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 CO -QU001

INSUFICIÊNCIA RENAL NÃO É FACTOR DE PROGNÓSTICO EM DOENTES COM 

MIELOMA MÚLTIPLO TRATADOS COM NOVOS AGENTES TERAPÊUTICOS

Isabel Pereira (1); Manuel Neves (1); Helena Martins (1); Graça Esteves (1); Carlos Martins 
(1); Maria João Costa (1); Sara Valle (1); Conceição Lopes (1); João Raposo (1); Maria 
Lurdes Guerra (1); Fernanda Lourenço (1); Raul Moreno (1); Carolina Viveiros (1); Inês 
Conde (1); Eduardo Espada (1); Daniela Alves (1); Ana Alho (1); Ana Rita Ferreira (1); 
Susana Mendes (1); João Lacerda (1); H. Proença (1); José Alves Do Carmo (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte  -Hospital Santa Maria, Serviço de Hematologia e 
Transplantação de Medula Óssea, Lisboa, Portugal;

Introdução:  20% dos doentes com Mieloma Múltiplo (MM) apresentam -se 
com Insuficiência Renal (IR) ao diagnóstico. Historicamente, pelo estadia-
mento de Durie -Salmon, a IR sempre foi considerada factor de mau prog-
nóstico em MM e, actualmente, o International Staging System (ISS) incorpora 
parcialmente a IR como factor ao considerar a B2 microglobulina marcador 
de prognóstico. No entanto, a introdução de novos agentes, como o bor-
tezomib e os imunomoduladores (talidomida, lenalidomida, etc), além do 
aparecimento de outros factores de prognóstico como a citogenética muda-
ram esse panorama. Pretendeu -se, com este estudo, estudar a importância 
prognóstica da IR à apresentação dos doentes com MM tratados em primeira 
linha com novos agentes terapêuticos. Objectivos: Caracterizar a importância 
prognóstica da IR à apresentação nos doentes com MM tratados com novos 
agentes. Métodos: Estudo retrospectivo de Julho 2004 a Dezembro 2012 
em que foram analisados todos os doentes com MM de novo, tratados em 
primeira linha e que têm caracterização citogenética. IR caracterizada como 
clearance de creatinina < 30mL/min, com ou sem hemodiálise (HD). Todos 
receberam quimioterapia com regimes contendo talidomida, 32 doentes 
(36,4%) ou bortezomib, 56 doentes (63,6%). Utilizou -se o programa SPSS 
20® para análise estatística e técnica FISH para caracterização citogenética. 
Resultados: 174 doentes de novo elegíveis tratados com regimes contendo 
talidomida/bortezomib, 88 dos quais seguiram depois para auto transplante 
de células hematopoiéticas progenitoras (ATPH). Sexo masculino=50% e 
mediana de idades=57 anos (36 -67). Isotipo Ig: G=60,3%; A=23%, IgD = 
2,3%; cadeias leves=13,4%; não -secretor 1%. Clearance/creatinina<30ml/mn 
em 20,1% dos doentes e mediana de B2 -microglobulina=3,9mg/L 
(0,97 -100,8mg/L). ISS (International Staging System): I=39,1%; II=28,7% e 
III=32,2%. ratio cadeias leves livres (rCLL) anormal em 55,7% dos doentes. 
Citogenética de alto risco 35,1%. A mediana de sobrevivência global (SG) 
foi de 83 meses. Mediana de follow -up = 30 meses. Numa análise univa-
riada, há diferença estatisticamente significativa entre a SG dos doentes 
com IR (mediana 40 meses) e sem IR (mediana 83 meses), p=0,004. No 
entanto, num modelo multivariável de Cox, a IR não aumenta a mortalidade 
quando ajustada para o estadiamento ISS e a existência de citogenética 
de alto risco. Conclusão: A IR não é factor prognóstico em doentes com 
MM tratados em primeira linha com novos agentes.

 CO -QU002

PROTEÓMICA: UM CAMINHO PROMISSOR NA DIÁLISE PERITONEAL.

Rita Magriço (1); Hugo Miguel Santos (2); Fernando Teixeira E Costa (1); José Eduardo 
Araújo (2); Aura Ramos (1); José Luís Capelo (2);

(1) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;
(2)  Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, BIOSCOPE 

Research Group, REQUIMTE, Departamento de Química, Caparica, Portugal;

A necessidade de esclarecer os mecanismos que levam à falência da membrana 
peritoneal, as diferenças moleculares entre diferentes tipos de transportadores, 
entre doentes com diferentes patologias ou antes e durante uma peritonite, 
entre outros, tornam a análise do efluente do dialisado peritoneal por pro-
teómica numa técnica extremamente atractiva. Efectuámos um estudo trans-
versal, com análise de um grupo de doentes em DP na nossa Unidade e 
apresentamos os dados preliminares. Descrevemos a análise por proteómica 
do efluente do dialisado peritoneal de quatro doentes. À data da análise, os 
doentes tinham entre 33 e 68 anos e estavam em diálise peritoneal desde 
há tempo variável (entre 3 e 52 meses). Todos eram hipertensos, nenhum 
era diabético e três tinham dislipidémia. Todos estavam sob Diálise Peritoneal 
Automática (APD). Dos doentes analisados, um era baixo transportador, um 
era médio -baixo e dois eram médio -altos. Um doente não tinha diurese residual 
e os restantes tinham uma Taxa de Filtração Glomerular Estimada (eTFG), 

entre 3.22 e 13.78 mL/min. Um doente tinha Kt/V de 1.18 e os restantes entre 
2.54 e 2.9. Os quatro doentes tinham, à data da análise, valores de cálcio e 
fósforo controlados, além de hiperparatiroidismo secundário, na maioria dos 
casos sob medicação específica. Os dados foram colhidos de modo uniforme, 
durante a realização de Teste de Equilíbrio Peritoneal. O teor de proteína total 
nas amostras de líquido peritoneal foi determinado pelo ensaio de Bradford 
(P01: 0.9±0.1 mg/mL; P07: 1.6±0.1 mg/mL; P08 0.66±0.04 mg/mL; P09: 0.54±0.03 
mg/mL). As proteínas presentes no efluente de diálise peritoneal foram sepa-
radas por eletroforese bidimensional (2D -SDS -PAGE) onde a primeira dimensão 
corresponde à separação das proteínas de acordo com o seu ponto isoelétrico 
e na segunda dimensão a separação é feita pela massa relativa das proteínas, 
obtendo -se um mapa de proteínas para cada um dos pacientes. As proteínas 
separadas por 2D foram analisadas por MALDI -TOF/TOF MS. Foram identificados 
um total de 51 spots. Após a identificação das proteínas, foi efectuada uma 
análise integrada com Cytoscape (v2.8.3) de modo a determinar em que vias 
biológicas intervêm as proteínas identificadas. Esta análise revelou: (i) a 
resposta inflamatória aguda, (ii) de resposta ao estresse, (iii) A resposta ao 
estímulo, (iv) a regulação de processos do sistema imunológico e (v) efluxo 
de fosfolipídios. Adicionalmente foram identificadas proteínas como a Fetuína 
A, que está envolvida nos mecanismos de calcificação vascular, a proteína 
AMBP (não reconhecida como marcador de risco cardiovascular). Identificaram-
-se ainda a Transtirretina e o Retinol -binding protein 4 (RET4). Este, o RET4, 
é uma adipocina que parece contribuir para a insulino -resistência. Assim, a 
identificação destes novos biomarcadores poderá eventualmente contribuir 
para uma melhor avaliação do risco cardiovascular desta população.

 CO -QU003

SINDROME NEFRÓTICO IDIOPÁTICO MULTIRECIDIVANTE E 

CORTICODEPENDENTE: TRATAMENTO IMUNOSSUPRESSOR ORIENTADO 

PELA HISTOLOGIA RENAL?

Ana Pinho (1); Sofia Aires (3); Liliana Rocha (2); Teresa Costa (2); Sameiro Faria (2); 
Paula Matos (2); Conceição Mota (2);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Porto, Nefrologia Pediátrica, Porto, Portugal;
(3) Hospital de São Teotónio -Viseu, Pediatria, Viseu, Portugal;

Introdução: O síndrome nefrótico (SN) é a entidade clínica nefrológica mais 
prevalente nas crianças, sendo 90% idiopático e 80 -90% corticossensível. 
Cerca de 40% dos casos de SN corticossensível são multirecidivantes ou 
corticodependentes, desconhecendo -se até à data a melhor terapêutica pou-
padora de corticoides. Deste modo, a avaliação da eficácia dos imunossu-
pressores nestes casos constitui uma das recomendações de investigação das 
orientações europeias (KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephristis, 
Junho 2012). Objetivo: Avaliar a utilidade da biópsia renal (BR) na eficácia do 
tratamento das crianças com síndrome nefrótico idiopático multirecidivante e 
corticodependente. Métodos: Estudo retrospetivo e unicêntrico que incluiu a 
avaliação de todas as crianças com síndrome nefrótico idiopático atualmente 
seguidas em consulta de Nefrologia Pediátrica. Aplicaram -se as classificações 
segundo as definições das orientações europeias supra -citadas, tendo -se 
estudado os casos de SN idiopático multirecidivante e corticodependente. 
Através dos registos médicos, foram recolhidos todos os dados relativos ao 
diagnóstico, tratamento, recaídas, estado clínico presente e tratamento atual. 
Foi realizada análise descritiva em SPSS e de acordo com a distribuição das 
variáveis, foram apresentadas medianas associadas ao intervalo interquartis. 
Da análise, foram excluídas as crianças com idade <1ano e uma criança por 
incumprimento terapêutico documentado. Resultados: Dos 83 casos de SN 
idiopático seguidos, 68 crianças apresentam SN corticossensível. Destes, 31 
(24 rapazes e 7 raparigas) correspondem a SN multirecidivante e corticode-
pendente, com idade de 2,7 (2,3 -4,5) anos e com um tempo de seguimento 
em consulta de 4,3 (2,7 -10,3) anos. Catorze doentes deste subgrupo foram 
submetidos a BR na sequência de ausência de resposta estável ao tratamento 
com ciclofosfamida (CYC) e/ou agravamento da função renal nos episódios 
de recaída. O tempo decorrido entre o diagnóstico e a BR foi de 30,3 (6,2-
-79,0) meses. Observaram -se glomérulos opticamente normais com escassas 
lesões mesangioproliferativas em 10 BR estudadas. Em seis casos, a histologia 
revelou adicionalmente depósitos de IgM(MAIS), num caso depósitos de 
C1q(MAIS), noutro depósitos de IgM, C1q(MAIS) e C3(MAIS) e em dois casos 
a imunofluorescência foi inconclusiva. Nove destes casos já haviam realizado 
pelo menos um curso de CYC anteriormente à BR, tendo, na sequência, iniciado 
micofenolato de mofetil (MMF). A CYC foi introduzida após a BR no único 
caso em que não havia sido iniciada previamente. Nos doentes com depósitos 
de IgM(MAIS), foi necessário adicionar a ciclosporina (CsA), à semelhança dos 
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casos de nefropatia de IgM corticorresistente. As restantes quatro BR analisadas 
demonstraram glomérulos opticamente normais, sem outras lesões e com 
imunofluorescência negativa. Em três destes doentes e dada a ausência de 
resposta ao curso anterior de CYC, foi iniciada a CsA. Apenas num destes 
casos, foi necessário o tratamento com tacrolimus, após tentativa também 
falhada com MMF. Após a realização da BR e com a adequação do tratamento, 
observou -se que o número de recidivas diminuiu, com períodos de remissão 
clínica mais prolongados. Deste modo, encontram -se atualmente 30 crianças 
em remissão há 4,9 (3,0 -9,1) meses, com função renal estável. Nove crianças 
encontram -se sem tratamento imunossupressor e 21 estão tratadas com pred-
nisolona na dose de 0,18 (0,08 -0,27)mg/Kg. Verificou -se que os doentes que 
realizaram BR encontram -se em remissão há 7,3 (3,8 -9,2) meses, com baixas 
doses de prednisolona (0,18 (0,09 -0,23)mg/Kg). Conclusões: Este estudo mos-
trou que a maior parte das crianças com SN idiopático multirecidivante e 
corticodepente mantém -se em remissão com baixas doses de corticoide, com 
uso de terapêutica poupadora. O estudo realizado sugere que a BR é útil na 
orientação terapêutica destes fármacos, sobretudo após o insucesso da CYC. 
Estudos prospetivos são recomendados para reforçar a consistência e a evi-
dência destes resultados.
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A NOVEL MUTATION, OUTSIDE OF THE CANDIDATE REGIONFOR 

DIAGNOSIS, IN THE INVERTED FORMIN 2 GENE CAN CAUSE FOCAL 

SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS

Maria Sanchez Ares (1); Marina Garcia Vidal (1); Antucho Espinosa Estevez (1); Julio 
Pardo (1); Eduardo Vazquez Martul (1); Xose Manuel Lens Neo (1); Miguel Garcia 
Gonzalez (1);

(1)  Instituto de Investigacion Sanitaria de Santiago de Compostela, Laboratorio de 
Genetica y Biologia del Desarrollo de las Enfermedades Renales, Santiago de 
Compostela, Espanha;

Focal and segmental glomerulosclerosis (FSGS) is a histological pattern 
that has several etiologies, including genetics. The autosomal dominant 
form of FSGS is a heterogenic disease caused by mutations within three 
known genes: a actinin 4 (ACTN4), canonical transient receptor potential 6 
(TRPC6), and the inverted formin 2 (INF2) gene. More recently, INF2 muta-
tions have also been attributed to Charcot%u2013Marie%u2013Tooth 
neuropathy associated with FSGS. Here we performed direct sequencing, 
histological characterization, and functional studies in a cohort of families 
with autosomal dominant FSGS. We detected a novel mutation in exon 6 
of the INF2 gene outside of the exon 2%u20134 candidate region used 
for rapid diagnosis of autosomal dominant FSGS. This new mutation is 
predicted to alter a highly conserved amino -acid residue within the 17th 
a -helix of the diaphanous inhibitory domain of the protein. A longterm 
follow -up of this family indicated that all patients were diagnosed in 
adulthood, as opposed to early childhood, and progression to end -stage 
renal disease was at different times without clinical or electrodiagnostic 
evidence of neuropathy.Thus, this novel mutation in INF2 linked to non 
syndromic FSGS indicates the necessity for full gene sequencing if no 
mutation is found in the current rapid -screen region of the gene.

 CO -QU005

INSUFICIÊNCIA RENAL NÃO É FACTOR DE PROGNÓSTICO EM DOENTES 

COM MIELOMA MÚLTIPLO SUBMETIDOS A AUTO -TRANSPLANTE DE 

PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS

Sofia Silva (1); Manuel Neves (1); Helena Martins (1); Graça Esteves (1); Carlos Martins 
(1); Maria João Costa (1); Sara Valle (1); Conceição Lopes (1); João Raposo (1); Maria Lurdes 
Guerra (1); Fernanda Lourenço (1); Raul Moreno (1); Blanca Polo (1); Eduardo Espada (1); 
Daniela Alves (1); Ana Alho (1); Ana Rita Ferreira (1); Inês Conde (1); Isabel Pereira (1); 
Susana Mendes (1); João Lacerda (1); H. Proença (1); José Alves Do Carmo (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte  -Hospital Santa Maria, Serviço de Hematologia e 
Transplantação de Medula Óssea, Lisboa, Portugal;

Introdução: Mieloma Múltiplo (MM) é caracterizado pela presença de uma 
imunoglobulina monoclonal sérica e/ou urinária produzida por células plas-
máticas malignas que afecta vários orgãos, entre os quais o rim, tendo cerca 
de 20% dos doentes insuficiência renal (IR) aguda à apresentação. Pretendeu-
-se, com este estudo, estudar a importância prognóstica da IR à apresentação 

dos doentes com MM submetidos a auto -transplante de progenitores hema-
topoiéticos (ATPH) em primeira linha. Objectivos: Caracterizar a importância 
prognóstica da IR à apresentação nos doentes com MM submetidos a ATPH 
em primeira linha. Métodos: Estudo retrospectivo de Julho 2004 a Dezembro 
2012. IR caracterizada como clearance de creatinina < 30mL/min, com ou sem 
hemodiálise (HD). Todos receberam quimioterapia com regimes contendo 
talidomida, 32 doentes (36,4%) ou bortezomib, 56 doentes (63,6%). Utilizou-
-se o programa SPSS 20® para análise estatística e técnica FISH para carac-
terização citogenética. Resultados: 102 doentes de novo elegíveis para MAD 
tratados com regimes contendo talidomida/bortezomib. Destes, foram anali-
sados os 88 doentes com caracterização citogenética. Sexo masculino=52,3% 
e mediana de idades=57 anos (36 67). Isotipo Ig: G=60,2%; A=15,9%, IgD 
= 4,5%; cadeias leves=19%; não -secretor 1%. Clearance/creatinina<30ml/mn 
em 20,9% dos doentes e mediana de B2 -microglobulina=3,92mg/L 
(1,06 -100,8mg/L). ISS (International Staging System): I=39,8%; II=22,7% e 
III=37,5%. Ratio cadeias leves livres (rCLL) anormal em 69,3% dos doentes. 
Citogenética de alto risco 33%. Mediana de follow -up = 31,5 meses. A mediana 
de sobrevivência global (SG) não foi atingida, com 67% dos doentes vivos 
ao fim de 5 anos, Não se verificou diferença entre a SG dos doentes com IR 
(mediana 69 meses) e sem IR (mediana não atingida) (p=0,114). Num modelo 
de Cox, a IR não aumenta a mortalidade quando ajustada para o estadiamento 
International Staging System e a existência de citogenética de alto risco. 
Conclusão: A IR não é factor de prognóstico em doentes com MM submetidos 
a ATPH em primeira linha, não devendo ser critério de exclusão para ATPH.

 CO -QU006

DETERMINATION OF THE RENAL THRESHOLD FOR GLUCOSE EXCRETION IN 

FAMILIAL RENAL GLUCOSURIC PATIENTS

Inês Aires (1); David Polidori (3); Ana Santos (1); Ana Cunha (4); Carlos Simões (5); 
Aníbal Ferreira (1); José Rueff (2); Fernando Nolasco (1); Joaquim Calado (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Department of Nephrology, Lisbon, Portugal;
(2)  NOVA Medical School, New University of Lisbon, Department of genetics, Lisbon, 

Portugal;
(3) Janssen Research and Development, LLC, San Diego, Estados Unidos;
(4) Hospital Curry Cabral, Nutrition, Lisbon, Portugal;
(5) Hospital Curry Cabral, Department of Clinical Pathology, Lisbon, Portugal;

The relationship between plasma glucose and renal glucose filtration, 
reabsorption and excretion is usually described as a threshold type. Recently, 
a simple method to estimate the renal threshold for glucose excretion 
(RTG), using serial blood glucose sampling and urinary glucose collection 
in a standardized Mixed Meal Tolerance Test (MMTT) was validated for 
SGLT2 pharmacological inhibition in patients with diabetes mellitus type 
2 (T2DM).We have utilized this method to determine RTG in a small cohort 
of Familial Renal Glucosuria (FRG) patients. Five female patients (aged 31 
to 61 years) were included in the study. One was diabetic and in 4 we 
were able to identify SGLT2 mutations (including the T2DM patient). Plasma 
glucose and urinary glucose excretion were measured and used to calculate 
RTG. Twenty -four hour urinary glucose excretion (24hUGE) ranged from 
0.95 to 70.4 g/1.73m2/d. All patients displayed an abnormally low RTG, 
the lowest being 43 mg/dl (patient with an 24hUGE of 70.4 g/1.73m2/d) 
and the highest 124.6 mg/dl (for the diabetic patient with an 24hUGE of 
26 g/1.73m2/d). There was no correlation between 24hUGE and RTG in 
these subjects, due to the amount of 24hUGE depending on plasma glucose 
and glomerular filtration rate in addition to renal reabsorptive capacity. 
Determining RTG provides a better characterization of the pathogenicity 
of mutations and, as such, serves a more appropriate measure for the 
study of genotype/phenotype correlations in FRG.

 Abstract N° CO -QU007

MAGNÉSIO SÉRICO E INFLAMAÇÃO EM DOENTES COM LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO

Liliana Cunha (1); Gisela Marcelino (2); Marta Amaral (1); José Alves (1);
(1) Hospital Prof. Dr. Fernando Fonsca, Serviço de Medicina IV, Amadora, Lisboa, Portugal;
(2) Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, Psychiatrie, Préfargier, COUNTRY_CH;
(3) Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, Serviço de Nefrologia, Amadora, Lisboa, Portugal;

Introdução: Estudos recentes suportam uma relação entre inflamação e 
défice de magnésio, apesar de os mecanismos envolvidos não estarem 
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totalmente esclarecidos. Os níveis séricos de magnésio (Mg) estão inver-
samente associados à concentração de proteína C reativa de alta sensibi-
lidade (hsPCR), um importante marcador de inflamação fortemente asso-
ciado ao risco cardiovascular. O objectivo desde trabalho é estabelecer 
uma relação entre os níveis séricos de Mg e o grau de inflamação em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES). Métodos: Estudo transversal 
e retrospetivo, através da pesquisa de avaliações laboratoriais de doentes 
com LES, seguidos desde 2012 numa unidade de doenças imunomediadas. 
Foram recolhidos dados demográficos, clínicos como comorbilidades meta-
bólicas (hipertensão arterial (HTA) e diabetes mellitus (DM)) e valores 
laboratoriais séricos de: Mg, hsPCR, velocidade de sedimentação (VS) e 
análise sumaria de urina. Foi definido como hipomagnesémia valor sérico 
<1,8mg/dL. Os dados foram divididos por grupos de acordo com os níveis 
Mg (<1,5mg/dL; 1,5 -1,7mg/dL; 1,8 2mg/dL; >2mg/dL) e também por comor-
bilidades (LES; LES HTA; LES DM; LES HTA DM). Utilizou -se a correlação 
de Spearman para a avaliação da correlação entre níveis séricos Mg e as 
variáveis referidas. As comparações foram efetuadas com Kruskal -Wallis 
para variáveis contínuas não paramétricas e ANOVA para variáveis contínuas 
paramétricas. Resultados: Dos 102 doentes da nossa amostra (94% sexo 
feminino, idade entre 21 e 86 anos, 21 tinham hipomagnesémia e destes, 
10 não tinham comorbilidades associadas. 32% tinham HTA, 9% DM e 6% 
HTA e DM. De acordo com os níveis de Mg, 4 tinham Mg <1,5mg/dL, 17 
Mg 1,5 -1,7mg/dL, 53 Mg 1,8 -2mg/dL e 28 Mg >2mg/dL. Os valores de Mg 
correlacionaram -se com a comorbilidade crescente (Correlações de Spearman 
 -0,26, p<0,01), sendo mais baixos (p<0,05) em doentes com LES HTA DM 
versus LES sem comorbilidades (mediana (Q1 -Q3), 1,9 (1,8 %u2013 2,1) 
versus 1,6 (1,4 %u2013 1,9, p=0,03). Os valores de Mg não se correlacio-
naram com idade, PCR, VS ou análise sumaria da urina. Parece existir uma 
tendência no sentido de níveis mais baixos de Mg corresponderam a VS 
e PCR mais elevadas (p=0,71, p=0,23 respetivamente). Os doentes com 
níveis mais baixos de Mg têm mais leucocitúria (p<0,05). Conclusão: Doentes 
com LES e comorbilidades metabólicas apresentaram valores Mg mais 
baixos. Parece existir uma tendência na associação entre hipomagnesémia 
e inflamação neste grupo de doentes. Níveis séricos mais baixos de Mg 
associam -se de forma significativa a mais leucocitúria o que pode sugerir 
maior atividade da doença. A inclusão de maior número de doentes num 
estudo prospetivo poderá confirmar estes dados preliminares.

