTIVIDADE DA CONSULTA DE NEFRO -OBSTETRÍCIA 
DO HOSPITAL DE SANTA MARIA

Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Mónica Centeno (2); Luísa Pinto (2); Luis M. 
Graça (2); António G. da Costa (1)

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

(2)  D. Obstetrícia, Ginecologia e Medicina Reprodutiva / CHLN -Hospital de Santa Maria 
/ Lisboa / Portugal

Introdução: A Consulta de Nefro -obstetrícia foi criada há cerca de um ano e 
insere -se na Consulta de Medicina Materno -fetal (Alto Risco Obstétrico) do 
Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do nosso 
Hospital. Esta consulta assume um papel fundamental para a mulher com 
patologia renal, quer em pré concepção, no aconselhamento e planeamento 
face ao desejo de uma gravidez, quer na vigilância da gestação. Os autores 
descrevem os dados e resultados das doentes acompanhadas desde o início 
da Consulta. Resultados: Foram avaliadas 21 doentes com idade média de 33 
anos (mínimo 23, máximo 43), 18 caucasianas e 3 de raça negra, 15 nulíparas 
e 6 multíparas, provenientes maioritariamente das consultas de Obstetrícia 
(47.6%) e Nefrologia (28.6% do Hospital Santa Maria, 14.3% de outros Hospitais 
ou Centros de Hemodiálise). Apresentavam creatinina sérica média 1.57 mg/dl 
(mínimo 0.5, máximo 2,2 mg/dl), sendo que 3 doentes se encontravam sob 
terapêutica de substituição renal. Foram avaliadas em Consulta pré -concepcional 
6 (28.6%) das 21 doentes (50% com nefrite lúpica, 33.3% com GN crescêntica 
secundária a vasculite ANCA e 16.7% com DRC de etiologia indeterminada), 
tendo sido discutido o risco materno e obstétrico, e ajustada a terapêutica. 
Quinze doentes foram vigiadas clinicamente durante a gravidez, sendo que 
em 7 doentes (46.7%) o diagnóstico de DRC foi efectuado durante a mesma. 
Uma doente foi submetida a interrupção terapêutica da gravidez (às 5 semanas), 
dada a gravidade do síndrome nefrótico diagnosticado na altura. Até à presente 
data, 10 doentes completaram a gravidez (1 doente em hemodiálise), sendo 
que se tratava da 1ª gestação em 7 (70%) dos casos. Apresentavam creatinina 
sérica média pré gravidez de 1.29mg/dl e TFG de 64ml/min e pós gravidez (aos 
30dias) de 1.63mg/dl e 46.8ml/min, respetivamente. Salienta -se que 6 doentes 
(60%) desenvolveram pré -eclampsia e em 5 casos (55.6%) se verificou agra-
vamento da função renal (PCr média pré gravidez 1.45mg/dl, Cr média máxima 
2,16mg/dl) à data do parto. Aos 30 dias pós parto, 3 das doentes (60%) com 
agravamento da função renal durante a gestação recuperaram para os valores 
de creatinina basais. O tempo médio de gestação foi de 35 semanas (mínimo 
28, máximo 40). Não se verificaram casos de morte fetal ou neonatal. O peso 
médio ao nascer foi de 1844g (mínimo 800, máximo 3135). Discussão/Conclusão: 
Dos resultados acima apresentados, e de acordo com o referido na literatura, 

salienta -se que a gravidez em doentes com DRC se associa frequentemente a 
pré -eclâmpsia, prematuridade e baixo peso ao nascer, assim como agravamento 
da função renal nas fases mais avançadas da DRC. O planeamento da gravidez 
e a sua vigilância por uma equipa multidisciplinar, são factores decisivos para 
o sucesso da mesma, minimizando os riscos maternos.

 PO -SE042

NECROSE CUTÂNEA – RARA APRESENTAÇÃO DE RECIDIVA DE SHUA

Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Maria João Silva (1); Ana Marta Gomes (1); Agostinho 
Sanches (2); Clara Almeida (1); Joaquim Seabra (1)

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

(2)  Serviço de Anatomia Patológica / Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho / 
Vila Nova de Gaia / Portugal

Introdução: O síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) está associado a 
uma desregulação do sistema complemento da qual resulta lesão endotelial 
e consequente trombose especialmente de vasos sanguíneos de pequeno 
calibre, sendo os rins preferencialmente atingidos. Só em cerca de 20% dos 
casos podem estar envolvidos outros órgãos. Caso clínico: Mulher, 37 anos. 
Antecedentes: primeira gestação sem intercorrências, segunda gestação com-
plicada por aparecimento de HTA e proteinúria desde o início e pré -eclâmpsia 
diagnosticada às 29 semanas. Manteve HTA e proteinúria no pós parto, 
medicada com irbesartan. Diagnóstico de SHUa em 01/2011 após infecção 
respiratória. Iniciou plasmaferese (PF) e hemodiálise (HD). Por ausência de 
resposta hematológica à PF diária, fez PF bi diária e rituximab 600mg 2/2sema-
nas (total de 4 tomas). Esteve dependente de PF até 06/2011. Sem evidência 
de recuperação da função renal pelo que manteve -se em hemodiálise. Pos-
teriormente transferida para diálise peritoneal por opção. Em 01/2012 diag-
nosticada recidiva do SHUa após infecção respiratória. Reiniciou PF que manteve 
até 06/2012. Cinco meses após suspensão de PF notou aparecimento de 
lesões cutâneas dolorosas, localizadas nos membros inferiores com fundo 
violáceo, sem exsudado. Analiticamente: hemograma sem alterações, valores 
de cálcio, fosforo e PTH normais. Não estava medicada com vitamina D ou 
calcimimético. Estudo hemodinâmico dos vasos dos membros inferiores sem 
alterações. Iniciou analgesia e curso de antibioterapia. Evoluiu com ulceração 
das lesões, necrose do fundo e bordos da úlcera, surgimento de novas lesões 
e dor refrataria à analgesia. Exame histológico da lesão revelou: “bordo de 
lesão ulcerada recoberta por exsudado de plasma com grande número de 
polimorfonucleares neutrófilos. Na derme proliferação de pequenos vasos 
acompanhada de infiltrado inflamatório discreto de linfócitos e plasmócitos. 
Evidência de deposição de material fibrinoide na derme superficial e de 
trombos intravasculares. Aspetos de necrose cutânea e de ulceração”. Um 
mês apos o aparecimento das lesões cutâneas apresentava HTA não controlada, 
agravamento da anemia (hemoglobina sérica de 8,0 g/dl), trombocitopenia, 
haptoglobina inferior 10mg/dl e DHL (2xsN). Diagnosticada recidiva de SHUa, 
iniciou PF. Após início de tratamento apresentou melhoria significativa da dor 
e cicatrização das referidas lesões. Após 7 semanas notou -se resolução das 
lesões cutâneas. Conclusão: O atingimento cutâneo no SHUa, quer na sua 
apresentação inicial quer em recidivas, é extremamente raro e não foi encon-
trado na literatura nenhum caso descrito em adultos. Neste caso precedeu o 
reaparecimento da anemia hemolítica e trombocitopenia e resolveu após a 
instituição do tratamento convencional do SHUa. De salientar que as recidivas 
da doença ocorrem em metade dos doentes e, geralmente, após evento 
precipitante como gravidez ou infecção, o que não se verificou neste caso.

 PO -SE043

RIM E GRAVIDEZ – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Nuno Rodrigues (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Joaquim Calado (1); 
Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: A alteração no fenótipo da célula endotelial é o evento primário 
na maioria das doenças microvasculares do rim, nomeadamente nas microan-
giopatias trombóticas (MAT). O síndrome hemolítico urémico (SHU) é caracte-
rizado por anemia hemolítica, trombocitopénia e insuficiência renal grave. De 
acordo com a sua etiologia pode ser associado a infecções ou a alterações na 
activação do complemento – SHU atípico (aSHU). O aSHU pode ocorrer de 
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forma esporádica ou associado a famílias. Pode ocorrer em consequência de 
mutações nas proteínas reguladoras do complemento ou de forma idiopática. 
Na gravidez, o aSHU manifesta -se em qualquer altura mas é mais frequente no 
último trimestre ou antes do parto, mas pode ocorrer pós parto, mais frequen-
temente nos primeiroS três meses. Caso Clínico: Os autores descrevem uma 
paciente com 31 anos, caucasiana e sem história clínica relevante até 11/2011, 
data em que ocorre um aborto espontâno (2º trimestre). Referenciada ao nosso 
serviço em 01/2012 por retenção azotada (Pcr 5,3 mg/dl). Analiticamente: trom-
bocitopénia (100.000), anemia hemolítica coombs negativa (Hb 7,2 g/dl NN), 
haptoglobulina indoseável, ASU: hemato -proteinúria (++/100mg/dl) e eritrócitos 
dismórficos, hipocomplementémia de C3 (70 mg/dl; 75 -140) com C4 normal, 
imunologias para síndrome antifosfolipídico e virologias negativas. Provas de 
função hepática e da coagulação sem alterações. Ecografia renal sem alterações 
apreciáveis. Ecografia pélvica sem restos fetais ou placentários. Beta HCG nega-
tiva. Clinicamente hipertensa e sem manifestações clínicas do sistema nervoso 
central. Por suspeita de SHU associado à gravidez realizou biópsia renal que 
evidenciou microangiopatia trombótica com trombose em múltiplas artérias de 
médio calibre e arteríolas com 90% fibrose intersticial. Neste contexto e por 
retenção azotada em crescendo iniciou plasmaferese (8 sessões até normalização 
da haptoglobulina) e hemodiálise mas sem recuperação da função renal. Controlo 
analítico posterior com diminuição do factor H e I. Por duas tromboses primárias 
dos acessos vasculares para hemodiálise, a doente manifestou vontade em 
iniciar diálise peritoneal iniciando esta técnica em 10/2012 mantendo -se clini-
camente estável até à data mas sem evidência de recuperação da função renal. 
Referenciada à consulta de Pré -Transplante renal em duas unidades. Conclusão: 
O diagnóstico diferencial de MAT e IRA na gravidez é um dos maiores desafios 
clínicos, sendo fundamental para orientação diagnóstica. O SHU pós parto é 
uma entidade clínica com um progóstico clínico geralmente desfavorável. Cerca 
de 50% dos aSHU esporádicos são idiopáticos. É fundamental a pesquisa de 
mutações das proteínas reguladoras do complemento, de forma que transplante 
renal seja a terapêutica elegível para substituição da função renal, pois a doença 
apresenta taxa de recidiva na ordem dos 50%. Além disso, dependendo do 
factor envolvido, poderá justificar -se transplante duplo hepato -renal.

 PO -SE044

SÍNDROME DE EXTRAVASAMENTO CAPILAR SISTÉMICO, UMA CAUSA 
INCOMUM DE LESÃO RENAL AGUDA

Ana Cerqueira (1); Márcio Ferreira (2); Ana Cardoso (2); Fatima Coelho (2); Augusta 
Praça (1); Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1)

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

O síndrome de extravasamento capilar sistémico, também conhecido como 
Doença de Clarkson, caracteriza -se por episódios esporádicos e reversíveis 
de hipovolemia, hipotensão, edema, hemoconcentração e hipoalbuminemia, 
devido ao extravasamento de fluidos e macromoléculas para os tecidos, 
permanecendo a etiologia desconhecida. Apresenta -se o caso de um doente 
do sexo masculino de 48 anos, que em Dezembro de 2009, recorre ao serviço 
de urgência (SU) por cefaleia de tipo tensão, desconforto abdominal, seguido 
em horas por quadro de polidipsia, dispneia, anasarca e oligoanúria. Foi 
internado com o diagnóstico de lesão renal aguda (LRA), recuperando com-
pletamente após início de fluidoterapia. Em Janeiro de 2010 tem episódio 
semelhante, mas com necessidade de hemodiálise transitoriamente. Em 
nenhum dos eventos foi identificada a etiologia subjacente à LRA. Em Março 
de 2012 é admitido no SU em choque, com creatinina plasmática (pcreat) 
2,2mg/dL, ureia (pureia) 57mg/dL, hemoglobina (Hb) 24g/dl, hematócrito (Htc) 
66.2%, leucócitos (Leuc) 33 000, sem elevação de Proteína C reactiva. Iniciou-
-se fluidoterapia com recuperação da função renal em 24h (pcreat 1,0 mg/
dL; pureia 43mg/dL). Ao 3º dia de internamento, inicia quadro semelhante, 
apresentando pcreat 2.4mg/dL, Ureia 189mg/dL, Hb 20g/dL (aumentou 7 g/
dL em 24h), Htc 56,2%, Leuc 18000 (aumentou 14 000 em 24h), albumina 
37,8g/L. A ecografia renal era normal. A biopsia renal evidenciou proliferação 
mesangial ligeira e focal, insterstício e artérias sem alterações, a imunofluo-
rescência foi negativa para todos os soros e o estudo ultra -estrutural não 
apresentou alterações. Foi instituída terapêutica de suporte, com recuperação 
clínica e analítica em 48h. Durante o período de internamento apresentou 2 
episódios semelhantes com recuperação completa em menos de 72h. Face 
ao quadro clínico sugestivo e após despiste de outras causas de LRA, colocou-
-se a hipótese de Doença de Clarckson e iniciou -se a terapêutica preconizada 
com salbutamol e aminofilina. A associação desta patologia com as discrasias 
plasmocitárias motivou o seu despiste, confirmando -se, por imunoelectrofo-
rese, biopsia de medula óssea e radiografia do esqueleto, o diagnóstico de 

gamapatia monoclonal de significado indeterminado IgG (Gama/Lambda), 
pelo que permanece sob vigilância em consulta de hematologia. Após iniciar 
terapêutica o doente manteve -se assintomático, sem novas crises e com 
pcreat 1,0 mg/dL – clearance calculado de creatinina (CKD -EPI) 88,6 ml/
min/1,73m2. Este caso clínico expõe as dificuldades encontradas, na definição 
da etiologia desta LRA recorrente, de instalação súbita, sem factor precipitante, 
associada a uma recuperação completa em curto espaço de tempo; demons-
trando a importância do forte índice de suspeição, para a prevenção das 
complicações através da instituição da terapêutica adequada.

 PO -SE045

SÍNDROME NEFRÓTICO: 10 ANOS DE EXPERIENCIA NUM ÚNICO CENTRO

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

(1) Serviço De Nefrologia / Hospital de S. Bernardo; C.H.Setúbal / Setúbal / Portugal

Introdução: O Síndrome Nefrótico (SNo) é um dos motivos mais comum 
para realização de Biópsia Renal (BR). É patognomónico de glomerulopatia, 
podendo esta ser de causa primária ou secundária. A sua distinção tem 
importância terapêutica e prognóstica. Métodos: Analisámos retrospetiva-
mente, nos doentes biopsados por SNo entre 1/1/2003 e 31/12/2012, os 
resultados anatomo -patológicos, as características à data de apresentação 
e a evolução clínica. Foram feitas 81 BR por SNo (37% das indicações para 
BR neste período). Cinco foram excluídas por material insuficiente para 
diagnóstico. Resultados: Foram incluídas 76 BR em 74 doentes, com idade 
média de 53,8 ± 16,2 (18 -83) anos, predominantemente do género masculino 
(55,3%). Em 2 doentes houve necessidade de repetir BR por ausência de 
resposta ao tratamento instituído. Os diagnósticos histológicos estão descritos 
na tabela 1. Os doentes foram seguidos em média 56 ± 31,8 (6 -118) meses. 
Em 56 doentes (73,7%) o SNo foi causado por uma glomerulopatia primária, 
sendo a mais frequente a glomerulosclerose segmentar e focal (GESF) seguida 
pela glomerulopatia membranosa (GM). Nestes casos, os doentes apresen-
tavam uma proteinúria média de 9,33g/dia e uma creatinina média de 1,55mg/
dL. Nas glomerulopatias secundárias (amiloidose, nefrite lúpica e diabetes 
mellitus, DM), os doentes apresentavam uma proteinúria média de 14,77 g/
dia e uma creatinina média de 3,48mg/dL. Discussão: Nas situações de 
glomerulopatia primária, os doentes apresentaram alguma uniformidade na 
idade média, na função renal (normal na doença de lesões mínimas – DLM) 
e proteinúria (mais baixa na nefropatia IgA – NIgA). Nas glomerulopatias 
secundárias, os doentes com amiloidose eram mais velhos que a média, e 
com função renal mais agravada. Os doentes com nefrite lúpica (NL) eram 
os mais novos e com proteinúrias mais elevadas. O pequeno número de 
casos não permite concluir quanto à evolução, nomeadamente para neces-
sidade de terapêutica de substituição da função renal. Conclusão: As glo-
merulopatias primárias são responsáveis pela maioria dos casos de SNo. 
No entanto um número importante é causado por glomerulopatias secun-
dárias, que na nossa casuística surgiram em extremos de idade e com 
quadros analíticos mais graves (maior proteinúria, menor função renal).

Tabela 1

Diagnósticos histológicos e características dos doentes biopsados por S. 
Nefrótico

Diagnóstico Nº (n,%)
Idade
(anos)

Proteinúria
(g/dia)

Creatininémia
(mg/dL)

TSFR
(%)

Primárias

DLM 8 (10,5%) 54 10,18 0,92 1 (12,5%)

GM 19 (25,0%) 56,9 10,91 1,41 3 (15,7%)

GESF 21 (27,6%) 50,1 10,91 1,88 10 (47,6%)

NIgA 2 (2,6%) 53,5 4,65 1,8 0 (0%)

GNMP 6 (7,9%) 61,5 9,98 1,73 1 (16,6%)

Secundárias

Amiloidose 7 (9,2%) 61,4 15,7 4,19 4 (57%)

NL 5 (6,6%) 40,6 17,27 3,36 1 (20%)

DM 4 (5,3%) 45,8 11,3 2,9 1 (25%)

Outras 4 (5,3%)

GNMP – Glomerulonefrite membranoproliferativa
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 PO -SE046

SODIUM AND POTASSIUM INTAKE: THE CHEAPEST (BUT THE MOST 
“COST”) WAY TO CONTROL ARTERIAL HYPERTENSION

Maria Guedes Marques (1); Emanuel Ferreira (1); Patrícia Cotovio (1); Cristina Silva (1); 
Francisco Ferrer (1); Dilva Silva (3); Pedro Maia (1); Jorge Fortuna (3); Armando Carreira (1); 
Mário Campos (2)

(1)  Nefrologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HG / Coimbra / Portugal
(2)  Nefrologia / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HUC / Coimbra / Portugal
(3)  Medicina Interna / Centro Hospitalar Universitário de Coimbra / Coimbra / Portugal

Introduction: In Portugal, Hypertension affects 43% of adults (2). Beside 
the salt intake reduction, it has also been recommended the increase in 
potassium intake for prevention and treatment of hypertension (12,13). 
The present study was designed to determine if dietary sodium and potas-
sium intake, as well as their relationship, affects blood pressure. Methods: 
Thirty one patients were studied measuring their blood pressure (BP), as 
well as their 24 -hour urinary excretion of sodium (UNa) and potassium 
(UK); UNa/UK was calculated. Results: There were highly significant diffe-
rences for both diastolic BP (DBP) and sistolic BP (SBP) means in the 
groups of 24h -UNa and Na/K Urinary ratio (p 0,001). We found an association 
with a 95% confidence level (Chi -Square p -value 0,001) for BP categories 
and 24h -UNa, as well as, Na/K Urinary ratio. The intensity of this association 
(Kendall’s taub -b 0,607 for 24h -UNa and 0,676 (stronger) for Na/K Urinary 
ratio; p -values <0,001). The extent of correlation was found to be stronger 
between categorical BP classification and Na/K Urinary ratio than isolated 
24h -UNa (Spearman’s rho 0,727 > 0,653; p -value < 0,001). We also found 
a stronger relationship between SBP values and 24h -UNa and Na/K Urinary 
ratio than DBP (Pearson 0,608 > 0,578 and 0,675 > 0,633, respectively). 
Conclusions: We found that Na/K Urinary ratio had a stronger relationship 
with BP categories, DBP and SBP than 24h -UNa alone. So, increased 
potassium intake should be considered as a recommendation for prevention 
and treatment of hypertension, especially in those who are unable to 
reduce their intake of sodium.

 PO -SE047

THE PERFORMANCE OF SERUM CYSTATIN C IN CRITICALLY ILL PATIENTS

Karina Soto (1); Pedro Fidalgo (1); Pedro Campos (1); Ana Luísa Papoila (2)

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

Introduction: Serum cystatin C (SCysC) has been proposed as an alternative 
to serum creatinine (SCr) as a marker of kidney function. We compared 
the performance of both biomarkers in critically ill patients. Methods: A 
prospective study of a cohort of 128 consecutive ICU adult patients over 
6 months was developed. AKI was classified according to RIFLE criteria. 
Serum creatinine (SCr) and serum Cystatin C (SCysC) were measured daily 
since admission up to ICU discharge. Mann -Whitney test was used for 
continuous variables. Fisher’s exact test was used for categorical variables. 
Longitudinal statistical analysis also was used. Results: Patients were 
median age 66y, 61.7% male, 85.2% non -black and 35.2 % of them deve-
loped AKI. Median values of SCr and SCysC were 1.8, 0.8 mg/dL and 2.1, 
0.87 mg/L for AKI and noAKI patients respectively. Longitudinal analysis 
showed the time evolution of median values of SCysC from admission to 
discharge with significant difference between AKI and non -AKI patients. 
p=0.005, and the discriminative ability of SCysC for AKI showed an AUC-
-ROC 0.91(CI 0.86 -0.96).Median values of SCysC were 0.9; 1.7; 2.2; 3 mg/L 
for no -AKI; R; I; and F of RIFLE respectively, increasing with AKI severity 
p<0.001 (p -value by linear mixed models). The same analysis showed SCysC 
increasing 0.008/day adjusted to RIFLE (p< 0.001). Instead of SCr which 
decrease 0.009/day (p <0.001). For each grade of RIFLE SCr increase 0.35 
(p<0.001) compared to SCysC that increase 0.56 (p<0.001). Of AKI patients, 
42.2% were under RRT and 26.7 % of them remained RRT dependent at 
discharge. Median values of SCysC were higher in RRT -dependent patients 
2.43 mg/L (1.2 -3.2) compared with SCr 1.95 mg/dL (1.4 -2.9). But in longi-
tudinal analysis the discriminative ability for needing RRT showed an 
AUC -ROC of 0.55 (0.4 -0.7). When analyzed the performance of biomarkers 
days before the RRT, there was no significant difference indicating the 
needing of RRT, as well as the median values of both biomarkers during 
RRT days were similar. Conclusions: Serum Cystatin C could be a marker 

of acute kidney injury in ICU. However, it seems poor predictor for RRT. 
Differences were not found between Scr and SCysC in the previous days 
to RRT and also decreasing during dialysis. So, SCysC cannot be considered 
as an accurate marker in AKI patients under RRT.

 PO -SE048

TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL ASSOCIADA AO MIELOMA MÚLTIPLO: 
A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS

Joel Ferreira (1); Cristina Outerelo (1); Jorge Silva (1); Cristina Santos (1); Céu Trindade (2); 
Aura Ramos (1)

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

Introdução: O envolvimento renal no mieloma múltiplo é frequente e até 
cerca de 50% dos doentes têm algum grau de insuficiência renal à apre-
sentação. A doença renal é uma causa major de morbimortalidade nesses 
doentes e a sua reversibilidade constitui um factor prognóstico crítico. O 
tratamento dirigido à doença renal envolve várias modalidades, incluindo 
a remoção mecânica de cadeias leves do plasma. Contudo, não existe 
consenso quanto à melhor técnica a ser usada. Estudos recentes usando 
dialisadores de alto cut -off têm demonstrado resultados promissores, 
principalmente na recuperação da função renal, sendo esta a principal 
lacuna associada à plasmaferese. Casos clínicos: Apresentam -se dois casos 
de doentes com diagnóstico de mieloma múltiplo e insuficiência renal 
submetidos a hemodiálise com filtros de alto cut -off. Caso 1: sexo feminino, 
56 anos, seguida recentemente em consulta de Hematologia para estudo 
de gamapatia monoclonal. Admitida no Serviço de urgência por náuseas 
e vómitos. Analiticamente apresentava creatinina 4 mg/dL e diurese pre-
servada. O estudo efectuado em internamento foi compatível com mieloma 
IgG lambda com níveis de cadeias leves livres lambda 6500 mg/dL. Perante 
o quadro e o posterior agravamento da função renal, iniciou hemodiálise 
com filtros de alto cut -off associada a quimioterapia com bortezomib e 
dexametasona. Efectuou no total 10 sessões com redução significativa dos 
níveis de cadeias leves livres bem como recuperação total da função renal. 
Três meses após a alta e após 6 ciclos de quimioterapia, a doente foi 
proposta para transplante autólogo de medula óssea. Caso 2: sexo feminino, 
68 anos, com história de fractura patológica recente de D10 (a aguardar 
cirurgia ortopédica), HTA, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2. Foi 
internada com diagnóstico de insuficiência renal rapidamente progressiva 
de etiologia a esclarecer (creatinina 7,3 mg/dL à entrada e 1,4 há 7 meses).O 
estudo efectuado foi compatível com mieloma IgG lambda, com níveis 
muito elevados de cadeias leves livre lambda (13700 mg/dL). Apresentava 
múltiplas lesões líticas cranianas e a ressonância magnética nuclear da 
coluna dorsolombar confirmou fracturas patológicas por infiltração neo-
plásica. A doente evoluiu com oligo -anúria, tendo iniciado hemodiálise 
com filtros de alto cut -off associada a dexametasona e, apenas 12 dias 
depois, bortezomib. Efectuou na totalidade 9 sessões, não se tendo veri-
ficado recuperação da função renal. Actualmente encontra -se no 7º ciclo 
de quimioterapia, com redução sustentada de cadeias leves livres, mas 
dependente de hemodiálise. Conclusão: Pretende -se com estes dois casos 
apresentar a experiência de um Serviço de Nefrologia relativamente à 
utilização de dialisadores de alto cut -off e, perante os outcomes diferentes, 
discutir os possíveis factores responsáveis pelo sucesso ou não desta 
técnica.

 PO -SE049

UM SOFTWARE UTILIZANDO IMAGENS ECOCARDIOGRÁFICAS 
PARA AUXILIAR O ENSINO DA MORFOLOGIA, FISIOLOGIA 
E O COMPROMETIMENTO CARDÍACO NA HIPERTENSÃO ARTERIAL

Fernando Antonio de Almeida (1); Fabio Abdalla Segamarchi (1); Suzana Guimarães 
Moares (1)

(1)  Pós -Graduação – Educação nas Profissões da Saúde / Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde da PUC/SP / Sorocaba / Brasil

Introdução: A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência, com 
baixo nível de controle e graves consequências quando não tratada de 
maneira adequada. O acometimento de órgãos -alvo pode levar a sérias 
restrições na qualidade de vida dos indivíduos acometidos e altos custos 
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financeiros para a sociedade. A avaliação das repercussões cardíacas pela 
ecocardiografia tem importante papel na estratificação de risco e condução 
clínica desses pacientes. Além disso, o exame permite visualizar a estrutura 
e as características funcionais do coração, podendo ser um instrumento 
para o ensino do comprometimento cardíaco a estudantes e profissionais 
da área da saúde. O objetivo principal deste projeto foi utilizar imagens 
do exame ecocardiográfico para construir um software que servirá como 
ferramenta na formação dos estudantes da área da saúde, permitindo a 
visualização da estrutura e função cardíacas normais e comprometidas 
pela hipertensão arterial. O objetivo secundário foi expor o software a 
estudantes de medicina e enfermagem avaliando suas opiniões e sugestões. 
A hipótese do estudo é que a utilização do software pode tornar o ensino 
mais atraente, ágil e adequado às tecnologias de comunicação e educação 
contemporâneas e permitirá ao usuário visualizar as reais consequências 
da hipertensão arterial sobre o coração. Metodologia: O software foi cons-
truído a partir de um banco de imagens utilizando o autor de multimídia 
Flash® que permite a elaboração de animações e simulações em linguagem 
vetorial, resultando em arquivos pequenos que podem ser disponibilizados 
na Web ou em mídias ópticas e magnéticas. A avaliação do produto final 
foi feita por estudantes de medicina e enfermagem. Resultados: O software 
foi concluído e pode ser acessado no seguinte endereço: http://www.
hainfotec.net.br/ecocardio. Até o momento foi bem avaliado por estudantes 
do curso de medicina (n=28) e enfermagem (n=18) da nossa Universidade. 
Foram aplicados testes pré -utilização e pós -utilização do material que 
mostraram consistente crescimento do conhecimento, seja por auto-
-avaliação ou por questões objetivas abertas. Conclusão: O software cons-
truído e sua disponibilidade são de grande interesse educacional sendo 
útil a estudantes, profissionais em formação e docentes da área da 
saúde.

 PO -SE050

UTILIZAÇÃO DE PARICALCITOL NA PRÉ -DIÁLISE

Teresa Jerónimo (1); Ana Pimentel (1); André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Anabela 
Guedes (1); Ana Cabrita (1); Ana Silva (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1)

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

Introdução: A utilização de paricalcitol em doentes com doença renal 
crónica tem demonstrado resultados favoráveis no controlo do hiperpara-
tiroidismo secundário, bem como outros efeitos pleiotrópicos. Objectivo: 
Avaliar o efeito da utilização de paricalcitol em doentes pré -diálise. Material 
e métodos: Foram avaliados 121 doentes com doença renal crónica seguidos 
em Consulta de Nefrologia. Foram colhidos dados demográficos e dados 
relativos a hemoglobina, cálcio, fósforo, PTH, creatinina e dose de darbe-
poietina antes e após a terapêutica com paricalcitol. Na análise estatística 
foi usada a estatística descritiva e o teste t -emparelhado. Resultados: 
Avaliados 54 mulheres e 67 homens, com idade média de 73.8 anos. O 
tempo médio de tratamento com paricalcitol foi de 26.9 semanas e a dose 
média de paricalcitol usada foi de 1 mcg/dia. Na análise estatística o 
tratamento com paricalcitol demonstrou uma subida tendencial na hemo-
globina (p=0.08) e uma descida tendencial nos valores de PTH (p=0.08). 
Não houve alterações significativas nos valores de cálcio e fósforo. Os 
valores médios de creatinina antes e após a terapêutica com paricalcitol 
foram de 4.1 mg/dl e 4.6 mg/dl, respectivamente (p=0.001). Verificou -se 
um aumento da dose de darbepoietina mensal usada, provavelmente 
relacionado com o aumento verificado na creatinina sérica. Conclusão: No 
nosso estudo em doentes pré -diálise, a utilização de paricalcitol revelou -se 
favorável no controlo do hiperparatiroidismo secundário.

 PO -SE051

SÍNDROME DE DRESS

Cristina Cândido (1); Ana Farinha (1); Ana Natário (1); Joana Felgueiras (1); José Vinhas (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de S. Bernardo C.H.Setúbal / Setúbal / Portugal

O síndrome de DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic 
Symptons) é uma reacção idiosincrásica caracterizada pela tríade de febre, 
erupção cutânea e envolvimento multiorgânico, que surge em média de 1 
a 8 semanas após a exposição ao fármaco. As principais manifestações 
são a hepatite, a eosinofilia, a discrasia sanguínea e também o 

envolvimento renal. Os anti -convulsivantes são um grupo de fármacos 
susceptíveis de provocar este tipo de reacção, particularmente os anti-
-convulsivantes aromáticos, embora recentemente tenham sido descritos 
casos mais raros, com outros anti -convulsivantes. O Síndrome de DRESS 
exige um diagnóstico etiológico precoce, sendo para isso necessário o 
conhecimento dos fármacos potencialmente agressores, envolvidos neste 
tipo de reacção. Os autores reportam o caso de um homem de 63 anos, 
caucasiano com o diagnóstico de doença bipolar sob terapêutica crónica 
com quetiapina, valproato de sódio e amissulprida e introdução um mês 
antes do internamento de lamotrigina. Internado por febre, exantema 
cutâneo maculopapular pruriginoso generalizado, poupando as palmas das 
mãos e as plantas dos pés e edema periférico com uma semana de evo-
lução. Analiticamente salientava -se uma eosionofilia marcada (12.300 leu-
cócitos/uL com 22% eosinófilos;); trombocitopénia (plaquetas 110 x 103 
uL); marcadores de lesão hepática aumentados (ALT 284 U/L;AST 284 
U/L;GGT 309 U/L;FA 285 U/L); provas de coagulação alteradas (INR 1.4 e 
APTT 29.9 seg.) e lesão renal aguda (creatinina 5.6 mg/dl; ureia 151 mg/
dl); avaliação sumária da urina com proteinúria (300 mg/dl, alguns leucó-
citos, alguns cilindros hialino -granulosos). Serologia e pesquisa de DNA 
da Leptospira na urina negativas. Apresentou nas primeiras 48H agrava-
mento progressivo da função renal com necessidade temporária de Hemo-
diálise. O quadro clínico descrito, com envolvimento do tecido cutâneo, 
associado a manifestações sistémicas, iniciado após a toma de fármaco, 
sugeriu o diagnóstico provável de síndrome cutânea tóxica. A desconti-
nuação absoluta dos fármacos potencialmente agressores, Lamotrigina e 
Valproato de sódio, associou -se a melhoria progressiva do quadro clínico 
e laboratorial evoluindo para descamação cutânea generalizada, normali-
zação da função hepática e parcial da função renal após 1 mês (creatinina 
1.56 mg/dL). Manteve ainda eosinofilia persistente durante 3 meses. O 
síndrome de DRESS é um síndrome raro, grave, potencialmente fatal que 
exige uma elevada suspeição clínica e diagnóstico precoce de forma a ser 
descontinuado imediatamente o fármaco agressor.