 CO -QU008

AN UNUSUAL CASE OF A “RECENT” NEPHROPATHY: 

THE C3 GLOMERULONEPHRITIS

Ana Pinho (1); Conceição Mota (2);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Porto, Nefrologia Pediátrica, Porto, Portugal;

Introduction: Severe crescentic glomerulonephritis (GN), in the absence 
of significant mesangial or membranoproliferative features, is typically 
seen in anti -GBM GN or ANCA -associated pauci -immune GN, and presented 
with rapidly renal impairment. A unique case of rapidly progressive C3 
GN due to severe crescentic and necrotizing glomerulonephritis associ-
ated with a novel complement factor H mutation was recently described. 
Herein, we report a case of a C3 GN diagnosed in a child with severe 
crescentic pattern, presented with asymptomatic hematoproteinuria in 
the absence of renal insufficiency. Case Report: A 12 -year -old previously 
healthy caucasian girl presented with asymptomatic macroscopic hema-
turia lasting for 7 days. She denied previous infections or constitutional 
symptoms. Her physical examination was unremarkable, with preserved 
diuresis and no hypertension. Initial laboratory evaluation showed normal 
hemogram, serum proteins and albumin (4.0 g/dl), renal (Cr 0.66 mg/
dl) and lipid profile. Urinalysis revealed uPCR of 3580 mg/g, with active 
urinary sediment (urine erythrocytes >50/HCF and urine leukocytes 25 -50/
HCF). Additional workout revealed a decreased serum C3 (50.6 mg/dl), 
normal C4 (26.4 mg/dl), a negative immunologic study (anti -DNA, ANA, 
ANCA and anti -GMB), and a negative infectious study. Performed renal 
biopsy showed cellular crescent formation on 80% of glomeruli, and 
given strong 3 staining for C3 in the mesangium along capillary wall, 
without immunoglobulin staining on immunofluorescence studies, fall 
under the umbrella of C3 GN, that was confirmed on electron microscopy. 
Due to the severe crescentic lesions on the kidney biopsy, the patient 
initially was treated with bolus intravenous steroids for 3 days. Then, 
was switched to oral prednisolone therapy associated with cyclophos-
phamide. When the dose of prednisolone was tapered down to 20 mg 

every other day, soon after the 3th pulse of i.v. cyclophosphamide, she 
had an episode of macroscopic hematuria associated to slight increase 
urinary protein, which was successfully treated with elevation of steroid 
doses. Meanwhile, the patient was kept stable tapering down predniso-
lone to 15mg every other day associated with mycophenolate mofetil. 
Eight months after initiation of treatment, patient maintains normal renal 
function (Cr 0.4 mg/dL), with slight hematoproteinuria (urine erythrocytes 
25 -50/HCF and uPCR 960 mg/g). The serum factor H was normal (99.4mg/
dl). C3 nephritic factor and genetic analyses are still in course. Conclu-

sions: The morphologic pattern of severe injury like severe crescentic 
GN is extremely unusual in C3 GN, and to our knowledge this is the first 
child case report with an asymptomatic hematoproteinuria. Based on 
these reports, we hypothesize that some of the cases currently labeled 
as pauci -immune crescentic GN may result from an alternative pathway 
dysfunction. This factor, in association with an ephemeral control of the 
disease process with standard imunossupression, further warrants an 
in -depth evaluation of mutations in or autoantibodies to complement-
-regulating proteins.

 CO -QU009

CATEGORIZATION OF THE DIABETIC NEPHROPATHY BY TERVAERT 

CLASSIFICATION IN CLINICAL SETTING

Ana Pinho (1); Filipa Moreno (2); Renata Dias (2); Ramon Vizcaino (2);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Porto, Anatomia Patológica, Porto, Portugal;

Introduction and Aims: Nephropathy of diabetic patients can be diverse, 
occurring concomitantly with other primary glomerulopathies or vascular 
nephropathies. Therefore, challenges remain in the diagnosis of diabetic 
nephropathy (DN). Our aim was to assess the diagnostic reliability and 
prognostic value of the Terveaert DN classification in clinical setting. 
Methods: A single -centre study in a tertiary referral center for renal 
pathology was retrospectively conducted. All patients submitted to renal 
biopsy (RB) between 2008 -2012 were evaluated. RB were revised by three 
pathologists (1 senior reader: >10 years. of experience; 1 intermediate 
reader: 3 years. of experience; and 1 junior reader: first year of practice) 
according to a low clinical threshold for DN. They categorized DN, blinded 
for inter -observer assessment and clinical outcome. Results: Among 710 
consecutive cases evaluated, DN was already clearly diagnosed in 27 
patients. After re -analysis according to the Terveaert DN classification, 
the patients diagnosed with DN increased to 30, 24 male and 6 female. 
The age of the patients ranged from 27 to 78 years old (average 59.0 
years old), presented with atypical clinical presentation of renal disease 
and having all type 2 diabetes mellitus. Respective RB demonstrated 22 
pure DN and 8 DN coexisting with other types of pathology (mixed DN). 
The mixed DN forms were associated to IgA nephropathy (3 cases), 
transplant glomerulopathy (2 cases), light chain disease (1 case), amyloi-
dosis (1 case) or HIV -Associated Nephropathy (1 case). As it was previously 
reported, the inter -observer reproducibility for Terveaert classification 
was good (K = 0.82). The estimated 5 -year renal survival rate was 88.9% 
in Classes II, 54.5% in Class III, and 33.3% in Class IV (p=0.026). Con-

clusions: These findings corroborate the results from research centers: 
in fact, Tervaert classification seems to be user friendly and accurate in 
DN diagnosis. By attracting more attention to early lesions, it seems to 
contribute to increase diagnosis, which associated with its prognostic 
value, could be an important guide for future therapy decisions about 
DN. Future studies are therefore recommended, in order to development 
this clinically useful classification system.

 CO -QU010

HIPEROXALURIA PRIMÁRIA TIPO 1 EM TRÊS MULHERES JOVENS 

COM DOENÇA RENAL TERMINAL

Rita Leal (1); Tânia Santos (1); Ana Galvão (1); Mario Campos (1);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

A hiperoxalúria primária tipo 1 é uma doença autossómica recessiva rara 
que resulta de um defeito enzimático hepático da enzima alanina:glioxilato 
aminotransferase que leva ao excesso de produção de oxalato com 
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deposição de oxalato de cálcio em vários órgãos. O rim é o primeiro 
órgão a ser afectado já que o excesso de oxalato excretado resulta em 
supersaturação de oxalato de cálcio urinário com formação de cristais, 
urolitíase e nefrocalcinose. Frequentemente o diagnóstico de hiperoxalúria 
primária é feito quando os doentes já apresentam doença renal terminal 
e apenas 30% dos casos são diagnosticados precocemente. Uma das 
justificações para o diagnóstico tardio deve -se ao facto da hiperoxalúria 
primária ser uma doença muito rara (prevalência 1 -3/1000000) com reco-
nhecimento tardio bem como por se manifestar com sintomas iniciais 
inespecíficos e muitas vezes desvalorizados. Por outro lado, o estudo 
metabólico não é feito rotineiramente em doentes com sintomas recor-
rentes do trato urinário e as técnicas diagnósticas como o doseamento 
de oxalato no plasma e urina e o estudo genético serem pouco habituais 
e por vezes mal interpretados. O único tratamento bem sucedido da 
hiperoxalúria primária é o transplante hepático ou duplo fígado -rim quando 
já existe doença renal terminal porque colmata o defeito enzimático 
hepático base e a função renal deteriorada. Reportamos três casos de 
hiperoxalúria primária tipo 1 em mulheres jovens que já apresentavam 
doença renal terminal com necessidade de terapêutica de substituição 
da função renal. Apesar de em todos os casos o diagnóstico ter sido 
tardio, o timing do diagnóstico foi diferente para cada doente e teve 
repercussões no prognóstico. A primeira doente a ser diagnosticada 
iniciou os sintomas de neforcalcinose e litíase renal em idade adulta e 
a evolução para doença renal crónica foi muito rápida. Já tinha sido 
submetida a transplante renal com falência precoce do enxerto e à data 
do diagnóstico apresentava oxalose sistémica tendo falecido 1 mês depois. 
O segundo caso, cujos sintomas tiveram início em infância, foi diagnos-
ticado numa fase menos avançada da doença, no entanto, o primeiro 
estudo genético para exclusão de hiperoxalúria primária tipo 1 foi falso 
negativo o que representou um atraso importante para o início da tera-
pêutica. Por fim a terceira doente, também com litíase recorrente desde 
a infância, foi a doente na qual o diagnóstico foi feito mais precocemente 
e que por isso poderá apresentar melhor prognóstico. As duas doentes 
aguardam transplante duplo fígado -rim. Tratando -se de uma doença tão 
rara, o diagnóstico de hiperoxalúria primária depende de uma forte 
suspeita clínica. Em doentes com história de nefrocalcinose e/ou litíase 
recorrente com progressão para doença renal crónica, o diagnóstico de 
hiperoxalúria primária deve ser excluído, principalmente antes de se 
colocar a hipótese de transplantação renal.

 CO -QU011

ACIDOSE LÁCTICA ASSOCIADA À METFORMINA: QUAIS OS MELHORES 

PREDITORES DE OUTCOME

Sofia Santos (1); Andreia Campos (1); Jorge Malheiro (1); Ana Rocha (1); João Pimentel 
(1); Josefina Santos (1); António Cabrita (1);

(1) Hospital Santo António, CHP, Serviço Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A acidose láctica associada à metformina (ALAM), apesar de 
rara, apresenta prognóstico desfavorável. Assim, é fundamental a validação 
de variáveis preditoras de outcome para uma correta estratificação da 
gravidade dos doentes à admissão hospitalar. Métodos: Análise retros-
pectiva de 35 doentes internados com o diagnóstico de acidose láctica à 
metformina, entre 2008 e 2013. Os doentes foram divididos em dois grupos 
de acordo com o outcome: grupo com e grupo sem necessidade de suporte 
intensivo (definido como necessidade de diálise em meio intensivo, sob 
suporte ventilatório e aminérgico). As caraterísticas demográficas, variáveis 
clínicas e dados analíticos são apresentadas como frequências ou medianas. 
Comparação entre os dois grupos definidos (SUPORTE versus S_SUPORTE) 
foi realizado através do teste chi -quadrado para variáveis categóricas e o 
teste de Mann -Whitney para variáveis contínuas. Um modelo multivariado 
de regressão Cox foi criado para explorar possíveis preditores do outcome 
(variáveis incluídas: diarreia/vómitos, dose de metformina, sexo, idade, 
albumina, diuréticos, creatinina prévia). As variáveis gasimétricas determi-
nantes da gravidade da lactoacidemia (pH, bicarbonatos, lactatos e gap 
aniónico) foram analisados, separadamente, por curvas ROC permitindo a 
deteção dos valores ótimos para predição do outcome. Resultados: Dos 
35 doentes analisados, 2 faleceram e 1 manteve necessidade de terapêutica 
de substituição de função renal (este apresentava 1,50 mg/dL de creatinina 
basal); todos os restantes recuperaram função renal. De referir ainda que 
apenas 4 doentes não foram submetidos a nenhuma técnica dialítica. A 
tabela 1 mostra as características da população e a comparação dos dois 
subgrupos definidos.

Tabela 1

Total 

N=35 

S_suporte 

N=22 

Suporte 

N=13 
P 

Idade (anos), mediana 74.7 77.0 73.0 0.048 

Sexo feminino (%) 74.3% 77.3% 69.2% 0.698 

Desidratação (%) 80% 81.8% 76.9% 1.0 

Diuréticos (%) 80% 86.4% 69.2% 0.383 

AINEs (%) 20% 18.2% 23.1% 1.0 

Doença cardíaca (%) 57.1% 63.6% 46.2% 0.313 

Diarreia/Vómitos (%) 68.6% 77.3% 53.8% 0.149 

Disfunção hepática (%) 5.7% 0 15.4% 0.131 

Insuficiência respiratória (%) 60% 40.9% 92.3% 0.004 

Choque séptico (%) 51.4% 22.7% 100% <0.001 

Insulina (%) 14.3% 9.1% 23.1% 0,337 

Outros ADO (%) 71.4% 72.7% 69.2% 0.825 

Dose Metformina (mg), mediana 2000 2000 2000 0.121 

HbA1c (%), mediana 7.1 7.0 7.2 0.302 

Creatinina prévia (mg/dL), mediana 1.09 1.10 0.95 0.338 

Creatinina admissão (mg/dL), mediana 6.19 6.45 5.00 0.838 

Creatinina alta (mg/dL), mediana 1.52 1.53 1.44 0.601 
 

Na regressão Cox multivariada apenas a albumina sérica à admissão 
mostrou ser um preditor independente para necessidade de suporte (OR 
1.72 por cada redução de 1g/dL; P=0.030). Das variáveis gasimétricas 
avaliadas, pH, bicarbonato sérico e lactatos foram preditores significativos 
de outcome (todos com P<0.01). Um pH de 7.11 ou bicarbonato sérico de 
7.2 mmol/L mostraram elevada sensibilidade para previsão do outcome 
(Sensibilidade=92.3%; Especificidade=68.2%). Pelo contrário, um valor 
de lactatos de 12.7 mmol/L mostrou ter razoável especificidade (Especi-
ficidade = 77.3% e Sensibilidade = 61.5%) para essa mesma previsão. 
Discussão: Dos fatores de risco e dos dados analíticos analisados, apenas 
a albumina mostrou ser um preditor significativo para necessidade de 
suporte, o que poderá estar relacionado com desnutrição/caquexia dos 
doentes ou mais frequentemente com a presença concomitante de infeção 
à admissão. As variáveis gasimétricas foram naturalmente preditoras da 
necessidade de suporte intensivo. Ainda assim, encontramos valores cut-
-off que demonstraram elevada sensibilidade (pH e bicarbonato) e razoável 
especificidade (lactatos) para esta mesma previsão. Estes dados, de uma 
forma prática e objetiva, podem ajudar na difícil decisão da gestão tera-
pêutica perante um doente com ALAM.

 CO -QU012

HEMODIÁLISE NOCTURNA: A REALIDADE DE UM CENTRO

Isabel Mesquita (1); Ana Vila Lobos (1); Helena Viana (1); Aura Ramos (1); Francisco 
Remédio (1);

(1) Diaverum, Unidade de Entrecampos, Lisboa, Portugal;

Introdução: A Hemodiálise Nocturna (HDN) iniciou -se na nossa clinica 
em 1983 sendo pioneira desta modalidade em Portugal. Ainda hoje 
pouco se sabe sobre o fluxo de doentes (dtes) nos programas HDN. 
Este estudo pretendeu abordar essa lacuna no conhecimento. Métodos: 

estudo descritivo de desenho retrospectivo que incluiu 51 doentes em 
programa de HDN da clínica entre 1995 e final de 2011 (17 anos). Resul-

tados: Os dtes realizaram 3 sessões semanais com duração de 6h/sessão 
e permaneceram na técnica por um período médio de 59,5 ± 73 meses. 
Mantiveram -se na modalidade em média 9 dtes/ano. A saída e entrada 
anual de dtes no programa foi em média de 2. Quarenta e um dtes 
abandonaram a técnica: transplante renal em 24 (47%) com um tempo 
médio de permanência de 37,4 ± 46,4 meses, HD diurna em 8 dtes, 
dialise peritoneal em 3 dtes, com tempos médios de permanência de 
85,3 5 ± 93 meses e 59,7 ± 79,7 meses, respectivamente. Dos dtes que 
transitaram para HD diurna 1 passou a fazê -la no domicílio e 2 em 
regime hospitalar. Durante todo o período em análise faleceram 6 dtes 
(9,8%). A probabilidade de permanência na técnica foi de 30% aos 5 
anos e a sobrevida aos 20 anos foi de 65% nos dtes que se mantiveram 
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em HDN. Conclusão: A HDN está associada a uma sobrevida elevada, 
pese embora haver um viés de selecção resultante do perfil dos dtes 
que optam por esta modalidade. A mudança de modalidade dialítica 
ocorreu em apenas em 11 dtes (21,6%) e depois de um longo período 
de permanência em HDN.

 CO -SE013

UMA AUDITORIA DOS DOENTES INTERNADOS NUM HOSPITAL TERCIÁRIO 

QUE INICIARAM HEMODIÁLISE EM 2012

André Fragoso (1); Maria João Nunes Da Silva (2); Maria Fraga (2); Natacha Rodrigues (3); 
Luís Pinheiro (2); José António Lopes (3); Teresa Adragão (4); Patrícia Monteiro (1); Peter 
Lawlor (5); Rui Vitorino (2); António Gomes Da Costa (3);

(1) Hospital de Faro, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Medicina II, Lisboa, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, Lisboa, 

Portugal;
(4)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, 

Lisboa, Portugal;
(5) Fundação Calouste Gulbenkian, Cuidados Paliativos, Lisboa, Portugal;

Introdução: A hemodiálise (HD) é uma técnica de substituição da 
função renal que permite prolongar a sobrevida dos doentes (dts) 
com Doença Renal Crónica (DRC). No entanto, nos dts idosos, a van-
tagem do prolongamento da sobrevida perde -se se a comorbilidade 
é elevada e o Karnosfsky Performance Status (KPS) baixo, sendo o 
tratamento conservador (TC) uma alternativa. Objetivos: Caracterizar 
a população de dts que iniciou HD em internamento num Hospital 
Terciário em 2012, avaliar fatores preditores de mortalidade e identificar 
os dts com indicação para TC da DRC. Métodos: Estudo retrospetivo 
num período de 14±9 meses, com avaliação do KPS, estado de cons-
ciência (EC), índices de Comorbilidades de Charlson (CCI) e Elixhauser 
(ECI) e aplicação de modelos propostos para identificar dts com indi-
cação para TC. Resultados: Dos 185 dts identificados com DRC estadio 
5, todos aceitaram HD, 57% eram homens, 50% diabéticos, 45% com 
idade>75 anos, 51% estavam internados em Medicina e 34% em Nefro-
logia; durante 23 meses ocorreram 64 óbitos (35%), 30 no internamento 
inicial. Em análise univariada a mortalidade correlacionou -se direta-
mente à idade>75 anos (p<0.001), KPS<50 (p<0.001), EC>2(confusão 
mental e demência, p=0.001), ECI>5 (p=0.015), CCI>8 (p=0.050), Insu-
ficiência Cardíaca (IC;p=0.002), doença coronária (p=0.027), disritmia 
(p=0.010), TFGc(CKDepi) (p<0.001). Na Regressão Cox os preditores de 
mortalidade foram a idade>75 anos (HR 3.2; p=0.003), IC (HR1.9; 
p=0.03), CH>8 (HR3.6; p=0.003), EC>2 (HR2.3; p=0.003) e TFG(CKDepi) 
(HR1.08; p<0.001). Com os diferentes modelos, 6 a 13 dts teriam 
eventual indicação para TC mas 3 dts recuperaram função renal. Con-

clusão: A avaliação de índices de comorbilidade revelaram -se úteis 
na predição do risco de morte dos dts que iniciaram HD. Apesar da 
elevada mortalidade, o uso retrospectivo dos critérios para TC iden-
tificaram um número reduzido de dts para TC, mas não excluíram 
situações reversíveis. Em muitos países muitos dts recusam HD, o que 
não é frequente na nossa cultura. É necessário um estudo prospetivo 
que inclua dts da Consulta de Nefrologia para identificar critérios 
sólidos para o TC da DRC.

 CO -SE014

UM OLHAR NOVO SOBRE UM VELHO PROBLEMA: 

RIGIDEZ VASCULAR E SEUS DETERMINANTES

Ana Silva (1); Andre Fragoso (1); Claúdia Silva (2); Nélio Santos (2); Fátima Rato (2); 
Pedro Leão Neves (1);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Algarve, Patologia Clínica, Faro, Portugal;

Vários estudos recentes demonstraram que o aumento da pressão de pulso 
(PP), o aumento da rigidez aórtica e a reflexão precoce das ondas arteriais 
periféricas associam -se de forma independente ao aumento do risco cardio-
vascular. O objectivo do nosso estudo foi avaliar a relação entre a pressão 
de pulso (PP), Augmentation Índex (AI), com os factores não tradicionais de 
risco cardiovascular numa população diabética com doença renal ligeira a 
moderada Foram analisados vários parâmetros laboratoriais entre os quais: 
o metabolismo mineral (fósforo, PTH, FGF23, 1,25 (OH)2D3, magnésio), stress 
oxidativo (manoaldeído) novo marcador da função endotelial (adropina). 
Foram incluídos, 150 diabéticos tipo 2, sendo 64,7 % do género masculino, 
com idade média de 66,9 anos e com filtrado glomerular médio estimado 
de (TGFe) de 49,6 mL/min. Em modelos de regressão logística utilizando -se 
o AI e a PP como variáveis dependentes e como variáveis independente a 
idade, género, TGFe, PTH, fósforo, Vitamina D, FGF23, magnésio, adropina, 
manoaldeído, verificamos que foram factores de risco independente de aumen-
to de AI o: fósforo (OR=2,087, CI 95% 1,810 a 2,870,p=0.048), FGF23 
(OR=1,985, CI 95% 1,721 a 5,467, p= 0,045), magnésio (OR=0,469, CI 95% 
0,352 a 0,758,p=0,032) e adropina (OR=0,556, CI 95% 0,501 a 0,874, p=0,041) 
e de PP aumentado a: idade (OR= 1,112, CI 95% 1,057 a 1,171, p=0,0001), 
FGF23 (OR=1,002, CI 95% 1,000 a 1,212, p= 0,027), magnésio (OR=0,727, 
CI 95% 0,498 a 0,853,p=0,007) e adropina (OR=0,810, CI 95% 0,716 a 0,916, 
p=0,001) respectivamente. No nosso estudo o FGF -23, fósforo, magnésio e 
adropina são factores que se associam de forma independente com os 
marcadores precoces da rigidez arterial numa população diabética com doença 
renal ligeira a moderada. Serão necessários novos estudos para avaliar como 
estes novos marcadores da disfunção interagem entre si e o seu papel na 
doença vascular associada a doença renal em diabéticos e não diabéticos.