 PO -SE052

SÍNDROME DE GOODPASTURE COM APRESENTAÇÃO E TRATAMENTO 
ATÍPICOS: UM CASO CLÍNICO

Tiago Assis Pereira (1); Jorge Dickson (1); Artur Mendes (1); Henrique Sousa (1); José 
Diogo Barata (1)

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

Introdução: A Síndrome de Goodpasture (SGP) é uma entidade clínica 
caracterizada por insuficiência renal rapidamente progressiva com envol-
vimento pulmonar, lesões estas mediadas por auto -anticorpos contra a 
membrana basal glomerular (MBG). A abordagem terapêutica clássica con-
siste na terapêutica de suporte e imunosupressão com ciclofosfamida, 
corticoterapia e plasmaferese. Outras opções terapêuticas são descritas 
na literatura (case reports) como agentes de segunda linha, contudo ainda 
não suportadas em ensaios clínicos, como são o caso do Rituximab ou 
Micofenolato de Mofetil (MMF). Caso clínico: O caso apresentado refere -se 
a um homem de 25 anos, fumador, que iniciou quadro agudo de hematúria 
macroscópica,hemóptises e edema bimaleolar. A avaliação laboratorial 
revelava creatinina e ureia séricas de 0.9 mg/dL e 37 mg/dL, respectiva-
mente, com proteinúria em faixa nefrótica (10 gramas), hematúria, hipoal-
buminemia e dislipidemia. Em termos radiológicos eram evidentes infiltrados 
pulmonares inferiores, compatíveis com hemorragia intra -alveolar. Perante 
um quadro compatível com síndrome nefrótica associada a hemorragia 
pulmonar foi iniciado estudo etiológico. Destacaram -se anticorpos anti -MBG 
positivos, com restante estudo imunológico e infeccioso negativo. Foi 
realizada biópsia renal, com imunofluorescência compatível com síndrome 
anti -MBG, sem alterações à microscopia óptica. Neste contexto, foi iniciada 
terapêutica imunossupressora com ciclofosfamida, corticoterapia e ainda 
plasmaferese (9 sessões), verificando -se uma remissão completa da hemor-
ragia pulmonar e parcial do síndrome nefrótico e hematúria, com negativação 
dos anticorpos anti -MBG. Duas semanas após a alta, houve agravamento 
da hematúria macroscópica e proteinúria(8.2 g), recidiva da hemorragia 
pulmonar e agravamento da função renal(creatinina sérica 2,6 mg/dL). 
Dada a recidiva, sob imunosupressão, foram repetidos estudo etiológico 
e biópsia renal. Confirmou -se (re)positivação dos anticorpos anti -MBG bem 
como crescentes glomerulares. Foi reiniciada plasmaferese e alterada tera-
pêutica para MMF, com inequívoca resposta clinico -laboratorial. O doente 
foi mantido sob terapêutica com MMF durante dois anos e após oito anos, 
não se verificaram recidivas da doença, com clearance de creatinina 
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estimada actual superior a 90 mL/min, sem hematoproteinúria relevante. 
Discussão: Este caso clínico configura uma apresentação e evolução atípicas 
de uma SGP. Destacam -se a síndrome nefrótica e ausência de insuficiência 
renal inaugurais que, apesar do início atempado da terapêutica clássica, 
evoluíram negativamente, justificando a alteração da terapêutica para MMF, 
com boa resposta clínica. Da revisão da literatura, a apresentação nefrótica 
na SGP é mais rara, enquanto a utilização de MMF como segunda linha 
foi por nós encontrada em apenas 3 case reports. Os autores consideram 
que a doença anti -MBG deve ser também considerada no diagnóstico 
diferencial das síndromes nefróticas e o MMF como terapêutica de segunda 
linha a ser validada.

 PO -SE053

GLOMERULONEFRITES PAUCI -IMUNES – A IMPORTÂNCIA DA BIÓPSIA 
RENAL

Tiago Assis Pereira (1); Artur Mendes (1); Henrique Sousa (1); Antónia Cardoso (1); 
Sância Ramos (2); José Diogo Ramos (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2)  Serviço de Anatomia Patológica / Centro Hospitalar Lisboa Ocidental / Lisboa / 

Portugal

Introdução: A Glomerulonefrite Pauci -imune (GPI) é uma lesão renal carac-
terística, caracterizada por inflamação necrotizante focal e segmentar dos 
pequenos vasos, com escassa ou nenhuma deposição de imunocomplexos. 
Geralmente associada a vasculite sistémica com anticorpos circulantes 
dirigidos contra o citoplasma dos neutrófilos (ANCA), podendo ser espe-
cificados como anti -proteinase 3 (PR3) ou antimieloperoxidase (MPO). 
Objectivos: Caracterizar os doentes com o diagnóstico de glomerulonefrite 
pauci -imune; identificar factores preditores de sobrevida renal / necessidade 
de terapêutica de substituição da função renal e mortalidade. Material e 
Métodos: Estudo retrospectivo de um conjunto de doentes com o diag-
nósticos de GPI e/ou vasculite ANCA positivo com internamento no nosso 
Serviço (2007 -2012), realização de biópsia renal com resultado sugestivo 
(2006 -2012) e seguimento actual nas consultas de Nefrologia. Resultados: 
No período do estudo, foram encontrados 56 doentes, 60.7% do sexo 
feminino, com média de idade de diagnóstico de 64 anos ± 13 (n=54). A 
maioria dos doentes (93%) eram caucasianos e os restantes de raça negra. 
A Creatinina (Cr) mediana prévia ao diagnóstico era 1.1 mg/dL, com ampli-
tude amplitude interquartil 0.37 mg/dL (MDRD média 60.4 ml/min ± 27). 
Como morbilidades associadas a destacar 11% com Doença Renal Crónica 
(DRC), 14% com Diabetes Mellitus (DM) e 38% com Hipertensão Arterial 
(HTA). Na comparação entre os doentes submetidos a terapêutica de 
substituição da função renal (TSFR) durante a evolução da sua doença 
(63%) e os restantes, a idade, a pressão arterial, a DM e marcadores 
laboratoriais não se verificaram como factores preditivos para TSFR. Numa 
análise multivariada de regressão binária, apenas a percentagem de glo-
mérulos com crescentes e a atrofia tubular foram preditoras independentes 
de TFSR, num modelo ajustado à percentagem de glomérulos totalmente 
esclerosados e à fibrose intersticial. Discussão: Neste grupo de doentes 
com Glomerulonefrite Pauci -imune a biópsia renal foi importante para o 
diagnóstico e fornece dados preditores de prognóstico.

 PO -SE054

NEFROTOXICIDADE AO TENOFOVIR – REVISÃO DE 3 CASOS CLÍNICOS

Isabel Mesquita (1); Helena Viana (1); Isabel Casimiro (1); Joaquim Calado (1); Fernanda 
Carvalho (1); Fernando Nolasco (1)

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

O tenofovir é um análogo nucleótido acíclico inibidor da transcriptase 
reversa, estruturalmente semelhante aos fármacos como o adenofovir e 
o cidofovir. É amplamente utilizado no tratamento da infecção pelo vírus 
da imunodeficiência humana (VIH). Apesar dos estudos iniciais sugerirem 
baixo perfil de toxicidade renal, múltiplos casos clínicos têm sido repor-
tados associando -o a lesão renal. A sua nefrotoxicidade caracteriza -se 
por disfunção das células tubulares proximais, manifestando -se com lesão 
renal aguda (LRA) ou doença renal crónica (DRC). Apresentamos 3 casos 
de nefrotoxicidade secundária ao tenofovir em doentes VIH -infectados. 
Dos doentes envolvidos (2 homens e 1 mulher, com média de idade 46,3 

±14,57 anos), dois encontravam -se sob terapêutica com tenofovir há cerca 
de 1 mês e o outro há mais de 60 meses. Dos antecedentes pessoais 
salienta -se 2 doentes com co -infecção ao vírus da hepatite C (VHC), 2 
com hipertensão arterial (HTA) e 1 com Linfoma de Hodgkin sob quimio-
terápicos (2.° ciclo com esquema terapêutico não nefrotóxico). Os 3 
doentes apresentaram -se com Insuficiência Renal Aguda/rapidamente 
progressiva com proteinúria subnefrótica, no contexto de contracção de 
volume por perdas gastrointestinais (2 diarreia e 1 vómitos). Dois doentes 
necessitaram de terapêutica dialítica, um deles no contexto de anúria e 
instabilidade hemodinâmica. Os valores médios da creatininémia basal 
eram de 1±0,2 mg/dl, atingindo valores máximos 9,73±4,51 mg/dl. Nos 3 
casos objectivaram -se evidências de tubulopatia: hipocaliémia, hipouri-
cusúria, hipofosfatúria (1 doente), proteinúria mista (nos 3 doentes); 
glicosúria com normoglicémia, acidose metabólica com gap aniónico normal 
(2 doentes). Foi possível fazer o diagnóstico de síndrome de Fanconi 
“incompleto” em 2 doentes. Todos os doentes realizaram biópsia renal. 
A microscopia óptica que revelou necrose tubular aguda, presença de 
núcleos gigantes e vacuolizados nas células epiteliais tubulares (cariome-
gália) envolvendo predominantemente os tubos proximais. A microscopia 
electrónica mostrou alterações das dimensões, forma e densidade das 
mitocôndrias, achados confirmatórios da toxicidade ao tenofovir. Um dos 
doentes (com proteinúria mais elevada) apresentava também podocitopatia, 
esclerose segmentar e focal compatível com nefropatia do VIH. A tera-
pêutica foi descontinuada em todos os doentes, que posteriormente 
reiniciaram terapêutica anti -retroviral (TARV) com esquemas alternativos. 
Verificou -se recuperação significativa da função renal em 2 doentes, com 
creatininémias actuais de 2,4±0,28 mg/dl. 0 3.° doente permaneceu em 
programa regular de hemodiálise. Poderão ter contribuído como factores 
de mau prognóstico o valor mais elevado de creatinina basal e os achados 
anatomopatológicos de HTA de longa evolução – espessamento fibroso 
da íntima e duplicação da elástica interna. Doentes sob terapêutica com 
tenofovir devem ser monitorizados regularmente de sinais precoces de 
tubulopatia e a terapêutica deverá ser imediatamente interrompida de 
forma a evitar doença renal crónica.

 PO -SE055

OBESIDADE E RISCO EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Ana Rita Martins (1); Rui Silva (2); Patrícia Matias (1); Cristina Jorge (1); Rita Birne (1); 
André Weigert (1); Teresa Adragão (1); Margarida Bruges (1); Domingos Machado (1); 
José Diogo Barata (1)

(1) Serviço Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço Nefrologia / Hospital Espírito Santo / Évora / Portugal

Introdução e Objetivos: Estudos recentes têm admitido que a obesidade 
moderada pode associar -se a um aumento da sobrevida nos doentes em 
hemodiálise; por outro lado, a obesidade tem sido considerada uma 
contra -indicação relativa para transplantação renal (TR). O objetivo deste 
estudo foi avaliar a influência do indíce de massa corporal (IMC) nas 
complicações pós TR e na sobrevida do enxerto. Doentes e Métodos: 
Estudo retrospetivo em 208 doentes que receberam um enxerto renal na 
nossa Unidade entre Janeiro de 2008 a Dezembro de 2010. Foi avaliado 
o IMC à data de TR, o tempo de internamento pós TR, a incidência de 
episódios de rejeição aguda, a função tardia do enxerto, a proteinúria, o 
aparecimento de diabetes mellitus (DM) pós TR e a sobrevida do enxerto. 
Resultados: Durante o período do estudo foram transplantados 19 doentes 
obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) e 189 não obesos. O tempo médio de follow -up 
foi 36.6 ± 13.5 meses. Os doentes obesos eram mais velhos (p<0.001) e 
tinham mais stents coronários (p=0.018). Na análise univariada, o IMC 
elevado correlacionou -se positivamente com o tempo de internamento 
pós TR (r=0.16, p=0.02), a função tardia do enxerto (r=0.15, p=0.03), a 
proteinúria aos 12 meses pós TR (r=0.16, p=0.03) e com o aparecimento 
de DM pós TR (r=0.20, p=0.005). O IMC não se associou com a presença 
de rejeição aguda. Os doentes obesos apresentaram uma sobrevida do 
enxerto significativamente menor no final do estudo (log rank=5.02, 
p=0.02). Na regressão de Cox, a obesidade foi um preditor independente 
de falência do enxerto renal (HR: 4.45, IC: 1.38 -14.39, p=0.013) num 
modelo ajustado para a idade, stents coronários e presença de rejeição 
aguda. Conclusão: Neste estudo, um maior IMC associou -se a: maior 
tempo de internamento pós TR, maior prevalência de função tardia do 
enxerto, maior proteinúria aos 12 meses e maior aparecimento de DM 
pós TR. A presença de obesidade associou -se também a uma menor 
sobrevida do enxerto.
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OBESIDADE E RISCO EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Ana Rita Martins (1); Rui Silva (2); Patricia Matias (1); Cristina Jorge (1); Teresa Adragão (1); 
Rita Birne (1); André Weigert (1); Margarida Bruges (1); Domingos Machado (1); José 
Diogo Barata (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal
(2) Serviço de Nefrologia / Hospital Espírito Santo / Évora / Portugal

Introdução e Objectivos: Estudos recentes têm admitido que a obesidade 
moderada pode associar -se a um aumento da sobrevida nos doentes em 
hemodiálise; por outro lado, a obesidade tem sido considerada uma 
contra -indicação relativa para transplantação renal (TR). O objectivo deste 
estudo foi avaliar a influência do indíce de massa corporal (IMC) nas 
complicações pós TR e na sobrevida do enxerto. Doentes e Métodos: 
Estudo retrospectivo em 208 doentes que receberam um enxerto renal 
na nossa Unidade entre Janeiro de 2008 a Dezembro de 2010. Foi avaliado 
o IMC à data de TR, o tempo de internamento pós TR, a incidência de 
episódios de rejeição aguda, a função tardia do enxerto, a proteinúria, o 
aparecimento de diabetes mellitus (DM) pós TR e a sobrevida do enxerto. 
Resultados: Durante o período do estudo foram transplantados 19 doentes 
obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) e 189 não obesos. O tempo médio de follow -up 
foi 36.6 ± 13.5 meses. Os doentes obesos eram mais velhos (p<0.001) e 
tinham mais stents coronários (p=0.018). Na análise univariada, o IMC 
elevado correlacionou -se positivamente com o tempo de internamento 
pós TR (r=0.16, p=0.02), a função tardia do enxerto (r=0.15, p=0.03), a 
proteinúria aos 12 meses pós TR (r=0.16, p=0.03) e com o aparecimento 
de DM pós TR (r=0.20, p=0.005). O IMC não se associou com a presença 
de rejeição aguda. Os doentes obesos apresentaram uma sobrevida do 
enxerto significativamente menor no final do estudo (log rank=5.02, 
p=0.02). Na regressão de Cox, a obesidade foi um preditor independente 
de falência do enxerto renal (HR: 4.45, IC: 1.38 -14.39, p=0.013) num 
modelo ajustado para a idade, stents coronários e presença de rejeição 
aguda. Conclusão: Neste estudo, um maior IMC associou -se a: maior 
tempo de internamento pós TR, maior prevalência de função tardia do 
enxerto, maior proteinúria aos 12 meses e maior aparecimento de DM 
pós TR. A presença de obesidade associou -se também a uma menor 
sobrevida do enxerto.

 PO -SE057

PNEUMONIA A CMV APÓS UMA DÉCADA DE TRANSPLANTE RENAL

Pedro Azevedo (1); Pedro Aguiar (1); Cristina Freitas (1); Manuela Almeida (1); Sofia 
Pedroso (1); La Salete Martins (1); Leonídio Dias (1); António Castro Henriques (1); 
João Pedro Pimentel (1); António Cabrita (1)

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

Introdução: A infecção por citomegalovirus (CMV) tem uma incidência 
estimada de 10 -25% nos transplantados renais (TR) e constitui uma com-
plicação frequente nos primeiros meses pós -TR, na maioria dos casos, 
assintomática. A pneumonia por CMV, pelo contrário, é mais rara (incidência 
de 2 -10%), e apresenta elevada mortalidade (48% e superior a 90% em 
doentes sujeitos a ventilação mecânica). Os autores apresentam dois 
casos de pneumonia a CMV em doentes com mais de 10 anos de TR. 
Caso Clínico 1: Homem de 67 anos, com doença renal crónica (DRC) 
secundária a glomerulonefrite crónica, teve um período prévio de TR entre 
1988 e 1990, imunossupressão (IS) com ciclosporina (CsA) e prednisolona, 
com perda do enxerto por rejeição crónica. Em 1997 foi submetido a 
segundo TR e a indução de IS foi com ATG, azatioprina, MMF e predni-
solona. O dador e receptor eram CMV positivos. No primeiro ano pós -TR 
teve dois episódios de doença a CMV tratados com ganciclovir e evolução 
com disfunção crónica de enxerto. Em Julho de 2012 teve anemia resistente 
à EPO, (estudo com aplasia medular), com necessidade de várias trans-
fusões de glóbulos rubros, suspensão da azatioprina, aumento da corti-
coterapia e início de danazol. Em Setembro de 2012 constatada neutropenia 
febril associada a astenia e dispneia. A TAC torácica revelou opacidade 
extensa peri -broncovascular e foi medicado com Piperacilina -Tazobactam. 
Apresentou evolução clínica desfavorável com necessidade de ventilação 
invasiva e agravamento da função renal com necessidade de diálise lenta. 
No lavado bronco -alveolar foi isolado CMV por protein chain reaction 
(PCR), sem outros agentes. Iniciou ganciclovir e Ig anti -CMV (200 mg/Kg/

dia), mas persistiu agravamento clínico, vindo a falecer com disfunção 
multi -orgânica. Caso 2: Homem de 39 anos, fumador, com hipertensão, 
dislipidemia e diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada aos 6 anos, foi 
submetido a transplante reno -pancreático em 2001. A indução foi com 
ATG, TAC, MMF e prednisolona. Dador e receptor CMV positivos. No pós-
-operatório imediato teve hemorragia digestiva baixa com necessidade 
de colectomia direita. Em Julho de 2012 teve sepsis com perfuração de 
úlcera ileal (sem identificação de agente). Dois meses depois foi internado 
com hemorragia digestiva grave (Hb 5.7 g/dL) com ponto de partida em 
erosões do antro pilórico. Evoluiu rapidamente com peritonite e ARDS 
com necessidade de ventilação mecânica. TAC mostrou opacidades pul-
monares bilaterais. No LBA isolou -se CMV por PCR (sem outros agentes) 
e iniciou ganciclovir e Ig anti -CMV (200 mg/Kg/dia). Agravamento da função 
renal início de diálise lenta. Apresentou insuficiência respiratória progres-
siva, acabando por falecer com disfunção multi -orgânica. Conclusão: O 
diagnóstico de pneumonia a CMV exige um elevado índice de suspeita, 
uma vez que os sintomas podem ser ligeiros, surgir num período tardio 
pós -transplante, muitas vezes com antiginemia CMV negativa. A PCR é 
um método fiável para a detecção precoce do CMV e pode ser útil em 
casos atípicos, como os apresentados.

 PO -SE058

PROFILAXIA UNIVERSAL DA DOENÇA A CMV COM VALGANCICLOVIR 
EM BAIXA DOSE NO TRANSPLANTE RENAL

Luís Rodrigues (1); Marta Neves (1); Lídia Santos (1); Catarina Romãozinho (1); Fernando 
Macário (1); Andreia Borges (1); Rui Alves (1); Helena Sá (1); Mário Campos (1); Alfredo 
Mota (2)

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

Introdução: A profilaxia universal com valganciclovir provou claramente 
o seu valor na prevenção da doença a Citomegalovírus (CMV) em trans-
plantados renais. A utilização de uma dose mais baixa deste fármaco 
parece ter a mesma eficácia e está associada a menos toxicidade hema-
tológica. O objectivo do nosso trabalho foi analisar a eficácia da profilaxia 
da doença a CMV de valganciclovir na dose de 450 mg/dia nesta população 
de risco. Material e métodos: Recolhidos dados demográficos, terapêutica 
imunossupressora e anti -viral, efeitos adversos, ocorrência de infecção, 
síndrome ou doença a CMV, função do enxerto, rejeição aguda, perda de 
enxerto e mortalidade nos doentes submetidos a transplante renal no 
nosso centro entre Janeiro de 2009 e Dezembro de 2011. Os doentes 
D+/R - e doentes tratados com anticorpo policlonal cumpriram 180 dias 
de terapêutica com 450 mg/dia de Valganciclovir, os restantes receberam 
durante 90 dias a mesma dose. Resultados: Incluídos 484 doentes trans-
plantados no período de estudo, 3.6 % transplante de dador vivo, 72.6 
% de enxertos de dadores de critérios expandidos; Follow -up médio: 
28.23 ± 11.45 meses; Idade média à data de transplante (±DP): 49.12 ± 
13.29 anos; Re -transplante em 7,2 %; T. de indução: Basiliximab: 41.7 
%, Timoglobulina®: 29.1%; Status CMV D+/R+: 81.8 %; D+/R -: 10.8 %; D -/
R+: 6.6 % e D -/R -: 0.8%; 64 doentes desenvolveram a doença a CMV e 
a frequência desta foi de 6.1 % aos 90 dias, 8.5 % aos 180 dias, 11.4 % 
ao final do primeiro ano e 13.2 % em qualquer ponto pós transplantação. 
Destes, 23.0 % apresentaram doença invasiva e 53 % tiveram necessidade 
de internamento com estadia média hospitalar de 10.74 ± 3.98 dias. Após 
a suspensão da profilaxia 33 doentes (51.6 %) desenvolveram doença. 
Nenhuma morte foi registada durante o curso de doença. Factores de 
risco para doença a CMV encontrados: Status CMV D+/R - e enxerto de 
dador de critérios expandidos (HR 0.44, 95% CI 0.22 -0.88, p = 0.02 e 
HR 0.35, 95% CI 0.17 -0.73, p = 0.005, respectivamente). O uso de indução 
com timoglobulina® não conferiu risco significativamente superior para 
o desenvolvimento de doença a CMV. Os doentes com um episódio de 
rejeição até aos 12 meses apresentaram significativamente maior proba-
bilidade de desenvolver doença a CMV (p=0.03). Não houve correlação 
com a perda do enxerto ou com a morte. A creatinina ao primeiro ano 
foi significativamente mais alta nos doentes com episódio de doença a 
CMV (2.00 ±1.44 Vs 1.42 ± 0.64, p=0.003). Conclusão: A profilaxia da 
doença a CMV em transplantados renais com a dose de 450 mg/dia foi 
pela nossa experiência eficaz, com resultados comparáveis aos de outras 
séries. No status D+/R - e no transplante com enxertos de dadores de 
critérios expandidos devem ser intensificadas as estratégias de profilaxia 
e controlo de doença a CMV. Deve ser ainda reforçada a necessidade de 
reiniciar a profilaxia após o tratamento da rejeição aguda.
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RECORRÊNCIA DE SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO APÓS TRANSPLANTE 
RENAL, UM CASO DE SUCESSO
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Inês Ferreira (1); Isabel Tavares (1); Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1)
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(3) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro / Faro / Portugal

A recorrência do Síndrome hemolítico urémico (SHU) após transplantação 
é amplamente reconhecida, com grande destaque para o SHU atípico 
(aSHU) que pode atingir 80 a 100% dos casos, se os doentes forem 
portadores de mutações que provoquem desregulação da via alterna do 
complemento. No SHU pós transplante “de novo”, estas mutações surgem 
com uma frequência de 30%. Existem ainda factores que induzem dano 
endotelial no pós -transplante e que podem despoletar SHU em doentes 
com susceptibilidade. Descreve -se um caso de sucesso na recorrência 
pós -transplante de aSHU. Doente do sexo masculino, 43 anos, saudável 
até Fevereiro de 2009, data em que surge hipertensão arterial severa (TA: 
230/132 mmHg), sem sintomatologia associada. O estudo efectuado evi-
denciava lesão renal aguda, anemia, trombocitopenia, elevação de DHL, 
redução de haptoglobina, elevação de bilirrubina e consumo de comple-
mento pela via alterna (C3). Colocou -se a hipótese de aSHU, confirmado 
por biópsia renal. Refractário a corticoterapia e a plasmaferese (PLF), 
iniciou hemodiálise regular (HD) em Fevereiro de 2009. Em Novembro de 
2010, é transplantado de rim de cadáver, complicado por trombose da 
veia renal com transplantectomia. O estudo pró trombótico identificou 
heterozigotia para a termolabilidade da MTHFR. O doseamento do factor 
H foi normal. Em Agosto de 2012 é admitido para 2º transplante renal de 
cadáver. Iniciou imunossupressão com timoglobulina, tacrolimus, micofe-
nolato de mofetil e prednisolona. Função excelente, alta ao 8º dia, com 
creatinina plasmática (pcreat) 1,2mg/dL. Ao 10º dia pós transplante surge 
hematúria e redução do débito urinário. Apresentava pcreat 3,8mg/dL, 
hemoglobina (Hb) 8,6g/dL, plaquetas (plaq) 39 000, DHL 1300U/L, C3: 
74mg/dL (N 83 -177 mg/dL), haptoglobina <8mg/dL, ratio proteínas/creatinina 
de 1,9g/g e sedimento urinário com leucoeritrocituria. O eco -doppler do 
aloenxerto (AE) mostrou elevação do índice de resistência arterial (IR 0,9), 
sem compressão extrínseca ou trombose da veia renal. Considerando 
recidiva de aSHU, iniciou corticoterapia, PLF diária até ao 25º dia e HD 
até ao 10º dia de internamento. Por estabilização analítica a PLF passou 
a dias alternados e depois 3 vezes por semana. Realizou biopsia do AE, 
que mostrou proliferação mesangial e espessamento da membrana basal 
glomerular. Teve alta ao 43º dia de internamento, após 32 sessões de 
PLF. Actualmente o doente encontra -se no 5º mês pós transplante, com 
PLF a cada 2 semanas. Analiticamente: Hb 13,9g/dL, Plaq: 182 000, pcreat 
1,17mg/dL; DHL 204. Este caso ilustra a importância da realização da 
pesquisa de mutações genéticas subjacentes ao síndrome, de modo a que 
se possa estimar e prevenir a recorrência. Esta informação permitiria avaliar 
o risco/benefício da transplantação e ponderar a realização de PLF 
preemptive.
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SARCOMA HISTIOCÍTICO – APRESENTAÇÃO DE UMA DOENÇA RARA 
NO TRANSPLANTE RENAL
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Resumo: O sarcoma histocitico é uma neoplasia hematológica rara. Até à 
data apenas algumas centenas de casos foram descritos, com variados 
fenótipos de apresentação e manifestações clínicas. A remoção cirúrgica 
está indicada nas lesões unifocais. Na doença disseminada foram dese-
nhados diversos protocolos experimentais de quimioterpia com sucesso 
variável. Esta é, tanto quanto os autores conhecem, a primeira descrição 

da doença num doente transplantado renal. Caso clínico: Descrevemos o 
caso de uma mulher de 56 anos, com antecedentes de infecção por vírus 
hepatite C (VHC), e doença renal crónica de etiologia desconhecida, sub-
metida a transplante renal dador -cadáver em 1984. Imunossupressão de 
manutenção foi com prednisolona e azatioprina. Desenvolveu Diabetes 
Mellitus pós -transplante. Em 2004 foi diagnosticado e removido um car-
cinoma cutâneo de células escamosas não -invasivo. Sem evidência de 
recidiva no seguimento. Sem outras alterações de relevo no restante 
período pós -transplante. A doente recorreu ao serviço de urgência por 
sépsis a Staphylococos aureus meticilino -sensivel. Referia ainda uma massa 
axilar anterior direita com cerca de 3 meses de evolução, de crescimento 
lento, indolor, mole, e aderente aos planos profundos. Sem alterações de 
relevo no estudo analitico, nomeadamente linfocitose ou linfopenia. Eco-
grafia revelou uma massa heterogenea (8x9cm), altamente vascularizada, 
com conteúdo necrótico. A tomografia computorizada revelou microade-
nopatias mediastínicas residuais. Sem evidência de massas cerebrais, 
abdominais, ou pélvicas. Cintigrafia óssea, mamografia, e ecografia mamária 
sem alterações de relevo. O estudo por positrões (PET) revelou uma massa 
axilar de grandes dimensões, assim como múltiplos nódulos captantes a 
nível torácico, abdominal, e pélvico. A histologia da massa axilar revelou 
um sarcoma histiocítico altamente indiferenciado (positivo para vimentina, 
CD68, CD99 e CD4). A doente iniciou quimioterapia paliativa com etoposidio, 
sem sucesso, com crescimento da lesão. A doente acabou por falecer 3 
meses depois do início da quimioterapia. Conclusões: Os sarcomas são 
uma causa frequente de neoplasia nos transplantados renais, sendo na 
sua maioria sarcomas de Kaposi secundários a infecção por vírus Herpes 
Humano -8.
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SEGURANÇA E EFICÁCIA DA CONVERSÃO DO TACROLIMUS DE DUAS 
ADMINISTRAÇÕES DIÁRIAS PARA A FORMULAÇÃO DE LIBERTAÇÃO 
PROLONGADA NO TRANSPLANTE RENAL
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Introdução e objectivos: Os inibidores da calcineurina são atualmente o 
pilar da imunossupressão de manutenção no transplante renal. A formulação 
de libertação prolongada do tacrolimus (TAC -LP) foi desenvolvida para 
melhorar a adesão terapêutica destes pacientes. O nosso objetivo passou 
por verificar a segurança e a eficácia da conversão do TAC de duas admi-
nistrações diárias para a formulação LP. Métodos: Foram avaliados retros-
pectivamente transplantados renais estáveis convertidos de TAC de duas 
administrações diárias para a formulação LP na proporção de 1:1 mg numa 
unidade de transplante renal. Todos os doentes tiveram um follow -up 
mínimo de um ano. Recolhemos variáveis biométricas (incluindo peso 
corporal e tensão arterial), esquemas de indução, episódios de rejeição 
aguda e morte. Foram registadas as seguintes variáveis de interesse no 
momento de conversão e ao 1º, 6º e 12º mês pós -conversão: creatinina 
sérica, azoto ureico, dose de TAC (mg/Kg), níveis séricos de TAC (ng/ml), 
colesterol total, lipoproteína de alta densidade, lipoproteína de baixa den-
sidade, ácido úrico, triglicerídeos e glicose em jejum. Resultados: Incluídos 
no estudo 127 doentes; 71.9 % sexo masculino; Idade média na data de 
conversão (± DP): 49.8 ± 13.6 anos; 13 re -transplantados (10.2%); 9 enxertos 
de dador vivo (7.1 %); 55 enxertos de dadores com critérios expandidos 
(43.3 %); Os níveis séricos de TAC diminuíram desde fase pré -conversão 
para as seguintes e aos 12 meses essa diminuição foi estatisticamente 
significativa (níveis de TAC pré -conversão: 7.31 ± 2.53 ng/ml Vs níveis de 
TAC ao 12 mês: 6.17 ± 2.79 ng/ml, p <0,05). Verificou -se menor variabilidade 
dos níveis séricos de TAC após a conversão. A função renal manteve -se 
estável. O metabolismo da glicose e lipídico não apresentaram diferenças 
significativas pré e pós -conversão. Observaram -se 11 casos de diabetes 
pós -transplante sendo que apenas 2 se verificaram pós -conversão. Não se 
registaram outros efeitos adversos significativos. Não ocorreram episódios 
de rejeição aguda após a conversão. Conclusões: A conversão de tacrolimus 
de duas administrações para a formulação LP garante uma imunossupressão 
eficaz, sem episódios de rejeição aguda e sem efeitos adversos significa-
tivos. Considerando que a adesão terapêutica é otimizada, a formulação 
LP prova ser uma excelente alternativa à convencional.
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STRONGYLOIDES STERCORALIS EM TRANSPLANTAÇÃO RENAL
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Introdução: Strongyloides stercoralis é um nemátodo intestinal endémico em 
regiões tropicais, podendo causar infestações disseminadas ou recorrentes 
em imunossuprimidos. Caso Clinico 1: Homem 61 anos, de Angola, com 
nefropatia IgA, receptor de rim de cadáver. Imunossupressão (IMS) inicial com 
ciclosporina(CsA), micofenolato de mofetil(MMF) e prednisolona(PRED) pos-
teriormente substituída, devido a quadro gastrointestinal atribuído a intolerância 
ao MMF, por azatioprina(AZT). Cinco meses após transplante renal(TR), surgiu 
rejeição celular aguda tratada com “pulsos” de corticóides; a CsA foi substituída 
por Tacrolimus(TAC), recuperando a creatininémia basal. Posteriormente, 
substituiu -se TAC por sirolimus(SRL), mantendo -se AZA e PRED. Cerca de 2,5 
anos após TR, foi internado por febre, prostração, tosse e dores abdominais. 
Havia eosinofilia e PCR elevada. Com antibioterapia teve discreta melhoria 
sintomática. Nas fezes isolaram -se larvas de Strongyloides stercoralis (Ss) e 
foi tratado com albendazol. A manutenção de sintomatologia, de eosinofilia 
e de culturas positivas levou à prescrição de ivermectina e à diminuição 
progressiva da IMS. Após 1 ano sem sintomatologia, o uso de IECA ocasionou 
episódio de angioedema. O reinício de corticoterapia acompanhou -se de 
recidiva de positividade das culturas de Ss, solucionada com novo ciclo de 
ivermectina e descontinuação da PRED. Nos últimos 3 anos não voltou a ter 
nenhuma intercorrência significativa. Caso Clinico 2: Homem 56 anos, de 
Angola, DRC de etiologia indeterminada, receptor de rim de cadáver, com IMS 
de indução com basiliximab, TAC, MMF e PRED. Um mês após TR detectou -se 
proteinúria nefrótica. A biopsia sugeriu glomerulosclerose focal e segmentar. 
As sessões de plasmaferese foram suspensas devido a CMV+. A função renal 
recuperou parcialmente. Cerca de 2 meses após TR é internado por quadro 
respiratório, dor abdominal e diarreia; foram isoladas larvas de Ss. Foi tratado 
com 2 ciclos de ivermectina. Ainda neste internamento, apresentou quadro 
grave de meningite e devido a negatividade da microbiologia do LCR realizou 
mais um ciclo de ivermectina, já que a literatura descreve o potencial papel 
deste parasita nestes quadros. Tendo em conta a gravidade da situação clínica, 
foi diminuída a IMS que levou à melhoria do quadro neurológico, mas com 
necessidade de nefrectomia por rejeição aguda. Teve alta ao fim de 4 meses, 
em hemodiálise. Nos 6 meses seguintes não teve problemas neurológicos 
nem digestivos. Conclusões: As infestações por Ss têm sido descritas em 
transplantados renais, usualmente como superinfecções a partir de nemátodos 
latentes, mas também como infecções transmitidas com o órgão. Nos casos 
apresentados não temos pesquisas de Ss nos doentes antes de serem trans-
plantados nem nos respectivos dadores. Passaremos a fazer essas pesquisas 
no pré -transplante em doentes oriundos de zonas endémicas.
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SWITCH DE TACROLIMUS DE FORMULAÇÃO CLÁSSICA PARA TACROLIMUS 
DE LIBERTAÇÃO PROLONGADA NA TRANSPLANTAÇÃO RENAL: 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO.
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Alguns estudos demonstraram que o tacrolimus de libertação prolongada (FK 
LP), tem um perfil de segurança e eficácia semelhante ao tacrolimus de formu-
lação clássica (FK), com a vantagem de melhor cumprimento terapêutico pelos 
doentes. O objetivo deste estudo foi avaliar a segurança do switch do FK para 
FK LP numa proporção de 1:1 numa amostra de doentes transplantados renais, 
cujo follow up média foi 25,8 meses pós conversão. Sessenta e um doentes 
fizeram o switch em média 30±9,38 meses após o transplante (Tx). A dose de 
FK LP (mg/Kg/dia) foi idêntica depois do switch, aos 6 meses (μ=0.064±0.043, 
p=0.41), e aos 12 meses (μ=0.065±0.043, p=0.28) de follow -up, para níveis 
séricos iguais aos 6 meses (μ=6.16±0.34, p=0.22) e níveis inferiores aos 12 
meses (μ=5.34±1.6, p=0.012). Dos 61 doentes, 31 precisaram de ajuste de dose 
aos 6 meses (17 aumentaram e 14 diminuíram a dose). Vinte e um doentes 
estavam sob prednisolona (PDN) no momento do switch, que foi descontinuada 

em 5 após 12 meses, sem episódios de rejeição aguda. A dose de manutenção 
de PDN no momento de conversão era 4.01±2.72mg, sendo menor aos 6 meses 
(μ=2.90±2.48mg, p=0.001) e aos 12 meses (μ=2.64±2.5mg, p=0.002). Não se 
observou alteração da função do enxerto durante o período de follow -up, com 
creatinina plasmática no momento de switch 1.39±0.53mg/dL, aos 12 meses 
1.35±0.49mg/dL (p=0.35) e atualmente 1.34±0.48mg/dL(p=0.54). Dos 61 doentes, 
13 eram diabéticos pré conversão, verificando -se melhoria das hemoglobinas 
glicadas aos 12 meses, mas sem significado estatístico (p=0.22). Dos 48 doentes 
não diabéticos, nenhum desenvolveu diabetes. Dois doentes pararam FK LP 
durante o seguimento (um por neoplasia outro por Glomerulopatia do Tx). Não 
se registaram efeitos adversos ou episódios de rejeição durante o período de 
follow -up. Estes dados mostram que o switch 1:1 FK para FK LP é seguro e 
eficaz, com níveis adequados para a mesma dose de FK. Possibilitou a diminuição 
da dose, ou suspensão, dos corticóides sem episódios de rejeição.
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PERITONITES NUMA UNIDADE DE DIALISE PERITONEAL – A EXPERIÊNCIA 
DE 15 ANOS
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Introdução: A peritonite é uma das complicações mais frequentes em diálise 
peritoneal e uma das causas mais importantes para o abandono da técnica. 
Os Gram positivos foram os agentes mais frequentemente implicados mas os 
avanços na conectologia levaram a uma alteração deste perfil ao longo dos 
anos. Material e métodos: Analisámos retrospetivamente todos os doentes 
tratados na nossa unidade entre 1998 e 2012, tendo colhido dados demo-
gráficos e dados relacionados com o tratamento, incluindo episódios de 
peritonites. Resultados: A amostra incluiu 166 doentes, 53,4% do sexo mas-
culino, com idade média de 57,7 ± 14,7 anos. A etiologia da doença renal 
crónica mais frequente foi a diabetes mellitus (36%). O tempo médio em 
diálise peritoneal (DP) foi de 2,5 anos. A maioria dos pacientes (66%) esteve 
em diálise peritoneal contínua ambulatoria (DPCA), mas com um número 
crescente de pacientes em DP automatizada nos últimos anos. Registámos 
188 peritonites em 118 doentes (71%) (0,64 episódio.doente.ano). A taxa de 
peritonites tem apresentado uma tendencia a descer. Os Gram positivos foram 
responsáveis   pela maioria das peritonites (50%), mas assistiu -se a uma dimi-
nuição nos isolamentos de Staphilococcus aureus (21,3%) ao longo dos anos. 
O Staphilococcus epidermitis foi o segundo Gram positivo mais isolado (11.1%). 
Os Gram negativos foram responsáveis   por 21,8% de todas as peritonites, 
sendo a Escherichia coli (4,3%) e a Pseudomonas aeruginosa (3,7%) as mais 
frequentes. Infecções mistas ocorreram em 3,2% (n=6) das situações e infec-
ções a fungos em 2,7% (n=5). Em 22,3% dos casos, nenhum agente foi 
isolado (n=41). Vinte e quatro peritonites foram associadas a infecções do 
orifício de saída. O tempo de aparecimento da primeira peritonite foi em 
média de 417 (0 -3123) dias. Em 59% das situações os doentes estavam sob 
DPCA. O protocolo de antibioterapia empirica mudou ao longo deste tempo 
de atividade da unidade: entre 1998 e 2002, os pacientes faziam vancomicina 
e netilmicina intraperitoneal (IP), depois de 2002 fazem vancomicina e cefta-
zidima IPA duração média de tratamento foi de 18,7 dias. Em 40 situações 
(21,3%) houve necessidade de proceder ao internamento dos doentes, que 
durou em média 9,7 (2 -32) dias. Os agentes responsáveis estão identificados 
na tabela 1. Em 22 casos houve necessidade de remover o cateter. Conclusão: 
Como sublinhado pela International Society of Peritoneal Dialysis, é essencial 
que cada unidade faça os registos das suas peritonites de forma a conhecer 
a sua microbiologia e resposta ao tratamento. Assim será possível implementar 
medidas mais eficazes de prevenção e tratamento, e desta maneira controlar 
uma das mais importantes causas de abandono desta técnica dialítica.

Tabela 1

Impacto das peritonites complicadas

Agente Remoção de cateter (%) Internamento

Staphilococcus aureus 5 (12.5) 10 (25)

Outros Gram positivos 4 (7,8) 5 (9.8)

Gram negativos 4 (10) 8 (20)

Fungos 5 (100) 5 (100)

Agente não isolado 4 (9.6) 10 (24.4)

Cultura mista 0 (0) 2 (33.3)
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 PO -SA002

PREDITORES E CURSO CLÍNICO DE PERITONITE ASSÉPTICA EM DIÁLISE 
PERITONEAL: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Ana Pinho (1); A. Cerqueira (2); L. Pinho (2); I. Ferreira (2); J. Santos (2); I. Pinho (2); 
S. Sampaio (2); M. Bustorff (2); M. Pestana (2)

(1) Nefrologia / HCF / Faro / Portugal (2) – Nefrologia / HSJ / Porto / Portugal

Introdução: Peritonite é a principal complicação infeciosa relacionada com a 
diálise peritoneal (DP) e representa um dos principais motivos de hospitalização 
e falência da técnica. Até 20% dos casos os exames culturais podem ser 
persistentemente negativos (peritonite asséptica -PA). Objetivo: Analisar a 
frequência, os fatores preditores e o curso clínico da PA nos doentes em DP. 
Métodos: Realizou -se estudo de coorte retrospectivo dos doentes em programa 
DP entre 1998 e 2012 tendo sido revistos todos os episódios de peritonite 
relacionada com DP. Para a determinação dos preditores e curso clínico foram 
comparados 2 grupos dependendo do isolamento de microorganismo em 
exame cultural. Comparam -se variáveis sócio -demográficas e clínicas. 
Analisaram -se resolução da infeção, necessidade de hospitalização, de remoção 
do cateter e de transferência temporária/permanente para hemodiálise. Foram 
realizados testes de regressão logística multinível para estimar as associações 
entre as variáveis em análise. O nível de significância para os modelos foram 
determinados como p<0.05. Resultados: Estudamos 163 episódios de peritonite 
em 67 doentes com idade média de 55±11anos, 70,5% sexo masculino, 
obtendo -se uma taxa global de 0.59peritonites.doente.ano. Em 40 episódios 
(24,5%) não foi isolado agente. Quando se comparam os dois grupos (com 
e sem isolamento de agente) verificamos que não existiam diferenças relati-
vamente à idade, género, etiologia doença renal e co -morbilidades major 
entre os dois grupos. Verificou -se associação entre antibioterapia recente 
(últimos 30 dias) e isolamento de agente (p<0,05), 17 (42.5%) tomaram 
antibiótico (ATB) nos 30 dias anteriores ao episódio de peritonite. Pelo con-
trário nos episódios com isolamento de agente, em apenas 9 houve exposição 
previa a ATB nos últimos 30 dias (7,3%). As razões para a administração dos 
ATB foram: infeção do orifício de saída (2 casos), peritonite (1 caso) e outras 
razões médicas (14 casos). Relativamente ao curso clínico, dos 40 episódios 
sem isolamento de agente 33 (82.5%) curaram e dos que apresentaram 
isolamento 95 (77.2%) curaram de 123 peritonites. Não encontramos associação 
entre a necessidade de hospitalização (p= 0,33), cura (p=0,46), transferência 
de técnica (p=0,95) e o isolamento ou não de agente. Não se verificou 
associação entre toma de antibiótico recente e cura (p=0,88). Discussão: No 
nosso estudo encontramos um número maior de peritonites sem isolamento 
de agente do que o reportado na maioria das séries. Constatamos que a 
terapêutica recente com ATB foi um importante fator de risco, isto pode 
dever -se ao fato dos ATB promoverem a alteração da flora local e propiciarem 
peritonites por microorganismos com crescimento fastidioso ou que possam 
impedir o crescimento das colónias. Assim, a maioria dos casos de PA pode 
ser explicada pela terapêutica recente com ATB, contudo não encontramos 
diferenças na resposta à ATB, necessidade de remoção de cateter em com-
paração com indivíduos sem toma de antibiótico recente.

 PO -SA003

PROTEIN NITROGEN APPEARANCE: HOW TO NORMALIZE 
AND WHICH TARGET?

Maria Teresa Santos (2); Isabel Fonseca (1); Pedro Aguiar (1); Olivia Santos (1); Maria 
João Rocha (1); Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); Anabela Rodrigues (1)

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

Protein Nitrogen Appearance (PNA) is routinely determined in Peritoneal Dialysis 
(PD) Patients. Controversy still exists to what body weight PNA should be 
normalized. The aim of this cross -sectional study was to evaluate the difference 
between PNA normalized to actual dry body weight (PNAABW) and to ideal 
body weight (PNAIBW), and to compare PNAIBW between several subgroups of 
patients (diabetic, anuric, overweight, elderly). IBW was calculated according 
Butheau and Metropolitan Life Insurance formulas. Multifrequency Bioimpedance 
analysis (BIA) was used to measure patient body composition and hydration 
status. Results: We studied 54 PD patients (50% female), aged 56±14 years, 
with mean time on PD of 38 months. Thirty two patients (59%) were overweight 
considering BMI>25 Kg/m2, and 39 (72%) were obese considering fat mass 
measured by BCM (% fat mass >25% in male and > 30% in female). Mean 

nPNAABW was 1.06 ±0.39 g/Kg and mean nPNAIBW 1.12 ± 0.34 g/Kg (a mean 
increase of 7.6%). nPNAABW was lower than 1 g/Kg in 27 patients (50%), and 
in 25 patients (46%) when normalization was done for IBW (only 8 patients 
had nPNAIBW <0.8 g/Kg). Mean differences between nPNAIBW and nPNAABW 
were positive and significantly higher for overweight patients (overestimation 
of nPNA when ABW is used for normalizing). No correlation was found between 
nPNAIBW and age, time on PD, BMI, albumin, PCR, lean and fat mass. nPNAIBW 
was only correlated with residual and total ClCreat and Kt/V residual. Exploring 
subgroups of risk patients no significant differences were found in nPNAIBW in 
elderly (>65 years old), diabetic, overhydrated (BCM®, relative OH > 15%), 
overweight (BMI>25), and obese patients considering %fat mass by BCM. The 
anuric patients (diuresis < 100ml) had significantly higher time on PD, nPNAIBW, 
and fat mass but lower lean mass. Patients with nPNAIBW<0.8 g/Kg had lower 
lean mass. By multivariable analysis the variables associated to lean mass after 
adjusting for C -reactive protein, patient age, time on PD, and overhydration, 
nPNAIBW was an independent predictor of lean mass deviation from the refer-
ence (B=2.23, CI 95% 0.26 -4.21). Conclusion: Even normalizing PNA by IBW, 
values under 1g/kg per day as recommended, are widely prevalent in our 
patients, but levels under 0.8 g/Kg per day were present in only 9%. As most 
of our patients were overweight or obese by measuring fat mass (anabolic 
state), we hypothesize that maybe some patients need lower values of nPNA 
than the recommended to achieve positive nitrogen balance.

 PO -SA004

UTILIDADE DA DETERMINAÇÃO DA CONTAGEM CELULAR NO LÍQUIDO 
PERITONEAL AO 3º DIA DE TRATAMENTO DE PERITONITE, EM DOENTES 
EM DIÁLISE PERITONEAL

F. Teixeira e Costa (1); Clara Vasconcelos (1); Anabela Santos (1); Aura Ramos (1)

(1) Unidade de Diálise Peritoneal / Hospital Garcia de Orta / Almada / Portugal

Introdução: A peritonite é uma complicação infecciosa frequente em diálise 
peritoneal, podendo resultar em perda de cateter, falência da técnica ou levar 
à morte. É essencial instituir uma terapêutica empírica eficaz, bem como iden-
tificar precocemente os casos resistentes. A contagem de células ao 3º dia de 
tratamento mostrou ser um factor preditivo independente de risco de falência 
terapêutica, o que é referido nas Guidelines da International Society of Peritoneal 
Dialysis de 2010. Material e métodos: Apresentamos um estudo prospectivo. 
A partir de Janeiro de 2011, estabelecemos como protocolo na nossa Unidade, 
a recolha de líquido peritoneal ao 3º dia, para contagem celular total e dife-
rencial em todos os doentes com diagnóstico de peritonite e sob terapêutica 
empírica. Resultados: Durante o período de 2 anos registaram -se 25 casos 
consecutivos e confirmados de peritonite, num total de 53 doentes tratados 
na Unidade de DP. Estes números corresponderam a uma prevalência anual 
de 0.29 e 0.46 episódios/doente.ano em 2011 e 2012, respectivamente. Do 
total de colheitas, apenas em três doentes se registou um número de leucócitos 
superior a 1090/mm3, apontando para uma resposta terapêutica inadequada. 
Nestes casos modificámos a terapêutica inicial: em dois casos iniciou -se van-
comicina – 1 episódio de Corynebacterium, 1 caso de MRSA, e num caso por 
Klebsiella iniciou -se gentamicina. Todos tiveram evolução favorável. Conclusões: 
Apesar do número reduzido de casos, este método revelou -se eficaz na iden-
tificação precoce da necessidade de alterar a terapêutica empírica inicial.

 PO -SA005

UTILIZAÇÃO PRECOCE DE CATETERES DE DIÁLISE PERITONEAL

Leonor Fortes (1); Marco Mendes (1); Vasco Fernandes (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando 
Nolasco (1)

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

Após a colocação de cateter de diálise peritoneal (DP) recomenda -se um 
intervalo de cerca de 4 semanas até à sua normal utilização. Este período 
pretende assegurar uma boa cicatrização para evitar as fugas de líquido 
peritoneal. No entanto, em situações de urgência de início de DP (life-
-saving) estes cateteres podem ser usados precocemente. Apresentamos 
11 doentes em que a utilização do cateter de DP foi feita até 72h após a 
sua colocação (7 nas primeiras 24h). Três cateteres foram colocados por 
mini -laparotomia e os outros por via percutânea com técnica de Seldinger. 
Seis doentes eram do género masculino, a idade média era de 65,7 anos. 
Seis doentes faziam hemodiálise e transitaram para diálise peritoneal por 
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falência de acessos vasculares. Outra doente substituiu cateter de Tenckhoff 
no mesmo tempo operatório por fístula entre o túnel e o peritoneu. Quatro 
doentes tinham ascite refractária: dois utilizaram o cateter exclusivamente 
para drenagem de ascite (tumor de Klatskin e trombose venosa porta); 
os outros também para diálise (doença hepática crónica e síndroma cardio-
-renal). Sete doentes começaram diálise peritoneal automatizada, sendo 
a manual usada nos doentes com ascite refractária. Na primeira semana 
o volume dos ciclos foi de 1000cc, sendo rapidamente incrementado até 
2000 na semana seguinte para permitir a redução do seu número. 
Verificaram -se duas fugas externas em pequena quantidade na primeira 
semana e que resolveram sem necessidade de descontinuar a diálise 
peritoneal. Não houve qualquer complicação mecânica. Do seguimento 
destes doentes verificamos que 2 mantêm DP ambos com cateter original 
(follow -up: 4 e 36 meses) Quatro doentes foram transferidos para hemo-
diálise. Uma doente aos 2 meses por construção com sucesso de novo 
acesso vascular. Um doente aos 6 meses por peritonites de repetição. 
Outro doente aos 6 meses por fuga tardia peritoneo -pleural. Outra doente 
aos 83 meses por falência do peritoneu (o cateter estava funcionante 
36meses após colocação). Cinco doentes faleceram com cateteres em pleno 
funcionamento (15 dias, 1, 15, 22 e 50 meses) por causas não relacionadas 
com a técnica. Podemos concluir que a utilização precoce dos cateteres 
de diálise peritoneal em situação de urgência é válida e com complicações 
minor permitindo a este pequeno grupo de doentes a sua sobrevivência 
imediata que estaria, de outro modo, comprometida.

 PO -SA006

TREINO DE FORÇA INTRADIALÍTICO – EFEITOS DE UM PROGRAMA 
DE TREINO

André Novo (1); Ânia Domingues (1); Leonel Preto (1); Tânia Sousa (1); Mendes Eugénia (1); 
Gorete Batista (1); Josiana Vaz (1)

(1)  Escola Superior de Saúde de Bragança / Instituto Politécnico de Bragança / Bragança 
/ Portugal

O presente estudo tem como objetivo investigar os efeitos de um programa 
de treino de força intradialítico em pacientes com insuficiência renal crónica, 
em programa regular de hemodiálise. Os indivíduos que realizam hemodiálise 
são confrontados com múltiplos processos catabólicos, nomeadamente a 
nível proteico e energético, caracterizados por perda de massa muscular e 
diminuição de proteínas viscerais. A sua fisiopatologia torna -se, assim, 
complexa, multifatorial e parca em explicações. Porém, é evidente que as 
irregularidades na função muscular, no desempenho do exercício e na 
atividade física iniciadas nos primeiros estadios da IRC vão piorando pro-
gressivamente. Dos 45 participantes, 29 foram aleatoriamente escolhidos 
para integrarem o grupo de treino (GT) e 16 o grupo de controlo (GC). O 
GT realizou um programa de treino de força durante as sessões de hemo-
diálise durante 8 semanas, 3 vezes por semana, enquanto o GC permaneceu 
com a rotina habitual. No início do programa foram realizados, como 
parâmetros de avaliação, o Sit -to -Stand Test, o Up -and -Go Test, o Hand 
Grip Test, o Pinch Gauge©, bem como uma avaliação antropométrica e 
exames laboratoriais, culminando com a aplicação do questionário SF -36 
versão 2, repetindo -se este procedimento de avaliação após término do 
protocolo de treino. Tendo em conta os resultados obtidos, o GT aumentou 
significativamente o número de repetições do Sit -to -Stand Test (12,22±5,36 
iniciais; 15,4±3,27 finais) e melhorou o tempo de execução do Up -and -Go 
Test (16,74±17,38s iniciais; 11,33±6,28s finais). Em relação à força de preensão 
manual direita, este grupo melhorou de forma significativa (18,79±11,32Kg/f 
iniciais; 21,92±11,73Kg/f finais), não se verificando o mesmo do lado esquerdo 
(18,5±11,60Kg/f iniciais; 18,46±11,63Kg/f finais). Quanto à força de preensão 
digital direita (5,68±2,14Kg/f iniciais; 6,04±2,88Kg/f finais) e esquerda 
(5,21±2,53Kg/f iniciais; 4,88±2,31Kg/f finais), verifica -se a mesma situação 
que na força de preensão manual. Após realização do programa de treino, 
no GT a componente física do questionário SF -36 (versão 2) melhorou 
consideravelmente (34,178±10,83 iniciais; 41,52±8,14 finais), ocorrendo o 
mesmo com a componente mental (51,43±7,33 iniciais; 52,74±8,47 finais). 
É visível o aumento do número de repetições do teste Sit -to -Stand no GT, 
verificando -se alterações estatisticamente significativas. Através destes 
resultados, pode -se dizer que o programa foi benéfico, melhorando a 
capacidade dos participantes em realizar um maior número de repetições 
em comparação com os resultados obtidos por vários autores; o GT obteve 
uma redução no tempo de execução do teste de levantar e andar, com 
diferenças estatisticamente significativas. Estes valores indicam uma melhoria 
da condição física dos pacientes. Estes resultados permitem concluir que 

um programa de treino de força intradialítico permite melhorar a capacidade 
funcional e a qualidade de vida nesta população debilitante.

 PO -SA007

UM CASO DE ASCITE NUM DOENTE EM HEMODIÁLISE

Natacha Rodrigues (1); Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Sofia Jorge (1); Alice 
Fortes (1); José Barbas (1); António Gomes da Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal / CHLC / Lisboa / Portugal

A ascite é um sinal por vezes encontrado no doente renal crónico sob 
hemodiálise que exige diagnóstico diferencial a considerar não apenas as 
causas mais comuns de ascite na população em geral mas também causas 
próprias desta população. Doente de 52 anos, IRC por provável glomeru-
lonefrite sem diagnóstico histológico sob terapêutica de substituição renal 
há 26 anos. Sem história de hábitos alcoólicos nem toxifílicos. Por ascite 
progressiva com meses de evolução, cansaço e dispneia, foi internada no 
Serviço de Nefrologia para investigação etiológica. A paracentese evacuadora 
e diagnóstica evidenciou líquido amarelo escuro, exame citoquímico tran-
sudado, sem células neoplásicas, exame bacteriológico negativo. Realizou 
endoscopia digestiva alta e colonoscopia sem alterações. A TC abdomino-
pélvica revelou ascite volumosa, hepatomegália homogénea e densificação 
do grande epiplon. A TC torácica identificou calcificações pericárdicas tipo 
“casca de ovo” com alguns focos de calcificações grosseiras, com pericárdio 
não calcificado mas espessado. No Ecocardiograma ventrículo esquerdo 
com cavidade dilatada, com disfunção diastólica, movimento anómalo do 
septo sugestivo de sobrecarga direita, NT -pró -BNP em 25550 pg/mL. No 
cateterismo cardíaco coronárias normais com padrão de predominância 
esquerda com pressões telediastólicas aumentadas em ambos os ventrículos. 
Fez -se o diagnóstico de pericardite constritiva como causa da ascite. Iniciou 
nitratos e hemodiálise diária e foi referenciada a Consulta de Cirurgia 
Cardiotorácica. O envolvimento pericárdico nesta população manifesta -se 
por pericardite associada a diálise ou pericardite urémica aguda, raramente 
na forma de pericardite constritiva crónica. Paralelamente, 60% dos casos 
de pericardite constritiva crónica são idiopáticos, as restantes frequentemente 
relacionadas com tuberculose, neoplasias, radioterapia, doenças do tecido 
conjuntivo, infeções virais, secundárias a fármacos, pós cirurgia cardíaca. 
Feito o diagnóstico diferencial com estas entidades, será este um caso de 
pericardite cosntritiva crónica associada à doença renal crónica? A perda 
de elasticidade do pericárdio por fibrose do tecido condicionando por vezes 
calcificação tipo casca de ovo, manifesta -se por sintomas e sinais de dis-
função diastólica com a sobrecarga a montante, sendo frequentes o edema 
periférico, ascite, dispneia ao esforço, fadiga, menos frequente pulsus 
paradoxus, sinal de Kussmaul, atrito pericárdico e caquexia. O ecocardio-
grama é útil, visando diagnóstico diferencial fundamental com cardiomiopatia 
restritiva, sendo muitas vezes necessários outros exames. Deste modo, 
optou -se pela TC dados os riscos associados à RMN nos hemodialisados 
nomeadamente a fibrose sistémica nefrogénica causada pelo gadolínio. Os 
sintomas da pericardite constritiva são frequentemente permanentes e 
progressivos sem intervenção cirúrgica, nomeadamente pericardietomia. No 
entanto em doente com diagnóstico de novo é legítimo tratamento con-
servador dois a três meses com posterior avaliação de reversibilidade.

 PO -SA008

VITAMINA D E MORTALIDADE EM DOENTES PREVALENTES EM HEMODIÁLISE

Ana Pimentel (1); Teresa Jerónimo (1); André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Anabela Guedes (1); 
Ana Cabrita (1); Ana Silva (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1)

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

Introdução: As alterações do metabolismo mineral são frequentes nos 
pacientes com doença renal crónica. Estudos epidemiológicos têm mostrado 
que a deficiência em vitamina D está associada a um aumento da morta-
lidade, nomeadamente cardiovascular. Objectivo: Avaliar o papel da vitamina 
D na mortalidade em doentes prevalentes em hemodiálise. Material e 
Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo em 96 doentes prevalentes 
em hemodiálise, com um follow up de 7 anos. Foram colhidos dados 
demgráficos, parâmetros analíticos (cálcio, fósforo, PTH, produto fosfo-
-cálcico, 1,25 vitamina D, colesterol total, albumina, hemoglobina), assim 
como foi avaliada a mortalidade cardiovascular. Na análise estatística foi 
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usada estatística descritiva e a regressão de Cox. Resultados: Foram ava-
liados 96 doentes, 64 homens e 32 mulhere com idade média de 61,5 
anos. Na regressão de Cox fez -se um ajustamento para a idade, sexo, 
vitamina D activa, PTH, fósforo, produto fosfo -cálcico, hemoglobina e 
albumina, sendo que a idade e o défice de vitamina D activa se associaram 
a mortalidade cardiovascular (HR= 1,044, 95% CI 1,005 -1,085, p=0,027 e 
HR=0,931, 95% CI 0.870 -0,997, p=0,04, respectivamente). Conclusão: No 
nosso estudo em doentes prevalentes em hemodiálise, a idade e o défice 
de vitamina D foram factores preditivos de mortalidade cardiovascular.

 PO -SA009

NEFROLOGIA DE INTERVENÇÃO – EXPERIÊNCIA DE 3 MESES

Joana Vidinha (1); Luc Turmel Rodrigues (2)

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / CH Tondela Viseu / Viseu / Portugal
(2) Radiologia de Intervenção / Clinique Saint Gatien / Tours / França

Introdução: O acesso vascular (AV) para hemodiálise assume -se como pro-
tagonista na adequação do tratamento depurativo extracorpóreo. A vigilância 
constante e consequente tratamento atempado das complicações inerentes 
à sua utilização é de suma importância para a sua sobrevida, assim como 
para a redução da morbi -mortalidade do doente dependente de hemodiálise. 
Métodos: Análise das intervenções endovasculares realizadas na Clinique 
Ambroise Parè(Paris) e Saint Gatien(Tours), durante 3 meses, entre Fevereiro 
e Abril de 2012 e comparação as duas populações. Resultados: 306 doentes 
foram submetidos a procedimentos endovasculares (102 em Paris, 204 em 
Tours); 62,7% pertenciam ao sexo masculino com idade média de 
69,4anos;37,3% eram mulheres, com idade média 65,4anos;27,8% eram 
diabéticos.92% dos procedimentos foram interventivos em Paris, ao passo 
que em Tours 21,1% foram apenas diagnósticos, à custa de flebografias 
realizadas com CO2. A maioria dos AV tinham localização distal, com predo-
minância da fístula AV radiocefálica superficial:50% em Paris e 75% em Tours, 
a maioria à esquerda. A idade média do AV foi 1,7 anos em Paris (máxima 
15,5anos) e 2,2 anos em Tours (máxima 20anos), à data da intervenção. 
Foram realizados, em média, 1,5 procedimentos/AV, descritos na tabela 1. 
Em 92% dos casos realizou -se angioplastia venosa; em 32,9% também se 
realizou angioplastia arterial. Utilizaram -se balões de alta/muito alta pressão. 
Perto de 20% das intervenções foram realizadas em AV com idade <3 meses; 
o principal motivo de referenciação foi má maturação ou baixo débito. 15% 
das intervenções foram realizadas em AV com idade entre 3meses -1ano. No 
grupo AV de 1 -2anos (15%), os problemas de outflow foram mais frequentes 
que no grupo anterior. Mais de 50% do AV de 2 -5anos já tinham sido 
submetidos a intervenção prévia (>90% em Paris), totalizando 15,5% dos 
procedimentos. 7,1% foram realizados em AV com idade >5 anos. A trombose 
foi motivo de referenciação em 4,9% dos casos; o tratamento utilizado foi 
tromboaspiração, com sucesso imediato em 86.7% dos casos. A principal 
complicação foi um caso de edema agudo do pulmão pós -procedimento. 
Discussão e Conclusão: A cartografia pré -operatória sistemática permite docu-
mentar todo o património venoso. No caso da flebografia, permite excluir 
lesão central. A utilização de CO2 tem a vantagem de ser inócua para o rim. 
O mapeamento adequado pode permitir o aumento do número de fistulas, 
nomeadamente distais, como se verificou em Tours. A referenciação atempada 
permite tratar o AV, aumentando a sua sobrevida, reduzindo o esgotamento 
do património venoso, assim como a necessidade de colocação de próteses 
ou cateteres venosos centrais. A utilização de balões de alta pressão permite 
uma elevada taxa de sucesso. O treino específico e dedicação exclusiva são 
fundamentais para o sucesso da intervenção endovascular de acessos para 
HD associada a pequena taxa de complicações.