 CO -SE015

VALOR PREDITIVO DOS PARÂMETROS DE BIOIMPEDÂNCIA NA 

MORTALIDADE E MORBILIDADE DE DOENTES EM HEMODIÁLISE

Rosária Rodrigues (1); Bruno Oliveira (1); Sofia Pedroso (3); José Nunes Azevedo (2); 
Pedro Azevedo (2); João Paulo Oliveira (5); Fátima Silva (3); Francisco Travassos (2); 
Tânia Rodrigues (3); Orlando Pereira (4); Arlindo Azevedo (4); Flora Correia (6);

(1) Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Un. Porto,., Porto, Portugal;
(2) Nordial, Centro Renal, Mirandela, Portugal;
(3) Centro de Hemodiálise Nossa Senhora do Rosário, DaVita, Gondomar, Portugal;
(4) Centro de Hemodiálise, DaVita, Porto, Portugal;
(5) FMC,., Santa Maria da Feira, Portugal;
(6)  Faculdade de Ciência da Nutrição e Alimentação da Un. Porto/Un. de Invest e 

Desenv. de Nefro da FMUP,., Porto, Portugal;

Introdução: A desnutrição proteico -energética (DPE) é uma complicação 
comum nos doentes em hemodiálise (HD) e influencia a sobrevida dos 
doentes. A avaliação nutricional deve fazer parte da avaliação clínica de 
rotina de forma a identificar doentes em risco nutricional e seu precoce 
tratamento. Dentre os métodos utilizados para a avaliação nutricional, a 
bioimpedância (BIA) tem sido amplamente utilizada uma vez que é um 
método não invasivo, prático, reprodutível e relativamente barato, que 
estima, além dos componentes corporais, a distribuição dos fluidos nos 
espaços intra e extracelulares, bem como a qualidade, tamanho e integri-
dade celular. O objetivo deste estudo é avaliar a relação entre os marcadores 
nutricionais determinados por BIA e outros marcadores nutricionais e 
avaliar retrospetivamente o valor prognóstico dos parâmetros da BIA na 
mortalidade e morbilidade dos doentes em HD durante um período de 7 
anos. Material e Métodos: Amostra: o estudo incluiu 301 doentes em HD 
(54,7% homens; 25,9% diabéticos), com uma média de idades de 62,3±13,9 
anos e tempo de HD de 4,8±4,5 anos. A maioria dos doentes realizava 
HD de alto fluxo (72,1%), 3 vezes por semana, por FAV (88,4%), com um 
tempo médio semanal de 11,5±1,1 horas/semana. Parâmetros de avaliação 
nutricional no início do estudo: bioimpedância _ BIA, Avaliação Subjectiva 

Figura 1
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Global _ SGA, parâmetros bioquímicos (albumina em g/dl _ alb, creatinina 
em mg/dl _ creat, colesterol total em mg/dl _ colT e proteína C reactiva_ 
PCR em mg/dl), índice de massa corporal _IMC e PNAn. Resultados: Durante 
o período de estudo faleceram 96 doentes (53%), 46 doentes (16,4%) 
foram transplantados, 49 transferidos de clínica (17,5%) e 4 transferidos 
de tratamento (1,4%). A prevalência da DPE, no início do estudo, variou 
de acordo com critério utilizado para o seu diagnóstico (SGA<6: 9,6%; 
alb<4,0 g/dl: 61,8%; alb<3,8 g/dl: 26,9%; alb<3,6 g/dl: 12,6%; ColT<150: 
46,5%; ColT<100:4,3%; IMC<23 kg/m2: 41,9%; BCMI<8: 41,2%; AF<6,4: 30,9%; 
AF<4:7,3% e PNAn<1,2 g/kg/d: 57,5%. O parâmetro da BIA, AF correlacionou-
-se positivamente com a alb (r=0,45; p<0,001), a creat (r=0,34; p<0,001), 
SGA (r=0,54; p<0,001) e com a PNAn (r=0,31;p<0,001); e negativamente 
com a PCR (r= -0,16; p<0,001). O índice de massa celular determinado pela 
BIA (BCMI) correlacionou -se com a alb (r=0,40; p<0,001), creat (r=0,30; 
p<0,001), IMC (r=0,28; p<0,05), SGA (r=0,56; p<0,001) e com PCR (r= -0,12; 
p<0,05). De acordo com a análise de Kaplan -Meier e Mantel -Haenszel o 
BCMI <8 (OR=3,4; p<0,01) e AF<6,4 (OR=3,8; p<0,01) predizem significati-
vamente a mortalidade de doentes em HD. Outros marcadores nutricionais 
bons preditores de mortalidade foram a albumina e o PNAn (Alb<3,8; 
OR=1,9; p<0,05 e PNAn<1,2; OR=2,7; p<0,01). De acordo com a análise de 
regressão de Cox foram selecionados a idade, tempo de diálise, SGA<6, 
PNAn<1,2 e BCMI<8 como potenciais preditores de mortalidade. Durante o 
período de estudo 54 doentes (29,8%) desenvolveram eventos cardiovas-
culares (ECV) durante uma média 33,9 meses (de 4 a 78 meses) de 
seguimento. Quando comparamos o grupo de doentes com e sem registo 
de ECV verificamos que o grupo de doentes com ECV apresentavam valores 
significativamente mais elevados de massa extracelular/massa celular (ECM/
BCM) (1,1±0,28 vs 1,0 0,2; p<0,05). Verificou -se ainda através da análise 
de Mantel -Haenszel que este parâmetro se associa a pior prognóstico 
cardiovascular. Conclusão: A massa celular, ajustada para a altura (BCMI) 
e o AF, avaliados por BIA, revelaram -se bons marcadores nutricionais e 
são potenciais preditores de mortalidade nesta população. Os doentes 
com massa extracelular/massa celular (ECM/BCM) mais elevada, e portanto 
hiperhidratados, apresentam pior prognóstico cardiovascular. Concluímos 
que a BIA constitui uma técnica promissora de avaliação do estado nutri-
cional dos doentes em HD, podendo ser utilizada como indicador de 
prognóstico de mortalidade e morbilidade nos doentes em hemodiálise.

 CO -SE016

COMO O FIM PODE JUSTIFICAR OS MEIOS: RAZÕES PARA UMA 

CONSULTA DE BAIXO CLEARANCE

Anabela Malho Guedes (1); Ana Paula Silva (1); Carlos Gonçalves (2); Sandra Sampaio (1); 
Elsa Morgado (1); Viriato Santos (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Leão Neves (1);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Fresenius Medical Care, Lisboa, Portugal;

Com o aumento da prevalência da doença renal crónica, prevê -se um cres-
cimento insustentável das despesas associadas ao seu tratamento. Tem 
sido advogado o seguimento pré -dialítico por uma equipa multidisciplinar 
mas, dado o seu impacto nos recursos de cuidados de saúde, é imperativo 
avaliar a sua eficácia. O objectivo deste estudo foi comparar o impacto 
clínico e económico da exposição pré -dialítica a cuidados nefrológicos stan-
dard ou a consulta multidisciplinar de baixa depuração. Este estudo consi-
derou doentes incidentes em hemodiálise no nosso hospital, entre 2008 e 
2011. Os custos foram calculados com base no sistema de capitação português 
iniciado em 2008. Foram incluídos, 176 doentes que iniciaram diálise após 
follow -up por Nefrologia superior a 3 meses, 113 seguidos na consulta de 
baixo clearance (CBC) e 63 orientados em consulta de nefrologia geral (CNG). 
Os grupos não apresentavam diferenças demográficas, com seguimento 
médio de 43 meses. Os doentes seguidos em CBC começaram diálise com 
maior eGFR (10,1 vs 8,3 ml/min/1,73m2, p = 0,002), albumina mais elevada 
(3,8 vs 3,5 g/dl, p = 0,020), e PTH mais baixa (549,7 vs 841,1 pg/ml, p = 
0,008); neste grupo, uma maior proporção de pacientes começou diálise 
com um acesso vascular definitivo (85,8% vs 65,5%, p = 0,002). Os parâ-
metros bioquímicos eram comparáveis 6 e 12 meses após início de diálise, 
mas os custos para atingir o mesmo objectivo analítico foram muito menores 
no grupo CBC (3737,7 vs 5087,3 euros, p = 0,005, e 6336,4 vs 8024,6 
euros, p = 0,035, após 6 e 12 meses, respectivamente). Não houve diferenças 
na sobrevivência ou morbilidade entre grupos. A idade mais avançada 
associou -se com maior risco de hospitalização (p = 0,032) e de morte (p < 
0,001); a presença de acesso vascular definitivo correlacionou -se com menor 
risco de hospitalização (p = 0,006) e uma tendência para menor risco de 

morte (p = 0,051). Melhores parâmetros bioquímicos e presença de um 
acesso vascular definitivo à data de início de diálise no grupo seguido na 
CBC, resultam numa importante redução de custos durante o primeiro ano 
de hemodiálise. A CBC ao promover, com maior eficácia, a construção de 
acesso vascular definitivo, determina, indiretamente, uma diminuição da 
morbilidade e de mortalidade, após o início de hemodiálise.

 CO -SE017

EFEITO DA PRESSÃO DE PULSO E DO MAGNÉSIO SÉRICO NA 

SOBREVIVÊNCIA DE DOENTES PREVALENTES EM HEMODIÁLISE

Teresa Jerónimo (2); Anabela Guedes (2); Ana Pimentel (2); André Fragoso (2); Elsa 
Morgado (1); Patrícia Mendes (1); Isilda Bexiga (1); Ana Silva (2); Viriato Santos (2); 
Pedro Neves (2);

(1) Nephrocare, Centro de Hemodiálise de Faro, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal;

A rigidez arterial é a maior determinante da pressão de pulso (PP) e tem 
valor preditivo para a mortalidade cardiovascular. Na nossa população 
existe uma correlação inversa entre magnésio (Mg) e PP. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a relação entre o valor de PP, os níveis de Mg e a 
sobrevida na nossa população em hemodiálise. Foi realizado um estudo 
observacional, que incluiu todos os doentes estáveis de uma clínica de 
hemodiálise. Foram determinadas as pressões arteriais pré e pós hemo-
diálise de dez tratamentos sucessivos, prévios à colheita analítica. A PP 
foi calculada pela subtração dos valores médios da pressão da diastólica 
à pressão sistólica. Na análise estatística utilizou -se estatística descritiva 
e a análise de sobrevivência de Kaplan -Meier. Foram incluídos 162 doentes 
(70 F, 92 M; 19,8% diabéticos), tendo 112 uma PP<75mmHg [grupo I (GI)] 
e 50 uma PP>75mmHg [grupo II (GII)], tendo toda a população valores 
médios de CaxP = 37,4 mg2/dL2, paratormona (PTH) = 442,8 pg/mL, Mg 
= 2,2 mg/dL, Hb 11,3 g/dL e PP = 68,9 mmHg. Cerca de metade dos 
doentes (46,3%) fazia vitamina D, 35,8% estavam medicados com quelantes 
de fósforo com cálcio e 32,7% faziam sevelamero. Num modelo de regressão 
linear múltiplo verificou -se uma correlação inversa entre a PP e os níveis 
de Mg (r =  -0,199; p = 0,012). Foi feita a análise de sobrevivência de 
Kaplan -Meier aos 2 anos verificando -se no GI uma sobrevida de 88,5% e 
no GII de 69,4% (log rank=7,33; p=0,007). Separando toda a população 
em 2 grupos, considerando o valor mediano de Mg (2,155 mg), verificou -se 
que o GI (n=81, Mg<2,155mg) e o GII (n=81, Mg>2,155mg) apresentaram 
uma sobrevida atuarial aos 2 anos de 79% e de 86,4% respetivamente 
(log rank 1,76; p=0,185). Neste estudo, que incluiu 162 doentes em hemo-
diálise, houve uma relação inversa entre os valores de Mg e PP. Verificou -se 
ainda que a elevação da PP influencia a mortalidade aos 2 anos. Relati-
vamente ao Mg houve apenas uma tendência para que valores baixos se 
relacionem com maior mortalidade. Mais estudos com maior follow -up 
deverão ser realizados para melhor esclarecimento da relação destes parâ-
metros (PP e Mg) com a morbilidade e mortalidade dos doentes renais 
crónicos.

 CO -SE018

NA PERSPETIVA SOCIAL, QUAL A MELHOR MODALIDADE TERAPÊUTICA, 

HEMODIÁLISE OU TRANSPLANTE RENAL?

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

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Central, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2)  Universidade Católica Portuguesa, Católica Lisbon School of Business and Econo-

mics, Lisboa, Portugal;
(3) Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa, Portugal;

Objectivos: Como contributo para aumentar a eficiência e racionalizar 
custos, realizou -se uma avaliação económica de duas terapêuticas da 
doença renal crónica estadio 5, transplante (Tx) renal vs hemodiálise 
(HD). Metodologia: No âmbito dum estudo prospectivo com follow -up de 
1 -3 anos, realizou -se uma análise custo -utilidade do Tx renal vs HD na 
perspetiva da sociedade, considerando como horizonte temporal o ciclo 
de vida dos doentes. Incluíram -se os custos da colheita de órgãos, seleção 
dos candidatos a Tx, o próprio Tx, follow -up do dador vivo. Compararam-
-se os custos diretos e alterações da produtividade em HD e Tx. Cada 
transplantado foi o seu controlo em HD. Os custos em HD corresponderam 
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ao ano anterior ao Tx. No tempo 0, avaliou -se a qualidade de vida (QV) 
nos dialisados elegíveis para Tx, e aos 3, 6, 12, 24 e 36 meses nos 
transplantados, utilizando o EQ -5D, um instrumento genérico de medição 
de preferências. Avaliou -se a evolução da QVRS em HD em 82 doentes. 
O impacto do Tx na QV foi aferido pela diferença das medidas da QV 
entre o 2º ano de Tx e a HD. O custo/ano de vida ajustado pela qualidade 
(QALY) foi a principal medida de resultado. Resultados: Colheram -se dados 
sociodemográficos e relativos à doença renal em 386 dialisados. Entre 
2008 -2010, 65 doentes foram transplantados. O custo anual em HD foi 
32.567,57 euro (E), considerado uniforme ao longo do tempo, distribuiu -se 
pelo tratamento dialítico (81%), transportes (6,2%) e perda de produti-
vidade (6%). O custo da colheita em cadáver foi 4.796,17E e em dador 
vivo foi 6.051,30E. O custo por doente no ano de aceitação para Tx foi 
2.845,25E e nos anos seguintes 2.057,16E. O custo de follow -up do dador 
vivo foi 823,29E no 1º ano, diminuindo 50% no 2º e 3º anos. Em média, 
o custo do internamento inicial foi 18.740,74E e o tempo de internamento 
de 34 dias. A incompatibilidade HLA e as comorbilidades determinaram 
o aumento dos custos e a diabetes Mellitus, obesidade e doença poli-
quística do adulto o aumento do tempo de internamento. O custo médio 
do Tx foi 60.210,09E no 1º ano e 12.956,77E nos anos seguintes. O 
internamento inicial foi o principal componente dos custos no 1º ano. Os 
medicamentos representaram 24% dos custos no 1º ano e 50% no 2º e 
3º anos e as consultas e meios de diagnóstico 8 -11% dos custos anuais. 
A QV não variou nos doentes em HD. Após o Tx, o índice de utilidade 
melhorou ao 3º mês e os valores na escala EQ -VAS em todos os tempos 
de observação. As dimensões mais afetadas em HD e Tx foram o mal -estar 
e a ansiedade/depressão. O Tx gera um acréscimo dos custos de 41.541,63E 
e 7,51 QALY, com poupança de custos a partir dos 2 anos e 5 meses. O 
rácio custo -utilidade incremental foi 5,534,46E/QALY; a inclusão dos custos 
da colheita de órgãos para Tx agravou esse rácio em 35%. As análises 
de sensibilidade one way evidenciaram a robustez dos resultados. Con-

clusões: O Tx renal é custo -efetivo comparado com a HD; consequente-
mente, o financiamento deve refletir o valor criado pela intervenção e 
adequar -se à sua procura.

 CO -SE019

RENAL AMYLOIDOSIS IN NORTHERN PORTUGAL: APART FROM ATTR, 

AA STILL DOMINATES

Isabel Tavares (1); Ana Nunes (1); Lucinana Moreira (2); Pedro Rodrigues Pereira (3); 
Ramón Vizcaíno (4); Paulo Pinho Costa (5); Luísa Lobato (6);

(1) Centro Hospitalar São João, Nephrology Department, Porto, Portugal;
(2) National Institute of Health, INSA, Porto, Portugal;
(3) Centro Hospitalar São João, Pathology Department, Porto, Portugal;
(4)  Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto, Pathology Department, Porto, 

Portugal;
(5)  Unit for Multidisciplinary Biomedical Research, UMIB, Instituto de Ciências Biomé-

dicas Abel Salazar, Porto, Portugal;
(6)  Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto, Nephrology Department, Porto, 

Portugal;

The epidemiology of amyloidosis is difficult to define accurately, due to 
diagnostic difficulties and potential selection bias from referral centers. 
Our aim was to determine the epidemiology of systemic amyloidosis in a 
center from Northern Portugal, but not the tertiary referral center for ATTR. 
We conducted a systematic immunohistochemical typing of 111 consecutive 
systemic amyloid cases with native kidney biopsy -proven disease (biopsies 
between 1978 and 2013). Demographic characteristics, underlying disease, 
clinical data and outcome were retrospectively reviewed. Immunohistoche-
mical classification was AA in 61 (55.0%) patients, AL in 23 (20.7%), AFib 
in 9 (8.1%), ATTR in 2 (1.8%), AApoAI in 1 (0.9%), ALys in 1 (0.9%) and 
combined AL and AA in 1 (0.9%). The type of protein was unclassified in 
13 (11.7%) patients. Mean age at diagnosis was 54 years (49.8 for AA, 
62.5 for AL and 57.2 for AFib; AA patients were younger when compared 
with all others, P=0.005). Chronic infections were the most frequent disease 
associated with AA, mainly tuberculosis (21.3%); 1 patient had Muckle -Wells 
syndrome. The higher prevalence of AA remained through the years of this 
study. All AFib patients had the FGA p.Glu545Val mutation. Nephrotic 
syndrome was the most frequent renal manifestation and hypertension 
was present in 43.2% of patients (34.4% for AA, 34.8% for AL and 100% 
for AFib). Seventy two (64.9%) patients required dialysis after a mean time 
from diagnosis of 26.1 months (33.3 for AA, 9.1 for AL and 15.6 for AFib; 
P=0.290). Mean survival after dialysis was 29.6 months (30.9 for AA, 7.1 

for AL and 71.2 for AFib). In the authors experience, outside ATTR referral 
center, AA is the most frequent type of amyloidosis in Portugal. ALECT2 
is missing in our series. Hypertension was a phenotypic marker of AFib 
patients. These patients also presented the best survival after dialysis.

 CO -SE020

MONITORIZAÇÃO DA CONVERSÃO PARA MICOFENOLATO DE MOFETIL 

GENÉRICO NUMA UNIDADE DE TRANSPLANTE RENAL

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

(1) Hospital Garcia de Orta, Nefrologia, Almada, Portugal;
(2) Hospital Garcia de Orta, Patologia Clínica, Almada, Portugal;

Introdução: O micofenolato de mofetil (MMF) é um dos pilares da 
imunossupressão no transplante renal. A sua formulação genérica (MMFg) 
é uma opção mais barata e provavelmente tão eficaz quanto a original 
(MMFo). A área sob a curva de concentração -tempo (AUC0 -12h) de ácido 
micofenólico (AMF) é aceite como o parâmetro farmacocinético com 
melhor correlação com o risco de rejeição aguda. Os autores apresentam 
estudo prospectivo da variabilidade dos níveis de AMF, avaliados pela 
AUC0 -12h, sob MMFo versus MMFg em 14 doentes transplantados renais. 
Material e Métodos: Entre Junho e Julho de 2013 todos os 154 doentes 
seguidos na Unidade de Transplante Renal do Hospital Garcia de Orta 
sob MMFo foram convertidos a MMFg, na dose de 1:1, mantendo sempre 
o mesmo fabricante. Destes, selecionámos 13 doentes com pelo menos 
6 meses de transplante para determinação da AUC0 12h pré e pelo 
menos 3 semanas pós -conversão. Foi ainda avaliado outro doente que 
desenvolveu queixas gastrointestinais após a introdução do MMFg. Foi 
utilizado modelo matemático para a estimativa da AUC0 -12h baseado 
em 3 determinações séricas de AMF: em vale (C0), aos 30 minutos 
(C0.5) e às 2 horas (C2) após a toma, de acordo com a fórmula: 
7.75+6.49C0+0.76C0.5+2.43C2. Os doseamentos foram feitos em plasma 
através de método enzimático. Foram registadas variáveis demográficas, 
terapêutica concomitante, função do enxerto estimada pela fórmula 
MDRD (TFGe), hemoglobina e contagem de leucócitos. Para comparar 
os valores antes e depois da conversão foi utilizado o teste T de student 
para amostras emparelhadas. Resultados: Realizaram -se 28 determina-
ções da AUC0 -12h AMF com o MMFo e MMFg em 14 doentes. A mediana 
das idades dos doentes foi 56 anos (mínino 25, máximo 73) e 50% 
eram do sexo feminino. O tempo de transplante médio à data da 
conversão era 7 (±4) anos. Todos cumpriam imunossupressão com 
prednisolona, MMF e inibidor da calcineurina (10 doentes) ou inibidor 
mTOR (4 doentes). Não houve alteração da medicação nem das doses 
de MMF depois da conversão. Verificou -se um ligeiro aumento do valor 
AUC0 -12h, em média 5.6±9.2 mcg.h/mL, após a conversão, sem evidente 
significado clínico. Os resultados apresentam -se na tabela 1. No doente 
que voltou a ser convertido a MMFo por efeito adverso com o MMFg 
não se verificou diferença na AUC0 -12h (69 mcg.h/mL com MMFo e 
MMFg), mas sim na C0.5 que passou de 24 mcg/mL com o MMFg para 
11.8 mcg/mL com a MMFo, verificando -se resolução do quadro.