Tabela 1

Número de Procedimentos Endovasculares

Angioplastia venosa N=232

Angioplastia arterial N=83

Angioplastia Prótese AV N=11

Angioplastia Stent N=12

Colocação Stent N=30

Tromboaspiração N=15

TOTAL N=383

 PO -SA010

NEUROPATIA PERIFÉRICA EM DOENTES EM HEMODIÁLISE

Raquel Chorão (1); Adriana Santos (2); Rui Filipe (1); Catarina Santos (1); Mª Assunção 
Vaz Patto (2); Ernesto Rocha (1)

(1)  Nefrologia / Unidade Local de Saúde de Castelo Branco / Castelo Branco / Portugal
(2)  Faculdade de Ciências da Saúde / Universidade da Beira Interior / Covilhã / Portugal

Introdução: A doença renal crónica terminal (DRCT) pode associar -se a 
queixas de polineuropatia periférica, que é sobretudo sensitivo -motora, 
distal e simétrica. De acordo com os critérios diagnósticos a sua prevalência 
varia entre 60 -100% nos pacientes em hemodiálise; os mecanismos fisio-
patológicos exactos da neuropatia urémica permanecem por esclarecer. O 
diagnóstico requer uma avaliação clínica minunciosa e, se permanecer 
incerto, os estudos electrodiagnósticos e biópsia do nervo. Objectivos: 
Avaliar as características electrofisiológicas num sub -grupo de pacientes 
com DRCT em hemodiálise (HD) e relacioná -las com a etiologia da DRC e 
com o número de anos em HD. Métodos: Estudo transversal em pacientes 
com DRCT em HD numa Unidade de diálise hospitalar, submetidos a estudo 
electrofisiológico por Electromiografia (EMG) entre Outubro 2011 e Janeiro 
2012. Critérios de inclusão: número de anos em HD entre 6 e 60 meses; 
critérios de exclusão: qualquer patologia que curse com polineuropatia, 
excepto diabetes mellitus (DM). Constituíram -se 2 grupos: diabéticos (D) 
e não diabéticos (ND) que se compararam através de análise estatística 
com recurso ao software SPSS® 19; considerou -se significativo valor de P 
inferior 0.05. Resultados: Dos 78 doentes em programa de HD naquela 
unidade, 27 cumpriam os critérios de inclusão (66.7% homens), com idade 
média 76.46±5.36 anos; 48.1% eram diabéticos; 92.6% tinham neuropatia 
periférica, e destes 52% tinham sintomatologia compatível; tempo médio 
em HD 29.67±16.53 meses. Quando se correlacionou os achados electro-
fisiológicos com os sintomas/sinais e o tempo em HD, não se obteve 
significado estatístico. Os 2 grupos (D/ND) eram semelhantes relativamente 
aos parâmetros avaliados, excepto maior tempo em HD no grupo ND 
(p=0.002); não se obtiveram diferenças entre os 2 grupos relativamente 
à presença de neuropatia periférica (p=0.48) nem relativamente às suas 
características (localização p=0.220, gravidade p=0.238 e caracterização 
 -axonal/desmielinizante/mista p=0.336); obteve -se diferença entre os D/
ND no tipo de neuropatia (p=0.041): os D apresentam um risco 6.7 vezes 
superior de neuropatia sensoriomotora. O tempo em HD não se correla-
cionou com nenhuma das características da neuropatia periférica. Conclusão: 
A neuropatia periférica é uma complicação relevante na DRCT. Na nossa 
amostra a DM não aumenta o risco de desenvolver neuropatia periférica, 
mas parece ser um factor adjuvante para o envolvimento sensorio -motor. 
A frequente ausência de sintomatologia leva a que seja uma patologia 
sub -diagnosticada, ocupando a EMG um papel relevante no diagnóstico.

 PO -SA011

O INÍCIO DE HEMODIÁLISE CRÓNICA: O QUE DETERMINA O PROGNÓSTICO?

Hugo Calderon (1); Anabela Malho Guedes (1); Ala Manolachi (1); Teresa Jerónimo (1); 
Ana Pimentel (1); André Fragoso (1); Ana Pinho (1); Ana Cabrita (1); Sandra Sampaio (1); 
Ana Paula Silva (1); Isabel Pinto (1); Viriato Santos (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro 
Leão Neves (1)

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

A altura ideal para iniciar diálise é controversa e a preparação atempada 
representa um desafio. Com uma consulta vocacionada para preparação 
para o início de uma técnica substitutiva renal consegue -se optimização 
de diversos parâmetros bioquímicos e construção de acesso. O objetivo 
deste estudo foi avaliar quais os factores prognósticos na altura de início 
de Hemodiálise. Foi realizado um estudo retrospectivo que incluiu todos 
os doentes que iniciaram hemodiálise entre 2004 e 2012. Compararam -se 
diversos parâmetros clínicos e analíticos à data de início da técnica dialítica 
de doentes seguidos, pelo menos 6 meses, em Consulta de Baixo Clearance 
(CBC) com a restante população. Na análise estatística utilizou -se a esta-
tística descritiva e o modelo proporcional de Cox. As diferenças foram 
consideradas significativas para valores de p < 5 %. Foram incluídos 552 
doentes (M: 344, F: 208; 28,8% diabéticos, 208 doentes seguidos em 
CBC), com idade média de 65,4 anos e filtrado glomerular médio (MDRD) 
de 9,0 ml/min. Nesta população o risco de mortalidade aumentou 59% 
com a presença de diabetes (p = 0,003), 40% quando diagnosticada 
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doença cardiovascular (p = 0,03), 36% quando considerado o início precoce 
(eTFG > 10 ml/min p = 0,05) e 90% por avanço entre cada grupo etário (< 
45; 45 -64; 65 -74; ≥ 75 anos). A presença de cateter duplicou o risco de 
morte (p = 0,0001). O sexo feminino e a albumina sérica > 3,5 g/l diminuíram 
o risco em 25% (p = 0,001) e em 40% (p = 0,001), respectivamente. Em 
conclusão, o sexo masculino, a idade avançada, a diabetes, a doença 
cardiovascular e a hipoalbuminemia associaram -se a pior prognóstico. Dos 
factores modificáveis o acesso vascular revelou ser o mais importante. A 
MDRD não é a melhor avaliação da depuração da creatinina em doença 
renal avançada e o seu valor mais elevado pode refletir um pior estado 
nutricional.

 PO -SA012

ON -LINE HEMODIAFILTRATION IS ASSOCIATED WITH IMPROVED DIALYSIS 
ADEQUACY, IRON AVAILABILITY, LIPIDIC PROFILE AND NUTRITIONAL STATUS

Sandra Ribeiro (1); Maria do Sameiro Faria (2); Sara Rodrigues (3); Henrique Nascimento (1); 
João Fernandes (4); Susana Rocha (1); Petronila Rocha -Pereira (5); Flávio Reis (6); 
Elísio Costa (1); Luís Belo (1); Alice Santos -Silva (1)

(1)  Laboratório de Bioquímica -FFUP; IBMC / Universidade do Porto / Porto / Portugal
(2)  ICBAS; FMC, Dinefro – Diálises e Nefrologia, SA / Universidade do Porto / Porto / 

Portugal
(3)  Laboratório de Bioquímica -FFUP / Universidade do Porto / Porto / Portugal
(4)  IBMC; IBILI / Universidade do Porto; Universidade de Coimbra / Porto; Coimbra / 

Portugal
(5)  IBMC; CICS / Universidade Porto; Universidade Beira Interior / Porto; Covilhã / Portugal
(6)  IBILI, Faculdade de Medicina / Universidade de Coimbra / Coimbra / Portugal

There are some studies showing that online -hemodiafiltration (OL -HDF), 
when compared to high flux hemodialysis (HD), increases the lifetime of 
end -stage renal disease (ESRD) patients. However, there is little information 
about the influence of OL -HDF on several factors, which may be involved 
in the high morbidity and mortality of these patients. We aimed to evaluate 
the changes in ESRD patients who switched from HD to OL -HDF. We expect 
to clarify the effects of OL -HDF procedure, in order to evaluate the potential 
benefits of OL -HDF, especially associated to a reduction in cardiovascular 
risk factors. In the longitudinal study, 75 ESRD patients were evaluated, 
before, and ten months after changing from HD to OL -HDF. Moreover, a 
transversal study, by performing the erythrocyte membrane studies and 
band 3 profile, was also conducted. HD to OL -HDF change (longitudinal 
study) was associated to an improvement in dialysis adequacy, nutritional 
status, iron metabolism, and lipid profile. Moreover, we also found that 
OL HDF patients (transversal study) present alterations in erythrocyte mem-
brane protein composition (reduction in spectrin) and in band 3 profile 
(decrease in high molecular weight aggregates [HMWAg] and increase in 
band 3 monomer). OL -HDF procedure seems to be associated to an impro-
vement in erythropoiesis, lipid profile, nutritional status and dialysis ade-
quacy, when compared with HD procedure. Moreover, OL -HDF change was 
not associated to enhancement in inflammation or erythrocyte damage. 
Our data suggest that the OL -HDF procedure has beneficial effects for the 
treatment of ESRD patients. This study was supported by “Fundação para 
a Ciência e Tecnologia” (FCT: PIC/IC/83221/2007) and co -financed by FEDER 
(FCOMP -01 -0124 -FEDER 008468) and by a PhD grant (SFRH/BD/79875/2011) 
attributed to S. Ribeiro by FCT and FSE.

 PO -SA013

PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ACESSO VASCULAR AUTÓLOGO 
NOS MUITO IDOSOS

Rui Costa (1); Monica Fructuoso (1); Norton De Matos (1); Rui Castro (1); Cláudia Bento (1); 
Sandra Cruz (1); Luís Oliveira (1); Catarina Prata (1); Teresa Morgado (1)

(1) Nefrologia / CHTMAD / Vila Real / Portugal

Introdução: A criação de uma Consulta de Acessos Vasculares permitiu 
otimizar a construção dos acessos vasculares e a sua adequada monito-
rização. Avaliamos os resultados do planeamento e da construção de 
fístulas arterio -venosas(FAV) nos nossos doentes com idade inferior a 75 
anos e nos muito idosos (≥75 anos). Material e métodos: Efectuou -se um 
estudo retrospetivo comparativo entre os doentes com menos de 75 anos 
e os muito idosos (≥75 anos),que construíram FAV entre Abril 2011 e 

Dezembro 2012. A análise estatística foi efetuada com recurso aos testes 
T e χ2. As patências primária e primária assistida aos 6 meses foram 
analisadas com recurso às curvas de sobrevida Kaplan -Meier. Para o cálculo 
de risco de falência primária ou de não maturação foi utilizado o score 
validado de Lok(JASN 2006). Resultados: Dos 110 doentes que construíram 
FAV, 48.2% apresentavam idade ≥75 anos. A idade média foi de 60.1±19.9 
anos nos doentes menos idosos e de 81.1±4.5 anos nos muito 
idosos(p=0.001). Este grupo apresentava um score de risco mais eleva-
do(3.3±1.4 vs 2.0±1.9,p=0.001). Não existiam diferenças significativas no 
género, prevalência de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, cateterização 
central prévia ou número de FAV anteriores. Foram construídas 134 FAV, 
45.5% nos muito idosos. No exame físico arterial pré -operatório não se 
registaram diferenças entre os 2 grupos nos pulsos radiais, cubitais, bra-
quiais, teste de Allen ou tensão arterial bilateral dos membros superiores. 
No exame venoso, apenas alguns dos muito idosos apresentavam circulação 
colateral visível (5.6%vs 0%, p=0.09), mas sem edema dos membros 
superiores e sem diferenças à palpação das veias superficiais (com e sem 
garrote). O mapeamento vascular por eco -doppler nos muito idosos revelou 
menor frequência de fluxo trifásico radial (67.3%vs83.1%, p=0.05) e de 
hiperemia reativa (65.5%vs78.9%,p=0.06), assim como um diâmetro inferior 
da veia basílica (3.0±0.9 vs 3.3±0.8 mm na prega, p=0.018; 3.3±0.9 vs 
3.9±0.9 mm no braço, p=0.001).Foram construídas mais FAV proximais nos 
muito idosos (81.3% vs 65.7%, p=0.04). Após um follow -up de 3 meses 
em mediana [10 dias – 21meses], a falência primária foi sobreponível nos 
2 grupos (≥ 75 vs <75 anos) para FAV`s proximais (14.3% vs 19.5%,p=ns) 
ou distais (36.4% vs 33.3%, p=ns).A taxa de patência primária aos 6 
meses foi idêntica nas FAV`s proximais (64.9% vs 51.1%, p=ns) e distais 
(47.7% vs 55%, p=ns). A taxa de patência primária assistida aos 6 meses 
também foi semelhante nas FAV`s proximais(74.4% vs 79.3%,p=ns) e 
distais (70.1% vs 66.7%,p=ns). A prevalência de síndrome de roubo foi 
similar nos 2 grupos (12.2% vs 10.2%, p=ns). Conclusão: Na nossa expe-
riência, os resultados da construção de FAV`s nos doentes muito idosos 
foram idênticos aos menos idosos. Neste grupo, no entanto, construíram -se 
mais FAV`s proximais. Apesar do score de risco mais elevado, um mapea-
mento vascular prévio, a monitorização regular e uma interligação com a 
equipa cirúrgica permitiram alcançar bons resultados.

 PO -SA014

PROGRAMA DE INFORMAÇÃO PARA A DIÁLISE – 6 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO

João Rosa (1); Sara Querido (1); Hernani Gonçalves (1); Alice Lança (1); Paulo Santos (1); 
Francisco Ferrer (1); Flora Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1)

(1)  Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar do Médio Tejo / Torres Novas / Portugal
(2)  Nephrocare Abrantes / Nephrocare Abrantes / Abrantes / Portugal
(3)  Nephrocare Santarém / Nephrocare Santarém / Santarém / Portugal
(4)  Nephrocare Entroncamento / Nephrocare Entroncamento / Entroncamento / Portugal

Os programas de informação para a diálise demonstraram já a sua efec-
tividade em capacitar o doente renal crónico para melhor controlar a sua 
doença, aumentar a opção por Terapêuticas de Substituição da Função 
Renal (TSFR) domiciliárias, reduzir o número de doentes a iniciar TSFR, 
estendendo o período de tempo até ao início da mesma, e na redução de 
morbilidade e mortalidade. O programa de informação para a diálise do 
Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, denominado 
de Prep -Diálise, aborda 7 temas principais, desde a fisiologia renal básica 
até transplantação renal e é realizado por uma equipa multidisciplinar, 
sob a responsabilidade do Nefrologista. No momento em que se concluem 
6 anos de programa, apresenta -se a análise retrospectiva da população 
de 73 doentes incluída no programa, com uma média de idades de 60,5 
anos (M = 70%;F= 30%). Após o programa, 39,7% dos doentes optariam 
por Diálise Peritoneal (DP), (M= 41%; F= 36%), modalidade mais aceite 
entre os doentes mais jovens (média idades 54 vs 68 anos), 24,7% por 
Hemodiálise (M=22%;F=32%) e 35,6% não manifestaram nenhuma opção. 
O tempo médio decorrido entre o início do programa e o início de TSFR 
foi de 63,8 semanas (mínimo 1 semana e máximo 233 semanas). No 
entanto, a Hemodiálise foi a primeira modalidade a ser iniciada em 71,2 
%, com utilização de Fístula Artério -Venosa em 69,2% e Prótese Vascular 
em 9,6%, como primeiro acesso, e com utilização de Cateteres Venosos 
Centrais (CVCs) em 19,2 % dos casos. Em conclusão, salienta -se a dimensão 
da população em estudo e a elevada prevalência de doentes que iniciaram 
Hemodiálise através de acesso vascular definitivo, em detrimento de CVCs. 
Muitos doentes que optariam inicialmente por DP iniciaram Hemodiálise, 
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mas um número importante destes doentes acabou por iniciar esta técnica 
posteriormente. Pretende -se que este estudo sirva de base a um estudo 
mais abrangente da população submetida a Prep -Diálise, em que se com-
parem os resultados com doentes que não integraram o programa e avaliem 
os efeitos na morbilidade e mortalidade, a longo prazo.

 PO -SA015

QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM IRC EM HEMODIÁLISE: 
CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA, EQUILÍBRIO, REAÇÃO DE MARCHA 
E QUALIDADE DE VIDA

Carlos Rodrigues (1); Soraia Pimenta (1); Pedro Pessegueiro (1)

(1) CLinica de Hemodiálise / NephroCare / Portalegre / Portugal

A prevalência de indivíduos com insuficiência renal crónica a realizar hemo-
diálise tem aumentado nos últimos anos. Embora na última década os avanços 
da diálise tenham permitido obter melhores resultados analíticos nestes utentes, 
a qualidade de vida não melhorou, sendo esta um fator preditivo para a 
morbilidade e mortalidade. Este fato poderá estar associado à diminuição da 
capacidade músculo -esquelética e funcional destes indivíduos. Objetivo: Carac-
terizar a população de indivíduos com insuficiência renal crónica em hemodiálise 
na clínica NephroCare Portalegre, do ponto de vista músculo -esquelético, 
funcional e qualidade de vida. Estudar a associação entre a força de membros 
inferiores com equilíbrio, reação de marcha e qualidade de vida. Metodologia: 
Estudo observacional analítico de corte transversal com uma amostra de 52 
indivíduos, selecionados a partir de uma população de 96 utentes com insu-
ficiência renal crónica em hemodiálise. A recolha de dados foi realizada através 
dos seguintes instrumentos de avaliação: Questionário de Caracterização 
Sociodemográfica, Goniómetro, Teste Muscular Funcional, Escala de Equilíbrio 
de Berg, Time Up and Go Teste, Índice de Barthel e SF -36v2. A análise dos 
dados foi feita através de estatística descritiva, pela distribuição de frequências 
e medidas de tendência central para análise da caracterização da amostra e 
por estatística inferencial para estudar as relações entre variáveis, através do 
Teste de correlação não paramétrico de Spearman. Resultados: A amostra 
deste estudo apresentou diminuição de força dos membros inferiores (65,4% 
do membro inferior esquerdo e 69,2% do membro inferior direito) e baixa 
qualidade de vida, apresentando os seguintes valores de mediana nas várias 
dimensões do instrumento SF -36v2: Função física (55); Desempenho físico 
(43,75); Dor física (41); Saúde em geral (36); Vitalidade (35); Função social 
(50); Desempenho emocional (66,66); Saúde mental (58). A variável equilíbrio 
obteve um valor de correlação com a força de membros inferiores rs= 0,6 
para P <0,01; a variável reação de marcha obteve um valor de correlação com 
a força de membros inferiores rs= 0,44 para p <0,01; a variável qualidade de 
vida apenas obteve correlação com a variável força de membros inferiores na 
dimensão função social rs=0,45 para p <0,05. Conclusão: A população estudada 
apresenta diminuição da qualidade de vida na maioria das suas dimensões, 
com diminuição de força de membros inferiores. A variável força muscular de 
membros inferiores parece ter influência no equilíbrio, na reação de marcha 
e domínio função social da qualidade de vida. Tendo em conta os resultados 
deste estudo é importante definir estratégias para o aumento da qualidade 
de vida nos utentes com insuficiência renal crónica em hemodialise, bem 
como aumentar a força muscular de membros inferiores para prevenir quedas 
e aumentar a função social destes indivíduos.

 PO -SA016

RECUPERAÇÃO DE FUNÇÃO RENAL EM DOENTES EM HEMODIÁLISE: 
MITO OU REALIDADE? A PERSPECTIVA DE UM DISTRITO DE PORTUGAL

Sara Querido (1); Hernani Gonçalves (1); João Rosa (1); Alice Lança (1); Paulo Santos (1); 
Flora Sofia (1); Antonio Patricio (1); Francisco Ferrer (1); Jorge Pratas (2); Fernando 
Neves (3); Sequeira Andrade (4)

(1) Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar Médio Tejo / Torres Novas / Portugal
(2) Nephrocare Abrantes / Nephrocare / Abrantes / Portugal
(3) Nephrocare Santarem / Nephrocare / Santarem / Portugal
(4) Nephrocare Entroncamento / Nephrocare / Entroncamento / Portugal

Introdução e Objectivo: A recuperação da função renal em doentes em hemo-
diálise (HD) é um fenómeno raro. A agravar a problemática não estão para-
metrizados os indicadores que podem sugerir com segurança a suspensão 
da terapêutica substitutiva da função renal (TSFR). Apresentamos um grupo 

de doentes em programa regular de HD que suspendeu TSFR por recuperação 
de função renal. O objetivo principal deste trabalho é determinar os possíveis 
indicadores associados a este achado em doentes dependentes de HD. Méto-
dos: Estudo observacional retrospectivo que incluiu os doentes que suspen-
deram tratamento dialítico por recuperação da função renal entre 2002 e 2012 
na área de influência do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Foram estudados 
os seguintes parâmetros: dados demográficos, etiologia da insuficiência renal, 
tempo de diálise, retenção azotada à data de início e de suspensão do tra-
tamento dialítico e follow -up posterior. Resultados: Obtivemos um total de 
vinte e oito doentes com idade média de 66,5 anos ± 12,3 anos, (57% sexo 
feminino). Eram seguidos previamente em consulta hospitalar de Nefrologia 
54% dos doentes, admitindo -se que quase a totalidade dos doentes (89%) 
iniciaram tratamento dialítico por sintomatologia urémica. No que concerne 
às etiologias da doença renal crónica (DRC), destacam -se as causas tubulo-
-intersticiais (39%) e as vasculares (32%). O tempo médio de permanência 
em diálise foi de 6,95 ± 6,97 meses (mediana 4 meses). A creatininémia média 
à data de início do tratamento dialítico era de 7,68 ± 3,30 mg/dL e à data de 
suspensão 2,9 ± 0,96 mg/dL. Constatou -se que 25% dos doentes retomaram 
tratamento dialítico, com um tempo médio de suspensão desta terapêutica 
de 19,14 ± 22,66 meses (mediana 8 meses). Conclusão: De acordo com este 
estudo, as causas tubulo -intersticiais e vasculares foram aquelas em que se 
verificou maior potencial de recuperação da função renal. A recuperação da 
função renal nos doentes em diálise não é efectivamente um mito e, apesar 
do reduzido número de doentes que o consegue, deve proceder -se à moni-
torização regular da função renal residual para sua identificação precoce, até 
porque a HD é das técnicas dialíticas a que pior a preserva.

 PO -SA017

ROSEOMONAS GILARDII, UM AGENTE RARO NAS INFECÇÕES ASSOCIADAS 
A CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE

Tiago Assis Pereira (1); Célia Gil (1); Artur Mendes (1); Henrique Sousa (1); José Diogo 
Barata (1)

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

Introdução: As infecções associadas ao cateter venoso de Hemodiálise (HD) 
constituem uma das mais importantes morbilidades e causa de morte nos 
doentes em HD, com reconhecido aumento de frequência relativamente a 
infecções de fístulas e próteses. Os principais agentes microbiológicos etio-
lógicos são os comensais, com especial destaque para os Staphylococcus 
aureus e Staphylococcus coagulase -negativos e, em menor escala, os Gram-
-negativos e Enterococcus. A Roseomonas gilardii é um cocobacilo Gram-
-negativo, sendo escassa a literatura no que concerne à sua implicação neste 
tipo concreto de infecção. Raramente este agente infecta a espécie humana, 
mas quando identificado é geralmente encontrado em doentes com co -mor-
bilidades importantes, e frequentemente causa bacteriémia. Apresenta um 
crescimento lento em cultura e é, geralmente, sensível a aminoglicosídeos, 
tetraciclinas e carbapenemes, com resistência apreciável à penicicilina e 
cefalosporinas. Dos casos descritos na literatura, apesar da forte associação 
com a presença de cateteres centrais, nenhum caso associado a cateter 
tunelizado (CT) para HD foi encontrado. Caso Clínico: Reporta -se o caso 
clínico duma doente de 68 anos, com doença renal crónica (nefropatia 
diabética), em programa regular de HD. A doente sempre recusou a construção 
de acesso vascular e apresentava CT na veia jugular direita. De outros 
antecedentes, releva -se cardiopatia isquémica e doença cerebro -vascular. 
Durante uma sessão de HD, iniciou quadro de febre e calafrios, tendo sido 
observada no nosso Serviço, onde se apresentava sem alterações objectiváveis 
relevantes. Dos exames complementares, apresentava leucocitose (14.400) 
com neutrofilia e PCR 39.8 mg/dL, e radiologicamente sem evidência de 
infecção pulmonar parenquimatosa. Foi assumido o diagnóstico de bacteriémia 
com provável origem no CT. Foram colhidas hemoculturas e iniciada antibio-
terapia empírica com Vancomicina e Gentamicina. Entretanto, por manutenção 
de febre às 48h de antibioterapia, com elevação da PCR até 52 mg/dL foi 
decidida a remoção do CT. O ecocardiograma transtorácico excluiu a presença 
de vegetações. Por fim, veio a isolar -se em hemocultura (a cultura da ponta 
do catéter veio “inquinada”) o agente Roseomonas gilardii, cujo TSA não foi 
determinado por não existir padronização para esta bactéria. A situação 
clínica evoluiu favoravelmente e a doente teve alta, com novo CT colocado 
através da veia jugular interna esquerda. Manteve se sob antibioterapia 
(gentamicina) durante 3 semanas, sem recidiva da infecção ou complicações 
conhecidas. Discussão: No contexto de provável bacteriémia associada ao 
CT, sem outro foco evidente que explicasse o quadro clínico, a bacteriémia 
documentada reforçou a suspeita inicial. O presente caso reflecte um primeiro 
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caso de infecção documentada pelo agente Roseomonas gilardii, não sendo 
possível a obtenção do respectivo TSA, reflexo da ausência de experiência. 
A antibioterapia isolada (gentamicina) foi insuficiente para a resolução do 
quadro pelo que houve necessidade de remoção do CT, não se registando 
complicações infecciosas metastáticas. A Roseomonas gilardii deverá ser 
considerada como um agente etiológico nas infecções dos CT, sendo difícil 
a definição de uma abordagem terapêutica standard (antibioterapia e eventual 
remoção de CLD) dada a escassa experiência clínica com esse agente.

 PO -SA018

TREINO AERÓBIO INTRADIALÍTICO – EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINO

André Novo (1); Tânia Sousa (1); Eugénia Anes (1); Ânia Domingues (1); Eugénia 
Mendes (1); Gorete Batista (1); João Viana (2)

(1)  Escola Superior de Saúde de Bragança / Instituto Polítécnico de Bragança / Bragança 
/ Portugal

(2) CIDESD / Instituto Superior da Maia / Maia / Portugal

A Insuficiência Renal Crónica e consequente tratamento hemodialítico tem 
um potencial significativo na alteração do estilo de vida destes pacientes, 
conduzindo -os a uma dependência de cuidados de saúde e reabilitação 
e, eventualmente, à perda de papéis sociais, tornando a promoção de um 
Envelhecimento Ativo fulcral nesta população. Em virtude das alterações 
mencionadas torna -se imprescindível a implementação de estratégias e 
programas de treino de exercício físico que visem minimizar grande parte 
das complicações recorrentes desta síndrome e que contribuam conse-
quentemente para uma melhoria da qualidade de vida. Esta investigação 
pretende avaliar os efeitos de um treino aeróbio em doentes hemodialisados 
com insuficiência renal crónica. A população deste estudo foi constituída 
pelos 100 doentes com Insuficiência Renal Crónica em programa regular 
de hemodiálise na clínica de hemodiálise Tecnologias e Serviços Médicos, 
SA, de Mirandela, sendo oferecida a todos a mesma possibilidade de 
participar no programa de treino. De entre aqueles que demonstraram 
interesse e disposição para participar, depois de aplicados os critérios de 
exclusão e tendo em consideração as escolhas dos próprios doentes, 
resultou uma amostra de 43 doentes para integrar no Grupo de Treino 
(GT) e de 16 doentes para constituir o Grupo de Controlo (GC). O programa 
de treino aeróbio foi implementado no início do mês de Maio de 2012 
durante 8 semanas consecutivas, com uma frequência de 3 sessões por 
semana durante o tratamento de hemodiálise. Antes e após a intervenção 
foram executadas as respetivas avaliações físicas e funcionais, e questio-
nário SF -36v2 de autopreenchimento. O grupo de treino é caracterizado 
por uma média de idades de 71,93±11,76 anos e encontram -se a efectuar 
hemodiálise a 4,29±3,22 anos, evidencia, após a intervenção alterações 
significativas nos níveis de hemoglobina de 11,02±0,88g/dL para 11,3±0,698g/
dL e no hematócrito de 32,55±2,62% para 33,59 1.9%. Relativamente aos 
testes funcionais importa referenciar o aumento do número de repetições 
de 13,24±4,96 para 18.08±6,23 no teste Sentar/Levantar e a diminuição 
do tempo necessário para a execução do teste Levantar e Andar de 
15,03±10.90s para 9,67±5,74s. Quanto à Qualidade de Vida, verificou -se 
alteração significativa referente à componente saúde mental, de 49,93±9,953 
para 53,22±7,545. O treino implementado teve, de forma geral, uma reper-
cussão benéfica na capacidade aeróbia/funcional destes doentes, bem 
como na percepção da sua Qualidade de Vida, especificamente na com-
ponente referente a saúde mental. Novas investigações são necessárias 
para determinar os efeitos deste tipo de treino sobre a tensão arterial, 
glicose e dose de EPO administrada.

 PO -SA019

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UMA INTERVENÇÃO PSICOTERAPÊUTICA 
EM GRUPO NA NEFROPATIA DIABÉTICA

Ana Margarida Graça (2); Ana Paula Silva (1); Laura Palma Nunes (2); Pedro Leao Neves (1)

(1) Serviço de Nefrologia / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal
(2) Serviço de Psicologia Clínica e da Saúde / Hospital de Faro, EPE / Faro / Portugal

O reconhecimento da intervenção psicológica em equipas multidisciplinares 
para a educação do paciente diabético tem promovido o desenvolvimento 
de projetos e programas educativos, individuais ou em grupo, na área dos 
cuidados de saúde primários e secundários As intervenções em grupo 

surgem associadas a benefícios ao nível da saúde física e mental, do 
desenvolvimento pessoal, da promoção de aptidões relacionais e do treino 
de competências com uma maior adesão ao tratamento. No âmbito do 
apoio aos Serviços de Diabetologia e Nefrologia, o Serviço de Psicologia 
criou um programa experimental de intervenção psicológica em grupo para 
uma população de diabéticos com doença renal. Objetivo: avaliar a eficácia 
de um programa de intervenção psicológica em grupo terapêutico na 
adesão aos autocuidados na nefropatia diabética. Procedimento: aplicação 
de um questionário de triagem para seleção do grupo terapêutico; ques-
tionário de caracterização sociodemográfica; aplicação de um questionário 
retrospectivo para avaliação da adesão aos autocuidados. Método: feita 
a comparação do grupo sujeito à intervenção psicológica (n=9) com um 
grupo não sujeito a intervenção (n=9). A intervenção psicoterapêutica em 
grupo consistiu num protocolo de 7 sessões quinzenais de caráter psicoe-
ducativo. Na análise dos dados foi feita estatística descritiva e utilizados 
o teste t emparelhado e a correlação de Spearman. Resultados: O grupo 
experimental (f=3; m=6), idade média = 53,9 anos, apresentou uma 
escolaridade média de 6 anos. O grupo controlo (f=4; m=5), idade média 
= 43.6 anos apresentou uma escolaridade média de 9 anos. Em ambos 
os grupos, verificou -se que a escolaridade influencia a motivação para os 
autocuidados da doença, a alimentação e o exercício físico. Nos doentes 
sujeitos a intervenção psicológica em grupo terapêutico, os que cumpriam 
a alimentação no passado adquiriram maior motivação para cuidar da sua 
nefropatia diabética no presente (p=0,01) e melhoraram a adesão à dieta 
(p=0,01). Quanto menor a idade do paciente melhor a sua adesão à 
terapêutica (p=0,05). Houve uma relação significativa entre o local de 
residência e a prática de exercício físico (p=0,05); as relações familiares 
e interpessoais, nomeadamente dos cuidadores, influenciaram o cumpri-
mento de hábitos alimentares dos doentes (p=0,05). Conclusão: Os nossos 
resultados vão de encontro à literatura e comprovam a eficácia deste 
programa de intervenção psicológica em grupo terapêutico na adesão aos 
autocuidados em nefropatia diabética. Desta forma, considera -se que pro-
gramas de intervenção psicoterapêutica em grupo deveriam ser implemen-
tados ao nível dos cuidados de saúde.

 PO -SA020

SINDROME CHURG -STRAUSS – DOIS CASOS, DUAS APRESENTAÇÕES 
HISTOLÓGICAS

Ana Teresa Nunes (1); Inês Ferreira (1); Ricardo Neto (1); Carla Santos (1); Manuel 
Pestana (1)

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

Introdução: O síndrome de Churg -Strauss (CSS) ou granulomatose alérgica 
e angeíte é uma vasculite de pequenos vasos rara, caracterizada por 
rinosinusite, asma e  eosinofilia periférica proeminente. O atingimento 
renal pode ocorrer em cerca de 25% dos casos embora frequentemente 
subdiagnosticado. Os autores descrevem dois casos de Churg -Strauss 
ocorridos no período de Março/09 a Maio/12. Caso 1: Doente do sexo 
masculino, com antecedentes de HTA que aos 59 anos inicia quadro de 
sibilância e tosse. Um ano depois apresenta astenia, emagrecimento, 
mialgias e parestesias dos membros inferiores, seguido de lesões cutâneas 
eritematosas nas extremidades. No estudo complementar detectado a 
azotemia (ureia 72g/dl e creatinina 1,52mg/dL), eosinofilia 20% (Leucócitos 
9,34x109/L, eosinofilos 1,89x109/L) e anemia normocítica normocrómica (Hb 
9,2g/dL). Proteinuria subnefrotica e sedimento com leucoeritrocituria. Estudo 
imunológico revelou ANCA MPO (> 200U/ml), IgG aumentada (2050mg/dl). 
Biópsia renal compatível com nefrite eosinofílica túbulo intersticial. Iniciou 
tratamento com prednisolona (1mg/kg/dia) e ciclofosfamida (CYP) oral 
100mg/dia (dose cumulativa CYP = 18g) que cumpriu durante 6 meses. 
Imunosupressão de manutenção com azatioprina e prenisolona (1 ano e 
6 meses). Actualmente com 3 anos 9 meses, em remissão completa. Caso 
2: Doente do sexo masculino, com antecedentes de polipose nasal, tratado 
desde os 50 anos com montelukast e broncodilatadores por sibilância, 
tosse e dispneia. Desenvolve 4 anos depois exacerbação do quadro res-
piratório, astenia, anorexia, emagrecimento, mialgias, disestesias e exan-
tema macular das extremidades. Documentada insuficiência respiratória 
sem alterações radiológicas e paraparésia e hipostesia nos membros 
inferiores. Analiticamente eosinofilia de 40% (leucócitos 12,96 x 109/L, 
eosinófilos 5,18 x 109/L), função renal normal (Creatinina 0,8mg/dL Ureia 
28mg/dL), rabdomiólise (CK 4013U/L, mioglobina 1969 ng/mL). Proteinuria 
subnefrotica e sedimento com leucoeritrocituria. O estudo imunológico 
revelou ANCA MPO (>200U/ml), aumento de IgG (subclasse Ig4), IgE e do 
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factor reumatóide. Biópsia renal: glomerulonefrite crescêntica. Quadro 
interpretado como Síndrome Churg -Strauss com envolvimento cutâneo, 
respiratório, renal e sistema nervoso periférico, medicado inicialmente com 
pulsos de metilprednisolona, seguido por pulsos ev de ciclofosfamida 
(pulso CYP EV 1g, dose cumulativa =9g). Mantém remissão completa aos 
9 meses, sob terapêutica de manutenção com azatioprina e prednisolona. 
Conclusão: Os casos descritos reflectem o amplo espectro de apresentação 
e gravidade clínica do CSS. O envolvimento renal é um factor adverso de 
prognóstico e pode manifestar -se desde insuficiência renal rapidamente 
progressiva a discretas alterações do sedimento urinário. As distintas 
manifestações histológicas apresentadas são representativas da patologia 
renal deste sindrome. Ambos os doentes exigiram a combinação de agentes 
imunossupressores verificando -se excelente resposta e remissão sustentada. 
No segundo caso a utilização de ciclofosfamida ev, permitiu uma menor 
dose cumulativa e até à data eficácia sobreponível.

 PO -SA021

AT THE CROSSROADS – CHOOSING DIALYSIS MODALITY

Fernando Caeiro (1); Anabela Rodrigues (2); Olívia Santos (2); António Cabrita (2)

(1) Nefrologia / Hospital de Curry Cabral / Lisboa / Portugal
(2) Nefrologia / Hospital Geral de Santo António / Porto / Portugal

A compulsive treatment modality choice consult (TMCC) for end stage renal 
disease (ESRD) patients has been implemented in Portugal. Data from 
numerous studies shows an increase in peritoneal dialysis (PD) with esta-
blishment of such programs. We analysed the impact of TMCC previously 
to its compulsiveness at our institution, where it exists since 2007. A 
retrospective analysis of all 132 patients started on renal replacement 
therapy in 2011 in our hospital was performed. In 12 cases, patients were 
excluded due to insufficient data. Patients were divided in two groups: 
those who attended a TMCC (group A), and those who did not (group B). 
Group A represented 30.8% of patients. Comorbidity was graded low, 
medium and high risk according to the presence of 0, 1 -2 and >3 comor-
bidities respectively (Table 1). Demographic data is shown in Table 2. 
Patients were followed in a nephrology consult for over 6 months in 91.9% 
in group A, and 81.9% in group B. Effective choice was recorded in clinical 
data in 73.1% in group A Vs. 21.6% in group B. Those who did not start 
their chosen modality were 23.1% in group A, and 27.8% in group B. Only 
group A patients (43.2%) choosed PD. Comorbidity (medium and high risk) 
was higher in group B (84.3% vs. 70.3%) although not statistically signi-
ficative. Notably, 54.2% of the patients without comorbidity, aged 55.5±18.8 
years, were not referred to TMCC and were allocated to HD. Further analysis 
of group A shown that comorbidity score was ≥1 in 76.2% patients that 
started hemodialysis versus 62.5% in the peritoneal dialysis group (p=NS). 
A modality choice consult may increase PD incidence in the overall ESRD 
population. A higher comorbidity index was associated with a lower referral 
to the modality consult and a more frequent choice of HD even in those 
referred. However in a relevant percentage of patients the reasons for 
dialysis modality allocation was not clear from clinical registries.

Table 1

Risk assessment according to Stoke Comorbidity Index in referred and 
non -referred subgroups (p=0.19)

Comorbidities Group A Group B

Low risk 29.7% 15.7%

Medium risk 56.8% 71.1%

High risk 13.5% 13.2% 

Table 2

Demographic data

Patient Characteristics Group A Group B p

Age (years) 57.6±17.0 63.7±15.4 0.057

Sex (female) 40.5% 48.2% 0.55

GFR at dialysis start ml/min 6.62±2.16 5.73±2.46 0.061

 PO -SA022

CAUSA POUCO FREQUENTE DE LESÃO RENAL AGUDA

Rita Aires Magriço (1); Joel Ferreira (1); Cristina Outerelo (1); Cristina Santos (1); Jorge 
Silva (1); Ana Mateus (1); Aura Ramos (1)

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

Introdução: Apesar da incidência exacta não ser conhecida, a dissecção 
da aorta é uma causa pouco frequente de lesão renal aguda que se 
associa a elevada mortalidade. A sobrevida do doente e a reversão da 
insuficiência renal dependem do diagnóstico precoce. Caso Clínico: Des-
crevemos o caso de uma mulher de 41 anos com história de hipertensão 
arterial (HTA) mal controlada e 2 episódios de pré -eclâmpsia no passado, 
internada por HTA maligna com retinopatia hipertensiva grau IV e ence-
falopatia hipertensiva, insuficiência renal aguda rapidamente progressiva 
com necessidade de suporte dialítico e gravidez com feto morto. Após 
realização de exames complementares de diagnóstico foram excluídas 
causas de HTA secundária de etiologia endócrina e excluídas as vasculites 
de pequenos vasos, infecção por VIH, VHC, VHB e uropatia obstrutiva, 
como causas de lesão renal aguda (LRA). Para exclusão de etiologia de 
causas renovasculares de HTA e LRA, realizou angioTAC dos vasos 
toracoabdominais, que revelou dissecção aórtica tipo B (DeBakey III), 
com compromisso da perfusão renal. Foi submetida a implantação endo-
vascular de prótese na aorta torácica, tendo -se observado recuperação 
da função renal para os valores basais após um período inicial de mais 
de 8 dias de anúria, ficando sem necessidade de suporte dialítico e 
pressão arterial controlada farmacologicamente.

 PO -SA023

STAPHYLOCOCCUS AUREUS E GLOMERULONEFRITE: 
UMA ASSOCIAÇÃO PREVISÍVEL?

Tânia Santos (1); Patrícia Neto (1); Susana Machado (1); Fernando Macário (1); Henrique 
Gomes (1); Mário Campos (1)

(1) Nefrologia / CHUC / Coimbra / Portugal

A glomerulonefrite pós -infecciosa (GNPI) decorre de uma lesão glomerular 
imunologicamente mediada em resposta a uma infecção extra -renal. Nos 
países desenvolvidos e nas últimas décadas, a sua epidemiologia tem 
sido alterada sendo, na actualidade, maioritariamente devida a infecções 
não -estreptocócicas. CASO CLÍNICO: Homem, 45 anos, sem antecedentes 
pessoais relevantes, com internamento recente em Neurologia por sus-
peita de doença desmielinizante do SNC, tendo por este motivo efectuado 
corticoterapia em doses elevadas. Re -admitido 3 dias após por astenia, 
mio -artralgias e odinofagia. Ao exame objectivo, salientava -se: prostra-
ção, febre, sudorese, taquicárdia, hipotensão e orofaringe hiperemiada. 
Analiticamente: trombocitopénia, creatinina (SCr) 1,30mg/dL, ureia 
55,7mg/dL e PCR 25,16mg/dL. Gasimetricamente: hipoxémia 72,2mmHg 
e lactato 2,0mmol/L. Radiografia torácica: discreto infiltrado intersticial 
bilateral. Ecograficamente: esplenomegália e rins normais. Instituída 
antibioterapia empírica, mantendo -se contudo febril ao 5º dia, pelo que 
realizou ecocardiograma transtorácico que excluiu endocardite. Medicado 
transitoriamente com naproxeno. Hemoculturas positivas para Staphylo-
coccus aureus meticilino -resistente (SAMR), com início de linezolide. 
Urocultura negativa. Verificado agravamento progressivo da função renal 
e evolução para oligo -anúria com sinais de sobrecarga hídrica e neces-
sidade de suporte aminérgico. Re -avaliação: Hb 10,9g/dL, SCr 6,52mg/
dL, K+4,0mmol/L, Na+134mmol/L, albumina 2,2g/dL, PCR 18,84mg/dL, 
BNP elevado e hipoxémia. Ecograficamente com derrame pleural bilateral. 
Iniciou hemodiálise urgente. Restante estudo complementar: glicémia 
em jejum normal, sedimento urinário activo com proteínas 400 mg/dL, 
autoimunidade negativa, TASO normal, C3 diminuído e C4 normal. Pro-
teinograma e imunofixação séricos sem alterações. Serologias víricas e 
agentes atípicos negativas. Ao 10ºdia de internamento, apesar de cli-
nicamente melhorado em termos infecciosos, foi submetido a biópsia 
renal pela manutenção da retenção azotada com anúria. Histopatologia: 
glomerulonefrite aguda pós -infecciosa com imunodepósitos difusos e 
granulares ao longo das MBGs de IgG(++) e C3(+++) e também depósitos 
granulares de IgA(+) e IgM(+). Após o 18ºdia assistiu -se a uma recupe-
ração progressiva da diurese, com estabilidade hemodinâmica, pelo que 
se suspendeu tratamento dialítico. Ao 3ºdia após alta apresentava boa 

Nefro - 27-1 - Suplemento 1 - MIOLO CS6.indd   58Nefro - 27-1 - Suplemento 1 - MIOLO CS6.indd   58 01-04-2013   12:52:5101-04-2013   12:52:51



Port J Nephrol Hypert 2013; 27(Suppl. 1): 3-71    59

27th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

diurese com SCr 3,98mg/dL e ao 13º dia SCr 1,91mg/dL. CONCLUSÃO: 
No dia -a -dia hospitalar não é difícil encontrar bacteriémias por SAMR 
que, per se, implicam algum grau de imunodepressão. No entanto, o 
atingimento renal nesse contexto já é mais infrequente. Contrariamente 
ao descrito na literatura, factores de risco como diabetes ou alcoolismo 
não existiam neste caso. Independentemente do estado imunológico 
do doente, até que ponto os factores genéticos do indivíduo (via alter-
nativa do complemento) ou aqueles inerentes à virulência do SAMR 
(superantigénios) determinam a “afinidade” renal, é uma área ainda 
obscura.

 PO -SA024

AS MENTIRAS DE CONSULTÓRIO E OS SEGREDOS DO MAPA

Henrique Silva Sousa (1); Patrícia Branco (1); Tiago Pereira (1); Augusta Gaspar (1); 
José Diogo Barata (1)

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

Objectivos: Avaliar a prevalência de HTA resistente e HTA refractária 
numa consulta de HTA hospitalar, e estudar os factores associados à 
população idosa. Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, dos 
doentes que foram estudados na consulta de hipertensão num Hospital 
Central durante o ano de 2012. Foram registados os valores da pressão 
arterial na consulta e comparados com o resultado do MAPA. Fez -se 
sub -análise para a população com mais de 60 anos. Resultados: Estu-
dámos 75 doentes (60% homens, média de idades 53,32 ±13,57 anos, 
94,7% leucodérmicos). 87.3% dos doentes apresentavam hipertensão 
refractária documentada no MAPA sob 4 hipotensores. Apenas em 14.9% 
houve correspondência entre o valor na consulta e o perfil do MAPA, 
em 35,7% a pressão arterial (PA) na consulta era inferior à do MAPA, 
e em 85.1% superior. Analisando separadamente a população abaixo 
dos 60 anos (38 dts, 51%), também se verificou que a correspondência 
entre os valores medidos na consulta e o perfil o MAPA foi baixa – 
apenas 17.4%. Neste grupo de doentes existe uma tendência de cor-
relação entre a PA sistólica (p 0.043) e a Pressão de Pulso (p 0.057) 
medidas no consultório com a presença de HTA no MAPA. Por outro 
lado, na população acima dos 60 anos verificou -se que eram predomi-
nantemente não dippers (p 0.042) e que esses doentes, tiveram PAd 
diurna > 80 mmHg durante mais tempo (p 0,002). Conclusão: Não se 
verificou correspondência entre os valores tensionais medidos em con-
sulta e o perfil do MAPA. Contudo, foi possível estabelecer uma corre-
lação entre os valores de PA sistolica e Pressão de Pulso com a presença 
de HTA no MAPA, mas apenas na população mais jovem. Por outro 
lado, verificou -se que os doentes mais idosos são predominantemente 
não dippers e têm uma carga de PA diastólica diurna significativamente 
superior.

 PO -SA025

SÍNDROME NEFRÓTICO E INFECÇÃO POR PNEUMOCYSTIS: CASO CLÍNICO

Mário Góis (1); Guida Meneses (1); João Sousa (1); Ana Carina Ferreira (1); Margarida 
Domingos (1); Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1)

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

As infecções bacterianas, são uma complicação conhecida na síndrome 
nefrótica (SN), sendo que as infecções fúngicas oportunistas, como a 
pneumonia a Pneumocystis jirovecii, ocorrem quase exclusivamente em 
doentes com outros factores de risco identificados, tais como neoplasias, 
sobretudo hematológicas, infecção por HIV e outras patologias intrin-
secamente imunossupressoras associadas. A corticoterapia isolada é 
um factor de risco identificado. Apresenta -se o caso de uma doente do 
sexo feminino, 55 anos, referenciada à consulta de Nefrologia por 
edema palpebral, edema dos membros inferiores e urina espumosa com 
2 semanas de evolução. Tinha história pessoal relevante de infecções 
do tracto urinário de repetição, terapêutica com naproxeno (durante o 
último ano) e Diabetes Gestacional (nas duas gravidezes). O estudo 
complementar revelou tratar -se de SN com proteinuria 5,560g/24h, 
hipoalbuminémia (1,41g/dL), hipogamaglobulinemia (0,32g/dL com IgG 
361mg/dL) hipercolesterolemia (404mg/dL) e função renal normal. A 
biópsia renal foi compatível com doença de lesão mínima (DLM). Foi 

medicada com prednisolona (1 mg/Kg), furosemida, perindopril e sin-
vastatina, com necessidade de re -internamento 12 semanas após início 
de terapêutica por anasarca, manutenção de proteinuria nefrótica 
(12g/24h) e hipoalbuminemia grave (1,4g/dL). Dois dias após admissão, 
agravamento clínico, com febre, instabilidade hemodinâmica, hipoxemia 
grave com exaustão respiratória e necessidade de ventilação mecânica 
invasiva, sendo admitida na Unidade Cuidados Intensivos (UCI). Iniciou 
co -trimoxazol, meropenem e linezolide empiricamente. Durante a per-
manência na UCI foi efectuada, entre outos exames, broncofibroscopia, 
com positividade para Pneumocystis por PCR no lavado bronco -alveolar, 
tendo -se mantido antibioticoterapia. Por apresentar agravamento da 
função renal (Pcr 4,2mg/dL), oligúria e sobrecarga hídrica (mesmo sob 
perfusão de furosemida e albumina), iniciou suporte dialítico. Foi trans-
ferida para o Serviço de Nefrologia ao fim de 32 dias, registando -se, 
no 2º dia, agravamento do quadro respiratório, vindo a doente a falecer 
apesar de todas medidas terapêuticas instituídas. A pneumonia causada 
por Pneumocystis jirovecii é uma situação clínica grave, com taxas de 
mortalidade que atingem os 50% (indivíduos não -HIV). Actualmente 
não existe consenso relativamente ao benefício de efectuar profilaxia 
para infecção por Pneumocystis nos doentes medicados com corticóides. 
No caso apresentado, a corticoterapia e a imunossupressão inerente 
ao síndrome nefrótico, foram factores de risco determinantes, pelo que 
a decisão de efectuar terapêutica profiláctica deve ser avaliada 
individualmente.

 PO -SA026

NEFRITE INTERSTICIAL GRANULOMATOSA – UM CASO CLÍNICO 
DE SARCOIDOSE RENAL

Margarida Fonseca (1); Francisca Barros (2); Raquel Vaz (2); Augusta Praça (2); Susana 
Sampaio (2); João Frazão (2)

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

A sarcoidose é uma doença inflamatória crónica, de atingimento mul-
tissistémico, cuja etiologia permanece ainda por identificar. Caracteriza -se, 
do ponto de vista patológico, pela formação de granulomas não caseosos 
em qualquer órgão envolvido. O atingimento renal é raro, estimando -se 
que a incidência de sarcoidose renal clinicamente reconhecida seja de 
1 -2% dos casos de sarcoidose. Os mecanismos mais frequentemente 
implicados na disfunção renal devem -se aos distúrbios no metabolismo 
do cálcio, nomeadamente, hipercalcemia e hipercalciúria, secundárias à 
produção aumentada de Vitamina D pelas células granulomatosas, com 
consequente nefrolitíase e disfunção tubular. Mais raramente, podem 
ocorrer nefrite intersticial granulomatosa e doença glomerular. Os autores 
(AA) descrevem o caso de uma doente de 25 anos, caucasiana, sem 
antecedentes pessoais relevantes. Admitida em internamento para estudo 
de quadro constitucional caracterizado por astenia, anorexia, náuseas 
e perda ponderal com 2 meses de evolução e Lesão Renal Aguda (LRA) 
(PCr: 1.76mg/dL, PUr: 73mg/dL). Ao exame físico não apresentava alte-
rações relevantes. Analiticamente, apresentava anemia NN (Hb: 10.4g/
dL), leucopenia (2.990/L) e eosinofilia (620/L); função renal com agra-
vamento progressivo (PCr: 1.76 – 2.14mg/dL), enzimas hepáticas aumen-
tadas (AST 52U/L, ALT 56U/L, GGT 501U/L, FA 357U/L) com valores de 
bilirrubina total e directa normais, CaTotal: 12mEq/L (corrigido para 
albumina), Pi normal, PTH diminuída (3.9pg/mL), estudo da cinética do 
ferro normal, ECA 296U/L. Urina tipo II com eritrócitos e proteínas. Urina 
de 24horas com doseamento de 0,7g de proteínas, sem hipercalciúria. 
O estudo imunológico era normal. Serologias víricas e rastreio micro-
biológico (incluindo BK) negativos. Apresentava radiografia torácica 
normal. TC toracoabdominopélvico com micronódulos pulmonares difusos, 
hepatoesplenomegalia, rins de dimensões aumentadas e múltiplas ade-
nomegalias retroperitoneais. Efectuada biópsia renal que documentava 
nefrite tubulo -intersticial crónica granulomatosa, compatível com o diag-
nóstico de sarcoidose. A doente iniciou corticoterapia (1mg/kg/dia) com 
melhoria clínica e resolução completa da LRA. Os AA apresentam um 
caso de nefrite intersticial granulomatosa com o achado de LRA como 
manifestação inaugural de sarcoidose. Destacam a importância da biópsia 
renal para a orientação diagnóstica e terapêutica de uma entidade rara, 
cujo diagnóstico clínico implica um elevado nível de suspeição na ausên-
cia de atingimento orgânico adicional, atendendo à forma de apresentação 
clinicamente silenciosa e alterações inespecíficas nos outros exames 
complementares de diagnóstico.
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 PO -SA027

ECOGRAFIA RENAL: UMA TÉCNICA DO NEFROLOGISTA?

Ana Farinha (1); José Assunção (1); Maria João Martins (2); José Vinhas (1)

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

A necessidade de prestar cuidados cada vez mais diferenciados aos doentes 
levou a que a Nefrologia integrasse técnicas anteriormente do âmbito de 
outras especialidades. A Ecografia Renal é uma destas técnicas. Barata, 
fornecedora de múltipla informação, de fácil execução e praticamente sem 
contra -indicações, ela tornou -se um exame fundamental na prática clínica. 
O nosso Serviço fez formação de um interno com um Assistente Hospitalar 
de Radiologia e abriu um período para realização de ecografia renal de 
forma a dar resposta aos pedidos da consulta externa e, quando necessário, 
para esclarecimento de situações de urgência. Esta atividade permitiu 
algum grau de autonomia em relação ao Serviço de Imagiologia, com 
diminuição do tempo de espera para obtenção dos resultados. A funcionar 
há cerca de 2 anos, foram realizados 211 exames com as indicações des-
critas na tabela 1. A maioria dos doentes era do sexo masculino (54,1%), 
a idade média foi de 64,9 (10 -91) anos. Trinta e dois por cento dos exames 
foram feitos por doença renal crónica (DRC) ou DRC agudizada. Em 45,6% 
destes casos, a ecografia mostrou rins com diminuição das dimensões e/
ou desdiferenciação do parenquima sinusal (sinais de DRC). Em 17,6% a 
ecografia foi normal. Outras alterações encontradas foram quistos simples 
(22,8%), litíase renal (com ou sem carácter obstrutivo) (8,8%) e dilatação 
das vias urinárias superiores (7,4%). Na lesão renal aguda, a maioria dos 
exames não mostrou alterações. A ecografia renal completa o conhecimento 
do médico nefrologista permitindo a interpretação das imagens observadas 
em tempo real e por quem está familiarizado com a patologias, o que 
permite valorizar os dados à luz da clínica. À semelhança de outras espe-
cialidades como a cardiologia ou a ginecologia – obstetrícia, que se auto-
nomizaram na ecografia, e que fizeram da técnica sua aliada, também a 
nefrologia deverá vir a investir na formação desta técnica para melhor 
servir os seus doentes.

Tabela 1

Motivo de realização de ecografia renal no Serviço de Nefrologia.

Motivo Número

Lesão renal aguda 15

Insuficiência renal rapidamente progressiva 5

Doença renal crónica (DRC) / DRC agudizada 68

Quistos renais 7

Dor lombar/cólica renal 39

Litíase renal 6

Patologia anatómica/funcional do trato urinário 9

Biópsia Renal 38

Patologia infecciosa 10

Alterações do sedimento urinário 6

Outras 8

Total 211 

 PO -SA028

NEFRITE LÚPICA COM SURTO CRESCÊNTICO - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

Sandra Cruz (1); Catarina Prata (1); Rui Abreu (1); Cláudia Bento (1); Rui Costa (1); 
Mónica Frutuoso (1); Luís Oliveira (1); Ramon Vizcaino (2); Rui Castro (1); Teresa 
Morgado (1)

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

(2) Serviço de Anatomia Patológica / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal

Introdução: O envolvimento renal no Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) 
é frequente podendo atingir 20 a 50% dos casos. A nefropatia lúpica 

pode constituir a primeira manifestação do LES e as suas formas de 
apresentação clínica são diversificadas. A biópsia renal é fundamental 
para classificar as lesões glomerulares, estabelecer o prognóstico e 
orientar a terapêutica a instituir. Caso clínico: Apresentamos o caso de 
um homem de 38 anos com internamento hospitalar por Insuficiência 
renal rapidamente progressiva (IRRP). Submetido a cistectomia e ure-
terosigmoidostomia durante a infância por uropatia congénita malfor-
mativa. Antecedentes de alcoolismo inactivo e consumo prévio de drogas 
ilícitas. Hepatite C diagnosticada em 2006, abandonando terapêutica 
com interferão alfa após 2 meses de tratamento. Função renal preservada 
em 2009. Admitido no Serviço de Urgência em Novembro 2012 por 
quadro de edemas generalizados. Apresentava -se febril, hipertenso 
(150/71 mm Hg), sem hepatomegalia ou rash cutâneo. Constatada insu-
ficiência renal (crS 1.9 mg/dL, ureia 183 mg/dL), hipoalbuminemia (2.2 
g/dL), hipercolesterolemia (245 mg/dL) e anemia normocrómica e nor-
mocitica (Hb 8,5g/dl), sem outras citopenias. Febre persistente sem foco 
óbvio apesar de escalada de antibioterapia. Evolução em anasarca e 
agravamento progressivo da função renal (CrS 5,2mg/dl) iniciando hemo-
diálise ao 20º dia de internamento. Colocada hipótese de Lesão renal 
aguda/insuficiência renal rapidamente progressiva com síndrome nefró-
tico. Apresentava redução de C3 (60mg/dl), elevação de ANAs (1:80) e 
anti -ds DNA. Positividade de Anti -cardiolipina IgG. Carga virica HCV 
indetectável e pesquisa de crioglobulinas negativa. Rins sem alterações 
imagiológicas relevantes. Suspeita clínica de Nefropatia Lúpica, glome-
rulopatia associada a HCV ou eventual pielonefrite crónica associada a 
uropatia malformativa e necrose tubular aguda sobreposta. Realizou 
biópsia renal ao 35º dia de Internamento que evidenciou Glomerulonefrite 
lúpica crescêntica (100% de glomérulos com crescentes epitelias), com 
sinais de actividade e sem lesões de cronicidade. Efectuou 3 bólus de 
Metilprednisolona iv (1gr) e iniciou protocolo de Ciclofosfamida (Euro-
Lupus) com reversão das alterações hematológicas. Sem evidência até 
ao momento de recuperação da função renal suficiente para dispensar 
tratamento de substituição renal. Conclusão: A impossibilidade de análise 
de urina representou uma limitação na caracterização clínica do quadro. 
Apesar de as comorbilidades e antecedentes pessoais, nomeadamente 
a seropositividade HCV, a doença hepática cronica e hábitos toxicómanos 
no passado poderem orientar as de hipóteses de diagnóstico da doença 
renal subjacente, o surgimento de nefropatia de novo deve ser sempre 
considerado. Reforça -se a noção da importância da biópsia renal na 
avaliação de lesão renal aguda/IRRP.

 PO -SA029

SÍNDROME DE OVERLAP: EVOLUÇÃO INVULGAR DE UMA DOENÇA RARA

Rita Faria (2); Patricia Carrilho (1); Ana Pires (1); Luis Inchaustegui (1)

(1) Nefrologia / Hospital Prof Doutor Fernando Fonseca / Amadora / Portugal
(2) Medicina Interna / Centro Hospitalar Leiria Pombal / Leiria / Portugal

O Síndrome de Overlap é uma entidade que apresenta critérios de pelo 
menos duas doenças do tecido conjuntivo: Esclerodermia, Dermatomio-
site/Polimiosite, Síndrome de Sjögren, Artrite Reumatóide ou Lupus 
Eritematoso Sistémico. O reconhecimento de um Overlap é importante 
por ter implicações no diagnóstico, tratamento e prognóstico. Os autores 
apresentam um caso de um doente do sexo masculino, 62 anos, traba-
lhador da construção civil, com antecedentes de cirurgia gástrica com-
plicada com fístula bilio -cutânea. O doente apresenta -se com história 
de cansaço de agravamento progressivo, edema das mãos, pés, pernas 
e face, telangiectasias nas mãos e membros inferiores com endurecimento 
cutâneo, fenómeno de Raynaud e xeroftalmia com cerca de um ano de 
evolução. Em análises realizadas um mês antes do internamento tinha 
creatininémia 1,4mg/dL. Na apresentação: acidémia metabólica hiperclo-
rémica, creatinina 4,22 mg/dL, Ratio Albumina: Creatinina 4,3; Análise 
sumária da urina: pH 5,5, densidade 1.010, proteinúria de 200mg/dL e 
Hb 3+. Realizou biópsia renal e foi iniciada terapêutica com inibidor da 
enzima de conversão da angiotensina (IECA) no contexto de hipertensão 
ligeira, admitindo -se o diagnóstico de esclerodermia. Por agravamento 
progressivo da função renal (creatinina 7,53mg/dL, ureia 194mg/dL) foi 
iniciada hemodiálise e reduzida a dose de IECA. Da investigação etiológica 
destacam -se: anticorpos anti -nucleares, anti -SSA(Ro) e anti -ScL70 posi-
tivos; Radiografia das mãos revelou calcinosis cutis; endoscopia digestiva 
alta com esofagite grau B; teste de Schirmer positivo para queratite 
sicca; provas de função ventilatória com diminuição da difusão do CO. 
A tomografia computorizada excluiu fibrose pulmonar e o ecocardiograma 
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excluiu hipertensão pulmonar. A biópsia cutânea foi compatível com 
esclerodermia e na biópsia renal observaram -se artérias de pequeno e 
médio calibre com espessamento da íntima e duplicação da lamina 
elástica interna, alterações glomerulares sugestivas de isquémia crónica, 
nefrite tubulo -intersticial linfoplasmocitária com fibrose e atrofia tubular 
ligeira e numerosas calcificações distróficas no interstício. Pesquisa de 
amilóide negativa. Admitiu -se Síndrome de Overlap Esclerodermia/Sin-
drome de Sjögren secundário. Esta é a associação mais frequente do 
Síndrome de Overlap mas o envolvimento renal com evolução para 
estádios avançados de insuficiência renal crónica, sobretudo à custa do 
Sjögren, é raro. Foi iniciada corticoterapia dirigida à nefrite intersticial, 
tendo presente o risco de precipitação de uma crise renal esclerodérmica 
com esta terapêutica. Foram avaliadas outras opções terapêuticas, 
nomeadamente o rituximab que tem mostrado evidência científica cres-
cente em ambas as patologias, mais significativa no Sjögren, mas aten-
dendo ao elevado risco de infeção com ponto de partida abdominal no 
doente em causa associada à pouca evidência de eficácia na nefrite 
intersticial, esta terapêutica não foi iniciada. O doente continua sob 
hemodiálise e em follow -up.

 PO -SA030

ESPONDILODISCITE LOMBAR COM ABCESSO PRÉ E PARAVERTEBRAL: 
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Cristina Silva (1); Patrícia Cotovio (1); Karina 
Lopes (1); Ana Belmira (1); Carla Domingos (3); Carlos Botelho (1); Helena Raposo (1); 
Joaquim Ferreira (4); Armando Carreira (1); Mário Campos (2)

(1) Nefrologia / CHUC -HG / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / CHUC -HUC / Coimbra / Portugal
(3) Neurocirurgia / CHUC -HG / Coimbra / Portugal
(4) Cirurgia Geral / CHUC -HG / Coimbra / Portugal

A espondilodiscite é causa rara de lombalgia no adulto, associada a 
baixa mortalidade mas que pode causar lesões neurológicas devido a 
complicações como a formação de abcessos. Apresentamos um caso 
de espondilodiscite com abcesso pré e paravertebral esquerdo com 
extensão ao músculo psoas em mulher de 32 anos com anomalias 
congénitas (alterações fenotípicas, défice cognitivo e afasia), em hemo-
diálise desde Outubro de 2011 por doença renal crónica terminal de 
etiologia indeterminada, tendo como acesso vascular cateter venoso 
central tunelizado na veia jugular interna direita. Em Novembro de 2011 
teve sépsis de cateter por Staphylococcus aureus meticilinoresistente 
(SAMR) tratado com 6 semanas (sem.) de vancomicina. Em Janeiro de 
2012, por lombalgia, fez RM lombo -sagrada – “espondilodiscite em 
L3 -L4(…) associada a componente inflamatório/infeccioso paravertebral 
e intracanalar adjacente”. Após 11 sem. de vancomicina e ceftazidima 
teve melhoria clínica, analítica e imagiológica. A 28 de Maio, por febre, 
vómitos, anorexia, lombalgia, leucocitose 10900/uL e PCR 34.2 mg/dL 
iniciou vancomicina e ceftazidima e fez RM – “agravamento significativo 
do processo infeccioso centrado ao espaço intervertebral L3 -L4” tradu-
zido por “aumento de volume do abcesso pré e paravertebral” com 
extensão “à musculatura para -espinhal, em particular ao músculo psoas 
esquerdo”. Após 3 sem. de antibioterapia, teve melhoria clínica e 
analítica mas RM com “aumento do volume dos abcessos”. Avaliada 
por Neurocirurgia e Cirurgia Geral – dado o volume do abcesso e pro-
ximidade com a artéria aorta, realizaram drenagem cirúrgica a 28 de 
Junho com colheita de material purulento para microbiologia, que iden-
tificou SAMR sensível a vancomicina e linezolida, optando -se pelo início 
de linezolida. A RM duas semanas após cirurgia apresentava “melhoria 
significativa dos abcessos” sem resolução completa do processo infec-
cioso local. Na 3ª sem. de linezolida, este foi suspenso por tromboci-
topenia 28000/uL, tendo -se reiniciado vancomicina. Alta a 3 de Agosto 
(72º dia de internamento) sob vancomicina. Ao 6º mês após alta está 
assintomática, com melhoria imagiológica e mantém vancomicina. Con-
clusão: O tratamento da espondilodiscite é essencialmente médico, 
reservando -se a cirurgia para casos de: má resposta ao tratamento 
médico, necessidade de colheita de material em meio estéril para 
cultura, abcesso epidural com compressão medular e abcessos cujo 
volume dificulte a acção dos antibióticos ou a localização anatómica 
impossibilite drenagem guiada imagiologicamente. O caso descrito exibe 
uma dessas formas raras de espondilodiscite, reforçando a importância 
da cirurgia nas situações refratárias ao tratamento médico e a dificuldade 
em determinar a duração da antibioterapia.