Tabela 1

MMFo MMFg valor p 

AUC0-12h (mcg.h/mL) 34.93±14.18 40.49±12.46 0.041 

C0 (mcg/mL) 1.55±0.80 2.00±0.80 0.127 

C0.5 (mcg/mL) 8.23±5.24 10.89±5.89 0.069 

C2 (mcg/mL) 4.47±3.99 4.72±2.06 0.772 

TGFe (mL/min/1.73m2) 61±24.5 57±20 0.109 

Hemoglobina (g/dL) 12.0±1.5 11.9±1.2 0.420 

Leucocitos (x10^9/L) 6.69±1.41 6.96±1.92 0.739 
 

Conclusão: Na nossa população observámos um ligeiro aumento da 
AUC0 -12h com MMFg comparativamente ao MMFo, sem significado clínico. 
Dos doentes convertidos ao MMFg apenas um necessitou de voltar ao 
MMFo devido ao aparecimento de efeitos adversos. Assim, a exposição 
ao MMF não parece ser significativamente afetada pela utilização da 
molécula genérica, parecendo -nos este dado um indicador de segurança 
e eficácia deste fármaco.
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 CO -SE021

IMPACT OF DONOR -SPECIFIC ANTI -HLA ANTIBODIES DETECTED BEFORE 

KIDNEY AND KIDNEY -PANCREAS TRANSPLANTATION ON KIDNEY GRAFT 

OUTCOMES: THE ONES THAT ARE AND THOSE THAT MIGHT BE

Jorge Malheiro (1); Sandra Tafulo (2); Leonidio Dias (1); La Salete Martins (1); Isabel 
Fonseca (1); Manuela Almeida (1); Sofia Pedroso (1); Fátima Freitas (2); Antonio Castro-
-henriques (1); António Cabrita (1);

(1) Serviço de Nefrologia, CH Porto, Porto, Portugal;
(2) CSTP, IPST, Porto, Portugal;

Introduction & aim: The detrimental role of donor -specific antibodies 
(DSA) on kidney graft outcomes is widely accepted. Identification of 
DSA is a complex process that requires detection of anti -HLA antibodies 
in recipients sera and assignment of its specificity, and donor HLA 
typing accordingly with identified anti -HLA antibodies classes. We aimed 
to analyze kidney graft outcomes considering pretransplant DSA iden-
tification or suspicion by Luminex® assays. Methods: A cohort of 508 
patients that received a kidney graft (79 patients also receiving a 
pancreas graft) between 2008 -12 after a negative CDC crossmatch (XM) 
was analysed. Presence of anti -human leukocyte antigen (HLA) antibod-
ies was investigated in pretransplant sera using a Luminex® screening 
assay and anti -HLA specificities were assigned performing a Luminex® 
single antigen assay (SAB), considered positive if mean fluorescence 
intensity >=1000. As standard practice, only HLA -A,  -B and  -DR HLA 
loci were typed. Three groups were defined according to Luminex® 
results: 1) patients with a negative screen/SAB assay (n=447); 2) 
patients with suspicion of DSA presence (positive screen but no full 
SAB assay performed or patients with a positive SAB assay but no 
DSA assigned with standard donor HLA typing; n=32); 3) patients with 
DSA identified (n=29). Between groups comparisons was performed 
by chi -square for trend test or ANOVA. Outcomes analyzed were one-
-year acute rejection incidence, graft survival (by Kaplan -Meier curves 
and comparisons by log -rank test), one -year graft function (compared 
by ANOVA) and appearance of de novo(posttransplant) DSA (compared 
by chi -square for trend test). Results: Cohort median follow -up was 
28 months.

Tabela 1

Baseline Variables
Group 1 

(N=447)

Group 2 

(N=32)

Group 3 

(N=29)
P -value

Recipient age, mean 44 46 46 0.492

Female recipient, % 33 71 67 <0.001

Donor age, mean 45 49 46 0.306

Positive flow XM, % 0 7 17 <0.001

Living donor, % 19 3 17 0.085

2nd kidney graft, % 5 41 55 <0.001

Kidney -pancreas recipient, % 17 13 7 0.345

Dialysis vintage >48 months, % 43 63 76 <0.001

HLA mismatches, mean 3.90 4.03 3.86 0.859

PRA >5%, % 9 44 31 <0.001

Transfusions>0, % 31 42 58 0.008

Previous pregnancy, % 15 33 50 <0.001

ATG use, % 28 44 70 <0.001
 

Tabela 2

outcomes
Group 1 

(N=447)

Group 2 

(N=32)

Group 3 

(N=29)
P -value

1 -y acute rejection, n (%) 48 (11) 7 (23) 9 (30) 0.002

1 -y acute humoral rejection, n (%) 4 (1) 2 (6) 5 (17) 0.001

1 -y egfr mdrd, mean 54 49 47 0.001

de novo dsa, n (%) 15 (3) 10 (31) – 0.001

3 -y graft failure, n (%) 16 (4) 3 (10) 4 (13) 0.016

Conclusions: Pretransplant DSA had an unequivocally deleterious effect on 

kidney graft outcomes. Group 2 unfavorable outcomes in comparison with 
group 1 may be related with undetected DSA. DSA detection in kidney 
transplantation requires thorough analysis of Luminex® results and adequate 
donor HLA typing (including for donor HLA -C,  -DQ and  -DR if anti -HLA 
antibodies against these loci are detected).

 CO -SE022

GLOMERULOPATIA “PSEUDODIABÉTICA”

Cátia Cunha (1); Ana Marta Gomes (1); Sónia Sousa (1); David Tente (2); Sofia Campelos (2); 
Susana Pereira (2); Joaquim Seabra (1);

(1) Centro Hospitalar Vila -Nova de Gaia, Nefrologia, Vila -Nova de Gaia, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Vila -Nova de Gaia, Anatomia Patológica, Vila -Nova de Gaia, Portugal;

Introdução: O aspecto histológico de glomeruloesclerose nodular é típico 
da nefropatia diabética, não sendo, no entanto, exclusivo desta entidade. 
Caso Clínico: Apresenta -se o caso clínico de um homem de 45 anos, 
avaliado em consulta de Nefrologia por hematoproteinúria. Antecedentes 
de HTA conhecida há 5 anos, dislipidemia, tabagismo activo (22 UMA), 
hábitos etílicos de cerca de 60 70g/dia, IMC 27 kg/m2, medicado com ARA 
e estatina. Sem história de diabetes. Na primeira avaliação em consulta 
estava assintomático, com bom controlo tensional, sem dados positivos 
de relevo na história clínica. Do estudo efectuado, exame de urina com 
razão proteínas/creatinina de 2,44 e hematúria; função renal era normal. 
Apresentava hipercolesterolemia e ligeira elevação da gamaglutamiltrans-
ferase; restante estudo que incluiu transamínases hepáticas e fosfatase 
alcalina foi normal; glicemia normal, com HbA1c normal; hemograma sem 
alterações; electroforese sérica sem alterações; imunologia e marcadores 
víricos normais. Ecografia renal sem alterações. Realizou biópsia renal, 
que revelou na microscopia de luz um padrão de glomeruloesclerose 
nodular e hialinose arteriolar, vermelho de Congo negativo; imunoflures-
cência com positividade 2 para C3 nas paredes das ansas glomerulares 
e membranas basais tubulares; na microscopia electrónica fusão focal 
dos pedicelos podocitários e esclerose mesangial e das membranas das 
ansas capilares, muito escassos depósitos depósitos subendoteliais na 
transição mesangio -capilar. Perante os achados assumido diagnóstico de 
glomeruloesclerose nodular idiopática, provavelmente associada ao taba-
gismo e HTA. Discussão: O padrão histológico de glomeruloesclerose 
nodular, apesar de típico da nefropatia diabética, pode ocorrer noutras 
situações, nomeadamente na amiloidose, microangiopatia trombótica, 
glomerulonefrite membranoproliferativa crónica, doença de deposição de 
cadeias leves e na glomerulopatia imunotactóide/ fibrilar. A exclusão 
destas patologias faz o diagnóstico de glomeruloesclerose nodular idio-
pática. Esta constitui uma entidade clinicopatológica distinta que deve 
ser tida em conta em doentes com tabagismo activo, sobretudo se HTA 
concomitante. Alguns autores sugerem mesmo a designação de “glome-
ruloesclerose nodular associada ao tabagismo” para esta glomerulopatia 
“pseudodiabética”.

 CO -SE023

UMA EMERGÊNCIA ENDOCRINOLÓGICA

Ricardo Macau (1); Pedro Bravo (1); Bernardo Pereira (2); Tiago Silva (2); Aura Ramos (1);

(1) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;
(2) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Endocrinologia, Almada, Portugal;

A crise tireotóxica é uma condição rara ameaçadora da vida que pode 
ocorrer em doentes com hipertiroidismo não tratado de longa duração, 
sendo frequentemente precipitado por cirurgias, infecções, parto ou 
administração de iodo. O caso apresentado pelos autores diz respeito 
a uma doente do sexo feminino, 53 anos, com história de 8 anos de 
evolução de Doença de Graves, medicada com propiltiouracilo. Tinha 
feito terapêutica com iodo previamente. A doente em causa foi admitida 
por quadro de ansiedade, hiperfagia, hiperdefecação, palpitações e 
intolerância ao calor. Apresentava T3 total e T4 livre com valores 
superiores aos limites do laboratório e TSH indoseável. Foi internada 
no serviço de Endocrinologia, admitindo -se quadro de crise tireotóxica 
iminente. Iniciou terapêutica com antitiroideus, solução de Lugol, cor-
ticóides e betabloqueantes. Por ausência de melhoria, com valores 
hormonais refractários à terapêutica instituída, foi proposta para 
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tiroidectomia total. Foi pedido o apoio do serviço de Nefrologia para 
realização de plasmaferese de forma controlar a sintomatologia e esta-
bilizar o quadro clínico, tendo a doente realizado duas sessões com 
melhoria clínica e analítica, possibilitando a realização de cirurgia poucos 
dias depois. A plasmaferese tem sido realizada para controlo da crise 
tireotóxica iminente em doentes refractários a terapêutica médica, 
podendo resultar num controlo rápido da tireotoxicose, evitando com-
plicações graves desta e permitindo garantir as condições clínicas para 
terapêutica definitiva cirúrgica. Este caso pretende ilustrar esta indicação 
pouco comum para realização de plasmaferese.

 CO -SE024

18 ANOS DE TRANSPLANTAÇÃO RENAL PEDIÁTRICA? A EXPERIÊNCIA DA 

UNIDADE DE NEFROLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DO 

HOSPITAL DE SANTA MARIA

Sofia Moura Antunes (1); Duarte Malveiro (1); Inês Mascarenhas (1); Ana Rita Sandes (1); 
Carla Simão (1); José Eduardo Esteves Da Silva (1); Rosário Stone (1); Lucas Batista (1); 
Miroslava Gonçalves (1); Margarida Almeida (1);

(1)  Unidade de Nefrologia e Transplantaçã Renal Pediátrica, Departamento de Pediatria, 
H. Stª Maria, Pediatria, Lisboa, Portugal;

Introdução: A transplantação renal (TR) é o tratamento de eleição para 
os doentes com doença renal crónica (DRC) terminal. Contudo, são ainda 
escassos os resultados do seguimento a longo prazo. Analisámos a 
atividade de TR nesta Unidade, com o objetivo de identificar fatores 
desfavoráveis, potencialmente modificáveis, com vista a otimizar os cui-
dados prestados a estes doentes. Métodos: Análise retrospetiva dos 

processos dos doentes transplantados entre Setembro de 1995 e Setembro 
de 2013. Os dados foram tratados em SPSS 20.0, calculados os odds 
ratio e os intervalos de confiança a 95%, considerando -se com significado 
estatístico se p<0,05. Foram utilizadas curvas de KaplanMeier para calcular 
a sobrevivência dos enxertos e dos doentes. Resultados: Foram realizadas 
100 transplantações em 98 crianças; três foram segundas transplantações. 
A idade média do recetor foi de 12±4 anos (2 -18 anos); 36% com idade 
%u2264 10 anos. A etiologia mais frequente da DRC foi a uronefropatia/
displasia renal em 36%. Realizaram -se sete TR de dador vivo. Dos dadores 
cadáver 46 tinham idade pediátrica. Seis TR foram preemptive, dos 
restantes, a média de tempo em diálise foi de 23,6±24 meses (1 -103 
meses), com uma mediana de 14,5 meses. O tempo em diálise foi sig-
nificativamente superior para as crianças com idade %u2264 10 anos 
(mediana de 31 vs 9 meses, p<0,01). Apenas 1% teve necessidade tran-
sitória de diálise após TR. Ocorreram episódios de rejeição aguda em 
28% dos enxertos. A complicação infeciosa mais frequente foi a infeção 
urinária, em 51% dos doentes; documentou -se infeção por CMV em 37% 
dos doentes, por EBV em 6% e por polioma BK num doente. Registou -se 
hipertensão arterial em 79 % dos doentes, dislipidémia em 12%, e apa-
recimento de novo de diabetes mellitus em 9%. A doença neoplásica 
após TR ocorreu em 3% dos doentes. A sobrevivência global dos doentes 
foi de 98% e do enxerto em 81%, sendo a principal causa de perda do 
enxerto a rejeição crónica. A sobrevivência dos enxertos foi de 98%, 
97,8%, 88,3%, 70,4% e 33,3% respetivamente ao 1 mês, 1, 5, 10 e 15 
anos de seguimento. Discussão: Os resultados globais são semelhantes 
aos de outras unidades. Identificámos como principais factores modifi-
cáveis o tempo de espera em diálise e a adesão terapêutica. Medidas 
para promover a transplantação de dador vivo e estratégias para melhorar 
a compliance podem contribuir para aumentar a sobrevivência do enxerto 
e a qualidade de vida dos doentes.
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 PO -QU001

SERÁ A OBESIDADE UM FATOR DETERMINANTE NOS DOENTES 

EM HEMODIÁLISE?

Marta Pereira (1); Cristina Outerelo (1); Catarina Teixeira (1); Adelino Carvalho (1); 
Fernando Neves (1);

(1) Nephrocare Santarém, Nephrocare, Santarém, Portugal;

Introdução: A obesidade tem sido apontada como um fator protetor nos 
doentes em hemodiálie(1), contudo, são escassos os estudos que avaliam 
outras características destes doentes. O objetivo do estudo foi determinar as 
diferenças nos doentes obesos incidentes em hemodiálise (HD) no que diz 
respeito à sobrevida e principais complicações (eventos cardiovasculares, 
anemia, metabolismo mineral ósseo e acesso vascular) aos 5 anos. Métodos: 
Estudo observacional retrospetivo que incluiu os doentes incidentes em HD 
em 2007 na Clínica de diálise NephroCare Santarém. Foram excluídos 2 doentes 
amputados e 7 doentes com perda de seguimento precoce. Os restantes 26 
doentes foram divididos em dois grupos, não obesos (NO) e obesos (O), de 
acordo com o índice de massa corporal (<30 e >30kg/m2, respetivamente) e 
avaliou -se os primeiros 5 anos após entrada em HD. A análise estatística foi 
efetuada com recurso aos testes de Fisher e Mann -Witney. Um valor p <0.05 
foi considerado significativo. Resultados: Verificaram -se 6 casos de obesidade 
(26.1%). Não se constataram diferenças em relação à caracterização dos doentes 
aquando do início de HD (tabela) e o cálculo do Indice de Co -morbilidade de 
Charlson foi semelhante nos doentes NO e O (6.0±2.9 vs 6.4±1.2, p=0.88). A 
mortalidade aos 5 anos não diferiu nos dois grupos de doentes (30.0% vs 
16.7%, p=0.47). Também não se verificou diferença em relação ao número 
de dias de internamento (20.9±28.8 vs 20.5, p=0.65) e aos eventos cardio-
vasculares (1.2±2.5 vs 0.3±0.8, p=0.28) durante o período de acompanhamento. 
A avaliação aos 5 anos dos 17 doentes (12 NO e 5 O) que permaneciam em 
HD mostrou número de acessos vasculares (3.4±2.8 vs 3.6±2.5, p=0.63), eKt/v 
(1.5±0.3 vs 1.6±0.4, p=0.75), hemoglobina (11.7±0.7 vs 11.4±0.4g/dl), dose de 
eritropoetina (0.24±0.19 vs 0.22±0.11mcg/kg/semana, p=0.87), cálcio (8.5±0.6 
vs 8.7±0.5mg/dl, p=0.75), fósforo (4.5±1.2 vs 4.8±0.4mg/dl, p=0.67) e PTH 
(320.5±146.6 vs 470.8±254.4pg/ml, p=0.28) semelhantes nos dois grupos.

Tabela 1

NO (n=20) O (n=6) p

Idade – média (dp) 63.1 67.2 0.88

Homem – n (%) 17 (85.0) 4 (66.7) 0.56

Etiologia da DRC – n (%)

– Diabetes Mellitus 6 (30.0) 2 (33.3) 1

– DRPAD 1 (5.0) 0 (0.0) 1

– Glomerulonefrite 4 (20.0) 1 (16.7) 1

– Hipertensão arterial 3 (15.0) 1 (16.7) 1

– Outra 3 (15.0) 1 (16.7) 1

– Desconhecida 3 (15.0) 1 (16.7) 1

Co -morbilidades – n (%)

– Enfarte agudo miocárdio 3 (15.0) 0 (0.0) 1

– Insuficiência cardíaca 2 (10.0) 0 (0.0) 1

– Doença arterial periférica 1 (5.0) 1 (16.7) 0.42

– Doença cerebro -vascular 3 (15.0) 1 (16.7) 1

– Diabetes Mellitus 7 (35.0) 2 (33.3) 1

– Doença hepática crónica 2 (10.0) 0 (0.0) 1

– DPOC 1 (5.0) 1 (16.7) 0.42

Av. Laboratorial – média (dp)

– Hemoglobina 3M HD 12.4 (1.1) 12.7 (1.7) 0.43

– Albumina<3M HD 4.2 (0.6) 4.3 (0.3) 0.88

– Albumina 3 -6M HD 4.3 (0.5) 4.1 (0.4) 0.26

– PTH<3M HD 256.5 (231.2) 249.7 (171.9) 0.94

– PTH 3 -6M HD 190.9 (113.9) 222.0 (189.8) 0.81

– Cálcio 3M HD 8.5 (0.7) 8.8 (0.7) 0.30

– Fósforo 3M HD 5.4 (2.2) 6.3 (0.9) 0.08

Acesso Vascular Inicio HD – n (%)

– Fístula 8 (40.0) 4 (66.7) 0.37

– Prótese 3 (15.0) 0 (0.0) 1

– Catéter 9 (45.0) 2 (33.3) 1
 

Conclusão: Contrariamente ao expectável não se verificou diferenças nos 
doentes obesos em relação aos eventos cardiovasculares, controlo da 
anemia, metabolismo mineral ósseo, assim como número e eficácia dialítica 
do acesso vascular em uso aos 5 anos de HD. Apesar da sobrevida também 
ter sido semelhante, os dados mostram tendência para uma menor sobre-
vida nos doentes NO. Estudos com maiores amostra e diversidade geo-
gráfica, misto rural/urbano, poderão fornecer dados mais concretos.

(1)Chazot C., Gassia J., Benedetto A.D., Cesare S., Ponce P., Marcelli D. Is there any 
survival advantage of obesity in Southern European haemodialysis patients? Nephrology 
Dialysis Transplantation. 2009, Vols. 24: 2871 -2876.
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TOXICIDADE INDUZIDA PELO USO DE SAIS DE LÍTIO: CASO CLÍNICO

Miguel Oliveira (1); Cátia Pego (1); Marta Sofia Costa (1); Ana Sofia Nicola (2); Tiago 
Barra (1); Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Carla Lima (1); Jesus Garrido (1); Giovanni 
Sorbo (1); Sérgio Lemos (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Tondela – Viseu, Serviço de Medicina 2, Viseu, Portugal;

Introdução: O lítio é um estabilizador de humor usado no tratamento do 
distúrbio afetivo bipolar (DAB), cuja utilização implica monitorização regular 
dos seus níveis terapêuticos e da função renal, dado o seu potencial de 
toxicidade. O seu uso pode conduzir a doença renal, a qual se pode mani-
festar de várias formas, entre as quais, a nefropatia túbulo -intersticial crónica 
(NTIC), podendo progredir para doença renal crónica terminal (DRCT). Caso 

Clínico: Sexo feminino, 53 anos, antecedentes de DAB, medicada cronicamente 
com carbonato de lítio 600 mg 2 id. Sem seguimento psiquiátrico por 
abandono da consulta. Recorre ao serviço de urgência (SU) por quadro 
progressivo com 2 semanas de evolução, de desorientação temporo -espacial, 
prostração, e mioclonias dos membros. Ao exame objetivo, apresentava -se 
sonolenta, não colaborante, com mioclonias generalizadas, desidratação 
mucocutânea acentuada, hipotensa e bradicárdica. Gasometria arterial com 
acidemia metabólica, hiperkalemia (5,9 mEq/L) e hipercalcemia (2,65 mmol/L). 
Eletrocardiograma com bradicardia sinusal. Análises com anomalia da função 
renal (creatininemia 2,12 mg/dL) e litémia 4,07 mmol/L (intervalo terapêutico 
0,6 -1,2 mmol/L). Dada a toxicidade aguda pelo lítio, manifestada pelas 
alterações neurológicas, eletrolíticas e eletrocardiográficas, foi induzida em 
hemodiálise (HD) urgente, com melhoria do estado neurológico e hemodi-
nâmico. Realizou nova sessão de HD devido a nova subida da litémia (2 
mmol/L), por fenómeno de rebound pós -HD. À ecografia renal, apresentava 
rins de dimensões normais com marcada diminuição da diferenciação 
parenquimo -sinusal, compatível com DRC. Nos primeiros dias de interna-
mento, a doente relatava polidipsia e poliúria, com elevação progressiva da 
natremia (máximo de 158 mEq/L) e alteração da concentração urinária. Foi 
efetuada correção subsequente do distúrbio ácido -base e hidroeletrolítico. 
Do estudo complementar realizado, destacou -se: PTHi de 167 pg/mL; sedi-
mento urinário sem alterações; sumária de urina com pH 7,5 e densidade 
1.004; razão urinária proteínas/creatinina 0,4 g/g; osmolaridade urinária 177 
mOsm/L e sérica 315 mOsm/L; hormona antidiurética e função tiroideia 
normais. Teve alta com os diagnósticos de Intoxicação aguda em DRC por 
NTIC e Diabetes insípida nefrogénica (DIN) induzidas por lítio. Discussão: O 
uso de lítio no DAB associa -se à NTIC, a qual pode progredir insidiosamente 
para DRCT. A DIN manifesta -se em 20 -40% dos casos. Este é um caso 
paradigmático de NTIC e DIN induzidas por lítio, reunindo manifestações 
agudas da sobredosagem que implicaram HD urgente, bem como sequelas 
crónicas que obrigaram a seguimento nefrológico.

 PO -QU003

RESULTADOS DE UM PROGRAMA DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS NA 

POPULAÇÃO IDOSA

Daniela Lopes (1); Susana Pereira (1); Ana Marta Gomes (1); Ana Ventura (1); Victor 
Martins (2); Alexandra Canedo (2); Joaquim Seabra (1);

(1) CHVNG/E, Nefrologia, VNGaia, Portugal;
(2) CHVNGE, Cirurgia Vascular, VNGaia, Portugal;

Introdução: O aumento da longevidade tem -se traduzido num maior número 
de pacientes idosos com doença renal crónica terminal. As fistulas 
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arteriovenosas (FAVs) são o acesso vascular eletivo pela maior sobrevida, 
menor número de intervenções e complicações. No entanto os resultados 
nos doentes idosos são controversos. O objetivo deste estudo é comparar 
a patência (primária e assistida) e a sobrevida das FAVs em doentes <75 
anos (grupo 75 -) versus %u226575 anos (grupo 75). Métodos: Estudo de 
coorte retrospectivo das FAVs criadas no nosso hospital entre 2007 e 
2012, comparando os dois grupos de doentes. A patência cumulativa foi 
avaliada utilizando curvas de sobrevida de Kaplan - Meier e teste log  -rank. 
O tempo de seguimento foi de 12 meses após a criação do acesso vascular. 
A análise estatística foi realizada através do teste T e Qui -quadrado. Um 
modelo de Cox foi utilizado para determinar os fatores associados à 
falência da FAV. O nível de significância para os modelos foi determinado 
como p<0,05. Resultados: Neste período foram construídas fístulas em 
303 doentes, dos quais 104 apresentavam idade%u226575 anos. No 
grupo 75 (idade média 78 anos), 70 doentes eram do sexo masculino, 
39 (37,5 %) diabéticos e 9 apresentavam insuficiência cardíaca. Em 89 
doentes este foi o primeiro acesso de hemodiálise. O grupo 75 - era 
constituído por 199 indivíduos do sexo masculino, com idade média de 
62 anos, 96 (48 %) tinham diabetes. Os dois grupos foram semelhantes 
na prevalência de diabetes, patologia cardíaca e na localização anatómica 
da FAV. No total, foram construídas 127 vs 55 FAV distais (rádio -cefálicas) 
e 71 vs 46 FAV proximais (braquiocefálico e braquiobasilicas superficiali-
zadas) nos grupos 75 -vs75 respectivamente. A única diferença estatísti-
camente significativa foi a existência de uma FAV anterior. No grupo 75–, 
60 (30%) pacientes tinham uma FAV prévia em comparação com 15 
pacientes no grupo dos idosos(p = 0,03). Ao comparar os dois grupos, 
não há diferenças na falência primária, 22% no grupo 75 - vs 19 % no 
grupo de 75 (p=0,516). As varáveis sexo, diabetes e insuf cardiaca não 
foram significativas de acordo com a faixa etária. No período de 12 meses 
de follow -up o tempo médio de sobrevida foi semelhante nos dois grupos, 
11,4 meses (75–, p=0,185) e 10,6 meses (75, p = 0,451). Também não 
houve diferenças na patência assistida. No total foram realizados 47 
procedimentos (30 vs 17, p = 0,821), com 14 vs 8 angioplastias percutâneas 
(p = 0,891), 6 vs 0 (p = 0,068) trombectomias e 24 vs 9 revisões cirúrgicas 
(p = 0,313) nos grupos 75 - e 75, respectivamente. Conclusão: No nosso 
estudo, não foram encontradas diferenças significativas na patência (pri-
maria ou assistida) nem na sobrevida do acesso vascular entre os dois 
grupos. A idade, por si só, não deve ser um fator limitante na programação 
da construção de um acesso vascular autólogo.

 PO -QU004

SERÁ A ALBUMINA UM BOM MARCADOR NUTRICIONAL EM DOENTES 

HEMODIALISADOS?

Rosária Rodrigues (3); Sofia Pedroso (1); Arlindo Azevedo (2); Bruno Oliveira (3); Fátima 
Silva (1); Tânia Rodrigues (1); Orlando Pereira (2); Flora Correia (4);

(1) Centro de Hemodiálise Nossa Senhora do Rosário, DaVita, Gondomar, Portugal;
(2) Centro de Hemodiálise, DaVita, Porto, Portugal;
(3) Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Un. do Porto, Porto, Portugal;
(4)  Faculdade de Ciência da Nutrição e Alimentação da Un. Porto/Un. de Invest e 

Desenv. de Nefro da FMUP, Porto, Portugal;

Introdução: A desnutrição proteico -energética (DPE) é uma complicação 
comum nos doentes em hemodiálise (HD) e influencia a sobrevida dos 
doentes. A avaliação nutricional deve fazer parte da avaliação clínica de 
rotina de forma a identificar doentes em risco nutricional e seu precoce 
tratamento. A albumina tem sido o marcador nutricional mais utilizado 
na prática clínica, fundamentado pela estreita associação com a morta-
lidade e morbilidade. No entanto, fatores tais como a idade, comorbili-
dades, hipervolémia, perdas corporais, inflamação podem influenciar os 
seus níveis séricos. Além disso, o método escolhido para a sua deter-
minação também influencia o resultado obtido. Em Portugal é considerado 
uma medida de desempenho clínico que 60% dos doentes apresentem 
valores de albumina superiores a 4,0 g/dl pelo método ELISA. Na prática 
clínica o método de doseamento de albumina mais utilizado é o colori-
métrico, apesar dos métodos imunoquímicos serem mais precisos e 
sensíveis na determinação da albumina sérica. O objetivo deste estudo 
foi abordar os aspetos gerais que afetam os níveis séricos de albumina, 
comparar a sua determinação por métodos diferentes e com outros 
marcadores nutricionais, de forma a discutir a sua utilização na deter-
minação do estado nutricional dos doentes em HD. Material e Métodos: 
Amostra: o estudo incluiu 167 doentes em HD (54,7% homens) com uma 
média de idades de 61,3±14 anos. Parâmetros de avaliação nutricional: 

bioimpedância (BIA), Avaliação Subjectiva Global (SGA), parâmetros bio-
químicos (albumina em g/dl _ alb, média de 4 meses e proteína C reactiva 
_ PCR em mg/dl) e PNAn. Resultados: Verificamos que apenas 40,5% 
dos doentes apresentavam alb>4; 39,3% alb entre 3,8 e 3,9; 23,2% dos 
doentes com alb entre 3,5 e 3,7 e 7% com alb<3,4. Pelo método da 
fração de albumina por electroforese 60,2% dos doentes apresentam 
alb>4. De acordo com a BIA, foram diagnosticados como desnutridos 
29,3% dos doentes (com BCMI<8 kg/m2), 52,2% dos doentes encontravam-
-se normohidratados (ECM/BCM entre 0,9 e 1,2), hiperhidratados 34,8% 
(ECM/BCM>1,2) e desidratados 13% (ECM/BCM<0,8). De acordo com a SGA 
foram classificados como desnutridos 14% dos doentes. No que respeita 
à inflamação foram avaliados com inflamação 10% dos doentes (PCR>0,6). 
Relativamente à ingestão proteica a média do PNAn foi de 1,15±0,26 
(0,6; 2,07) e 34,4% dos doentes apresentam PNAn>1,2; 58,3% entre 0,8 
e 1,2 e 7,3% dos doentes <0,8. A média de 4 meses da alb foi de 3,9±0,28 
pelo método colorimétrico e de 4,0±0,4 pela electroforese, verificando -se 
existir diferença significativa entre a média de alb entre os dois métodos 
(p<0,001), com uma média de diferença de 0,15825, dp de 0,27743; média 
de erro std de 0,2734 para um intervalo de confiança de 95% (0,10403 
a 0,21247; t=5,789; df=165; p<0,001). O coeficiente de correlação foi de 
0,736 (p<0,001). Dos doentes com alb<4 foram estudadas as possíveis 
causas da hipoalbuminámia, sendo que 23,2% foi atribuída à presença 
de inflamação, 7,2% ao estado de hiperhidratação (determinado por BIA), 
4,3% foi atribuído a baixa ingestão proteica (PNAn<0,8), 2,9% a baixa 
ingestão proteica com inflamação (PNAn<0,8 e PCR>0,6), 4,3% a baixa 
ingestão com inflamação e hiperhidratação (PNAn<0,8; PCR<0,6 e ECM/
BCM>1,2), 2,9% foi atribuído a um pós -internamento, 4,3% a doentes 
que iniciaram HD há menos de 3 meses, 1,4% a doença hepática e em 
49,2% dos doentes não foi possível identificar a possível causa. Conclusão: 
A prevalência de desnutrição determinada pela BIA e SGA é muito inferior 
á percentagem de doentes com alb<4 e em 49,2% destes doentes não 
foi possível identificar a causa de hipoalbuminemia. O método de dosea-
mento de albumina muitas vezes subestima o seu doseamento, havendo 
diferenças significativas no método utilizado. Perante os resultados é 
pertinente questionar a albumina como marcador nutricional, o ponto 
corte e o método a utilizar no seu doseamento.

 PO -QU005

HEMODIALYSIS VASCULAR ACCESS, HOW TO IMPROVE IT?

Maria Guedes Marques (1); Carlos Botelho (1); Pedro Maia (1); Pedro Ponce (2);

(1) Nephrocare Coimbra, Centro de Acessos vasculares, Coimbra, Portugal;
(2) Nephrocare Lisboa, Centro de Acessos Vasculares, Lisboa, Portugal;

Introduction: Vascular access (VA) function is essential for optimal mana-
gement of hemodialysis (HD) patients. Loss of patency limits HD delivery 
and may result in underdialysis that leads to increased morbidity and 
mortality. Stimuli for intimal hyperplastic response in venous outflow 
tract are multifactorial and include hemodynamic factors, as well as 
atherosclerotic vascular disease and vascular inflammation. Other factors 
include diabetes, anticardiolipin antibodies, age, previous catheter use, 
hypoalbuminemia, and high serum levels of lipoprotein A. Vascular 
calcifications are highly prevalent in dialysis patients and are associated 
with arterial stiffness and mortality. Teresa Adragão et al, developed a 
simple vascular calcification score (SVCS) predictor of cardiovascular 
mortality, higher vascular calcification and arterial stiffness. NKF -K/DOQ 
recommends several diagnostic procedures for VA surveillance, including 
duplex ultrasound (DU), blood flow (Qa), intra -access static pressure, 
access recirculation and others. Decreasing Qa add predictive power for 
detection of access stenosis, thrombosis and loss of patency. We try to 
find if SCVS and other clinical and analitical parameters affect Qa values 
(and if they affect Qa measured by Thermodilution (TD) and DU method 
in the same way) as a way to improve VA surveillance. Methods: Trans-
versal study in 40 patients in regular HD. Qa value was obtained with 
TD and DU method. Demographic variables such as race, age, gender, 
diabetes and arterial hypertension status, time on dialysis, VA type and 
time, first VA status, previous interventions, SCVS, serum parathyroid 
hormone, calcium, phosphate, bicarbonate and magnesium levels, mean 
static venous/arterial pressure, online clearance monitor (OCM) and 
recirculation were recorded. We used SPSS 20.0. Pearson coefficient 
was made to find correlation between both Qa measurement methods. 
Kruskal Wallis and Mann -Whitney Test were made to compare Qa mea-
sures in multiple groups. Results: Pearson coeficiente betwenn DU -Qa 

Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   13Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   13 24/03/2014   15:47:0124/03/2014   15:47:01



14    Port J Nephrol Hypert 2014; 28(Suppl. 1): 3-71

28th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

and TD -Qa was 0,851, p -value,000 (< 0,05). DU -Qa varied significantly 
with age (p 0,012), VA type (0,021), SCVS (all categories) (p 0,030), 
mean intra -access arterial pressure (p 0,015) and time on dialysis (p 
0,002). TD -Qa varied significantly with diabetes (p 0,027), age (p 0,017), 
first VA (p 0,036), SCVS (score > or < 4) (p 0,007), mean intra -access 
arterial pressure (p 0,028) and time on dialysis (p 0,001) On the other 
hand, gender, hypertensive status and analitical parameters related with 
metabolism bone disease and vascular calcification didn’t change Q 
values. Conclusions: TD represents a good indirect method of DU -Qa 
measurement. However they vary differently with VA and patiet -related 
factors. Higher SVCS was associated with lower DU and TD -Qas. DU -Qas 
values were more sensitive to changes in SCVS giving this method an 
advantage towards the indirect one. Adding to this, simple and inex-
pensive methods such as SVCS may be used to increase information 
that may be relevant for new surveillance recommendations helping 
guiding therapeutic interventions.

 PO -QU006

ESPONDILODISCITE – EXPERIÊNCIA DE 12 ANOS DE UM SERVIÇO 

DE NEFROLOGIA

Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Helena Pinto (1); Ana Santos (1); Armando 
Carreira (1); Mário Campos (2);

(1) CHUC -HG, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) CHUC -HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A espondilodiscite (ESP) ou osteomielite vertebral é uma infec-
ção, geralmente bacteriana, que afecta corpos vertebrais e discos inter-
vertebrais adjacentes.Tem apresentado incidência crescente no doente em 
hemodialise(HD) e a forma de disseminação mais frequente é a via hema-
togénea. Objectivo: caracterização clínica e demográfica dos doentes em 
HD com ESP, análise dos métodos de diagnóstico, da terapêutica e com-
plicações da infecção. Métodos e Resultados: Estudo retrospectivo dos 
doentes em HD internados entre Janeiro de 2002 e Dezembro de 2013 no 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra -Hospital Geral com o diag-
nóstico de ESP. Foram identificados 7 doentes,dos quais um foi excluído 
por diagnóstico duvidoso. Dos 6 doentes estudados,4 eram do sexo mas-
culino e 2 do sexo feminino,a idade média foi de 61 anos,2 eram 
diabéticos,nenhum fazia terapêutica imunossupressora e todos faziam HD. 
O tempo médio em HD foi de 8 meses, e o acesso vascular era um cateter 
venoso central tunelizado em 5 doentes e uma prótese vascular num 
doente. Quatro doentes tinham antecedentes de bacteriemia e em 2 não 
foi identificado processo infeccioso prévio. Todos os doentes tinham queixas 
álgicas localizadas ao segmento vertebral envolvido, 3 apresentaram febre 
e 2 referiram náuseas ou vómitos. A apresentação clínica mais grave 
ocorreu sob a forma de paraplegia. O diagnóstico foi geralmente tardio, 
com intervalo de tempo médio entre início da clínica e o diagnóstico de 
3.7 semanas. Analiticamente, todos os doentes apresentaram elevação da 
proteína C reactiva, um evidenciava leucocitose e 4 tinham neutrofilia. Em 
4 doentes foi realizada tomografia computorizada sendo que em um destes 
casos não foram identificadas alterações sugestivas de ESP. O diagnóstico 
foi sempre confirmado por ressonância magnética (RM). A coluna lombar 
foi a mais acometida (66%). Em 5 doentes foi iniciada terapêutica empírica 
com vancomicina ou cefazolina associada a ceftazidima. Os agentes pato-
génicos identificados foram: Staphiloccocus epidermidis (3 casos), Sta-
phylococcus aureus meticilino resistente (1 caso) e Enterococcus faecalis 
(1 caso); num doente não foi identificado o microorganismo responsável. 
A antibioterapia dirigida foi mantida, em média durante 17.33 semanas. 
A todos os doentes foi administrada vancomicina, com necessidade de 
substituição por linezolida em 83% dos casos, por má resposta analítica 
e/ou radiológica. Dois doentes foram submetidos a intervenção cirúrgica 
por abcesso próximo de estruturas vasculares/nervosas e para colheita de 
material purulento para cultura. A taxa de sobrevida foi de 100%, tendo 
um doente ficado com paraplegia secundária ao processo infeccioso. Con-

clusão: A clínica inespecífica e os sinais radiológicos tardios dificultam e 
atrasam o diagnóstico de ESP, pelo que se deve suspeitar desta patologia 
nos doentes em HD com cateter venoso central, antecedentes infecciosos 
recentes e queixas álgicas da coluna associadas a febre, náuseas ou 
vómitos. A RM deve ser realizada em todos os casos de suspeita diag-
nóstica. Apesar de estar preconizada uma duração média de antibioterapia 
de 6 a 12 semanas, deveriam ser realizados estudos randomizados con-
trolados para clarificar a duração da antibioterapia nos casos graves/
refractários da doença.

 PO -QU007

LEUCINOSE DESCOMPENSADA – UMA INDICAÇÃO RARA PARA TÉCNICA 

DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

Telma Santos (1); Brigite Aguiar (1); Ana Galvão (1); Mª Carmo Macário (2); Jorge Pratas (1); 
Mário Campos (1);

(1) HUC – CHUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) HUC – CHUC, Neurologia, Coimbra, Portugal;

A leucinose é uma doença hereditária do metabolismo de aminoácidos de 
cadeia ramificada (AACR). Caso não seja adoptada uma dieta adequada 
desde os primeiros dias de vida, verifica -se acumulação de metabolitos 
tóxicos sobretudo a nível neurológico. Os autores apresentam o caso de 
um jovem de 21 anos com leucinose diagnosticada desde o período 
neonatal e tratada adequadamente, sem sequelas relevantes até então, 
que recorreu ao hospital com queixas de diplopia e cefaleias. Ao exame 
neurológico apresentava ataxia da marcha e limitação da abdução do olho 
direito, revelando a fundoscopia papiledema bilateral. Realizou TC cerebral 
que evidenciou hipodensidade talâmica, mesencefálica e pôntica. Realizou 
punção lombar com manometria, detectando -se elevada pressão de aber-
tura, com estudo do líquor normal. Os níveis séricos de aminoácidos 
evidenciaram elevação significativa de AACR. Perante uma descompensação 
metabólica de leucinose com critérios de gravidade (edema cerebral), 
iniciou técnica depurativa extra -renal através de CVC provisório, tendo 
realizado 3 sessões de 3 horas de hemodiálise de alto fluxo, com membrana 
de polissulfona, em 3 dias consecutivos. Concomitantemente fez regime 
nutricional hipercalórico e fórmula proteica isenta de AACR. Verificou -se 
melhoria sintomática. Repetiu -se doseamento dos aminoácidos depois da 
última sessão de diálise, constactando -se descida significativa. Teve alta 
ao fim de 15 dias, recuperado dos défices neurológicos e até à data sem 
mais intercorrências. De acordo com os poucos relatos existentes na 
literatura, a hemodiálise é a técnica depurativa mais eficaz e rápida na 
redução dos níveis de AACR e seus metabolitos tóxicos. Neste caso con-
firmamos que a hemodiálise permitiu evitar sequelas neurológicas poten-
cialmente irreversíveis num jovem de 21 anos.

 PO -QU008

PLASMAFERESE NA SINDROME DE MORVAN
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Introdução: A plasmaferese (PF) é uma técnica aferética com indicações 
bem definidas na terapêutica de doenças causadas pela presença de 
auto -anticorpos (AAC). Permite removê -los rapidamente da circulação, mas 
não influencia a sua produção, sendo usada como adjuvante da imunos-
supressão. A Síndrome de Morvan (SM) é uma doença auto -imune rara na 
qual há produção de AAC contra canais de potássio dependentes da 
voltagem (VGKC). Apresenta -se com mioquimias, mialgias, e alterações 
autonómicas. Associa -se muitas vezes à presença de timomas (neuromio-
tonia paraneoplásica). Objetivo: Os autores descrevem um caso de síndroma 
paraneoplásica rara (SM) em que a PF foi usada com sucesso. Caso Clínico: 

Homem de 69 anos, caucasiano, hipertenso, ex -fumador, com hiperplasia 
benigna da próstata. Assintomático até Julho/2013, altura em que iniciou 
quadro de poliartralgias simétricas nos membros inferiores (MI),défice de 
força progressivo, disestesias plantares e insónia. Posteriormente, apare-
cimento de mioquimias difusas dos membros, tronco e língua com agra-
vamento progressivo, dor neuropática e disautonomia com dejeções diar-
reicas, disfunção erétil, hiperhidrose e episódios de retenção urinária aguda 
(RUA). Internado para estudo. À admissão com hipotensão ortostática, 
paraparésia grau V simétrica, marcha de base alargada e reflexos osteo-
-tendinosos vivos nos MI. Do estudo efectuado: electromiografia com 
confirmação de mioquimias, sem polineuropatia sensitiva/motora ou alte-
rações na transmissão colinérgica. Na tomografia computorizada massa 
mediastínica anterior cuja histologia foi compatível com timoma. Punção 
lombar excluiu processo infeccioso; citometria do líquor foi normal. Pesquisa 
de VGKC (anti -CASPR2/anti -LG1) positiva. Excluídas outras causas neuro-
lógicas, infeciosas ou metabólicas. Assumida SM paraneoplásica associada 
a timoma. Submetido a exérese da massa; no pós -operatório manteve 
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mioquimias, apresentou agravamento neurológico com síndrome confusional 
agudo não justificável por outras causas e incapacidade na marcha. Realizou 
7 sessões de PF diária com rápida recuperação do quadro neurológico e 
resolução das mioquimias. Dois meses depois, sob corticoterapia, novo 
agravamento do estado neurológico – confusão com delírio, insónia, inca-
pacidade de deambulação e mioquimias. Efetuou 6 sessões de PF diária, 
com rápida melhoria neurológica. Iniciou ciclofosfamida ev e aumentou -se 
corticoterapia. Recorrência das manifestações disautonómicas sob imunos-
supressores citados, pelo que iniciou rituximab com boa resposta. Atual-
mente, sem mioquimias, deambula autonomamente, sem novos episódios 
de RUA ou hipotensão ortostática e tem dor controlada. Conclusões: A 
PF, embora com indicação “off -label”, teve neste caso, um papel importante 
como terapêutica adjuvante à imunossupressão. A remoção rápida de AAC 
permitiu o controlo sintomático até se atingir efeito terapêutico dos imu-
nossupressores. Estes quadros clínicos são raros, mas muito graves, sendo 
por isso fundamental descrevê -los, alertando para a importância de um 
diagnóstico precoce e de uma estratégia terapêutica dirigida, considerando 
o potencial de terapêuticas alternativas.

 PO -QU009

SUBSTITUIÇÃO DE CATÉTERES VENOSOS CENTRAIS PARA HEMODIÁLISE 

POR FIO GUIA

Luciano Pereira (1); Sofia Marques (1); Patrícia Martins (1); Berta Carvalho (1); Manuel 
Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

A utilização de catéter venoso central (CVC) em hemodiálise (HD) continua 
a ser essencial, não só como acesso vascular provisório mas também como 
acesso vascular definitivo em doentes sem possibilidade de acesso nativo 
ou protésico. A substituição de CVC por fio guia tem sido utilizada no 
tratamento de CVCs disfuncionantes. Contudo, os resultados não são 
consensuais entre os autores que têm analisado este tema. 
Realizamos um estudo observacional, retrospectivo, com o objectivo de 
descrever os resultados das substituições de CVC por fio guia, realizadas 
na nossa unidade, entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2013.
Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1

Número de substituições 24

Número de doentes 22

Idade média (anos) 68

Tempo médio em HD (meses) 37

Sexo 16 – Feminino (66.7%); 8 – Masculino (33.3%)

Nefropatia Diabética 11 (45.8%)

Tunelizado -Tunelizado 11 (45.8%)

Provisório -Tunelizado 12 (50%)

Provisório -Provisório 1 (4.2%)

Tunelizado -Provisório 0

Veias utilizadas Jugular direita – 3 (12.5%); Jugular esquer-
da – 1 (4.2%); Subclávia direita – 2 (8.4%); 
Subclávia esquerda – 0; Femoral direita – 
13 (54.1%); Femoral esquerda – 5 (20.8%)

Infecção de CVC Prévio 3 (12.5%)

Tempo mediano entre início de antibiote-
rapia e substituição (dias)

13 (9 -15)

Complicações do procedimento Hemorragia no local de inserção do CVC 
– 1 (4.2%); Perfuração cardíaca – 1 
(4.2%); Hemotórax – 0; Pneumotórax – 0

Sucesso técnico 96%
 

Os resultados relativos à evolução dos CVCs colocados por fio guia 
encontram -se tabela 2. Nos 5 episódios de infecção após substituição por 
fio guia, 4 referem -se a CVCs na localização femoral e 3 consistem em 
substituições de CVC provisório para tunelizado. Os microorganismos res-
ponsáveis foram Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

bovis, Staphylococcus aureus meticilino sensível e Serratia marcescens. A 
nefropatia diabética como etiologia da doença renal crónica ocorreu numa 
proporção de doentes superior ao esperado. Este dado provavelmente 
reflecte as dificuldades de acesso vascular encontradas nestes doentes. 
Ocorreu sucesso técnico em cerca de 100% dos casos, com uma baixa 
percentagem de complicações associadas ao procedimento. Contudo, 45.8% 
dos CVCs foram removidos, na sua maioria por infecção ou disfunção, ao 
fim de um tempo mediano de 19 dias. A taxa infecção aos 3 meses foi 
superior ao recomendado pelas linhas de orientação internacionais. A 
substituição de CVC por fio guia é um procedimento com elevada percen-
tagem de sucesso, preserva locais de venotomia da veia utilizada e poupa 
futuros locais de acesso vascular. Todavia, os nossos resultados apontam 
para uma elevada incidência de infecção, nomeadamente nas substituições 
de localização femoral. Estudos adicionais, prospectivos, envolvendo um 
maior número de doentes poderão ajudar na melhor definição de indicações 
e contra -indicações deste procedimento.