 PO -SA031

LESÃO RENAL AGUDA EM DOENTE COM MÚLTIPLA PATOLOGIA
Natacha Rodrigues (1); Noélia Lopez (1); Ana Júlia Pedro (2); Christine 
Costa (2); José António Lopes (1); Artur Silva (3); António Gomes da Costa 
(1)
(1) – Serviço de Nefrologia / CHLN / Lisboa / Portugal
(2) – Serviço de Medicina / CHLN / Lisboa / Portugal
(3) – Serviço de Anatomia Patológica / CHLN / Lisboa / Portugal

A lesão renal aguda (LRA) no idoso com múltiplas patologias obriga a 
considerar variados diagnósticos. Os autores descrevem um caso de uma 
doente do sexo feminino, 76 anos, com celulite do membro inferior direito 
com uma semana de evolução, desenvolve quadro de LRA e petéquias. 
Tem antecedentes pessoais de hepatite C crónica; anemia hemolítica auto-
-imune; carcinoma da mama direita; diabetes mellitus tipo 2; hipertensão 
arterial; bócio multinodular tóxico. Laboratorialmente destaca -se anemia, 
sem elevação de parâmetros inflamatórios, creatininémia 2,57 mg/dL, hipo-
complementémia, TASO negativo, sedimento urinário nefrítico. Detectou -se 
a presença de crioglobulinas tipo II. Sem evidência de cronicidade à 
ecografia renal. Realizou -se biópsia renal que mostrou glomerulonefrite 
membranoproliferativa (GNMP) com trombos hialinos intracapilares nos 
glomérulos; na imunofluorescência observaram -se depósitos de IgG, Ig M 
(+++), IgA (++), C1 e C3. Iniciou plasmaférese e corticoterapia, com remissão 
das lesões cutâneas e melhoria da função renal. A doente faleceu dez dias 
após a biopsia não tendo sido autorizada autópsia. A GNMP corresponde 
a 7% das glomerulonefrites do adulto, apresentando -se apenas em 20% 
dos casos como síndrome nefrítico. A GNMP tipo II e a crioglobulinémia 
estão frequentemente associadas à infecção crónica pelo VHC, doença 
auto -imune e neoplasia, patologias presentes no caso, não sendo de excluir 
ainda uma glomerulonefrite aguda pós -infecciosa associada a doença cutâ-
nea. Assim, apesar de infrequente, é imperativo considera -la no diagnóstico 
diferencial de doentes com multipatologia com LRA.

 PO -SA032

UM CASO ATÍPICO DE LES SEVERO APRESENTADO COM SINDROME 
NEFRÓTICO E AKI

Brigite Aguiar (1); Marta Neves (1); Luís Rodrigues (1); Andreia Borges (1); Helena 
Sá (1); Rui Alves (1); Mário Campos (1)

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

O Lúpus Eritematoso sistémico é uma doença autoimune com envolvimento 
multiorgânico e com predomínio no sexo feminino em idade fértil. Os 
autores reportam um caso clínico atípico de uma doente internada no 
Serviço de Nefrologia, em Junho de 2011, por Síndrome nefrótico (SN) com 
lesão renal aguda, como forma de manifestação primária de LES, cujo 
curso de evolução da doença ab initio se caracterizou pela severidade da 
doença e diversas complicações infecciosas. Doente do sexo feminino, de 
53 anos de idade, previamente saudável, internada com quadro de edemas 
peri -orbitários e dos membros inferiores. À admissão, apresentava igual-
mente queixas de astenia e poliartralgias de ritmo inflamatório. Analitica-
mente salientava -se pancitopenia, VS> 39 mm/h, creatinina -1.53 mg/dl, 
albumina -1,7 g/dl, proteinúria 24h -21.1 gr, anticorpos antinucleares ++++, 
anti DNAds > 50, hipocomplementémia. Sumária de Urina: hemato-
-proteinúria. Biópsia renal: glomerulonefrite membranosa difusa, com 
existência de proliferação mesangial segmentar. Imunofluorescência mostrou 
depósitos difusos e intensos de imunocomplexos, em “full -house”, com-
patível com o diagnóstico de Nefrite Lúpica Classe V. Biópsia renal com-
plicada por hematoma peri -renal, com necessidade de arteriografia e 
embolização do polo inferior do rim direito. Iniciou terapêutica com 3 
pulsos de metilprednisolona 500 mg, seguidos de prednisolona 40 mg id 
e ciclosporina (5mg/Kg/id). No decurso do internamento assistiu -se a agra-
vamento da função renal e oligúria com necessidade de realizar hemodiálise. 
Recuperou a diurese e função renal após um mês de tratamento dialitico. 
Por trombocitopenia grave secundária à ciclosporina iniciou imunossupres-
são com micofenolato de mofetilo 500mg 3id, posteriormente suspenso 
no contexto de Aspergilose pulmonar. Outras complicações subsequentes, 
nomeadamente enfarte agudo do miocárdio, neurolupus com convulsões 
tónico -clónicas generalizadas, paniculite lúpica, trombose venosa profunda 
da veia femoral e diversas infecções nosocomiais previam um desfecho 
trágico. Contudo, após 7 meses de internamento, teve alta melhorada, 
orientada para consulta externa de Nefrologia, com remissão parcial do 
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SN e sem insuficiência renal. Encontrava -se medicada com hidroxicloroquina 
400mg id e prednisolona 40 mg. Actualmente, após um ano de follow -up 
em consulta externa (em remissão completa do SN e sem insuficiência 
renal), a doente encontra -se internada no serviço de cirurgia cardio -torácica 
com insuficiência mitral severa por endocardite complicada de rotura das 
cordas mitrais.

 PO -SA033

SINDROMA PULMÃO -RIM: CASO CLÍNICO

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

(1) Unidade de Nefrologia e Diálise / CH Tondela Viseu / Viseu / Portugal

Introdução: As vasculites de pequenos vasos ocorrem habitualmente entre 
a quinta e a sétima década de vida, com ligeiro predomínio masculino. A 
doença renal aguda ocorre mais frequentemente na poliangeíte microscópica 
e granulomatose de Wegener. Com adequado tratamento imunossupressor, 
a sobrevida a 5 anos renal é de 65% e do doente 75%. Caso Clínico: 
Homem, 74 anos, com antecedentes pessoais de carcinoma da próstata 
submetido a radioterapia em 2008 e múltiplos internamentos no último 
ano por tosse produtiva com expectoração hemoptoica e sintomatologia 
constitucional, interpretado no contexto infecioso e de doença pulmonar 
obstrutiva crónica estadio I. Referenciado por quadro de doença renal 
aguda não oligúrica e tosse com expetoração hemoptoica em Dezembro 
de 2012. Positividade para anticorpo anti -MPO 798 U/mL, restante estudo 
autoimune normal. Admitida síndroma pulmão -rim por vasculite anti -MPO, 
com confirmação de hemorragia alveolar por broncofibroscopia ótica. Iniciou 
pulsos de metilprednisolona (1gx3), ciclofosfamida (0.75g/m2) e plasma-
ferese (PF) diária (total 7 sessões) com resposta clínica e analítica favorável 
(Crp 6.75mg/dL até 2.1mg/dL) e resolução da tosse hemoptoica. Não foi 
realizada biópsia renal por rins ecograficamente com características de 
cronicidade e pela futilidade em termos de alteração do plano terapêutico. 
Após término da PF, verificou -se agravamento progressivo da função renal, 
com sedimento ativo e aparecimento de lesões purpúricas na região inguinal, 
bilateralmente. Controlo do titulo anti -MPO fortemente positivo > 5000 U/
mL. Optou -se por reiniciar plasmaferese (totalizou mais 10 sessões) e na 
4ª sessão verificou -se recidiva das hemoptises com necessidade transfu-
sional; realizou novo ciclo de pulsos de metilprednisolona (500mgx3), com 
aumento da dose oral diária. Verificou -se controlo da hemorragia pulmonar 
mas agravamento progressivo da função renal (até 7,4mg/dL), tendo sido 
induzido em programa crónico de hemodiálise por sintomatologia urémica 
franca. Realizou ainda 2º ciclo de ciclofosfamida ev após a recidiva, com 
necessidade de iniciar factores de crescimento por neutropenia. Neste 
momento, com follow up curto, mantém -se com atividade da doença 
controlada do ponto de vista pulmonar com 40mg de prednisolona id. 
Conclusão: A idade avançada, elevação significativa da creatininemia, 
hemorragia pulmonar e dependência de hemodialise são fatores de pior 
prognóstico nestes doentes. Títulos elevados de anticorpo anti -PR3 e 
doença do trato respiratório dão preditores de taxas de recidiva elevadas. 
A duração da terapêutica de indução e manutenção deve ser reduzida ao 
máximo para evitar efeitos laterais, constituindo um desafio dado o caráter 
recidivante da doença. O follow -up curto deste doente não permite deter-
minar o prognóstico global a médio/longo prazo.

 PO -SA034

DOENÇA DE WILSON E GSFS–ASSOCIAÇÃO OU COINCIDÊNCIA?

Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Catarina Teixeira (1); Alice Fortes (1); José 
Barbas (1); António G. da Costa (1); António Alves (2); Lurdes Correia (2)

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

(2)  Serviço de Anatomia Patológica, CHLN -Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal;

Introdução: A Doença de Wilson (DW) é uma doença genética que afeta 
o transporte celular do cobre. Esta alteração leva à sua deposição tecidular 
predominantemente a nível hepático e cerebral, embora outros órgãos 
possam estar envolvidos, nomeadamente o rim. A lesão renal associada 
a DW é rara e, segundo a literatura, manifesta -se geralmente por disfunção 
tubular (síndrome de Fanconi, acidose tubular renal distal, nefrolitíase). O 

envolvimento glomerular na DW tem sido descrito essencialmente como 
consequência do uso de penicilamina como quelante de cobre, sendo a 
nefropatia membranosa a lesão histológica mais frequentemente identifi-
cada. Descrição do caso: Os autores descrevem o caso de um homem com 
DW diagnosticada aos 20 anos, com envolvimento hepático e neuropsi-
quiátrico, a realizar terapêutica com penicilamina. Aos 36 anos é internado 
por um quadro de edemas dos membros inferiores, de agravamento pro-
gressivo, com um mês de evolução. A avaliação laboratorial mostrou 
síndrome nefrótico (proteinúria 8,4g/dia, hipoalbuminémia 1,5mg/dl, hiper-
colesterolémia 218mg/dl), com função renal normal (creatinina 0,8mg/dl). 
A ecografia renal mostrou rins com dimensão e estrutura normais. Para 
esclarecimento, foi submetido a biópsia renal que mostrou alterações 
concordantes com glomerulosclerose focal e segmentar (GSFS). Da inves-
tigação etiológica salienta -se serologias virais negativas, estudo imunológico 
e imunofixação sérica sem alterações. Assumiu -se o diagnóstico de GSFS, 
possivelmente no contexto de penicilamina, sendo a opção de GSFS idio-
pática ou associada a doença de Wilson outras opções possíveis, embora 
menos prováveis. Perante o quadro, optou -se por suspender o quelante 
do cobre e manter vigilância apertada. Ao fim de 3 meses, por manter o 
síndrome nefrótico sem qualquer melhoria, instituiu -se terapêutica com 
prednisolona 1mg/kg/dia que manteve durante 8 semanas com desmame 
progressivo. Assistiu -se a redução progressiva da proteinúria, atingindo -se 
a remissão completa um ano após o diagnóstico. Aos 2 anos de seguimento 
mantem -se em remissão, a realizar um quelante de cobre alternativo à 
penicilamina. Discussão: Embora a remissão tenha sido atingida apenas 
com a instituição de corticoterapia, sugerindo GSFS primária, a literatura 
mostra que o tempo médio de resolução da proteinúria após suspensão 
da penicilamina é de aproximadamente um ano. Por outro lado, também 
não é possível excluir uma relação entre a própria doença de Wilson e o 
desenvolvimento desta lesão renal. Neste caso, a severidade do síndrome 
nefrótico levou os autores a iniciarem terapêutica, no entanto, quando tal 
é possível e considerado seguro, aconselha -se a vigilância prolongada 
para avaliar uma possível remissão espontânea.

 PO -SA035

LUPUS SISTÉMICO E HIPOFOSFATEMIA – UMA ASSOCIAÇÃO RARA

Pedro Campos (1); João Tiago Serra (2); Fernanda Paixão (2); Ana Pires (1)

(1) S. Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal
(2) S. Medicina II / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doença multissis-
témica. A presença de hipofosfatemia está raramente descrita. Métodos: 
Os autores apresentam o caso de uma doente de raça negra, com diag-
nóstico de LES aos 15 anos, com envolvimento cutâneo e articular. Aos 
16 anos associou -se atingimento renal (nefrite lúpica classe IIIa) e hema-
tológico (anemia e trombocitopenia). Fez corticóides, e micofenolato mofetil 
(MMF), sem resposta pelo que iniciou ciclofosfamida EV. Por persistência 
de trombocitopenia grave foi submetida a 2 ciclos de rituximab (RTX), 
entrando em remissão. Desde essa data manteve MMF, Prednisolona (baixa 
dose) e hidroxicloroquina. Aos 20 anos por anorexia, mialgias, dor abdo-
minal aguda e vómitos alimentares, diagnosticou -se enterite lúpica. Labo-
ratorialmente: anemia hemolítica (Hb= 7.9g/dL), função renal normal, 
complementos baixos (C3 -13mg/dl; C4 -1.9mg/dl), hipofosfatemia grave que 
atingiu 0.5mg/dl e fracção de excreção (FE) do P aumentada (42.1%), cálcio 
corrigido normal, PTH -66pg/mL, 1,25(OH)VD -27ng/mL, 25(OH)VD -20ng/mL; 
Urina II d >1.030, proteina vestígial, sem glicosúria. Razão albuminúria/
creatininúria -0.37, proteinúria de 24H de 1,4g. Fez 3 megadoses de metil-
prednisolona (1g) seguido de prednisolona oral. Iniciou correcção com 
fosfato EV e posteriormente per os. Fez retratamento com 4 ciclos de RTX. 
Após um mês encontrava -se assintomática, com normalização dos valores 
séricos e da FE do fósforo, sem necessidade de suplementação. Após 3 
meses, o Fósforo é de 3mg/dL, com FE -6,7%. Discussão: A hipofosfatemia 
com aumento da FE de fósforo sugere uma perda renal. Em jovens é 
habitualmente enquadrada num grupo doenças hereditárias, como as 
associadas ao aumento primário do FGF23, ou adquiridas como a osteo-
malacia oncogénica. A associação da hipofosfatémia com corticoterapia 
está definida, no entanto, é pouco provável pois a doente estava a fazer 
dose baixa de prednisolona e os baixos valores de fósforo verificaram se 
ainda antes do aumento da corticoterapia. Neste caso, apesar de raro, a 
hipótese de envolvimento renal com nefrite intersticial lúpica, associada 
a S. Fanconi, foi considerada e excluído. Uma série publicada de 6 doentes 
com LES e hipofosfatemia atribui a perda renal de fósforo à estimulação 

Nefro - 27-1 - Suplemento 1 - MIOLO CS6.indd   62Nefro - 27-1 - Suplemento 1 - MIOLO CS6.indd   62 01-04-2013   12:52:5201-04-2013   12:52:52



Port J Nephrol Hypert 2013; 27(Suppl. 1): 3-71    63

27th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

promovida pelo factor de necrose tumoral α (TNF -α) e interleucina 6 (IL -6), 
associadas à actividade da doença no lúpus. A resolução da hipofosfatemia 
com a remissão do quadro clínico após administração do RTX, favorece o 
envolvimento renal pelo LES.

 PO -SA036

NEFROPATIA CARIOMEGALICA A IFOSFAMIDA

Marina Vieira (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando 
Nolasco (1)

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

A ifosfamida é um agente alquilante usado no tratamento de vários tumores 
sólidos nomeadamente sarcomas das crianças e adultos. Os seus principais 
efeitos adversos incluem toxicidade renal, neurológica e hematológica. 
Apresenta -se o caso clínico de um homem de 28 anos com insuficiência 
cardíaca diagnosticada aos 2 anos por deficiência congénita de L -carnitina, 
sob terapêutica de reposição. Aos 23 anos foi -lhe diagnosticado um rab-
domiossarcoma para -testicular esquerdo com conglomerados adenopáticos 
paravertebrais. Ao longo destes anos fez radioterapia e vários ciclos de 
quimioterapia que incluíram ectoposido, actinomicina, vincristina, carbo-
platina e por último ifosfamida. Enviado à nefrologia por retenção azotada 
com creatinina plasmática de 5,4mg/dl, microhematúria, proteinúria de50mg/
dl, sedimento urinário sem leucocitúria e com cilindros hialino -granulosos. 
A ecografia renal mostrou rins normodimensionados mas com aumento da 
ecogenicidade. Efectuou -se biopsia renal que revelou glomérulos e vasos 
íntegros, fibro -edema intersticial com necrose tubular aguda. As células 
tubulares proximais tinham núcleos gigantes, vacuolizados. A ausência de 
duplos contornos glomerulares afastou o diagnóstico de nefrite de radiação. 
Já os núcleos das células tubulares apontam com grande probabilidade 
para nefrotoxicidade pela ifosfamida, Não foi efectuada qualquer terapêutica 
para além do afastamento do fármaco. Aos 3 e 6 meses a creatinina plas-
mática havia estabilizado nos 3,4mg/dl. A patogénese da nefropatia da 
ifosfamida é incerta mas pode ser devida a uma redução do processo 
regenerativo normal das células tubulares quando lesadas pela quimiote-
rapia. Como agente alquilante a ifosfamida induz atipias celulares o que 
explica a cariomegalia. Este caso que demonstra uma nefrite intersticial 
com aspectos histológicos característicos enfatiza a necessidade de uma 
avaliação exaustiva de todos os fármacos usados. E embora sendo uma 
entidade pouco descrita na criança é -o ainda mais raramente no adulto.

 PO -SA037

GLOMERULONEFRITE PÓS -INFECCIOSA – UMA EVOLUÇÃO NÃO ESPERADA

Patrícia Pereira Barreto (1); Sónia Sousa (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Susana 
Pereira (1); Joaquim Seabra (1)

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

A glomerulonefrite (GN) pós -infecciosa é actualmente incomum, sendo 
habitualmente associada a factores de susceptibilidade como diabetes, 
neoplasia, alcoolismo ou síndrome de imunodeficiência adquirida. A idade 
avançada, a presença de púrpura e uma creatinina plasmática (PCr) à 
apresentação >2,7mg/dl estão associados a pior prognóstico. Descrevemos 
o caso de um homem, de 74 anos de idade, com antecedentes de HTA, 
AVC isquémico 1 ano antes, epilepsia e alcoolismo, com função renal prévia 
normal; que apresentava história de lesão traumática do pé esq com 15 
dias de evolução complicada por infecção apesar de antibioterapia instituída 
(amoxicilina+ ácido clavulânico); admitido por agravamento do estado 
clínico. Objectivamente: hidratado, normotenso, febril (37,9°C), edema 
discreto, púrpura palpável dispersa, hematúria macroscópica e ferida do 
pé esquerdo com odor fétido. Analiticamente com discreta azotémia (PCr 
1,38mg/dl), sem anemia. Evoluiu com agravamento da função renal (2 dias 
depois com PCr 4,22mg/dl), tendo iniciado terapêutica de substituição da 
função renal (TSFR) por oligoanúria. Constatado consumo de complemento 
(C’) (C3 26,1mg/dl; C4 23mg/dl), IgG e IgM normais com discreto aumento 
da IgA (1140mg/dl). Restante estudo imunológico e marcadores víricos 
negativos. Ecocardiograma excluiu endocardite. Isolamento de Proteus 
mirabilis em exsudato de lesão cutânea. Fez curso de antibioterapia de 
acordo com teste de sensibilidade de antibióticos (TSA) durante 7 semanas. 

Realizou biópsia renal que foi compatível com o diagnóstico de GN pós-
-infecciosa (com proliferação endocapilar difusa). Manteve necessidade de 
TSFR durante 4 semanas e meia. Evoluiu com recuperação parcial da função 
renal (à data de alta com PCr 2,88mg/dl; e um mês e meio depois com 
PCr 1,4mg/dl). Este caso mostra que maus indicadores prognósticos não 
são determinantes na evolução clínica e que uma abordagem terapêutica 
adequada pode alcançar resultados mais favoráveis do que o esperado.

 PO -SA038

GLOMERULONEFRITE PÓS -INFECCIOSA EM IDADE GERIÁTRICA: 
UM DESAFIO DIAGNÓSTICO

Tiago Barra (1); Joana Vidinha (1); Cátia Pêgo (1); Simone Catarino (2); Giovannni 
Sorbo (1); Marlene Delgado (2); Carla Lima (1); Bernardo Faria (1); Jesus Garrido (1); 
Sérgio Lemos (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar Tondela Viseu / Viseu / Portugal
(2) Medicina 2 / Centro Hospitalar Tondela Viseu / Viseu / Portugal

A glomerulonefrite pós -infecciosa (GNPI), caracteristicamente uma doença 
pediátrica, está a tornar -se cada vez mais prevalente em idade geriátrica, 
estando associada neste grupo etário a estados de imunodepressão relacio-
nados com co -morbilidades, como diabetes ou doenças neoplásicas. Com 
uma apresentação clínica e achados laboratoriais frequentemente inespecíficos, 
a biópsia renal é por vezes indispensável na sua identificação. A propósito, 
apresenta -se caso clínico de um homem de 82 anos, com antecedentes 
patológicos de insuficiência cardíaca congestiva NYHA classe III, fibrilação 
auricular e portador de pacemaker. Encontrava -se internado em enfermaria 
de Medicina Interna por síndrome febril, no contexto de bacteriemia a SAMS, 
sob antibioterapia dirigida com flucloxacilina. Ao 8º dia de internamento 
desenvolve quadro de hemoptises e lesão renal aguda oligoanúrica (pico de 
creatinina sérica 5.8mg/dl e de ureia sérica 198mg/dl) associada a sedimento 
urinário ativo (leucócitos -1203/μl, eritrócitos -1318/μl, com urocultura negativa) 
e relação proteínas/creatinina -3.5. Foi induzido em hemodiálise e realizada 
biópsia renal ecoguiada. Os exames complementares de diagnóstico inicial-
mente disponíveis mostraram: TAC torácica com alterações sugestivas de 
hemorragia alveolar, consumo de C3 (14,6 mg/dL), TASO negativo, hemocul-
turas negativas; ANAs, ANCAs e anti -MBG negativos; crioglobulinas negativas, 
ecocardiograma sem evidência de vegetações valvulares, serologias HIV1e2, 
HCV e HBV negativas. Perante a gravidade do quadro clínico de síndrome 
de pulmão -rim (com insuficiência respiratória tipo 2) que se instalou sob 
antibioterapia dirigida, decidiu -se pela instituição de pulsos de metilpredni-
solona e realização de plasmaferese na suspeição de síndrome de overlap 
subjacente. A biópsia renal mostrou glomerulonefrite proliferativa endocapilar 
com depósitos granulares glomerulares dispersos de C3 e necrose tubular. 
Apresentou recuperação progressiva da função renal, permitindo a suspensão 
da hemodiálise ao 34º dia de internamento, apresentado à data de alta, 
creatinina sérica -1,4mg/dl, ureia sérica -137mg/dl, sedimento urinário norma-
lizado e valores de c3 melhorados (69,4mg/dl – valores de referência 83 -177mg/
dl). Este caso clinico, demonstra a dificuldade diagnóstica da GNPI na popu-
lação idosa, pela apresentação clinica, com particularidades distintas da típica 
GN pós -estreptocócica das crianças e pela presença de co -morbilidades que 
atrasam e confundem o diagnóstico.

 PO -SA039

LESÃO RENAL AGUDA SECUNDÁRIA A GLICOGENOSE TIPO V 
– A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Sofia Santos (1); Andreia Campos (1); Pedro Aguiar (1); Raquel Faria (2); Arlindo 
Guimas (2); Sofia Pedroso (1); João Pimentel (1); António Cabrita (1)

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

Introdução: A Síndrome oculocerebrorenal (Síndrome de Lowe) é uma 
doença hereditária rara (1:500.000) ligada ao cromossoma X, caracterizada 
por envolvimento ocular (cataratas congénitas), atraso psico -motor e tubu-
lopatia proximal renal. A mutação do gene OCRL1 está na origem da 
doença. Caso clínico: Criança do género masculino com 6 anos de idade, 
referenciada à Consulta Externa de Nefrologia Pediátrica a 07/01/2013 por 
proteinúria nefrótica e aminoacidúria generalizada. No primeiro mês de 
vida foi operado a cataratas congénitas bilaterais. O doente era previamente 
seguido em Neuropediatria por apresentar atraso psicomotor e hipotonia 
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marcada desde o nascimento. Evoluiu com má evolução estato -ponderal, 
dismorfia facial e valgismo acentuado dos membros inferiores, tendo sofrido 
fractura da tíbia direita aos 2 anos. Efectuou biópsia muscular, que revelou 
alterações sugestivas de patologia metabólica. Por suspeita de Síndrome 
de Lowe, foi proposto estudo molecular do gene OCRL, que a mãe recusou. 
O doente tem um irmão de 3 anos, aparentemente saudável. Na Consulta 
de Nefrologia Pediátrica foi constatada proteinúria nefrótica (U Prot/U Creat 
5.4 g/g) com função renal normal (Cr 0.2 mg/dL), hipocaliémia (K+ 3.37 
mmol/L), uricosúria, fosfatúria, hipercalciúria, com acidose metabólica 
(bicarbonato sérico 14 mmol/L), hiperparatiroidismo (PTH 140 pg/mL), fos-
fatase alcalina >1000 UI/L. O estudo imunológico sumário foi normal, com 
estudos metabólicos (cadeia respiratória mitocondrial e estudo molecular 
DNA mitocondrial) negativos. O estudo ecográfico abdominal e reno -vesical 
não revelou alterações. Iniciou suplementação com bicarbonato, citrato de 
potássio, fosfato e colecalciferol. Conclusão: A possibilidade de Síndrome 
de Lowe deve ser equacionada em criança do sexo masculino com cataratas 
congénitas e Síndrome de Fanconi. Os autores salientam a importância 
do diagnóstico e terapêutica precoces (primeiros meses de vida), com 
acompanhamento médico multidisciplinar. O estudo genético é fundamental 
para confirmar o diagnóstico e aconselhamento pré -natal.

 PO -SA040

GAMAPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO RENAL – “MAIS QUE MGUS, 
MENOS QUE MIELOMA”

José Maximino Costa (1); José Mário Mariz (2); Rui Henrique (3); Alfredo Loureiro (1)

(1) Serviço de Nefrologia / IPO -Porto / Porto / Portugal 
(2) Serviço de Onco -Hematologia / IPO -Porto / Porto / Portugal 
(3) Serviço de Anatomia Patológica / IPO -Porto / Porto / Portugal

A designação MGRS foi recentemente proposta (1), como forma de siste-
matizar a relação causal entre Gamapatia Monoclonal e lesão renal, na 
ausência de critérios de Mieloma Múltiplo (MM) ou atingimento clinicamente 
relevante de outros órgãos. Esta discrasia de plasmócitos assemelha -se 
ao MGUS no tipo, percentagem e capacidade proliferativa dos plasmócitos 
clonais na M.O.. Se não tratada apresenta morbilidade e mortalidade 
significativa. Na MGRS a Imunoglobulina monoclonal ou parte dela, deverá 
ser identificada a nível renal, com restrição de uma única classe de cadeia 
leve ou pesada. Apresentamos na tabela seguinte as características clínicas, 
patológicas, tratamento e evolução de 6 casos de MGRS:

Tabela 1

Caso Apresentação
Gamap. 

monoclonal
Histologia 

renal
Tratamento Ev. Hemat Ev. renal

1 63 A, Fem. SN; DRC IgG Lambda Amiloidose 
AL

Melf+Dexa
TACIDEX

Bort+Dexa

RP
RC
RC

RP
RP
RC

2 51 A, Masc. SN: DRC IgA K Amiloidose 
AL

Melf+Dexa
Auto -TMO

RC
RC

RP
RC

3 58 A, Fem. SN CL Lambda D.D. Ig.M. Ciclof.+Pred.
Talid+Dexa
Bort+Dexa

S/R
S/R
RC

S/R
S/R
RC

4 68 A, Fem. SN IgG K D.D. Ig.M. Bort+Dexa F. up insuf. F. up
Insuf.

5 68 A, Fem. SN; IRRP
Linfoma MALT

IgM (Crio) GNMP 
(Criog.)

Plasm+ Bolus 
MP; CHOP

RP RP; Falecida
(sepsis)

6 57 A, Masc. SN; MW IgM K GN Mem-
branosa

Clor+Pred/MP
Cladribina

RP
RC

S/R
RC 

Em todos os casos com seguimento suficiente houve resposta a esquemas 
habitualmente usados no MM ou Linfoma: Bortezomib, Dexametasona, 
Talidomida, Cladribina, CHOP, Auto -TMO. Dado a baixa massa plasmocítica 
a indução de resposta hematológica parece ser mais fácil e duradoura que 
no MM. Em conclusão a MGRS é uma patologia renal com padrão morfo-
lógico múltiplo, secundária a uma Gamapatia Monoclonal. O tratamento 
com esquemas “MM -like” é obrigatório, promovendo a preservação da 
função renal renal na maioria dos casos.

1.  Leung N, et al. Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS): when MGUS 
is no longer undetermined or insignificant. doi: 10.1182/blood -2012 -07 -445304

 PO -SA041

NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA TIPO 1 – UMA CAUSA RARA 
DE HIPERCALCEMIA

Pedro Azevedo (1); Liliana Costa (2); Cristina Freitas (1); João Pedro Pimentel (1); 
António Cabrita (1)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Medicina Interna / Hospital de Santa Luzia / Viana do Castelo / Portugal

Introdução: As neoplasias endócrinas múltiplas (MEN) caracterizam -se por 
tumores dos tecidos endócrinos, benignos ou malignos e são herdadas 
de modo autossómico dominante. A MEN tipo 1 é rara (2:100.000) e 
associa -se a neoplasias do pâncreas, hipófise e paratiroides. O hiperpa-
ratiroidismo é a apresentação clínica mais frequente (90% dos doentes). 
Os autores apresentam um caso de provável MEN tipo 1, que se manifestou 
com hiperparatiroidismo sintomático grave e hipogonadismo hipogonado-
trófico. Caso Clínico: Homem de 34 anos, previamente saudável, com irmã 
com irregularidades menstruais, galactorreia, obesidade e hirsutismo. Sem 
antecedentes patológicos relevantes até episódio de pancreatite aguda 
alitiásica em 2008. Um ano depois iniciou dores ósseas e articulares 
progressivas. Em Julho de 2012, documentada lesão osteolítica da tíbia 
direita. Realizada biópsia óssea, que revelou tecido fibroso com células 
gigantes, favorecedora de lesão reactiva. Um mês após, apresentou fractura 
patológica subtrocantérica direita, com necessidade de tratamento cirúrgico. 
O estudo analítico mostrou: creatinina 1,4 mg/dL, cálcio ionizado 2,44 
mmol/L, fósforo 0,65 mmol/L, PTH 3000 pg/mL e o Rx crânio revelou 
múltiplas imagens osteolíticas dispersas em “sal e pimenta”. A ecografia 
renal tinha rins com redução da diferenciação parenquimo -sinusal, sem 
cálculos renais. Foi identificado nódulo da paratiroide inferior esquerda e 
o doente foi submetido a paratireoidectomia subtotal e fixação da lesão 
osteolítica da tíbia, pelo risco elevado de fractura. Apresentou quadro 
auto -limitado de poliúria (>5L/dia), no pós -operatório com necessidade de 
suplementação hídrica. O teste de privação de água (realizado em fase de 
resolução) foi normal. Do restante estudo efectuado, identificado prolac-
tinoma (prolactina 29 ng/mL), ressonância magnética com hipófise de 
dimensões aumentadas, sem lesões do tecido entero -pancreático. Actual-
mente, encontra -se assintomático, medicado com vitamina D (1ug/dia), 
cálcio (3 g/dia), bicarbonato (1 g 12/12 hrs) e bromocriptina. Aguarda 
resultado do teste genético da mutação MEN tipo 1. Conclusão: A Sindrome 
MEN tipo 1 é responsável por menos de 10% dos casos de hiperparatiroi-
dismo grave, mas deve ser considerada na abordagem de doentes jovens 
e obriga à pesquisa de outras endocrinopatias. O diagnóstico e aconse-
lhamento genético são fundamentais.