 PO -QU010

AVALIAÇÃO DO ACESSO VASCULAR NA POPULAÇÃO DIABÉTICA NUMA 

UNIDADE DE ACESSOS VASCULARES

Sara Querido (1); Hernâni Gonçalves (1); Belarmino Clemente (2); Alice Lança (1); Rachele 
Escoli (1); Francisco Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); 
Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Cirurgia Geral, Carnaxide, Portugal;

Introdução: É indubitável que a fistula artério -venosa (FAV) é o acesso 
vascular (AV) preferencial na Hemodiálise (HD). Com o crescimento expo-
nencial da diabetes mellitus, maioritariamente tipo 2, tornou -se mais 
difícil a construção e a manutenção de uma FAV, considerando a frequente 
lesão arterial e/ou venosa pré -existente e as comorbilidades cardiovas-
culares desta população. Adicionalmente, os vasos periféricos dos diabé-
ticos estão frequentemente calcificados, dificultando a hipertrofia da artéria. 
Objectivos: Comparar e avaliar o AV no doente diabético e no doente 
não diabético. Métodos: Estudo retrospetivo, em que comparamos os 
doentes diabéticos e não diabéticos, que construíram AV no Centro de 
Acessos Vasculares de uma Unidade Hospitalar, num período de 1 ano. 
Integrados 31 doentes no grupo dos diabéticos (GD) e 49 no grupo dos 
não diabéticos (GND). Aplicado Teste Q quadrado para comparação de 
variáveis independentes e Teste T -Student para estudo do significado das 
diferenças das médias. Resultados: O GD foi constituído por 22 doentes 
do sexo masculino e 9 do sexo feminino, com uma idade média de 70,6 
anos (±10.2). Foram construídas 28 FAV (15 distais e 13 proximais) e 
implantadas 3 PTFE. No momento da construção de acesso, 7 doentes 
estavam em HD. Os restantes apresentaram um tempo médio de 151,3 
dias (±130,8) para inicio de HD. Doze iniciaram pelo acesso previamente 
construído. Por outro lado, o GND foi constituído por 31 doentes do sexo 
masculino e 18 do feminino. A idade média foi de 67,14 anos (±18.6). Os 
AV construídos ou implantados foram 46 FAV (21 distais e 25 proximais). 
Oito doentes estavam em HD. Os restantes apresentaram um tempo médio 
de 106,2 dias (±70,5) para início de HD. Oito iniciaram pelo acesso cons-
truído. Conclusões: Neste estudo, verificamos que os doentes diabéticos 

Tabela 2

Infecção 5 (20.8%)

Tempo mediano entre substituição e 
infecção (dias)

41 (1 -75)

Taxa de infecção a 3 meses 25%

Complicações da infecção Endocardite – 1; Abcesso da coxa – 1

Remoção Infecção – 5; Disfunção – 5; Exteriorização 
de cuff – 1; Total – 11 (45.8%)

Tempo mediano para remoção (dias) 19 (5 -232)

Patência do CVC a 30 dias 16 (66.7%)

Mortalidade aos 30 dias 3 (16.7%)

Mortalidade aos 6 meses 5 (35.7%)

Morte atribuída ao CVC 1 caso
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não apresentam alterações estatisticamente significativas, quando com-
parados aos doentes não diabéticos. Apesar dos primeiros apresentarem 
vasculopatia, salienta -se a presença de um maior número de FAV distais 
nesta população. Será interessante a continuação do estudo, para con-
firmação deste resultado.

Tabela 1

 GD GND p

Idade (anos) 70,6 ± 10,2 67,14 ± 18,6 ns

Sexo (M/F) 22/9 31/18 ns

Tipo AV (FAV/PTFE) 28/3 46/3 ns

Tipo FAV (distal/proximal) 15/13 21/5 ns

HD/Pré HD 7/15 8/22 ns

Tempo inicio HD (dias) 151,3±130,8 106,2±70,5 ns

1º acesso (AVc/CVC) 12/3 22/3 ns

AVC = ACESSO VASCULAR CONSTRUÍDO; CVC= CATETER VENOSO CENTRAL

 PO -QU011

APICAL BALLOONING SYNDROME AND HEMODIALYSIS? A CASE REPORT

João Sousa Torres (1); Tiago Pereira (1); Antónia Calenga (1); Henrique Sousa (1); Rita 
Birne (1); Ilídio Rodrigues (1); Acácio Pita Negrão (1); Margarida Gonçalves (1); Patricia 
Branco (1); Maria Augusta Gaspar (1); José Diogo Barata (1);

(1) Hospital Santa Cruz – CHLO, Nefrologia, Carnaxide, Portugal;

Background: Takotsubo cardiomyopathy, Apical Balloning Syndrome (ABS) 
or Broken Heart Syndrome is a rare clinical entity which mimics Acute Coro-
nary Syndrome(ACS), being diagnosed in 1 -2% in all the ACS admissions. 
Although myocardial infarction is highly prevalent in maintenance hemodi-
alysis (HD) patients, the percentage of ABS is unknown. In fact, there are 
only five cases reported, worldwide. Case Presentation: It is reported a 
case of a 68 years old caucasian woman, in HD treatment for five years, 
which was diagnosed with ABS, following a potential psychological trigger. 
Conclusion: Only until recently, the ABS has been acknowledged as an 
isolated nosologic entity. Therefore, very few data is available, particularly 
on HD patients. The fact that ABS presentation is identical to ACS and that 
there is a very high prevalence of cardiovascular disease on chronic kidney 
disease (CKD) patients, reduces the probability of an ABS diagnosis. Another 
explanation to its lower incidence is also the hallmark of the disease, which 
is the need of an image of apical ballooning of the left ventricle through 
ventriculography or echocardiography.Therefore it feels like awareness is 
needed to increase the number of HD patients recognized to have ABS. 
With more information gathered maybe we will be able to give further 
insight on this entity, particularly regarding its true incidence on HD.

 PO -QU012

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO BIENAL DA UNIDADE DE ANGIOGRAFIA DE UM 

SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Filipa Caeiro Alves (1); Rute Aguiar (1); Pedro Pessegueiro (1); Rui Silva (1); João Aniceto 
(3); Beatriz Malvar (2); Carlos Pires (4);

(1) Hospital do Espírito Santo de Évora, Nefrologia, Évora, Portugal;
(2) NephroCare Portalegre, Portugal;
(3) NephroCare Évora, Portugal;
(4) NephroCare Beja, Portugal;

Introdução: O acesso vascular é o principal factor limitante da técnica 
dialítica e as suas complicações são responsáveis por uma considerável 
parte dos custos económicos associados a esta técnica. A angioplastia 
percutânea é atualmente reconhecida como o tratamento standard na dis-
função dos acessos vasculares. Objectivos: Caracterizar e avaliar os proce-
dimentos angiográficos realizados na Unidade de Angiografia de um Serviço 
de Nefrologia durante os dois últimos anos. Métodos: Procedeu -se à análise 
do registo dos procedimentos efectuados em 2012 e 2013, em doentes 
provenientes dos centros de hemodiálise pertencentes à nossa área de 
referenciação. Nos acessos vasculares disfuncionais referenciados foram 

efectuadas angiografias diagnósticas, seguidas ou não de intervenção por 
angioplastia com balão de alta pressão. Dos 296 procedimentos realizados, 
foram excluídos 12 por insuficiência de dados, analisando -se no final um 
total de 284 procedimentos. Considerou -se como havendo sucesso da 
angioplastia, a ocorrência de melhoria clínica e imagiológica (estenose 
residual <30%). Definiu -se patência primária como o tempo entre a inter-
venção percutânea até à reintervenção seguinte ou até falência do acesso. 
Os processos dos doentes foram consultados para verificação de comorbi-
lidades, terapêutica, valores de débitos do acesso vascular (QA) pré e pós 
procedimento (calculado por termodiluição), data de construção e datas 
de reintervenção ou falência. Resultados: Durante o biénio analisado, os 
284 procedimentos foram efectuados em 127 doentes com uma média de 
71.24 anos de idade, 44.9% do género masculino, 34% diabéticos. O acesso 
vascular consistia em prótese de politetrafluoroetileno (PTFE) em 48%, 
fístula arterio -venosa (FAV) em 37.8% e fístula arterio -venosa com interpo-
sição de prótese (FAV IP) em 14.2% dos doentes. Relativamente a terapêutica 
habitual, 55.9% estavam medicados com antiagregantes, 30.7% com IECA/
ARAII e 22% com antagonistas dos canais de cálcio. Dos 284 procedimentos, 
168 (59.2%) foram efectuados em PTFE, 79 (27.8%) em FAV e 37 (13%) 
em FAV IP. O motivo de referenciação mais frequente (77.8%) foi QA baixo, 
sendo o QA médio de referenciação 427 / - 190 ml/min. A média dos valores 
de QA pós procedimento foi 919 / - 390 ml/min. Foram identificadas estenoses 
em 260 acessos, com posterior realização de angioplastia em 238 (84%). 
A maioria das estenoses (55%) localizava -se na anastomose venosa, ocor-
rendo estenoses múltiplas em 50% dos acessos. Dos 22 acessos não 
intervencionados durante o procedimento, 17 foram referenciados para 
cirurgia vascular por lesão inultrapassável. Do total de angiografias reali-
zadas, 6% (n= 18) não corresponderam a qualquer lesão identificável, tendo 
sido 5 destes casos referenciados por baixo QA. Considerou -se haver sucesso 
anatómico em 95% (n = 227) das angioplastias. Tendo em consideração 
o valor de variação do débito do acesso, houve sucesso em 89% dos casos 
(74% com mais de 50% de aumento de débito e 15% com aumento entre 
25 e 50%). Quando analisados os anos em separado, verificou -se uma 
variação de QA superior a 25% em 85% das angioplastias realizadas em 
2012 e em 93% das angioplastias realizadas em 2013. De um total de 19 
casos de complicações associadas ao procedimento (7.9% dos procedi-
mentos), as mais frequentes foram o espasmo arterial (n=5) e a trombose 
(n=5), sendo que em todos os casos houve recuperação do acesso após 
trombectomia fármaco -mecânica. Durante o período de tempo considerado, 
o tempo médio entre intervenções foi de 5.5 meses, com uma patência 
aos 3 meses de 76.5%, aos 6 meses de 35.9% e aos 12 meses de 19%. 
Considerando os procedimentos realizados em 2012 (n = 111), a patência 
primária foi 79.3% (n= 88) aos 3 meses, 40% (n = 44) aos 6 meses e 19% 
(n=21) aos 12 meses. Já em relação aos procedimentos realizados em 2013, 
houve 73% de patência primária aos 3 meses e 25% aos 6 meses. Nas 
próteses de PTFE, a patência primária foi de 74.4% aos 3 meses, 30.5% 
aos 6 meses e 7.5% aos 12 meses. Já nas FAV, ocorreu patência primária 
em 76%, 43,7% e 33% aos 3, 6 e 12 meses, respectivamente. Conclusão: 
A angiografia de intervenção possibilitou uma maior preservação do acesso 
vascular, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos associados. Os 
valores de patência primária apresentaram variações consoante o tipo e a 
localização de acesso vascular. No entanto, estas diferenças não foram 
estatisticamente significativas, apesar de as próteses necessitarem de rein-
tervenção mais precocemente do que as fístulas arterio -venosas. Os resul-
tados imediatos pós intervenção foram semelhantes nos dois tipos de 
acessos. A determinação do QA demonstrou ser um bom preditor da neces-
sidade de intervenção angiográfica no acesso vascular.

 PO -QU013

TRANSPOSIÇÃO DA VEIA CEFÁLICA NAS OBSTRUÇÕES DO ARCO 

CEFÁLICO, UMA OPÇÃO?

Cristina Candido (1); Márcio Viegas (1); Joana Felgueiras (1); Ana Natário (1); Gonçalo 
Sobrinho (1); José Vinhas (1);

(1)  Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital São Bernardo, Serviço de Nefrologia, Setúbal, 
Portugal;

A fístula arteriovenosa braquiocefálica é o acesso de hemodiálise mais 
frequentemente usado. Muitas vezes, essas fístulas complicam -se com 
perturbações do fluxo vascular ao nível do arco cefálico, porção terminal 
da veia cefálica particularmente vulnerável à ocorrência de estenoses. 
Embora a angioplastia percutânea seja usada no tratamento destas lesões, 
os resultados desta abordagem são muitas vezes insuficientes devido à 
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natureza resistente da estenose, ao desenvolvimento de reestenose precoce 
e ao risco de rotura da veia durante o procedimento endovascular. Noutros 
casos as lesões não são passíveis de intervenções endovasculares por 
ocorrência de oclusão total do arco cefálico, optando -se pela construção 
de um novo acesso. A transposição da veia cefálica (TVC) para a veia 
basílica é uma abordagem cirúrgica alternativa no tratamento de estenose 
do arco cefálico raramente descrita na literatura. Os autores apresentam 
dois pacientes em programa de hemodiálise, uma mulher de 41 anos e 
um homem de 91 anos de idade, com fístula braquiocefálica criada há 18 
e 36 meses respectivamente. Em ambos os casos diagnosticou -se oclusão 
total do arco cefálico e foi excluída a possibilidade de tratamento endo-
vascular, tendo -se optado pelo tratamento cirúrgico através da TVC para 
a veia basílica. No primeiro caso, o acesso permanece patente até ao 
momento (6 meses após TVC), sem necessidade de reintervenção. No 
segundo caso, 9 meses após a revisão cirúrgica, ocorreu uma estenose 
perto da reanastomose que foi tratada por angioplastia percutânea com 
balão, mantendo -se patente também até ao momento (12 meses após 
TVC). Estes dados sugerem a possibilidade de uma abordagem alternativa 
para a preservação da fístula braquiocefálica com lesão oclusiva do arco 
cefálico. Estes resultados poderão encorajar cirurgiões e nefrologistas em 
Portugal a considerar esta estratégia como uma opção viável.

 PO -QU014

MÉTODO DE TERMODILUIÇÃO NO DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO DO 

ACESSO VASCULAR EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Cristina Candido (1); Márcio Viegas (1); Joana Felgueiras (1); Antero Matos (1); Rafaela 
Rocha (1); Marta Canilho (1); Francisco Teixeira De Sousa (1);

(1) Centro de Hemodiálise, Nephrocare Montijo, Montijo, Portugal;
(2) Centro de Hemodiálise, Nephrocare Montijo, Montijo, Portugal;

A disfunção do acesso vascular (AV) é uma das principais causas de 
morbilidade e mortalidade nos doentes em hemodiálise (HD), pelo que é 
recomendada a sua monitorização e vigilância. Esta pode ser realizada 
através da medição do fluxo de sangue intra -acesso (Qa), considerado um 
bom preditor de disfunção de FAVs (Fístulas arterio -venosas) e PAVs 
(próteses arterio -venosas). Métodos: Estudo retrospectivo observacional 
em 97 AV (93 doentes em programa regular de HD) onde foram incluídos 
todos os doentes com PAV ou FAV. Foram registadas as determinações 
da avaliação periódica do fluxo intra -acesso, pela técnica de termodiluição, 
durante um período de 12 meses. Definiram -se como “critérios de 
alarme”(AL) de disfunção do AV: Qa da FAV < 400 ml/min, Qa da PAV < 
600 ml/min ou redução do débito > a 25% em duas determinações con-
secutivas. Sempre que possível o Qa de AL era confirmado numa deter-
minação seguinte. Foram também avaliadas todas as intervenções angio-
gráficas ou cirúrgicas do acesso realizadas durante este mesmo período; 
assim como a patência dos acessos. Resultados: Em 12 meses foram 
realizadas 362 avaliações do Qa em 97 acessos (74 FAV/23 PAV) resultando 
em 8.4 avaliações/PAV/ano e 2.1 avaliações/FAV/ano. Foram detectados 72 
eventos com Qa AL, dos quais 6 perderam seguimento. De um total de 
66 eventos com Qa AL, 68% (45 eventos) foram submetidos a angiografia 
com angioplastia (30 PAVs, 12 FAVs) ou revisão cirúrgica do acesso (1 PAV 
e 2 FAVs) nos 6 meses seguintes. A maioria das intervenções foram em 
PAVs (68%), correspondendo a 1.3 intervenções/PAV/ano e 0.2 intervenções 
/FAV/ano. Aos 6 meses, 100% dos acessos submetidos a angiografia com 
angioplastia estavam patentes. Dos 2 acessos (FAVs) submetidos a revisão 
cirúrgica não houve possibilidade de recuperação do acesso. Nos 21 eventos 
restantes (15 PAVs, 6 FAVs) com Qa AL (32%) os AV não foram referen-
ciados à angiografia por ausência de outras alterações de disfunção do 
AV e/ou por ausência de confirmação do Qa AL na avaliação seguinte. 
Mantiveram -se todos patentes, sem necessidade de intervenção nos 6 
meses seguintes. Durante este período foram efectuadas 6 Angiografias 
com angioplastia (6 FAVs) por alterações detectadas na monitorização 
clínica, sem Qa de AL prévio nos 6 meses anteriores, correspondendo a 
1.8% de todos os Qa avaliados. Conclusão: O BTM é um método simples 
e rápido de realizar numa Unidade de HD. Na nossa experiência, a avaliação 
do Qa por termodiluição revelou ser um método útil no diagnóstico da 
disfunção do AV, principalmente nas PAVs onde se verificou uma patência 
de 100% nos acessos intervencionados aos 6 meses. O número significativo 
de eventos sem necessidade de intervenção com um Qa de AL numa 
primeira avaliação, evidencia a importância de repetição do Qa e a neces-
sidade de associação deste método com outros sinais de disfunção do 
AV antes de submeter o acesso a uma avaliação angiográfica.

 PO -QU015

QUANDO AS METÁSTASES SÃO FEBRIS! UMA SÉRIE DE CASOS

Rute Aguiar (1); Filipa Alves (1); Vítor Ramalho (1); Rui Silva (1); Ricardo Santos (1); 
Beatriz Malvar (1); Pedro Pessegueiro (1); Carlos Pires (1);

(1) Hospital Espírito Santo Évora, Serviço Nefrologia, Évora, Portugal;

Introdução: a bacteriemia acontece frequentemente em doentes em 
hemodiálise (HD) e, num número não desprezível de casos, complica -se 
com locais de infecção metastáticos, determinando um pior prognóstico. 
Quando identificado, o agente bacteriano frequentemente envolvido é 
o Staph. aureus. O diagnóstico da infecção metastática pode não ser 
óbvio, já que estas infecções podem surgir semanas após o evento 
desencadeante. Caso 1. Homem de 66 anos, com antecedentes de DM 
2, DRC G5 em HD, enviado por dor intensa lombossagrada e hipotensão. 
Analiticamente verificaram -se parâmetros de infecção elevados. Realizou 
hemoculturas (HC) onde foram isolados MRSA e cultura de exsudado 
de úlceras, onde se isolou Klebsiella pneumoniae BLEA positivo pelo 
que iniciou vancomicina e meropenem. Realizou RMN da coluna que 
mostrou espondilodiscite D12 -L1, osteomielite dos corpos vertebrais e 
abcessos nos psoas. Fez -se switch antibiótico para linezolide tendo 
cumprido 6 semanas, após o qual iniciou trimetoprim/sulfametoxazol, 
até um total de 10 semanas de antibioterapia (ABT). Verificou -se boa 
resposta clínica e imagiológica. Caso 2. Mulher de 47 anos, com 
antecedentes de DRC G5 por nefrite intersticial crónica, 2 transplantes 
renais, HCV positiva, iniciou 4 dias antes do internamento dor lombar 
excruciante, artralgia do punho direito e temperatura subfebril. À entrada 
no SU não tinha alterações ao exame objectivo. Analiticamente com 
PCR elevada. Admitiu -se sépsis sem foco identificável. Fez HC, RM da 
coluna que não confirmou a hipótese de espondilodiscite e iniciou 
ABT com ceftriaxone e vancomicina. Isolaram -se MSSA nas HC porém, 
por má evolução, alterou -se a ABT para linezolide. As serologias foram 
negativas e a TC tórax mostrou aspectos compatíveis com embolização 
séptica pulmonar. Realizou Cintigrafia com Gálio 67 confirmando o 
diagnóstico de espondilodiscite da coluna lombar e artrite do punho 
direito. Realizou nova RM mostrando igualmente abcesso do psoas. 
Este foi drenado sob controlo tomográfico. A RM do punho direito 
mostrou processo inflamatório ósseo. Assistiu -se a melhoria clínica, 
analítica e imagiológica progressiva, tendo tido alta após 54 dias de 
ABT com linezolide. Caso 3.Homem de 47 anos, com antecedentes de 
DRC G5 em HD; iniciou 2 semanas antes do internamento, mialgias e 
febre tendo sido medicado com levofloxacina. Um dia depois regressa 
ao SU por vómitos e dor abdominal. Apresentava -se ictérico e hipo-
tenso. Analiticamente tinha trombocitopenia, neutrofilia, PCR, bilirrubina 
directa, GGT e LDH elevadas. A ecografia abdominal mostrou espleno-
megalia. Foi internado e iniciou ABT com meropenem e doxiciclina. 
Durante o internamento por agravamento clínico foi transferido para 
UCI e foi alterada a ABT por diversas vezes. Realizou laparotomia 
exploradora identificando -se foco infeccioso a nível do baço, com 
posterior esplenectomia (múltiplos abcessos necrosados). Duas semanas 
depois teve alta para a Unidade de Convalescença. Assistiu -se a novo 
agravamento clínico, tendo sido reinternado com infecção respiratória 
nosocomial e 3 dias depois é declarado o óbito. Conclusão: o diag-
nóstico das infecções metastáticas é desafiante, exigindo alto grau de 
suspeição, investigação exaustiva, bem como ABT prolongada, nem 
sempre bem sucedida.

 PO -QU016

DISFUNÇÃO TARDIA DE CATETER VENOSO CENTRAL A PROPÓSITO 

DE UM CASO CLÍNICO – QUE ABORDAGEM?

Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Helena Pinto (1); Nuno Afonso (1); Patrícia 
Cotovio (1); Ana Santos (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (2);

(1) CHUC -HG, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) CHUC -HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A utilização prolongada de um cateter venoso central (CVC) 
como acesso vascular de hemodiálise (HD) está associada a grande 
taxa de complicações, das quais a mais frequente é a disfunção do 
CVC. A principal causa de disfunção do CVC, com incapacidade de atingir 
débitos superiores a 300 mL/min, é a formação de uma bainha de 
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fibrina envolvendo o cateter. Existem várias abordagens terapêuticas 
descritas, com diferentes taxas de sucesso: administração de fibrinolí-
ticos, substituição simples de cateter com fio guia, substituição do 
cateter após disrupção da bainha de fibrina por angioplastia com balão 
e stripping da bainha de fibrina com cateter snare. Caso Clínico: Homem 
de 61 anos com doença renal crónica terminal de etiologia indetermi-
nada, em HD por CVC tunelizado na veia jugular interna direita desde 
há 4 anos por esgotamento do património venoso para construção de 
outro acesso definitivo. Desde o início de Outubro com problemas de 
débito que levaram à administração recorrente de alteplase. A 31 de 
Dezembro substituiu CVC tunelizado através de fio guia mas manteve 
disfunção do cateter. A 06 de Janeiro realizou angiografia que evidenciou 
bainha de fibrina envolvendo todo o trajecto do CVC. Foi ensaiada 
disrupção do trajecto de fibrina com balão de 9 e 14x40 mm, seguida 
de substituição do CVC através de fio guia. Realizou 2 sessões de HD 
sem problemas, mas voltou a apresentar disfunção do cateter na sessão 
seguinte. Realizou nova angiografia, que mantinha bainha de fibrina 
envolvendo o CVC. Atendendo à refratariedade terapêutica, optou -se 
pela colocação de CVC tunelizado na veia jugular interna esquerda sob 
controlo angiográfico. Não voltou a apresentar disfunção do cateter. 
Discussão e Conclusão: Presumivelmente todos os CVC desenvolvem 
bainhas de fibrina pouco tempo após a sua colocação, pelo que esta 
complicação deve ser considerada em doentes com disfunção do CVC. 
A administração de alteplase e a substituição do CVC por fio guia, 
apesar de serem a abordagem mais frequente, apenas resolvem a 
disfunção temporariamente porque não interferem com a bainha de 
fibrina. A substituição do cateter após disrupção da bainha de fibrina 
com balão de angioplastia parece ser o tratamento mais indicado, mas 
no presente caso também se revelou ineficaz. Realçamos por isso a 
necessidade de referenciação precoce à angiografia para avaliação etio-
lógica e intervenção na causa de disfunção, e a eficácia da colocação 
de um CVC num local de punção diferente do inicial, quando possível, 
no caso de falência das restantes abordagens terapêuticas.

 PO -QU017

TRANSIÇÃO PARA DIÁLISE LONGA NOCTURNA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

David Navarro (1); Carina Gonçalves (1); Ana Carina Ferreira (2); Marco Mendes (1); 
Ana Azevedo (2); Cristina Jorge (1); Inês Aires (1); Patrícia Matias (1); Tiago Amaral (2); 
Fernanda Gomes (1); Célia Gil (2); Aníbal Ferreira (1);

(1)  Nephrocare – Vila Franca de Xira, Núcleo de Investigação e Desenvolvimento na 
Área Nefrológica, Vila Franca de Xira, Portugal;

(2)  Nephrocare – Alverca, Núcleo de Investigação e Desenvolvimento na Área Nefroló-
gica, Alverca, Portugal;

Introdução: A diálise longa nocturna (DLN) tem sido associada a maior 
eficácia dialítica, melhor qualidade de vida, melhor controlo tensional 
com diminuição das necessidades em medicamentos. Objectivo: Avaliar 
a evolução de variáveis clínicas e analíticas após a transição de 
Hemodiafiltração (HDF) para DLN. Métodos: Estudo retrospectivo, 
comparando valores médios de variáveis clínicas e laboratoriais 6 
meses antes (período HDF: 240 minutos/sessão) e 6 meses após o 
início de DLN (395 minutos/sessão). Foram avaliados pré e pós DLN 
os seguintes parâmetros: hemoglobina, potássio, fósforo, cálcio, hor-
mona paratiroideia (PTH) e proteína -c reactiva (PCR), peso seco, peso 
normohidratado/sobrehidratado (OH) (por espectroscopia de bioim-
pedância), Kt/V, ureia pré diálise, fármacos hipotensores e tensão 
arterial sistólica média, terapêutica com ferro, agentes estimuladores 
de eritropoiese (ESA) e captadores de fósforo. Foi aplicado o ques-
tionário Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQL -SF) para 
avaliação da qualidade de vida dos doentes. Efectuou -se análise 
estatística, com comparação dos resultados pré e pós transição para 
DLN, usando o teste T de Student para amostras emparelhadas. Um 
valor de p<0.05 foi considerado significativo. Resultados: Estudámos 
10 doentes prevalentes em diálise com tempo médio em diálise 
61.7±39.4 meses, idade média 41.2±7.21 anos, 6 de género masculino, 
2 diabéticos e 6 hipertensos. Após início de DLN, verificou -se dimi-
nuição do valor de OH (10.2±8.63 vs 4.6%±7.2; p=0.006) e do valor 
da ureia pré diálise (129.74±28.7 vs 114.53±23.94 mg/dl; p<0.001). 
Houve subida do valor médio de Kt/V (1.75±0.37 vs 2.09±0.39; p<0.001). 
Não houve diferenças quanto ao valor médio da PCR. Verificou -se 
uma diminuição do consumo de ESA (38.5±24.18 vs 30.83±22.54 μg/
semana; p=0.034) e do consumo de ferro EV (189.33±117 vs 116±67 

mg/mês; p=0.057), mantendo -se estável o valor de hemoglobina média. 
Documentou -se uma descida do valor médio de fósforo (5.05±0.9 vs 
4.23±0.93 mg/dl; p<0.010), acompanhada de uma subida do de cálcio 
(8.59±0.32 vs 9.1±0.3 mg/dl; p<0.010) e uma tendência para subida 
do valor de PTH (aos 2 -3 meses), mas sem significado estatístico. O 
consumo de captadores de fósforo diminuiu em 6 doentes. Não se 
verificaram tendências com significado estatístico relativamente ao 
consumo de Vitamina D. O uso de fármacos hipotensores diminuiu 
em 7 dos 10 doentes (sem significado estatístico), mantendo -se a TA 
sistólica média. No que diz respeito ao questionário KDQL -SF, verificou-
-se uma melhoria em todos os parâmetros avaliados, sendo atingido 
significado estatístico na percepção da própria saúde, cansaço, disp-
neia, anorexia e satisfação com quantidade de tempo com família e 
amigos. Conclusão: Nesta população de doentes, e em apenas 6 
meses, a DLN mostrou benefícios relativamente à diálise de alto fluxo 
(HDF on -line): houve uma substancial melhoria da eficiência dialítica, 
controlo da hiperfosfatémia e da anemia, com significativa redução 
do consumo de ESA, bem como uma excelente correcção do status 
de OH, o que é indicador do melhor estado nutricional dos doentes. 
A estes benefícios acresceu -se a percepção de melhoria da qualidade 
de vida dos doentes.

 PO -QU018

O PAPEL DA ANGIOGRAFIA NA COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

CATÉTERES PARA HEMODIÁLISE

Marta Neves (1); Alice Fortes (2); Fernando Neves (2); António Gomes Da Costa (2);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) Hospital de Santa Maria, CHLN, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Introdução: Nos últimos anos, os nefrologistas têm vindo a aceitar 
que, embora longe do ideal, os catéteres tunelizados (CT) têm emergido 
como uma alternativa importante para proporcionar hemodiálise (HD) 
adequada a uma população particular de doentes. O seu uso acarreta 
o risco de infecções, estenoses vasculares centrais e tromboses. As 
lesões nos vasos centrais trazem obstáculos futuros acrescidos, através 
da dificuldade em criar ou manter um acesso vascular a longo prazo. 
Estenoses ou tromboses das veias ilíacas são possivelmente impeditivas 
de uma cirurgia de transplante renal de sucesso. A prevenção e reso-
lução atempada destas complicações podem reduzir a morbilidade 
significativa associada ao uso dos CT.1 Objectivos e Métodos: Estudo 
retrospectivo para caracterização de todas as colocações/substituições 
de CT com apoio angiográfico no ano de 2013 numa unidade de tera-
pêutica endovascular hospitalar. Resultados: Registados 23 procedi-
mentos (quatro colocações de CT em doentes com dificuldade docu-
mentada de acessos vasculares e 19 substituições de CT) em 19 doentes 
com idade média de 69.4±9.7 anos, referenciados maioritariamente 
por baixo débito do acesso e má eficácia dialítica. Em 14 das 19 
substituições realizadas (73.9%), a angiografia foi determinante na 
detecção de estenoses dos vasos centrais (n=5), de bainha de fibrina 
a aprisionar o CT (n=8) ou ambas (n=1). As estenoses foram dilatadas 
com balões adequados à dimensão do vaso e a bainha de fibrina foi 
rompida através de angioplastia com balão (n=5) ou stripping com 
recurso ao fio -guia hidrofílico (n=3). Conclusões: A visualização endo-
vascular através da angiografia tem um papel fundamental na colocação 
e ainda mais na substituição dos CT. Estas substituições são por vezes 
realizadas sem apoio angiográfico com consecutivas reintervenções 
múltiplas (e possivelmente desnecessárias) por não haver resolução 
do problema anatómico associado. Esta abordagem integrada é essen-
cial para prolongar a patência do acesso ao identificar e corrigir este-
noses e romper bainhas de fibrina nos vasos antes da introdução do 
novo CT2 e provavelmente evitar a administração errónea, repetida e 
dispendiosa de fibrinolíticos. O acesso às salas de angiografia para 
tratamento de acessos vasculares disfuncionante deve ser regular e a 
sua inexistência deve ser considerado como um ponto negativo na 
prática clínica actual de um serviço de nefrologia. A formação nesta 
área específica da nefrologia está a tornar -se imprescindível para o 
tratamento apropriado dos doentes em HD.

(1) Liangos O, et al. Long -term management of the tunneled venous catheter. Semin 
Dial 2006; 19(2): 158 -64.
(2) Haller C, et al. Placement of hemodialysis catheters through stenotic or occluded 
central thoracic veins. Cardiovasc Intervent Radiol 2009; 32(4): 695 -702.
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 PO -QU019

O ACETATO DE CÁLCIO/CARBONATO DE MAGNÉSIO ASSOCIA -SE A MENOR 

PROGRESSÃO DO ÍNDICE DE MASSA VENTRICULAR ESQUERDA E DAS 

CALCIFICAÇÕES VALVULARES EM DOENTES HEMODIALISADOS

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

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

A hipomagnesemia parece estar envolvida na patogénese da hipertensão arterial, 
da disfunção endotelial e das calcificações vasculares. O objectivo deste estudo 
prospectivo foi avaliar a relação entre a terapêutica com acetato de cálcio/
carbonato de magnésio (CaMg) e marcadores de risco cardiovascular como a 
pressão de pulso (PP), o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) e as 
calcificações valvulares em doentes em hemodiálise (HD). Foram avaliados 
dados demográficos, clínicos, bioquímicos e ecocardiográficos basais e repetidos 
após um período de 48 meses. Os doentes iniciaram a terapêutica com CaMg 
durante o estudo e estiveram a tomar este quelante do fósforo pelo menos 
durante 36 meses. Estudámos 206 doentes prevalentes em HD, com uma idade 
média de 63.6 ± 14.3 anos, 45% do sexo feminino, 26% diabéticos, com um 
tempo médio em HD de 42.3 ± 38.6 meses. Todos os doentes estavam sob 
hemodiafiltração on -line em pós diluição com uma concentração de Mg no 
dialisante de 0.5 mmol/L. Quarenta e oito doentes estiveram sob terapêutica 
com CaMg, 43 doentes sob sevelamer (Sev) e 115 não tomavam captadores 
de fósforo (NCP). Os doentes a tomar CaMg apresentaram níveis mais elevados 
de Mg sérico, em comparação com os outros dois grupos (CaMg: 0,93 ± 0,13 
vs Sev: 0,91 ± 0,12 vs NCP: 0,82 ± 0,15 mmol / L, p <0,001). Os doentes que 
estavam sob CaMg apresentaram uma redução da PP (p <0,001) e do IMVE (p 
= 0,006) no final do estudo. Uma estabilização das calcificações valvulares 
aórticas foi também observada nos doentes que tomavam CaMg, em contraste 
com uma progressão das calcificações valvulares nos doentes que não efec-
tuavam captadores de fósforo ou que efectuavam sevelamer (p = 0,02). Neste 
estudo de 48 meses, observámos que no nosso grupo de doentes prevalentes 
em HD, o uso de CaMg se associou a uma redução da PP e do IMVE e a uma 
estabilização das calcificações valvulares aórticas. Estes resultados devem ser 
confirmados em ensaios clínicos randomizados.

 PO -QU020

CRITERIA ASSOCIATED WITH INDICATION FOR THERAPEUTIC 

ENDOVASCULAR INTERVENTION IN ARTERIOVENOUS FISTULAS

Marta Neves (1); Pedro Maia (1); Telmo Carvalho (2); Fernando Neves (2); Pedro Ponce (2);

(1) NephroCare Coimbra, Centro de Acessos Vasculares de Coimbra, Coimbra, Portugal;
(2) NephroCare Lumiar, Centro de Acessos Vasculares de Lisboa, Lisboa, Portugal;

Introduction: Despite the general consensus that physical examination combined 
with a wide array of available surveillance and other monitoring techniques 
should be a core part of the standard care provided to all hemodialysis patients, 
no clear unanimity has been reached with regard to the ideal surveillance 
technique (1,2) and ensuing indications for percutaneous transluminal angio-
plasty. The aim of this study was to define which pre -determined referral criteria 
within a vascular access surveillance and monitoring program were associated 
with a formal indication for therapeutic endovascular (TE) intervention in arte-
riovenous fistulas (AVF). Subjects and methods: Retrospective study at two 
vascular centers, considering all 1265 procedures undertaken between 1 Novem-
ber 2012 and 30 November 2013. All AVFs referred for angiography were 
enrolled (n=617). The population was divided into two groups regarding the 
absence (group 1; n=98) or presence (group 2; n=519) of a significant lesion 
on the angiogram, contemplating a formal indication for TE intervention. Results: 
The most frequent reasons for referral were: confirmed intra -access blood flow 
rate (Qa) reduction (35.5%); edema of the vascular access limb (10.2%); and 
poor maturation of AVFs (8.9%). Patients in group 2 were older, with a higher 
prevalence of diabetes, lower Kt/V, lower Qa and had been subjected to more 
prior endovascular interventions than those in group 1 (p<0.05). A multivariate 
analysis revealed that factors independently associated with the presence of 
a significant lesion on the angiogram and consequent need for TE intervention 
were referral due to increased dynamic intra -access venous pressure (p=0.01), 
due to suspected stenosis by altered physical examination (p=0.019), or due 
to confirmed Qa reduction (p=0.003) and mean Kt/V < 1.4 (p=0.004). Conclu-

sion: Apart from surveillance strategies, this study validates the importance of 

monitoring strategies, particularly through the routine use of physical examina-
tion of the VA, as an integral part of access evaluation, especially in AVFs.

(1) Kumbar L, Karim J, Besarab A. Surveillance and Monitoring of Dialysis Access. Int 
J Nephrol 2012; 2012: 649735. doi: 10.1155/2012/649735 
(2) Machado S, Ferreira A, Lucas C, Gil C, Fortes A, Neves FC. Results of endovascular 
procedures performed in dysfunctional arteriovenous accesses for haemodialysis. Port 
J Nephrol Hypert 2012; 26(4): 266 -271

 PO -QU021

O ACESSO VASCULAR E O IDOSO – 1 ANO DE EXPERIÊNCIA DE UM 

CENTRO DE ACESSOS VASCULARES

Hernâni Gonçalves (1); Sara Querido (1); Belarmino Clemente (2); Alice Lança (1); Rachele 
Escoli (1); Francisco Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); 
Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Cirurgia Geral, Carnaxide, Portugal;

Introdução: A construção de um acesso vascular ideal para os doentes idosos 
torna -se um desafio devido ao difícil balanço entre os risco e benefícios de 
uma população com significativas morbilidades e menor sobrevida. O enve-
lhecimento está frequentemente associado com desenvolvimento insuficiente 
da fistula artério -venosa (FAV) e taxas diminutas de patência primária e 
secundária do acesso vascular. Objectivos: Comparar e avaliar o acesso vascular 
no doente com idade superior a 65 anos e no doente com mais de 79 anos 
com a restante população. Métodos: Estudo retrospetivo, em que se compara 
num primeiro momento os doentes com mais de 65 anos com a restante 
população e num segundo momento os doentes com mais de 80 (inclusivé) 
com a restante população. Todos os doentes construíram acesso vascular 
(AV) no Centro de Acessos Vasculares de uma Unidade Hospitalar no ano de 
2013. Foram integrados 52 doentes no grupo dos doentes com mais de 65 
anos (G>65) e 19 no grupo dos doentes com mais de 79 anos (G>79). Aplicou-
-se o teste Q quadrado para comparação de variáveis independentes e o teste 
T -Student para estudo do significado das diferenças das médias. Resultados: 
O G>65 foi constituído por 28 doentes do sexo masculino e 24 do sexo 
feminino, sendo que 22 eram diabéticos. Foram construídas 48 FAV (15 distais 
e 33 proximais) e implantadas 4 PTFE. No momento da construção de acesso, 
9 doentes estavam em HD. Os restantes apresentaram um tempo médio de 
122,75 dias (±114,7) para inicio de HD. Vinte iniciaram pelo acesso previamente 
construído. Por outro lado, o G>79 foi constituído por 11 doentes do sexo 
masculino e 8 do feminino, sendo que 7 eram diabéticos. Os AV construídos 
ou implantados foram 15 FAV (21 distais e 25 proximais) e 4 PTFE. Quatro 
doentes estavam em HD. Os restantes apresentaram um tempo médio de 
124,5 dias (±120,1) para inicio de HD. Seis iniciaram pelo acesso construído.

Tabela 1

G>65 Restante População p

diabéticos/não diabéticos 22/30 9/19 ns

sexo (m/f) 28/24 25/3 0.001387

tipo av (fav/ptfe) 48/4 26/2 ns

tipo fav (distal/proximal) 15/33 21/5 4,7 E  -05

hd/não hd 9/43 6/22 ns

tempo início hd (dias 122 ± 114,7 127,3 ± 66,2 ns

1º acesso (avc/cvc) 20/4 14/2 ns

AVc = acesso vascular construído; CVC= catéter venoso central

Tabela 2

 G>79 Restante população p

Diabéticos/Não diabéticos 7/12 24/37 ns

Sexo (M/F) 11/8 42/19 ns

Tipo AV (FAV/PTFE) 15/4 59/2 0.010214

Tipo FAV (distal/proximal) 0/15 36/23 2.4E -05

HD/não HD 4/15 11/50 ns

Tempo inicio HD (dias) 124,5±120,1 122,7±92,9 ns

1º acesso (AVc/CVC) 6/2 28/4 ns
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Conclusões: Concluímos, que em idade inferior a 65, o sexo masculino 
está associado a maior risco de doença renal em estadio 5 e subsequente 
início de terapêutica de substituição renal Verificámos também, que o uso 
de PTFE como acesso de escolha ganha importância em idades superiores 
a 79 anos. Por outro lado, a FAV proximal é o acesso preferido nos doentes 
com mais de 65 anos e 79 anos.

 PO -QU022

EFEITO DA CALCIFICAÇÃO VALVULAR NA SOBREVIVÊNCIA DE DOENTES 

PREVALENTES EM HEMODIÁLISE

Teresa Jerónimo (2); Anabela Guedes (2); Ana Pimentel (2); André Fragoso (2); Elsa 
Morgado (1); Patrícia Mendes (1); Isilda Bexiga (1); Viriato Santos (1); Ana Silva (2); 
Pedro Neves (2);

(1) Nephrocare, Centro de Hemodiálise de Faro, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal;

A calcificação valvular é uma complicação frequente em doentes com Doença 
Renal Crónica e associa -se com alta mortalidade cardiovascular nesta população. 
Por outro lado as calcificações valvulares são um marcador que reflete também 
a aterosclerose generalizada. Foi realizado um estudo observacional e prospetivo 
que incluiu todos os doentes em hemodiálise há pelo menos 3 meses. Foi 
avaliada a relação entre calcificação valvular e inflamação, metabolismo mineral, 
terapêutica com quelantes do fósforo, utilização de estatinas e de cinacalcet 
num coorte de doentes em hemodiálise. Na análise estatística utilizámos a 
estatística descritiva, regressão linear múltipla e a análise de sobrevivência de 
Kaplan -Meier. Foram incluídos 157 doentes (68 F, 89 M, 20,4% diabéticos), 
com idade média de 64 anos e tempo médio em diálise de 61,7 meses. Nesta 
população, 30,6% apresentavam calcificações valvulares, 21,7% numa só válvula 
(grupo I), 8,9% nas duas válvulas (grupo II). Dos parâmetros avaliados, esta 
população apresentava: proteína C reactiva = 11,1 mg/L, CaxP = 37,2 mg2/dL2, 
PTH = 444,1 pg/mL, magnésio = 2,2 mg/dL. A maioria dos doentes fazia 
quelantes do fósforo (com cálcio em 36,3% e sevelamero em 32,5%). Uma 
minoria (14,0%) encontrava -se medicada com cinacalcet. Estatinas foram pres-
critas a 34,4% dos doentes. O modelo de regressão linear múltipla mostrou 
correlação entre a presença de calcificações valvulares e a idade (r = 3,061; p 
= 0,003), tempo em diálise (r = 3,963; p = 0,001) e terapêutica com cinacalcet 
(r =  -2,536; p = 0,012). Foi feita a análise de sobrevivência de Kaplan -Meier 
aos 2 anos verificando -se uma sobrevida de 87,2% nos doentes sem calcificações 
valvulares (grupo I), 79,4% no grupo II e 57,1% no grupo III (log rank=8,321; 
p=0,016). Dos doentes do grupo I, II e III, 16,5%, 8,8% e 7,1% estavam medi-
cados com cinacalcet, respectivamente. Na nossa população, a presença de 
calcificações valvulares está diretamente associada com a idade e o tempo em 
diálise, e inversamente com a terapêutica com cinacalcet. A calcificação valvular 
é ainda um fator de risco de mortalidade em doentes em hemodiálise.