 PO -SA042

DOENÇA RENAL ATEROEMBÓLICA E USO DE ANTICOAGULANTES ORAIS: 
RELATO DE UM CASO CLÍNICO

Joel Ferreira (1); Rita Magriço (1); Cristina Santos (1); Jorge Silva (1); Aura Ramos (1)

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

Introdução: As placas ateroscleróticas da aorta constituem uma importante 
fonte de êmbolos que podem condicionar embolização cerebral, das extre-
midades ou visceral. Estes eventos embólicos podem ocorrer espontanea-
mente ou mais frequentemente são iatrogénicos, na sequência de proce-
dimentos invasivos como angiografias, cirurgias cardíacas ou até mesmo 
uso de anticoagulantes orais. Os rins estão frequentemente envolvidos, 
contudo, a doença renal ateroembólica é uma entidade subdiagnosticada 
e considera -se que represente 10% dos casos de insuficiência renal inex-
plicada no idoso. Caso clínico: Apresenta -se o caso de um homem de 69 
anos, com história prévia de hipertensão arterial, doença aterosclerótica 
extensa documentada, fibrilhação auricular paroxística e acidente vascular 
cerebral, medicado com dabigatran, inibidor directo da trombina, há 7 
meses. Recorreu ao serviço de urgência por dor abdominal acompanhada 
de vómitos com 2 semanas de evolução e dores nos membros inferiores 
há 2 meses. Objectivamente apresentava -se hidratado, hipertenso, com 
dor à palpação do hipocôndrio direito e flanco homolateral, hepatomegália 
e eritrocianose dos dedos de ambos os pés Analiticamente destacava -se 
doença renal crónica (DRC) agudizada com creatinina 4,9mg/dL (basal 1.2). 
Do estudo efectuado salienta -se: ecografia renal compatível com rins de 
DRC; eosinofilia cresente; C3 e C4 normais; velocidade de sedimentação 
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33mm/1ªhora; tomografia computorizada abdomino -pélvica com aneurisma 
da aorta e trombo mural ao longo de todo o trajecto da aorta abdominal 
e torácica, não se excluindo aspectos de ulceração da mesma. Admitiu -se 
ateroembolismo periférico com síndrome “blue toe” e provável doença 
renal ateroembólica associada, secundários a anticoagulação recente. O 
doente evoluiu com anúria e agravamento da retenção azotada com neces-
sidade de indução dialítica (11 sessões). A cintigrafia renal revelou com-
promisso grave da função renal global, mais marcado à esquerda. Iniciou 
antiagregação plaquetária, estatina, prostaglandina (iloprost), controlo 
tensional e da dor. Verificou -se recuperação parcial da função renal (crea-
tinina 3,4 à data da alta) e melhoria ligeira das lesões periféricas. Conclusão: 
Este caso ilustra uma forma de apresentação de doença renal ateroembólica, 
sendo necessário um elevado grau de suspeição para o diagnóstico. Neste 
caso, os dados do exame objectivo bem como a história recente de anti-
coagulação oral constituíram um auxiliar diagnóstico fundamental. O prog-
nóstico da doença é relativamente reservado, havendo recuperação da 
função renal apenas em ¼ dos doentes e não existe qualquer terapêutica 
dirigida para além da prevenção secundária da doença cardiovascular.

 PO -SA043

ENFARTE RENAL – QUANDO A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA PARECE IMPROVÁVEL

Patrícia Pereira Barreto (1); Sónia Sousa (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Susana 
Pereira (1); Joaquim Seabra (1)

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

O enfarte renal é um diagnóstico para o qual é necessário um elevado 
índice de suspeição. Entre as etiologias mais comuns nomeiam -se o trauma, 
o embolismo arterial renal e as complicações iatrogénicas de procedimentos 
endovasculares, sendo os estados hipercoaguláveis e o síndrome nefrótico 
menos comuns. Descrevemos o caso de uma mulher, de 44 anos, com 
antecedentes de doença hepática crónica de etiologia alcoólica, insuficiência 
cardíaca por miocardiopatia por não compactação do ventrículo esquerdo 
(VE) com fracção de ejecção do VE severamente comprometida (23%), HTA 
e AVC isquémico aos 39 anos de idade sem sequelas e hipocoagulada 
desde essa data. Admitida por quadro de dor lombar direita intensa com 
4 dias de evolução (desencadeada por episódio de queda com traumatismo) 
e anúria. Objectivamente: hipertensa (TA:152/103mmHg), apirética, edema 
discreto dos membros inferiores, e algaliada (com vestígios de hematúria 
macroscópica). Analiticamente com anemia hipocrómica normocítica (Hb 
11,5g/dl), sem leucocitose, lesão renal aguda (LRA) (PCr 8,44mg/dl, ureia: 
212mg/dl), aumento da DHL (289 UI/l), TGO/TGP, FA e CK normais, e INR 
supraterapêutico (>3). Ecografia renal com assimetria renal (rim direito com 
12cm e rim esquerdo com 8cm de maior diâmetro). Iniciou hemodiálise 
(HD). UroTAC excluiu obstrução e litíase renal. AngioTAC renal revelou 
estenoses bilaterais das artérias renais, praticamente completa à esquerda, 
sugestivas de nefropatia isquémica crónica e extenso enfarte renal à direita; 
mostrou ainda trombos intracardíacos a nível de ambos os ventrículos. 
Foi iniciada hipocoagulação com heparina não fraccionada (HNF) em per-
fusão. Evoluiu sem recuperação da função renal, tendo -se mantido em 
programa regular de HD. Esta apresentação pretende alertar para a impor-
tância da revisão sistemática de todas as etiologias de LRA e de evitar a 
exclusão precoce de hipóteses aparentemente menos prováveis que impos-
sibilite chegar a um diagnóstico correcto.

 PO -SA044

LESÕES ÓSSEAS MÚLTIPLAS NA ERA DO CINACALCET. A PROPÓSITO 
DE UM CASO.

Natacha Rodrigues (1); Sofia Jorge (1); Estela Nogueira (1); Alice Fortes (1); José 
Barbas (1); André Weigert (2); António Gomes da Costa (1)

(1) Serviço de Nefrologia e Transplantação / CHLN / Lisboa / Portugal
(2) Centro de Hemodiálise das Gaeiras / Centro de Hemodiálise / Gaeiras / Portugal

Introdução: A doença renal crónica evolui quase invariavelmente com 
distúrbios do metabolismo mineral e da estrutura óssea, sendo a osteíte 
fibrosa quística a lesão histológica classicamente associada ao hiperpara-
tiroidismo secundário. Nos últimos anos, o surgimento dos calcimiméticos 
e análogos potentes da vitamina D activa (VD), permitiu avanços 

significativos no controlo destas alterações metabólicas e das suas con-
sequências a nível ósseo. No entanto, algumas das suas complicações 
mais severas continuam esporadicamente a ocorrer, nomeadamente o 
desenvolvimento de tumores castanhos. Estes últimos resultam da activi-
dade osteoclástica excessiva, sendo constituídos por colecções de osteo-
clastos interpostos com tecido fibroso e osso pouco mineralizado e não 
remodelado. A coloração castanha deve -se aos depósitos de hemosiderina. 
O seu tratamento baseia -se essencialmente na remoção cirúrgica das para-
tiróides. Descrição do caso: Doente do género feminino, 42 anos, com 
doença renal crónica (DRC) de etiologia não esclarecida, em hemodiálise 
há 13 anos, sob terapêutica com cinacalcet e paricalcitol (com níveis 
habituais de PTHi entre 300 -900 pg/mL) apresenta um quadro de dor na 
fossa ilíaca direita e lombalgia com cerca de um mês de evolução. A TC 
abdomino -pélvica revela várias lesões líticas nos últimos corpos vertebrais 
dorsais e lombares, acetábulo direito, sínfise púbica e ilíacos, no ilíaco 
esquerdo importante componente extra -ósseo originando massa de 7,5 
cm e extensão à região glútea e articulação sacro -ilíaca. Ficou internada 
para investigação das lesões ósseas. Realizou radiografia de corpo 
evidenciando -se lesões semelhantes no metacarpo, além das já descritas. 
Perante o quadro, excluíram -se causas neoplásicas através de exames de 
imagem, endoscopia digestiva alta, imunofixação sérica. Efectuou biópsia 
da massa óssea do ilíaco, que revelou “proliferação de tecido conjuntivo 
fibroso com osteoclastos, muitos com aspectos de apoptose, formação de 
osteóide, tecido ósseo neoformado e depósitos de hemossiderina”. Assim, 
admitindo -se o diagnóstico de tumores castanhos no contexto do hiper-
paratirodismo secundário a DRC, iniciou terapêutica com análogos activos 
da vitamina D e foi submetida a paratidoidectomia total. Após esta cirurgia, 
desenvolveu hipocalcemia grave, corrigida sob reposição oral e endovenosa 
de cálcio e análogos activos da vitamina D. Em cerca de uma semana, 
assiste -se a melhoria significativa das queixas da doente, com remissão 
das queixas álgicas. Discussão: Este caso remete para a importância de 
considerar tumores castanhos na abordagem e diagnóstico diferencial do 
doente renal crónico com massa óssea, uma vez que estes podem ser 
múltiplos e mimetizar lesões ósseas metastáticas. Realce -se que esta 
situação clínica surgiu em doente com hiperparatiroidismo aparentemente 
razoavelmente controlado, remetendo para a questão sobre o nível de 
PTHi a partir do qual estas lesões surgem.

 PO -SA045

ATEROEMBOLISMO ESPONTÂNEO – CAUSA RARA DE INSUFICIÊNCIA 
RENAL RAPIDAMENTE PROGRESSIVA

Daniela Lopes (1); Sofia Campelos (2); Ana Marta Gomes (1); David Tente (2); Ana 
Ventura (1); Clara Almeida (1); Joaquim Seabra (1)

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

(2)  Serviço de Anatomia Patológica / Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho / 
Vila Nova de Gaia / Portugal

Introdução: Ateroembolismo é uma doença isquémica multiorgânica que 
resulta da oclusão de pequenos vasos por cristais de colesterol e da con-
sequente reação inflamatória que desencadeiam. Ocorre após o deslocamento 
e embolização de placas ateroscleróticas, sobretudo na sequência de pro-
cedimentos invasivos endovasculares ou cirúrgicos. Em casos raros associa -se 
ao início de tratamento com hipocoagulantes orais. As manifestações clínicas 
mais frequentes são cutâneas e renais. Caso clínico: Mulher, 81 anos. Ante-
cedentes: HTA, DM tipo 2, Dislipidemia. Dois meses antes da admissão, AVC 
isquémico de provável etiologia embólica por fibrilação auricular permanente. 
Apresentava função renal normal. Iniciou hipocoagulação oral com aceno-
cumarol. Após 10 dias do início da hipocoagulação teve episódio de hematúria 
macroscópica. Constatada elevação da creatinina sérica (3,2mg/dl), INR de 
2,6. Suspenso perindopril, metformina e hipocoagulação. Alguns dias depois 
notou o aparecimento de lesões cutâneas localizadas nos membros inferiores 
sobretudo nos joelhos e extremidades dos dedos dos pés de coloração azul 
indolores e mau estar geral. Quinze dias depois recorreu ao SU por agra-
vamento progressivo da sintomatologia constitucional. Apresentava -se nor-
motensa, apirética, lesões cutâneas tipo purpura retiforme angular nos joelhos 
e “blue toe syndrome” do 1º ao 5º dedo bilateral com pulsos periféricos 
palpáveis. Analiticamente salientava -se: creatinina sérica de 5.0mg/dl, exame 
de urina: relação proteínas/creatinina 0,22, sedimento com leucoeritrocitúria. 
Ecografia renal sem alterações. O estudo efetuado em internamento mostrou: 
serologias víricas (HIV, HBV, HCV) negativas, electroforese proteínas plas-
máticas normal, estudo imunológico (ANCA, ANA, anti -B2 glicoproteína, 
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anti -cardiolipina) e níveis de complemento sem alterações, pesquisa de 
crioglobulinas e anticoagulante lúpico negativo. Ecocardiograma excluiu 
vegetações valvulares. Efetuou biópsia renal visualizando -se 28 glomérulos 
com hipercelularidade mesangial segmentar e difusa, vaso com trombo em 
organização contendo fendas aciculares opticamente vazias, infiltrado infla-
matório em cerca de 5% parênquima, fibrose intersticial em cerca de 15% 
parênquima. Um mês após o diagnóstico e suspensão da hipocoagulação 
apresentava resolução da purpura retiforme, sem evidência de recuperação 
da função renal. Conclusão: Este caso salienta uma das graves complicação 
de um tratamento com várias indicações terapêuticas e, por isso, amplamente 
utilizado. Em casos de IRRP após o início desta terapêutica deve ser sempre 
colocada a hipótese de doença ateroembolica. O tratamento do ateroem-
bolismo atualmente consiste em medidas preventivas e tratamento conser-
vador. O diagnóstico precoce, suspensão do evento iniciador e medidas de 
suporte pode reduzir a mortalidade em até 25% dos casos.

 PO -SA046

UM CASO DE GLOMERULOSCLEROSE FOCAL E SEGMENTAR, VARIANTE 
COLAPSANTE, SECUNDÁRIA A PAMIDRONATO

Raquel Vaz (1); João Frazão (1); Francisca Barros (1); Joana Oliveira (2); Filipe Martins (2); 
Adelaide Cruz (2); Pedro Rodrigues Pereira (3); Manuel Pestana (1)

(1) Serviço Nefrologia / Centro Hospitalar S João / Porto / Portugal
(2) Serviço Medicina Interna / Centro Hospitalar S João / Porto / Portugal
(3) Serviço Anatomia Patológica / Centro Hospitalar S João / Porto / Portugal

Introdução: A associação à infeção VIH é a face mais conhecida da glome-
rulosclerose focal e segmentar, variante colapsante, no entanto esta entidade 
está também reconhecida noutros contextos, nomeadamente outras infeções 
víricas, transplante, autoimunidade e fármacos. Pode também ser idiopática. 
Caso Clínico: Trata -se de uma mulher de 82 anos, autónoma, com história 
de hipertensão arterial, cardiopatia isquémica e doença cerebro -vascular. 
Seguida na consulta de dermatologia por úlcera crónica do membro inferior 
esquerdo, cuja biópsia mostrou alterações compatíveis com calcifilaxia, embora 
sem hipercalcémia nem elevação da PTH, tendo -lhe sido iniciado pamidronato 
60mg endovenoso por semana, em setembro de 2011. Na altura tinha função 
renal normal (creatininemia 0.7mg/dL), que agravou em junho de 2012 para 
creatininemia 1,7mg/dL, e que condicionou internamento em setembro de 
2012 por deterioração da função renal para estudo (creatininemia 4,1mg/dL). 
Constatado sindrome nefrótico com proteinúria 9,85g/24h. Ecografia renal 
com rins de dimensões preservadas e espessura cortical mantida, com aumento 
marcado da ecogenicidade o parenquima. Estudo imunológico e pesquisa 
de substância amiloide na gordura abdominal negativas. Sem evidência de 
gamopatia monoclonal. Foi realizada biópsia renal que mostrou alterações 
compatíveis com glomerulosclerose focal e segmentar, variante colapsante. 
Foram excluidas infeções víricas associadas. Uma vez que tinha estado medi-
cada com doses supraterapeuticas de pamidronato durante cerca de um ano, 
foi interpretada a lesão renal como sendo secundária à administração do 
fármaco. Apesar deste se manter suspenso não se verificou recuperação da 
função renal e iniciou hemodiálise por sintomatologia urémica. Discussão: A 
variante colapsante da glomerulosclerose segmentar e focal é uma forma 
agressiva e com mau prognóstico. Em particular na associação ao pamidronato, 
a insuficiência renal pode ou não regredir após a sua suspensão e não há 
evidência de benefício com a implementação de corticoterapia. Sabe -se que 
a nefrotoxicidade é dose -dependente e tempo de infusão -dependente e que 
pode ser limitada ao aumentar o intervalo entre as tomas, vigiar a função 
renal, suspender a administração se se desenvolver insuficiência renal e 
ajustar as doses se houver já doença renal prévia. Salienta -se ainda a impor-
tância de prevenir a iatrogenia medicamentosa com o cumprimento das 
indicações terapêuticas e das doses protocolares dos fármacos.

 PO -SA047

DRESS SYNDROME IN A CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENT

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

(1) Nefrologia / Hospital Fernando Fonseca / Amadora / Portugal

The Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) 
syndrome is a severe adverse drug -induced reaction. More than 40 drugs 

have been associated with this syndrome, carbamazepine, allopurinol 
and abacavir being some of the most commonly involved. The main 
treatment resides on withdrawal of the culprit drug and steroid admi-
nistration, carrying a mortality of around 10%. We describe a case of a 
43 year -old black man with a history of non controlled hypertension 
with several end organ damage (nephropathy, hypertrophic cardiopathy 
and retinopathy). Two years before he had been admitted with hyper-
tensive crisis and acute kidney injury (AKI) stage AKIN3 with a peak 
serum creatinine (SCr) of 4.95mg/dL (baseline 1.4mg/dL). He partially 
recovered but was lost to follow -up and abandoned all medication. One 
month before he was again admitted with hypertensive crisis and AKI-
-AKIN3 with a peak SCr of 7.06mg/dl. Physical examination was unre-
markable and diuresis was maintained. Blood tests revealed Hb 14g/dL 
with no changes in the leucocyte formula and normal hepatic function. 
Immunological study and HIV, HBV and HCV serologies were negative. 
Renal ultrasound revealed chronic small kidneys. Although he did not 
recover renal function (eGFR 10mL/min) he remained totally asymptomatic 
after blood pressure control and was discharged to outpatient clinic 
after an urgent vascular access was requested. He was medicated with 
amlodipin, carvedilol, clonidin, nitrates, paracetamol and allopurinol. He 
was seen on a weekly basis with laboratory tests. Three weeks following 
discharge, while totally asymptomatic, developed metabolic acidemia 
and was admitted to electively start hemodialysis. On admission, he 
had low fever that rapidly evolved with a maculo -papular rash and partial 
respiratory insufficiency. Blood tests revealed new onset peripheral eosi-
nophilia with normal CReactive Protein and progressive liver dysfunction 
reaching AST 1509UI/L, ALT 1235UI/L, alkaline phosphatase 859UI/L, total 
bilirubin 15.13mg/dl, direct bilirubin 12.35mg/dl and INR 1.4. Normal 
thoracic radiography. Blood cultures and viral serologies were all negative. 
Ultrasound excluded hepatic vascular thrombosis. DRESS syndrome was 
suspected and all medications were stopped. The fever and the rash 
progressively disappeared but the hepatic failure worsen and the patient 
was started on prednisolone 1mg/kg/day. When the liver tests started 
to imrpove, he evolved into fulminant bacteriemic pneumonia and died 
in less than 48h. Autopsy confirmed right lung pneumonia. The liver 
showed centrolobular necrosis with steatosis and the kidneys revealed 
focal segmental glomerulosclerosis with signs of hypertensive vascular 
lesions. In conclusion, DRESS syndrome is a rare but potentially fatal 
drug reaction. Allopurinol, commonly used in chronic kidney disease 
patients, is one of the most frequently drugs involved and possibly the 
main culprit in this case. The purpose of this report is to allert physicians 
of the potencial complications of these drugs.

 PO -SA048

UMA MANIFESTAÇÃO TÍPICA DE UMA DOENÇA RARA

Brigite Aguiar (1); Susana Machado (1); Patrícia Neto (1); Marta Neves (1); Henrique 
Gomes (1); Mário Campos (1)

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

A arterite de Takayasu é uma Vasculite crónica dos grandes vasos de 
etiologia desconhecida, incidência rara e com maior prevalência no 
sexo feminino. O caso clínico reportado pelos autores refere -se a uma 
doente do sexo feminino, de 49 anos de idade, raça caucasiana, com 
antecedentes de HTA, asma, epilepsia, úlcera gástrica e dor crónica 
com claudicação intermitente (seguida em consulta de Neurologia, 
Medicina Interna e Gastrenterologia), medicada cronicamente com anti-
-inflamatórios não esteroides. Em Dezembro de 2012 recorre ao Serviço 
de Urgência por quadro com 6 meses de evolução e com agravamento 
progressivo, caracterizado por astenia, anorexia, mialgias generalizadas 
com diminuição da força muscular nos membros inferiores. Também 
referia náuseas, vómitos pós -prandiais, dor abdominal e redução da 
diurese com 3 dias de evolução. Ao exame físico salientou -se PA -160/87 
mmHg, desidratação cutâneo -mucosa intensa e oligoanúria. Analitica-
mente com leucocitose, PCR -28.83 mg/dl, creatinina -11.6mg/dl, BUN-
-83mg/dl, GGT -96 U/L, FA -137U/L. A radigrafia do tórax não mostrou 
alterações. Ecografia renal revelou assimetria das dimensões dos rins 
mas diferenciação parênquimo -sinusal preservada e sem dilatação pielo-
-calicial. Ecografia abdominal com vesícula biliar em semi -replecção, 
com cálculo infra -centimétrico. Foi internada no Serviço de Nefrologia 
por Lesão renal aguda (LRA) oligúrica e foi medicada inicialmente com 
cefuroxime e fluidoterapia. Por persistência da retenção azotada elevada, 
anúria e sinais clínicos de sobrecarga hídrica iniciou hemodiálise de 
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urgência. Do estudo complementar da LRA salientou -se apenas positi-
vidade dos ANA (++) com padrão granular fino denso. Os Ac antiDNAse, 
anti -MBG, anti -cardiolipinas, anti B2 glicoproteina, anti -estreptolisina, 
e o factor reumatoide, crioglobulinas, C3, C4 e proteinograma electro-
forético sem alterações. Serologias virusais e infecciosas normais. Rea-
lizou biópsia renal ao 17º dia de internamento que revelou necrose 
tubular aguda. Fez ecodoppler visceral que mostrou pobreza da vas-
cularização intra -renal, e aorta distal com calibre reduzido. Por este 
motivo realizou AngioTC abdominal que revelou extensa trombose da 
aorta e das artérias ilíacas, oclusão da artéria mesentérica superior, 
extensa trombose das artérias renais e rim esquerdo com áreas hipo-
densas sugerindo sequelas isquémicas - alterações compatíveis com 
Arterite de Takayasu. Iniciou pulsos de metilprednisolona 500 mg/d 
seguidos de prednisolona 1mg/kg/dia em esquema de desmame. Durante 
o internamento manteve hipertensão arterial de difícil controlo e mialgias 
incapacitantes. Ecodoppler dos membros inferiores revelou “eixos arte-
riais com placas de ateroma, vasodilatação pós -estenose da aorta 
abdominal, a nível da femoral comum, superficial poplítea, tibial posterior 
direita, tibial anterior esquerda”. Eco -doppler carotídeo -vertebral sem 
alterações. Estudo da trombofilia sem alterações. Iniciou Enoxaparina 
1mg/kg/d e anticoagulação oral. Doente não recuperou a função renal 
e ficou em programa regular de hemodiálise. Teve alta sob anticoagu-
lação oral, com corticoterapia em desmame, referenciada ao Serviço 
de cirurgia Vascular. Após exclusão de outras causas de LRA através 
de múltiplos exames complementares de diagnóstico, foi feito o diag-
nóstico de Arterite de Takayasu.

 PO -SA049

NEFROCALCINOSE E NEFROLITÍASE: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Tânia Santos (1); Filomena Barreto (2); Fernando Macário (1); Mário Campos (1)

(1) Nefrologia / CHUC / Coimbra / Portugal
(2)  Anatomia Patológica / Laboratório de Anatomia Patológica Dr. Macedo Dias / Porto 

/ Portugal

Introdução: A nefrocalcinose é caracterizada pela deposição de cálcio 
no parênquima e túbulos renais, podendo estar associada ou não a 
nefrolitíase. A sua existência sugere frequentemente a presença de um 
defeito metabólico a investigar. Caso Clínico: Homem de 67 anos de 
idade enviado à consulta de Nefrologia por nefrocalcinose e nefrolitíase, 
sem insuficiência renal. Antecedentes pessoais de HTA, dislipidémia e 
episódio único de cólica renal 10 anos antes. Medicado com IECA e 
estatina. Pai falecido e irmão com episódios prévios de cólicas renais. 
Clinicamente assintomático. Ao exame objectivo, normotenso, com tiróide 
impalpável, sem massas cervicais ou outras alterações relevantes. Ana-
liticamente: Creatinina/BUN séricos 0,97/26,7 mg/dL, uratos 8,1 mg/dL, 
cálcio total 11,7 mg/dL, fósforo 1,7 mg/dL e PTHi 198 ng/mL. SACE e TSH 
normais. Exame sumário de urina: pH 6,5 sem hematoproteinúria e 
sedimento urinário sem cristais. Urina 24h: cálcio 435 mg/dL e uratos 
960 mg/dL. Radiografia renovesical sem litíase radio -opaca. Ecografia 
renovesical: rins normodimensionados, com focos hiperecóides nas 
medulas renais, microlitíase múltipla bilateralmente, não obstrutiva, e 
bexiga sem alterações. No contexto de hiperparatiroidismo primário, foi 
solicitada ecografia cervical que não revelou alterações da tiróide, mas 
em localização caudal ao pólo inferior do lobo esquerdo da tiróide 
identificava -se uma formação ovalada. Sem adenopatias laterocervicais 
e submandibulares. O cintigrama das paratiróides com sestamibi revelava 
uma área de hipercaptação do radiofármaco adjacente ao pólo inferior 
do lobo esquerdo da tiróide: padrão cintigráfico compatível com para-
tiróide hiperfuncionante. Foi orientado para a consulta de Cirurgia e 
Endocrinologia e medicado com Cinacalcet 30 mg/dia, que cumpria 
erraticamente: discreta melhoria do cálcio sérico 10,9 mg/dL mantendo 
hipofosfatémia 2,2 mg/dL, PTHi 220 ng/mL e calciúria 408 mg/24h. 
Aumentado cinacalcet 60 mg/dia. Submetido a paratiroidectomia parcial 
com PTHi 38 ng/mL e hipocalcémia 8,3 mg/dL (manteve cinacalcet) após 
cirurgia. Diagnóstico histopatológico: hiperplasia nodular da glândula 
paratiróide. Actualmente, mantém seguimento em Nefrologia e Endocri-
nologia, tendo o irmão sido convocado também para estudo. Conclusão: 
Perante um doente com nefrocalcinose, com ou sem nefrolitíase, e na 
presença de hipercalcémia com hipercalciúria, é imperativa a exclusão 
de patologias como hiperparatiroidismo primário ou sarcoidose. Os 
autores salientam ainda a importância do estudo genético nos casos 
em que há suspeita de hiperparatiroidismo primário familiar.

 PO -SA050

ARTERIOLOPATIA URÉMICA CALCIFICANTE – UM DESAFIO DIAGNÓSTICO 
E TERAPÊUTICO

Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Cristina Silva (1); Patricia Cotovio (1); Karina 
Lopes (1); Ana Santos (1); Teresa Mendes (1); Pedro Maia (1); Armando Carreira (1); 
Mário Campos (2)

(1) Nefrologia / CHUC -HG / Coimbra / Portugal
(2) Nefrologia / CHUC -HUC / Coimbra / Portugal

A arteriolopatia urémica calcificante (AUC) é uma doença rara, caracterizada 
por calcificação dos pequenos vasos, formação de trombos intra -vasculares e 
fibrose da íntima que causam isquémia e necrose dos tecidos. Os mecanismos 
fisiopatológicos não estão esclarecidos, mas as alterações do metabolismo 
mineral frequentes no doente renal crónico (DRC) têm sido associadas ao risco 
aumentado do seu aparecimento. Caso clínico: mulher de 34 anos com DRC 
secundária a provável nefrite de shunt, em diálise peritoneal desde Junho de 
2011 com múltiplas comorbilidades, de entre as quais: hidrocefalia congénita 
secundária a malformação Chiari tipo II, inicialmente com derivação ventrícu-
loperitoneal substituída, após infecção, por derivação ventrículo -auricular; 
hiperparatiroidismo secundário com alterações graves do metabolismo fosfo-
-cálcico e antecedentes de trombose venosa profunda dos membros inferiores 
e tromboembolia pulmonar, anticoagulada com varfarina. Em Agosto de 2011 
surgem lesões cutâneas dolorosas no terço distal da perna direita, tipo flictena 
que evoluíram para úlceras de grandes dimensões, motivando dois interna-
mentos no Serviço de Nefrologia para instituição de cuidados locais ao nível 
da lesão, repouso e antibioterapia. Durante os internamentos observou -se 
melhoria demorada das lesões. Em Janeiro de 2012 realizou biópsia cutânea 
no Serviço de Dermatologia, que evidenciou “ulceração e necrose da epiderme 
superficial sem aspectos específicos, excluindo pioderma gangrenoso”. Aten-
dendo à inespecificidade da biópsia e suspeita de AUC, foi suspensa a terapêutica 
com varfarina. Em Abril de 2012 foi reinternada por agravamento da úlcera do 
membro inferior direito e úlcera de novo no membro inferior esquerdo com 
bordos necrosados. Iniciou terapêutica para AUC com pamidronato, hidróxido 
de alumínio e pentoxifilina; antibioterapia, cuidados locais das lesões cutâneas, 
analgesia, dieta com baixo teor fosfo -cálcico e solutos com 1.25 de cálcio. A 
resposta foi boa, com reepitelização completa da úlcera do membro inferior 
direito e parcial no membro inferior esquerdo. Em Junho de 2012 apresentou 
nova recidiva das lesões cutâneas bilaterais. Foi reinternada, mantendo a 
terapêutica instituída no internamento anterior e reforço do repouso. Evidenciou 
melhoria clínica, com alta após reepitelização completa das lesões, um mês 
depois. Após seis meses de follow -up mantém -se sem recidivas. Conclusão: O 
presente caso realça as dificuldades na abordagem da AUC, sobretudo pelo 
diagnóstico essencialmente clínico, baseado na tríade de alterações cutâneas 
num DRC com anomalias do metabolismo fosfo -cálcico. Neste caso, as dúvidas 
permaneceram após realização de biópsia cutânea, o “gold standard” do 
diagnóstico. Importa também reter a boa resposta ao pamidronato, controverso 
pelo efeito nefrotóxico e risco de agravamento da doença óssea adinâmica 
mas que, como ficou comprovado, pode ser eficaz nesta patologia.

 PO -SA051

TACROLIMUS DE LIBERTAÇÃO PROLONGADA AB INITIO NO TRANSPLANTE 
RENAL: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO.

Cátia Pêgo (1); Luís Rodrigues (2); Lídia Santos (2); Catarina Romãozinho (2); Fernando 
Macário (2); Rui Alves (2); Mário Campos (2); Alfredo Mota (2)

(1)  Unidade de Nefrologia e Diálise / Centro Hospitalar Tondela -Viseu, EPE / Viseu / 
Portugal

(2)  Unidade de Transplantação Renal / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra / 
Coimbra / Portugal

Introdução: Após a introdução da formulação de tacrolimus de libertação 
prolongada (Tac LP) era espectável, além de uma maior adesão do doente à 
terapêutica, que a eficácia e segurança fossem equivalentes à da formulação 
de administração bidiária. O objetivo do nosso estudo foi analisar os resultados 
a longo prazo da utilização de Tac LP desde o dia 0 do transplante renal. 
Materiais e métodos: Análise retrospetiva de todos os doentes submetidos a 
transplantação renal (TR) na nossa unidade cujo esquema de imunossupressão 
incluiu Tac LP ab initio e que tinham pelo menos 1 ano de seguimento pós -TR. 
Posologia de Tac LP segundo o protocolo da unidade: 0,15 mg/Kg se indução 
com anticorpo; 0,20 mg/Kg nos restantes casos. Variáveis analisadas: níveis 
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de Tac, doses de Tac, função renal, episódios de rejeição aguda, casos de 
diabetes pós -transplante e efeitos secundários significativos. Resultados: 
Incluídos no estudo 86 doentes transplantados entre 14/4/2009 e 22/9/2011: 
62 recetores do sexo masculino (72%); 4 re -transplantes (5%); dador cadáver 
em todos os casos; 52 dadores de critérios expandidos (60%). Tempo médio 
de seguimento ±DP de 24,9±7,6 meses. Níveis adequados de Tac obtidos a 
partir da primeira semana pós -TR e mantidos durante o período de seguimento. 
A função renal permaneceu sempre estável (creatinina sérica 1,6±1,15 mg/dl 
ao primeiro mês pós -TR e 1,4±0,6 mg/dl no fim do período de seguimento). 
Observados 14 casos de função tardia do enxerto (16,3%), 8 casos de rejeição 
aguda (9,3%) e 6 casos de diabetes pós -transplante (7%). Não se verificaram 
outros efeitos secundários relevantes. Conclusões: Segundo a nossa experiência 
a utilização de Tac LP na TR ab initio permite uma imunossupressão efetiva 
sem efeitos secundários significativos. Os resultados obtidos neste grupo de 
doentes foram comparáveis aos nossos resultados com o protocolo anterior 
utilizado na unidade com Tac de administração bidiária.

 PO -SA052

TERAPÊUTICA DE INDUÇÃO NA TRANSPLANTAÇÃO RENAL: QUAL O SEU 
PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DE DIABETES?

Ana Azevedo (1); Inês Aires (1); Cecília Silva (1); Aníbal Ferreira (1); Francisco 
Remédio (1); Fernando Nolasco (1)

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

O desenvolvimento de Diabetes Mellitus (DM) após o transplante renal (TR) 
– NODAT – é uma complicação frequente, de etiopatogenia multifactorial. 
Estudos recentes apontam para que a terapêutica de indução com Basiliximab, 
comparativamente à ausência de terapêutica de indução é um fator de risco 
para desenvolvimento de NODAT. Vários outros estudos têm demonstrado 
que “missmatch” HLA são também fatores de risco nesta complicação. O 
objectivo do estudo foi o de comparar a incidência de NODAT em novos TR 
de acordo com a terapêutica de indução efectuada (Basiliximab vs Timoglo-
bulina), avaliando o risco diabetogénico dos fármacos ou dos factores 
imunológicos. Para tal, efectuámos um estudo retrospectivo, em 112 deontes 
(dts) transplantados renais de 2007 a 2011 e comparámos a incidência de 
NODAT ao primeiro e ao sexto mês. Os doentes de maior risco imunológico 
(60 dts) realizaram indução com Timoglobulina (TG) e os restantes (52 dts) 
com Basiliximab. A restante terapêutica imunossupressora (ISS) consistia 
em corticóides, MMF e um inibidor da calcineurina (Tacrolimus). Não se 
verificou diferença na incidência de NODAT no primeiro mês (31.6% no grupo 
da TG vs 16% no grupo do Basiliximab, p=0.08), mas ao 6º mês verificou -se 
maior incidência de NODAT no grupo com maior risco imunológico (36.7% 
vs 19% p=0.04). Não se verificaram diferenças no número de pulsos de 
metilprednisolona (MTP) entre os dois grupos no 1ºmes (média 4.85 vs 4.2, 
p=0.06) e ao sexto mês (p=0.06). O grupo que desenvolveu NODAT (N=32) 
fez o mesmo número de pulsos de MTP que o grupo que não desenvolveu 
NODAT (N=80), (p=0.97), assim como a mesma dose de PDN ao 1ºmês 
(p=0.47) e 6º mês (p=0.58) e a mesma dose/Kg de tacrolimus em ambas 
as observações. Também não se observaram diferenças no número de 
rejeições nem na função renal. Perante estes resultados, pode -se concluir 
que doentes com maior risco imunológico têm também maior risco de 
desenvolver NODAT. Estes resultados não são necessariamente contraditórios 
aos dos 2 estudos que mostram que o Basiliximab é dibetogénico, uma vez 
que num o grupo do Basiliximab tinha mais “missmatch” HLA (p=0.01) e 
no outro essa informação não é conhecida.

 PO -SA053

TOXICIDADE PULMONAR PELO BORTEZOMIB?

Hernani Gonçalves (1); Raquel Chorão (2); André Fragoso (3); Patricia Matias (4); Rita 
Birne (4); Cristina Jorge (4); André Weigert (4); Teresa Adragão (4); Margarida Bruges (4); 
Domingos Machado (4)

(1)  Serviço de Nefrologia / Centro Hospitalar Médio Tejo / Torres Novas / Portugal
(2)  Serviço de Nefrologia / ULS Castelo Branco / Castelo Branco / Portugal
(3)  Serviço de Nefrologia / Hospital Faro / Faro / Portugal
(4)  Serviço de Transplantação Renal / Hospital Santa Cruz / Carnaxide / Portugal

Um doente de 41 anos, em diálise, durante apenas 1 ano, por nefropatia 
diabética, foi transplantado com rim de cadáver, em 1996, com 4 

compatibilidades HLA. A diabetes mellitus tipo I tinha complicações 
vasculares e neurológicas. Para além da imunossupressão com ciclos-
porina, ácido micofenólico, prednisolona, tomava amlodipina, panto-
prazol, oxazepam, risperidona, paroxetina, sinvastatina, epoetina beta 
e insulinas. Em Junho 2011, constatou -se existência de proteinúria 
superior a 5g/24h. Foi, por biópsia óssea, diagnosticado mieloma múl-
tiplo IgG K. Em consulta de Hemato -Oncologia, foi prescrito bortezomib. 
Em Maio 2012, aquando da administração do 3º ciclo de bortezomib, 
o doente apresentava -se prostrado e com dispneia para pequenos 
esforços. A radiografia do tórax revelou reforço intersticial nas bases, 
mais acentuado à direita. Não havendo isolamentos de agentes infec-
ciosos e devido a pneumonia bilateral hipoxemiante, iniciou antibiote-
rapia com ceftriaxone e claritromicina, depois substituídos por pipera-
cilina + tazobactam. Quatro dias após esse 3º ciclo, desenvolveu edema 
agudo do pulmão que se verificou ser devido a enfarte do miocárdio. 
Foi colocado stent na coronária direita. Foi necessária ventilação mecâ-
nica durante 2 dias. Agravamento progressivo da função renal levou à 
instituição de técnica de substituição renal continua durante 2 semanas. 
Foi alterada a antibioterapia, adicionados anti -virais e anti -fungicos e 
reduzida a imunossupressão. Após extubação, verificou -se hipoxemia 
persistente com necessidade de aporte importante de oxigénio. TAC 
torácica revelou extensas áreas em “vidro despolido”, difusas e bilaterais 
e espessamento dos septos interlobares. Colocada a hipótese de alte-
rações secundárias ao bortezomib, administraram -se 3 “pulsos” de 
metilprednisolona. Houve melhoria significativa: 11 dias depois teve 
alta com razoável tolerância ao esforço e com recuperação parcial da 
função renal (creatininémia de 2,2 mg/dl). Nos 6 meses decorridos 
desde então, não voltaram a surgir problemas respiratórios. As lesões 
respiratórias de diagnóstico impreciso não são raras no doente trans-
plantado. Neste caso, colocamos a hipótese de pneumopatia associada 
ao bortezomib. Este fármaco, aprovado para o tratamento dos plasmo-
citomas, também tem sido utilizado como imunomodulador em certos 
casos de rejeição aguda no contexto de transplantação renal. Fenómenos 
de toxicidade neurológica e digestiva são descritos com frequência. 
Efeitos secundários pulmonares parecem mais raros, mas há pequenas 
séries de casos publicados, com quadros semelhantes ao que descre-
vemos. Alguns destes casos tiveram evolução desfavorável. A toxicidade 
pulmonar do bortezomib deve ser considerada no diagnóstico diferencial 
de problemas respiratórios após o uso deste inibidor dos 
proteosomas.

 PO -SA054

TRANSPLANTAÇÃO RENAL EM DOENTES HIV – EXPERIÊNCIA 
DE UM CENTRO

Ana Teresa Nunes (1); Ana Cerqueira (1); Ines Ferreira (1); Luciano Pereira (1); Isabel 
Tavares (1); Manuela Bustorff (1); Joana Santos (1); Liliana Pinho (1); Carla Santos (1); 
Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1)

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

Introdução: O transplante renal (TR) nos doentes com HIV tratados com 
terapêutica antiretroviral combinada (TARc) tem revelado bons resultados 
em termos de sobrevida do doente e do enxerto. Os autores descrevem 
a experiência do seu centro no âmbito do TR em doentes com HIV. 
Resultados: De Setembro 2010 a Janeiro de 2013 foram transplantados 
4 doentes com HIV (três HIV -1; um HIV -2). A infecção pelo HIV foi 
diagnosticada em média 11 (7 -13) anos antes do TR. Três doentes eram 
do sexo masculino e um de raça negra. Nenhum dos doentes tinha 
co -infecção pelo HBV ou HCV. A etiologia da doença renal foi nefropatia 
associada ao HIV -1 (2), nefropatia de IgA (1) e indeterminada (1). Rea-
lizaram em média 7.6 (6 – 10) anos de hemodiálise antes do TR. Na 
data do TR a média de idade foi de 51 (41 – 63) anos. O PRA max foi 
6% o actual 0%, dois doentes apresentaram 6MM, restantes 4MM e 
3MM. Todos os receptores eram seropositivos para CMV. A imunossu-
pressão de indução foi basiliximab e manutenção com prednisolona, 
tacrolimus (TAC) e micofenolato mofetil. O tempo de seguimento dos 
doentes com HIV -1 foi de 29, 10 e 8 meses respetivamente. O doente 
HIV -2 foi submetido a TR em Janeiro/13. Nos doentes com HIV -1 a TARc 
após o TR foi darunavir e ritonavir, associados a raltegravir em dois 
doentes. No doente HIV -2 a TARc após o TR foi raltegravir, lamivudina 
e abacavir. Todos medicados com cotrimoxazol desde a data do TR e 
dois doentes com isoniazida profilática por antecedentes de tuberculose. 
O doente com infeção pelo HIV -2 com 2 semanas de TR teve função 
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tardia. Nos doentes com infecção pelo HIV -1: nenhum teve função tardia 
apesar de níveis de TAC em média na primeira semana de 24.4 (8.5 
– 46) ng/ml. Na primeira semana após o TR verificou -se diminuição 
transitória dos CD4 (<200/mm3) com posterior melhoria. A carga vírica 
HIV -1 manteve -se indetectavel ou transitoriamente inferior a 50 cópias/
ml. A monitorização de atc anti -HLA do dador tem sido negativa. Não 
ocorreram episódios de rejeição aguda (RA). A taxa de filtração glome-
rular (CKD -EPI) aos 6 meses foi 71.3, 100.8 e 84.7ml/min/1,73m2 res-
petivamente e atualmente é de 82.2,116.6 e 94.9ml/min/1,73m2. Atual-
mente a dose de TAC é de 0.5 mg a cada 7 a 10 dias. Nenhum teve 
complicações infeciosas nem cardiovasculares com necessidade de 
internamento. Não foram observadas neoplasias até à data. Dois doentes 
desenvolveram NODAT. Não ocorreu infecção por CMV nem viremia por 
BKV. Conclusão: Nos doentes HIV -1 apesar da dificuldade do ajuste da 
dose de TAC devido à interação com os inibidores da protease nenhum 
teve função tardia ou episódios de RA. No seguimento pós -transplante 
destaca -se boa função do aloenxerto e ausência de complicações asso-
ciadas ao HIV. Os parâmetros viroimunológicos permaneceram bem 
controlados. Apesar do reduzido número de doentes e tempo de segui-
mento, os resultados obtidos estão de acordo com os estudos 
publicados.

 PO -SA055

TRANSPLANTE RENAL “OLD TO OLD”, O QUE ESPERAR?

Ana Cerqueira (1); Ana Nunes (1); Luciano Pereira (1); Susana Sampaio (1); Inês Ferreira (1); 
Manuela Bustorff (1); Manuel Pestana (1)

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

A crescente escassez de órgãos, a par do aumento do número candidatos 
a transplante, sobretudo de faixas etárias mais elevadas, tem levantado 
questões quanto aos critérios de alocação. Numa perspectiva de optimi-
zação do número de anos de enxerto funcionante, há autores que defen-
dem a aproximação da idade dador/receptor. Esta perspectiva levanta 
questões éticas incontornáveis quanto à discriminação pela idade. Assim, 
parece pertinente avaliar a evolução dos doentes mais velhos (à partida 
com mais comorbilidades), que recebem enxertos de idade similar. Foram 
revistos todos os transplantes de rim de cadáver entre Janeiro de 2009 
e Dezembro de 2011, cujo receptor tinha idade igual ou superior a 60 
anos. Estes foram divididos entre os que receberam rins de dadores com 
idade superior ou igual a 60 anos (Grupo 1) e aqueles cujos dadores 
tinham idade inferior a 60 anos (Grupo 2). Avaliaram -se 65 doentes com 
idade igual ou superior a 60 anos, dos quais 34 pertencentes ao grupo 
1 e 31 ao grupo 2. A mediana do tempo de seguimento foi respectiva-
mente 27 vs 28 meses (p0,388). A maioria dos doentes é do sexo 
masculino (55% vs 61%, p0,601), com média de idades semelhantes 
(66±3 vs 64±3, p0,092), cuja principal etiologia de doença renal crónica 
é indeterminada (42,9% vs 32,3%, p0,001), sendo a hipertensão arterial 
– HTA (91,4% vs 93,5%, p0,343) e a Diabetes Mellitus (20,6% vs 19,4%, 
p0,465), as principais comorbilidades pré transplante. A idade média 
dos dadores foi de 69±4,4 vs 50±6,55 anos (p 0,000) e o tempo de 
isquemia foi 20±3,6 vs 18±8,2h, p0,705). O tempo médio de internamento 
pós transplante imediato foi 12 vs 13 dias (p 0,465). O número de rejei-
ções durante o tempo de seguimento foi semelhante 26,5% vs 22,6% 
(p0,524), bem como a incidência de Diabetes pós transplante - NODAT 
(52,9% vs 51,6%, p 0,536) e HTA (2,9% vs 6,45%, p0,154). O número 
médio de infecções com necessidade de internamento por doente foi 
superior no grupo1 (1,5/ doente vs 1/doente, p0,168), bem como o número 
mediano de dias de internamento no 1º ano (13 vs 6,5 dias, p 0,819). 
Em termos de complicações cardiovasculares (5,88% vs 6,45%, p0,713) 
e cirúrgicas (17,6% vs 19,4%) os grupos não diferem significativamente. 
A sobrevida global do aloenxerto ao 1º ano foi de 74% vs 94% (p 0,031) 
e do doente: 87% vs 97% (p 0,184). Ao 1º ano o clearance calculado de 
creatinina foi superior no grupo 2 (CKD -EPI: 46,2±16,9 vs 55±18,6ml/
min/1,73m2 (p 0,041). Estes resultados indicam -nos que o doente com 
idade superior ou igual a 60 anos beneficia em receber um rim de dador 
mais jovem, atendendo à função e sobrevida do aloenxerto ao 1º ano. 
Mais ainda sugerem, sem atingir significância estatística, que estes doentes 
podem ter vantagem em termos de número de infecções, tempo de 
internamento e sobrevida global. Ainda assim, estes resultados são 
melhores comparativamente aos doentes em lista de espera, pelo que 
pode constituir uma forma de optimização dos órgãos disponíveis com 
boas sobrevidas de enxerto e receptor.

 PO -SA056

TUBERCULOSE ABDOMINAL APÓS TRANSPLANTE RENAL: CARACTERÍSTICAS 
CLINICOPATOLÓGICAS E SEGUIMENTO NUMA SÉRIE ÚNICA DE CASOS

Ana Rocha (1); Laercio Gomes Lourenço (2); Laila Viana (3); Marcus Taver (3); Melissa 
Gaspar (3); Jose Omar Medina -Pestana (3)

(1) Nefrologia / Hospital Sto António, Centro Hospitalar do Porto / Porto / Portugal
(2) Gastrocirurgia / Hospital do Rim / São Paulo / Brasil
(3) Nefrologia / Hospital do Rim / São Paulo / Brasil

Introdução: Os receptores de transplante renal(TR) têm um risco aumentado 
de tuberculose (TB), nomeadamente de formas extra -pulmonares como a 
TB abdominal. O objectivo deste estudo foi descrever a epidemiologia, 
características clínicas e prognóstico da TB abdominal nos receptores de 
TR. Métodos: Foram analisados retrospectivamente os 8 casos de tuber-
culose abdominal que ocorreram nos 7.833 receptores de TR entre 1998 
e 2010, assistidos no Hospital do Rim, São Paulo, Brasil. Resultados: Dos 
pacientes incluídos, 4 eram homens e 4 eram mulheres. A média de idades 
foi de 44 anos. O tempo desde o TR até à TB foi de 6,7 ± 3,4 anos. Os 
sintomas referidos foram perda de peso (87,5%), diarreia (87,5%), febre 
(75%), dor abdominal(62,5%) e hemorragia digestiva baixa (37,5%). O 
atraso entre o início da clínica e o diagnóstico foi em média de 6 meses. 
O diagnóstico foi maioritariamente histopatológico. O cego e o colon 
ascendente foram os locais de envolvimento mais frequente. Dois pacientes 
necessitaram de intervenção cirúrgica. O tempo médio de terapia antitu-
berculosa foi de 9 meses, 5 receberam terapêutica
quadrupla, 3 com hepatoxicidade. Cinco doentes perderam o enxerto. Na 
série apresentada a mortalidade global foi de 12,5%. Conclusão: Devido 
ao uso de esquemas de imunossupressão potentes, os clínicos devem 
estar familiarizados com apresentações raras e não usuais de TB, uma vez 
que qualquer atraso no tratamento pode conduzir a complicações graves, 
numa doença potencialmente tratada medicamente.

 PO -SA057

ENVOLVIMENTO RENAL POR VASCULITES ASSOCIADAS A ANCA’S – DOIS 
CASOS CLÍNICOS

Telma Santos (1); Carmen do Carmo (1); Gorete Jesus (2); Maria Castelo Bileu (2); 
Miguel Capão Filipe (2)

(1) Nefrologia / Centro Hospitalar do Baixo Vouga EPE / Aveiro / Portugal
(2)  Serviço de Medicina Interna / Centro Hospitalar do Baixo Vouga EPE / Aveiro / 

Portugal

As vasculites associadas a ANCAs (granulomatose com poliangeíte, poliangeíte 
microscópica e síndrome de Churg -Strauss) constituem um processo inflama-
tório sistémico de pequenos vasos. O atingimento renal, sob a forma de 
glomerulonefrite pauci -imune com actividade crescêntica, é uma complicação 
grave que determina prognóstico desfavorável. Caso clínico 1 – Homem, 58 
anos internado por quadro de febre vespertina com duas semanas de evolução, 
astenia e anorexia. Antecedentes de otite externa um mês antes do interna-
mento e síndrome febril cujo estudo foi inconclusivo, quinze meses antes do 
internamento. Estudo complementar: IRA não oligúrica (ureia -145,7mg/dL, 
creatinina - 3,2mg/dL), anemia (Hb 7,7g/dL), PCR e VS elevadas (17,8mg/dL e 
100 mm/1ª h), eritrocitúria e proteinúria 493mg/24h, estudo imunológico: 
p -ANCA positivo (título 1/640), ANA negativo, C3 e C4 normais. Ecografia renal 
normal. Histologia renal: glomerulonefrite proliferativa extra -capilar, pauci-
-imune, com actividade crescêntica e lesões activas, observando -se granulomas 
e intenso compromisso intersticial agudo. Iniciou pulsos de metilprednisolona 
250mg ev, seguidos de prednisolona 80mg id. Não fez tratamento com ciclo-
fosfamida por apresentar lesões mediastínicas e pulmonares suspeitas de 
neoplasia. Caso clínico 2 – Homem, 69 anos, internado por febre há 2 semanas, 
emagrecimento, edemas maleolares e hematúria macroscópica recorrente desde 
há 4 meses. Exame objectivo: febre, auscultação cardíaca regular com sopro 
sistólico grau 2 e edemas ligeiros. Estudo complementar: anemia (Hb 7,7g/
dL) com leucocitose neutrofílica e trombocitose, PCR 19,27mg/dL e VS 
120mm/1ªh, Ureia 39mg/dL e creatinina 1,5mg/dL. Rx de tórax, ecografia abdo-
minal e renovesical normais. Tinha realizado ecocardiograma TT com suspeita 
de endocardite mas posteriormente o ecocardiograma TE não confirmou. 
Houve agravamento da IRA (ureia 88mg/dL e creatinina 2,2mg/dL), eritrocitúria 
com eritrócitos dismórficos e proteinúria 1433mg/24h, estudo imunológico: 
p -ANCA positivo (título 1/160), ANA negativo, C3 e C4 normais. Histologia 
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renal: glomerulonefrite crescêntica em mais de 60% dos glomérulos. Fez 
pulsos de metilprednisolona 250mg ev seguidos de prednisolona 60mg id 
para tratamento de provável poliangeíte microscópica e ciclofosfamida 100mg 
id após a biópsia. A evolução foi favorável em ambos os casos, com resolução 
das queixas, normalização da função renal e do sedimento urinário. No primeiro 
caso não se confirmou neoplasia pulmonar, mas optou -se por não iniciar 
ciclofosfamida porque o doente estava em remissão. Quando não tratadas, 
as glomerulonefrites pauci -imunes evoluem de forma rapidamente progressiva 
para doença renal terminal. Por isso salientamos que é necessário elevado 
grau de suspeição clínica para um diagnóstico célere.

 PO -SA058

DOENÇA ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR

Isabel Casimiro (1); Helena Viana (1); Leonor Fortes (1); Fernando Caeiro (1); Dulce 
Carvalho (1); Francisco Ribeiro (1); Cecília Silva (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando 
Nolasco (1)

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

Os pacientes que elaboram anticorpos dirigidos contra antígeno da membrana 
basal, desenvolvem uma glomerulonefrite denominada doença anti membrana 
basal glomerular. Quando se apresenta com hemorragia pulmonar e glome-
rulonefrite, denomina -se síndrome de Goodpasture. É uma forma rara de 
glomerulonefrite auto -imune com uma incidência entre 0,5 a 1 caso/milhão de 
pessoas/ano. Devido a sua rápida evolução clínica, o diagnóstico e a intervenção 
terapêutica precoces são necessários para diminuir a morbilidade e prevenir 
a mortalidade. Trata -se de uma doente de 66 anos, caucasiana, solteira, natural 
de Moçambique, reformada, ex -professora de Biologia. Da história pessoal 
salienta -se poliomielite aos 4 anos de idade e histerectomia total por mioma 
uterino aos 48 anos. Sem hábitos etílicos e tabágicos e sem história familiar 
de doença renal Assintomática até 7 meses antes do internamento quando 
inicia sintomatologia caracterizada por dor a nível das articulações dos cotovelos 
bilateralmente, com irradiação para os antebraços, sem sinais inflamatórios, 
com lombalgias, cansaço fácil e astenia marcada. Observada por reumatologia 
que diagnosticou artrose, sem indicação para qualquer terapêutica. Dois meses 
depois por persistência do quadro e agravamento da sintomatologia, acrescida 
de febre (38°C) sem predomínio específico de horário, tosse inicialmente seca, 
depois com escassa expectoração mucosa, recorre ao SU. É internada e 
posteriormente transferida para serviço de Nefrologia por suspeita de insufi-
ciência renal rapidamente progressiva. No serviço de nefrologia apresentava 
hemoglobina de 11g/dl com 5700 leucócitos; creatinina de 6,6 e ureia de 202 
mg/dl; ANCA -c< 3,7U/l, ANCA p <2,1U/l e Anti GBM de 195U/l; C3 de 134 e C4 
de 16,1 mg/dl. Urina II com hemato - proteínuria, sedimento com glóbulos 
brancos. Ecografia renal com rins de topografia e dimensões normais e eco-
genicidade mantida. Rx toráx sem alterações pleuro -pulmonares significativas. 
Foi submetida a biópsia renal (BR), e necessitou de iniciar hemodiálise. Fez 
pulsos de Metilprednisolona 1gr/dia durante 3 dias, seguido de PDN 60mg/
dia e ciclofosfamida oral 150mg/dia. A BR revelou uma glomerulonefrite cres-
cêntica (presença de crescentes celulares em 8 de 10 glomérulos) com faixas 
de necrose tubular aguda alternando com faixas de atrofia tubular, infiltrado 
intersticial abundante com predomínio de linfócitos com neutrófilos. A imu-
nofluorescência mostrou depósitos lineares parietais de IgG. A doente fez 8 
sessões de HD e 14 sessões de PF. Apresentou recuperação da função renal 
ao 20º, dia e negativação dos títulos de anti -GBM. Mantém seguimento em 
consulta de nefrologia, com creatinina de 1,3mg/dl e medicada com Azatioprina. 
Concluímos tratar -se de um caso raro. De acordo com a literatura, os doentes 
com insuficiência renal grave (creatinina superior a 5 mg/dl) na altura da 
apresentação, com necessidade de hemodiálise, com mais de 80% de cres-
centes na biopsia renal não têm boa resposta terapêutica.

 PO -SA059

TROMBO GIGANTE NA AURÍCULA DIREITA E USO DE CVC

Daniela Lopes (1); Clara Santos (1); Maria João Silva (1); Ana Marta Gomes (1); Ana 
Ventura (1); Clara Almeida (1); Joaquim Seabra (1)

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

Introdução: Em várias situações os cateteres venosos centrais (CVC) são 
os acessos vasculares possíveis para hemodiálise (HD). A sua utilização 

associa -se frequentemente a trombose, esta pode ter como consequências, 
além da disfunção do cateter, outras como: infecção ou formação de 
trombo -êmbolos nas câmaras cardíacas direitas. Os trombos intracardíacos 
têm potencial de embolização para a vasculatura pulmonar e, por isso, 
estão associados a aumento do risco de mortalidade. Caso Clinico: Mulher 
de 50 anos de idade, antecendentes de múltiplos fatores de risco cardio-
vascular, diabetes mellitus, doença renal crónica terminal em hemodiálise 
desde há 3 anos por meio de CVC tunelizado por ausência de património 
vascular para construção de acesso autólogo. Internada por persistência 
de febre 48 horas após inicio de terapêutica (vancomicina e ceftazidima) 
para tratamento de infecção de CVC. Isolado Enterococcus faecalis multir-
resistente em hemoculturas e ajustada antibioterapia (ATB) para linezolido 
de acordo com antibiograma. Manteve febre 48h após ajuste de ATB pelo 
que foi removido CVC. Após resolução do quadro infeccioso, tentativa de 
colocação de CVC jugular direito sem sucesso por não progressão do fio-
-guia após os 20  -30 cm. Realizou angio -TC dos vasos centrais que mostrou: 
“volumoso trombo na aurícula direita (AD) com extensão para a veia cava 
superior”. Iniciou hipocoagulação. Realizou ecocardiograma que revelou 
“trombo na veia cava superior com imagem de molde correspondendo a 
cateter já removido, trombo com forma irregular na AD e continua para a 
parede posterior da AD com continuidade com volumosa massa (21x19mm) 
aderente à válvula tricúspide”. A doente foi submetida a trombectomia 
auricular. Conclusão: O aparecimento de trombos intra -auriculares é uma 
complicação que pode ocorrer em pacientes em hemodiálise com CVC 
como acesso vascular. Estes trombos são frequentemente encontrados na 
AD ou na junção veia cava superior -AD. Estes pacientes frequentemente 
apresentam também bacteriemia associada ao cateter, mas a relação entre 
bacteriemia e trombos intracardíacos não é clara. A remoção cirúrgica do 
trombo é necessária dado o risco de persistência da infecção, de re -infecção 
e embolização pulmonar.

 PO -SA060

TUBERCULOSE GÉNITO -URINÁRIA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Nuno Rodrigues (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Joaquim Calado (1); 
Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1)

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

Introdução: A tuberculose Génito -Urinária (TBGU) é, após a tuberculose 
ganglionar, a forma mais comum de doença extrapulmonar. Esta infecção 
é consequência da disseminação hematogénia do bacilo para o córtex 
renal durante a infecção pulmonar primária. Os autores pretendem, demons-
trar um caso clínico de TBGU, rever a sua fisiopatologia e realçar a impor-
tância do diagnostico precoce e terapêutica adequada. Caso Clínico: Os 
autores apresentam um paciente com 58 anos, sexo masculino, raça cau-
casiana, com história de hipertensão arterial essencial desde os 40 anos, 
artrite psoriática desde os 30 anos, reumatóide desde os 38 anos e gotosa 
desde os 48 anos, com seguimento desde 2000 em consulta de Auto-
-imunes. Medicado com sulfasalazina, metotrexato e ácido fólico. Toma 
frequente de AINE desde os 45 anos por dores incapacitantes. Por existirem 
francas limitações funcionais iniciou Adalimumab em 2008 com franca 
melhoria da mobilidade articular e do quadro cutâneo de psoríase. Des-
conhecia insuficiência renal crónica (IRC). No contexto de hematúria macros-
cópica em 2011 suspendeu anti -TNF alfa por suspeita de neoplasia vesical. 
Realizou biópsia vesical com identificação de lesões intensas de cistite 
granulomatosa com necrose, sem identificação de bacilos e sem tecido de 
neoplasia maligna. Exame cultural para Micobactérias positivo para Mico-
bacteria do Complexo tuberculosis. Ecografia renal evidenciou contornos 
bosselados com perda da diferenciação córtico -medular com discreta ectasia 
pielo -calicial à esquerda e do uretero lombar e distal (8mm). Por retenção 
azotada foi referenciado à consulta de Nefrologia. À data com creatinémia 
de 2,7 mg/dl  - MDRD 24 mL/min/1,73m2; ASU: hemato -proteinúria; ProtU 
– 2 g/d; ECA e ANCA negativos; calcémia normal. Iniciou antibacilares com 
esquema quadrúplo proposto para 15 meses de duração sendo que o 
etambutol foi suspenso ao 2 mês de tratamento. Pesquisa de amilóide na 
gordura abdominal e despite de gamapatias monoclonais negativas. Ao 
sexto mês de terapêutica por manter alterações no ASU realizou biópsia 
renal do rim esquerdo, com a histologia a revelar nefrite intersticial crónica 
com granuloma não caseificado.No término do tratamento proposto a 
ecografia renal não demonstrou dilatação piélica ou ureteral. Analiticamente 
com creatinémia de 1,7 mg/dl; Exame cultural para Micobactérias negativo; 
ASU sem alterações. Conclusão: Os doentes imunodeprimidos ou com 
insuficiência renal crónica são uma população com elevado risco para 
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tuberculose. Existe um risco aumentado de reativação em doentes sob 
inibidores do TNF -alfa. A sensibilidade do BAAR é muito inferior ao exame 
cultural. A inexistência de caseum aponta para a actividade da doença 
estar controlada ou para a existência de outras doenças granulomatosas. 
Existem poucas orientações consensuais relativamente à investigação e à 
duração do tratamento da tuberculose renal nos doentes com IRC. É 
fundamental um diagnóstico e tratamento precoce com uma vigilância 
adequada de forma a reduzir a sua morbilidade.

 PO -SA061

UM CASO CLINICO DE INTOXICAÇÃO AGUDA POR GLIFOSATO

Cláudia Quitério Bento (1); Rui Castro (1); Anabela Santos (2); Francisco Esteves (2); 
Teresa Morgado (1)

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

(2)  Serviço de Cuidados Intensivos / Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro 
/ Vila Real / Portugal

O glifosato é um herbicida não seletivo de uso frequente. O Roundup® 
consiste numa mistura aquosa de isopropilamónio de glifosato (41%), 
surfactante polioxietilenoamina POEA (15%) e água. Este composto apre-
senta baixa toxicidade (categoria III) mas é potencialmente letal se a sua 
ingestão for superior a 150 ml. Uma idade avançada e a instalação de 
insuficiência cardíaca congestiva descompensada, hipotensão, arritmias, 
lesão renal aguda, hipercaliemia e acidose metabólica são fatores que 
agravam o prognóstico em casos de intoxicação. A toxicidade renal pelo 

glifosato deve -se à sua capacidade nefrotóxica direta e indiretamente à 
necrose tubular aguda isquemica decorrente da instabilidade cardiovascular.O 
tratamento desta intoxicação é essencialmente de suporte mas existem 
estudos que demonstraram benefício na instituição precoce de diálise, por 
melhoria dos distúrbios eletrolíticos e remoção do POEA. Apresentamos 
um doente caucasiano de 65 anos, com antecedentes de hipertensão 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, insuficiência cardíaca e síndrome depres-
sivo. Recorreu ao serviço de urgência por automutilação com arma branca 
(lesão cortocontusa extensa e profunda no pescoço) e ingestão oral volun-
tária de 1 litro de glifosato, 5 mg de alprazolam e 20 mg de valdoxam. 
No SU apresentava estabilidade hemodinâmica e Glasgow de 15. Analiti-
camente: creatinina 1,5 mg/dl, ureia 77 mg/dl, potássio 5,4 meq/L, pH 7.24, 
PCO2 34 mmHg, PO2 92 mmHg, HCO3 14,6 mEq/L, Lactato 1,7 mmol/L. Foi 
submetido a lavagem gástrica e recebeu carvão ativado oral e bicarbonato 
intravenoso. Em quatro horas evoluiu para choque com disfunção múltipla 
de órgãos (renal, cardiovascular, respiratória, neurológica) pelo que foi 
transferido para o serviço de cuidados intensivos (SCI). Necessitou de 
suporte vasopressor (noradrenalina) e de ventilação mecânica. Instalação 
de anúria. À entrada do SCI: creatinina 2,5 mg/dl, ureia 90 mg/dl, potássio 
6,6 meq/l, pH 7,14, PCO2 22 mmHg, PO2 97 mmHg, HCO3 10 mEq/L e 
lactato 3,7 mmol/L. Iniciou hemofiltração venovenosa contínua 14 horas 
após a admissão. Agravamento da função renal até ao máximo de creatinina 
7,6 mg/dl e ureia 149 mg/dl, mantendo hemofiltração até ao 5º dia. Efetuada 
sessão única de hemodiálise no 6º dia. Recuperação da diurese ao 7º dia 
e resolução do choque e extubação ao 8º dia. Transferido do SCI para a 
enfermaria de psiquiatria ao 14º dia. Teve alta ao 18º dia com creatinina 
0,8 mg/dl e ureia 40 mg/dl e sem sequelas aparentes. A ingestão superior 
a 85 ml de glifosato pode provocar disfunção múltipla de órgãos. A ins-
tituição precoce de hemofiltração neste caso pareceu -nos importante na 
sua evolução favorável e na resolução das complicações.
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