 PO -QU023

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS COM MAU DESENVOLVIMENTO: INTENTION 

TO TREAT ANALYSIS

Mário Góis (1); Fernando Caeiro (1); Vasco Fernandes (1); Nuno Rodrigues (1); Marco 
Mendes (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Introdução/Objectivo: As evidências actuais suportam que a fístula arteriovenosa 
(FAV) é o acesso vascular que melhor se adequa ao doente em hemodiálise 
(HD). Contudo, sabe -se que a percentagem de FAV que nunca atingem o grau 
de maturação suficiente é elevada, variando de 28 a 53%. Nesse sentido, é 
importante a avaliação semiológica das FAV que apresentam mau desenvolvi-
mento, no sentido de identificar lesões passíveis de correcção por angioplastia 
percutânea. Material e Métodos: Prospectivamente, efectuou -se uma intention 
to treat analysis das FAV que foram referenciadas, durante um período com-
preendido entre Janeiro/2011 a Outubro/2013, por mau desenvolvimento, ava-
liando as lesões e respectivas localizações, o sucesso clínico e patência primária. 
O follow up mínimo foi de 3 meses e o máximo de 36 meses. Resultados: 
Durante o período avaliado, foram estudados 75 doentes, com idade média 
de 67,1 ± 14,6 anos; 53% dos indivíduos do sexo masculino e 44% de diabé-
ticos; 60% encontrava -se em HD, mas destes apenas 28% com FAV puncionável. 
Relativamente ao tipo de acesso: FAV radiocefálica – 48% e FAV umerocefálica 
– 52%, com predominância pelo membro superior esquerdo (69%); Do total 

dos 75 doentes avaliados, foram incluídos 51 na intention to treat analysis (24 
excluídos: 19 por não ser possível nenhuma intervenção e 5 perdidos para 
follow -up). Nos submetidos a angioplastia, a lesão mais frequentemente detec-
tada situava -se na região justa -anastomótica (78%), logo seguida pela veia de 
drenagem e anastomose em proporções idênticas (respectivamente, 48,2% e 
42,8%). As lesões arteriais afectavam 28% dos acessos e as lesões da crossa 
da cefálica/centrais em menos de 1%; De referir que a idade média do acesso 
foi de 9,4 meses (máximo 42 meses e mínimo de 1 mês). Avaliando o sucesso 
da intervenção, atingiu -se uma taxa de 56% (n=29), com uma patência primária 
média de 10,6 meses. Nos acessos com idade <4 meses meses a taxa de sucesso 
situou -se nos 50% e nos com idade >6 meses nos 48%. Nos doente pré -HD, 
a dose média de contraste foi de 18,5cc, não se registando posteriormente 
agravamento da função renal (follow -up de 3 meses). Conclusão: A angioplastia 
em doentes selecionados pode potenciar a taxa de maturação dos acessos.

 PO -QU024

CALCIFICAÇÕES VASCULARES NUMA POPULAÇÃO EM DIÁLISE 

PERITONEAL

Iolanda Vieira (1); Carla Araújo (2); Manuel Pestana (2);

(1)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Departamento de Doenças Renais, 
Urológicas e Infecciosas, Porto, Portugal;

(2) Hospital de São João, Departamento de Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A calcificação vascular (CV) é um fator de prognóstico independente 
de morbilidade e mortalidade nos doentes com doença renal crónica em diálise. 
Contudo, os estudos prévios incidiram predominantemente em doentes em 
hemodiálise, pelo que a informação disponível relativamente à população em 
diálise peritoneal (DP) é limitada. Objetivos: Avaliar retrospetivamente os fatores 
associados à presença e progressão de CV numa população em DP. Material e 

Métodos: Foram incluídos no estudo 99 doentes incidentes em DP de janeiro 
de 2009 a dezembro de 2011, idade média de 45 anos e 62% do sexo masculino. 
A CV foi avaliada através do score simplificado de Adragão, recorrendo a radio-
grafias simples da pelve e das mãos. Os doentes com e sem CV foram comparados 
relativamente a variáveis demográficas, clínicas e bioquímicas. Após 12 meses, 
os doentes que permaneceram em DP (75 doentes) foram divididos em 2 grupos, 
consoante a presença ou não de progressão da CV e comparados relativamente 
às variáveis previamente mencionadas. Resultados: Os doentes com CV (28%), 
comparativamente aos sem CV, eram significativamente mais velhos (59 vs. 42 
anos, p=0.002), apresentavam maior prevalência de diabetes (75% vs. 
11%,p<0.001) e de doença vascular (50 vs. 17%, p=0.001), bem como níveis 
mais elevados de glicemia em jejum (138 vs. 87 mg/dl, p<0.001) e de peptídeo 
natriurético tipo B (BNP) (199 vs. 99 pg/ml, p=0.012). Após 12 meses em DP 
verificou -se progressão da CV em 15 doentes (20%) que, comparativamente aos 
sem progressão, apresentavam também uma idade superior (63 vs. 46 anos, 
p=0.016), maior prevalência de diabetes (60 vs. 27%, p=0.014) e doença vascular 
(60 vs.23%, p=0.011), bem como níveis mais elevados de glicemia em jejum 
(104 vs. 99 mg/dl, p=0.023), de BNP plasmático (321 vs. 67 pg/ml, p=0.001) e 
um padrão de transporte peritoneal mais rápido (D/P Cr 0.8 vs. 0.7 mg/dl, 
p=0.006). A utilização de antagonistas dos recetores de angiotensina e de 
bloqueadores beta adrenérgicos associou -se a maior progressão das CV. Não 
se verificou uma associação entre a presença e progressão de CV e os parâmetros 
do metabolismo fosfo -cálcio. Conclusões: Na nossa população de doentes em 
DP, a prevalência e a progressão de CV foram um achado comum, associaram -se 
a marcadores de risco cardiovascular frequentemente encontrados nos nossos 
doentes, como a idade, a diabetes e os níveis plasmáticos de BNP, mas não 
se relacionaram com os parâmetros do metabolismo fosfo -cálcico.

 PO -QU025

O IMPACTO DAS HÉRNIAS ABDOMINAIS NA TÉCNICA DE DIÁLISE 

PERITONEAL – EXPERIÊNCIA DO CHSJ

Ana Cerqueira (1); Ana Oliveira (1); Ana Beco (1); Carla Santos (1); Manuel Pestana (1);

(1)  Nephrology and Infectious Diseases Research and Development Group, INEB -(I3S), 
Universidade do Porto, Porto, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar São João, Departamento de Nefrologia, Porto, Portugal;
(3)  Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Departamento de Doenças Renais, 

Urológicas e Infecciosas, Porto, Portugal;

As hérnias da parede abdominal (HPA) constituem uma complicação mecânica 
comum nos doentes em diálise peritoneal (DP), com uma prevalência estimada 
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de 12 a 37%. Implicam frequentemente, alteração da imagem corporal, dor, 
sequestro de dialisante,compromisso do clearence e da ultrafiltração e aumentam 
o risco de encarceramento e estrangulamento de víscera. O objectivo deste 
estudo consistiu na avaliação das HPA nos doentes em DP do CHSJ, do impacto 
do tratamento cirúrgico na sobrevida global, em técnica e na função renal 
residual (FRR). Avaliaram -se todos os doentes (n=142) em DP de Janeiro de 
2012 a Dezembro de 2013. Identificaram -se 28 doentes com HPA. Realizaram -se 
36 correções cirúrgicas, das quais 26 em doentes já em DP e 10 em doentes 
a iniciar técnica. A maioria era do sexo masculino (61%), com média de idades 
de 48±8 anos. As principais etiologias de doença renal crónica foram a poli-
quistose renal (36%), causa indeterminada (25%) e nefropatia diabética (22%). 
Um dos doentes tinha sido previamente submetido a transplante renal. Metade 
tinha antecedentes de intervenção cirúrgica abdominal que não a colocação 
de cateter peritoneal. Ao diagnóstico a maioria dos doentes encontrava -se em 
diálise peritoneal ambulatorial continua (DPCA) e o volume médio de dialisante 
infundido era de 1885±261mL. As hérnias umbilicais foram as mais frequentes 
independentemente da data do diagnóstico (50% a admissão e 56% em 
técnica), seguidas das hérnias inguinais (40% vs 16%) e incisionais (10% vs 
20%). Nestes doentes a abordagem passou pela transferência para DPA em 
8 casos. Numa das doentes que já se encontrava em DPA, optou -se pela 
permanência diurna com abdómen vazio. Nos restantes doentes em DPCA a 
estratégia passou pela pausa de técnica ou redução dos volumes de dialisante 
infundido. No que diz respeito às complicações, verificaram -se 9 casos de 
recidiva de HPA que ocorreram em média 3 -4 meses após o episódio inicial. 
Constataram -se 5 casos de fuga peritoneal, das quais 4 por recidiva de HPA 
e 1 pela porta de entrada de laparoscopia. Nos 6 meses de follow -up 
evidenciaram -se 2 peritonites, que ocorreram ambas, 2 meses após a cirurgia, 
mas cujos agentes não pertenciam à flora entérica. Cinco doentes necessitaram 
de hemodiálise (HD) transitoriamente e 2 foram transferidos definitivamente 
para HD por infecção de orifício de saída e disfunção de cateter peritoneal. 
Considerando a FRR, verificou -se uma redução de 10,7±4,7ml/min para 
7,61±3,4ml/min, 6 meses após a cirurgia. A sobrevida dos doentes foi de 100% 
aos 6 meses e a sobrevida em técnica censurada para o transplante foi de 
92%. Em suma, os resultados do sector de DP do CHSJ são semelhantes 
àqueles descritos na literatura. A correção cirúrgica das HPA não se acompanhou 
de complicações significativas, não teve impacto significativo sobre a FRR, nem 
interferiu significativamente na sobrevida do doente e da técnica. Concluímos 
assim que a presença de HPA não deve constituir um obstáculo à referenciação 
do doente para DP, nem o seu diagnóstico deve obviar a correção cirúrgica.

 PO -QU026

PERITONITES FÚNGICAS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Joel Ferreira (1); Fernando Teixeira E Costa (1); Aura Ramos (1);

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

Introdução: A peritonite fúngica é uma complicação rara e potencialmente 
fatal nos doentes em diálise peritoneal (DP) crónica, apresentando uma taxa 
de mortalidade de aproximadamente 25%. Constitui um risco importante 
de falência da técnica, secundária às alterações inflamatórias que levam à 
perda da função da membrana peritoneal. As recomendações actuais quanto 
à actuação nessas complicações preconizam a remoção imediata do catéter 
de diálise após a identificação do agente e instituição terapêutica precoce. 
Métodos: Efectuou -se uma análise retrospectiva dos casos de peritonite 
fúngica na nossa unidade, durante um período de 10 anos, entre 2004 e 
2013. Resultados:Durante o período analisado, registaram -se 133 casos de 
peritonite (126 doentes) dos quais 5 (3,8%) devido a fungos. A maioria dos 
doentes era do sexo masculino, com uma média de idades de 62,6 (±10,2) 
anos. Dois doentes (40%) eram diabéticos e 80% estavam sob DP automa-
tizada, com um tempo médio em diálise de 4,2 (±4,5) anos até ao episódio. 
A maioria tinha história de 2 ou mais peritonites anteriores e 80% tinha 
efectuado antibioterapia quer por peritonite quer por infecção do orifício de 
saída nos últimos 3 meses (3 por Gram positivo e 2 por Gram negativo); 
dois doentes tinham peritonite bacteriana concomitante. Todos os doentes 
se apresentaram com dor abdominal e febre, apenas um não apresentava 
dialisado turvo e, o número de células no dialisado variou entre 110 e 5700/
mcl. Todos os fungos isolados eram da espécie Candida, sendo o catéter 
removido em 80% dos doentes, menos de 24 horas após a identificação 
do agente. A taxa de mortalidade foi de 60% e todos os óbitos foram 
relacionados com a peritonite fúngica, na sequência de evolução para quadro 
séptico. Todos os doentes falecidos foram medicados com fluconazol seguido 
de anfotericina B por ausência de resposta; os dois sobreviventes foram 
tratados com fluconazol. A taxa de falência da técnica foi de 100% nos 

doentes sobreviventes, com necessidade de transferência para hemodiálise. 
Conclusões: A casuística apresentada atesta da gravidade desta patologia, 
implicando internamentos prolongados, mortalidade elevada e, nos casos 
não fatais, falência da técnica. Os dados sugerem ainda uma provável relação 
com episódios prévios de peritonite bacteriana e antibioterapia recente. 
Nestes casos, estudos observacionais apontam para um eventual papel dos 
antifúngicos profiláticos na prevenção desta complicação.

 PO -QU027

EARLY PERITONEAL CATHETER RELATED INFECTION

Ana Nunes (1); Carla Santos (1); Ana Oliveira (1); Ana Beco (1); Ana Cerqueira (1); 
Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Nephrology, Oporto, Portugal;

Background: Low rates of peritoneal dialysis -related infections are one of 
the key factors for a successful peritoneal dialysis (PD) program. Infections 
occurring early after peritoneal catheter placement, however rare (~ 8%), 
may lead to important morbidity and significantly contribute to an eventual 
PD discontinuation. Methods: A retrospective study was performed to analyze 
all the PD catheter related -infections (exit site infection, tunnel infection 
and peritonitis) in the first 4 weeks after catheter related interventions 
(placement/replacement/leak correction) on a single PD unit. Clinical demo-
graphics, PD catheter implantation technique, type of infection, infectious 
agent, treatment and outcomes related to infection (cateter removal, change 
of dialysis modality and death) were analyzed. Results: Between January 
2011 and February 2013, 172 PD catheter interventions on 137 patients were 
performed. Mean patient age was 53.5 years (range: 19 -89 years), 80% 
male, mean body mass index (BMI) was 26.14/m2 (range: 12.84 -37.1) and 
57 (41,6%) patients had diabetes mellitus. The type of procedures were: 
110 placements and 34 replacements (79 by surgical minilaparotomy, 53 
laparoscopic and 12 by percutaneous procedures); 23 laparoscopic reposi-
tioning of PD catheter (PDC), and 6 leak corrections. Perioperative intravenous 
cefazolin was administred as antibiotic prophylaxis to all non -allergic patients. 
Vancomicin was the preferred choice for pelicilin hypersensitive patients. 
Early infection occurred in 9 patients (5,2%): 5 after catheter placement, 3 
after catheter replacement (2 because of chronic exit site infection and one 
because of relapsing peritonitis), 1 after dysfunctional catheter repositioning. 
There were 5 peritonitis episodes reported (one associated with tunnel 
infection), 3 exit site infections and one tunnel infection on a catheter 
placed by the Moncrief -Popovich technique. Most of the infectious episodes 
(8/9) occurred in the first 14 post -operative days (mean 19,6 days). Four of 
the agents identified were gram positive, 2 were gram negative and 3 were 
culture -negative. All but one patient required large -spectrum antibiotherapy. 
Only one of the 3 patients whom had their catheter replaced because of a 
previous infection had a recurrent episode by the same agent (a methicillin 
resistant Staphylococcus aureus). A subjacent risk factor was identified in 
all the 9 patients that have experienced early infection: age, diabetes mel-
litus, corticotherapy, recent previous infection, peritoneal leak. Despite this, 
most of our elderly or diabetic patients were free of infection in the first 4 
weeks after surgery (4,2% and 7,0%, respectively). Conclusions: In our unit, 
infectious complications occurring early after PD catheter interventions were 
rare. An underlying risk factor was identified in all patients that experienced 
a premature infectious complication, suggesting that an accurate identifica-
tion of the individual patient characteristics may preclude the need to adapt 
the general infectious prophylactic protocol of each PD Unit.

 PO -QU028

AS INFEÇÕES DE ÓSTIO DE CATETER PERITONEAL NO CENTRO 

HOSPITALAR SÃO JOÃO

Ana Cerqueira (1); Ana Beco (1); Ana Oliveira (1); Carla Santos (1); Manuel Pestana (1);

(1)  Nephrology and Infectious Diseases Research and Development Group, INEB -(I3S), 
Universidade do Porto, Porto, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar São João, Departamento de Nefrologia, Porto, Portugal;
(3)  Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Departamento de Doenças Renais, 

Urológicas e Infecciosas, Porto, Portugal;

A infeção do orifício de saída (IOS) de cateter peritoneal, com ou sem 
atingimento do túnel subcutâneo, está associada a elevada morbilidade, 
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pode ser causa de peritonite e conduzir à remoção do cateter. O tra-
tamento eficaz das infeções visa a diminuição do risco de peritonite 
associada, a perda de cateter e a saída do doente do programa de 
Diálise Peritoneal (DP). As recomendações da ISPD destacam a impor-
tância da aplicação de medidas de acordo com a realidade de cada 
centro, promovendo a vigilância pelo menos anual das IOS. Neste 
sentido, foram analisados retrospectivamente todos os doentes em 
programa de DP no ano de 2012 (n=142) e foram revistos todos os 
episódios de IOS. Identificaram -se 124 episódios de IOS, correspondentes 
a 78 doentes e a 1,15 episódios/doente/ano. Estes doentes eram sobre-
tudo do sexo masculino (52%) e com idade média de 48 (26 -79) anos. 
A maioria dos doentes (59%) teve apenas 1 episódio de IOS, no entanto 
12% tiveram 3 ou mais episódios por ano. Os agentes mais frequente-
mente isolados antes do inicio de antibioterapia foram: Staphylococos 
aureus (30%), Corynebacterium (24%) e Pseudomonas (13%). A anti-
bioterapia empírica de 1ª linha foi na maioria dos casos o cotrimoxazol 
(36%), seguido pela ciprofloxacina (33%) isoladamente, ou em asso-
ciação (6% e 13% respectivamente). O 1° Curso de antibioterapia teve 
uma duração média de 17±8dias e em 50% dos casos foram necessários 
2 ou mais cursos de antibioterapia para a resolução da IOS. Após a 
instituição da terapêutica o espectro de agentes isolados alterou -se, 
sendo os mais frequentes os Corynebacterium (32%) e os Staphylococos 
coagulase negativos (32%), seguidos pelos Staphylococos aureus (12%) 
e pela Candida parapsilosis (12%). Nesta fase a antibioterpia de segunda 
linha, dirigida ou não ao agente em causa, passou pela ciprofloxacina 
utilizada em 32%, o cotrimoxazol em 25%, pela vancomicina em 12% 
e pelo anti -fúngico: fluconazol em 9% dos casos. Por episódio cada 
doente fez em média 32±19 dias de tratamento. Na sequência de IOS 
verificaram -se 2 episódios de peritonite pelo mesmo agente: Staphylo-
cocos aureus e Pseudomonas. Para tratamento de IOS, foi necessária 
intervenção cirúrgica em 17 episódios: em 8 pela remoção de cuff 
externo e deste grupo 4 necessitaram de substituição de cateter peri-
toneal. Globalmente 3 doentes removeram e 9 substituíram cateter 
peritoneal na sequência de IOS. Conclui -se portanto que as IOS são 
frequentes e por vezes recorrentes. Podem implicar múltiplos cursos 
de antibioterapia, com risco inerente de desenvolvimento de resistências. 
Apesar de condicionarem morbilidade, quer pelo risco de desenvolvi-
mento de peritonites, quer pela necessidade de suspensão temporária 
ou definitiva da técnica, são frequentemente tratáveis sem perda do 
doente para a técnica. Por estarem associados a aumento dos custos 
socioeconómicos traduzidos pelas múltiplas visitas do doente ao centro, 
e pela carga assistencial da equipa de DP, justificam o investimento 
em medidas de prevenção que visem a diminuição progressiva da sua 
incidência.

 PO -QU029

SAÍDA DE DIÁLISE PERITONEAL NUMA UNIDADE HOSPITALAR – ANÁLISE 

DAS CAUSAS

Ana Lobos (1); Vasco Fernandes (1); Isabel Casimiro (1); Fernando Nolasco (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, 
Portugal;

O elevado número de doentes (d) que tem que abandonar a diálise 
peritoneal (DP) é um problema em consciencialização e com o qual se 
debatem as unidades criando óbvios entraves ao desenvolvimento de 
programas de DP consistentes. Entre o período de 01/05/2005 a 31/12/2013 
(91 meses) saíram da unidade em análise 78 d (44 H e 34 M) com idade 
média de 52,4 ± 15,9 anos, tempo médio de DP de 24,5 ± 21,8 meses 
e um score médio de co -morbilidades de Charlson 5,8 ± 3. No início do 
período em análise estavam em programa de DP 13 d e no final 24. A 
DP foi a primeira terapêutica substitutiva de função renal (TSR) em 52 
d; 5 vinham do transplante (TR), 21 da HD sendo que o motivo era a 
falência de acessos vasculares (FAV) em 13. Onze d tinham DM 1 e 4 
deles foram submetidos a transplante reno -pancreático (TRP); 1 faleceu 
e 6 transitaram para HD. Dez d tinham DM 2, destes 5 faleceram e 5 
foram para HD. Vinte e quatro d tinham GNC, neste grupo (G) apenas 
faleceu 1 d de 32 anos que por FAV tinha feito TR prévio com perda 
imediata. Dos restantes: 8 foram transplantados e 15 transitaram para 
HD. A NIC era causa de DRC em 14 d: 1 faleceu, 8 foram para HD e 5 
foram transplantados. Quarenta e um d (53%) transitaram para hemo-
diálise (HD); 21 d (27%) foram transplantados; 15 d (19%) faleceram. 
Uma d de 26 anos com Linfoma não Hodgkin recuperou parcialmente 

a função renal ao 7º mês de DP, pois tinha tido síndroma hemolítico-
-urémico induzido pela gencitabina. OS 41 d transferidos para HD (24 
H e 17 M) tinham 50,3 ± 14,6 anos, estavam em DP há 24,9 ± 22,3 
meses, o score de Charlson era de 5,3 ± 2,8; as etiologias mais preva-
lentes foram a GNC em 15, a DM em 11 e a NIC em 8 d. Este G de d 
era, no seu todo, heterogéneo com d idosos, com patologia co -mórbida 
pesada e com d mais jovens em lista de TR, mas a principal causa de 
mudança de modalidade dialítica foi a falência da técnica em 26 d 
(63%); as peritonites ocuparam o 2º lugar atingindo 8 doentes e os 
leaks internos surgiram em 6 d (4 peritoneo -pleurais, 1 abdominal e 1 
escrotal), finamente 1 mulher não tolerou a sua imagem corporal. Os 21 
doentes transplantados (12 H e 9 M) tinham 47,5 ± 13,8 anos, estavam 
em DP há 29 ± 19,9 meses, o score de Charlson era de 4 ± 1,2; 4 foram 
TRP, 3 foram com dador vivo.  Os 15 d falecidos (8 H e 7 M) tinham 
62,5 ± 16,5 anos, estavam em DP há 24 ± 20,8 meses, 8 já vinham da 
HD e 1 do TR a FAV estava identificada em 8, 6 tinham DM 2 e o score 
de Charlson era de 8,2 ± 2,5. As causas de morte foram o síndroma 
MIAD, em 9 d, as neoplasias em 3, a patologia cardio -vascular em 2 e 
num doente a trombose da veia porta. Conclusões: o tempo médio na 
técnica em qualquer grupo de doentes pouco ultrapassou os 2 anos, 
um número apreciável de doentes, os mais jovens e com menos co -mor-
bilidades, foi transplantado; mais de metade dos doentes falecidos tinha 
transitado da HD para DP por falência de acessos vasculares, eram mais 
idosos, tinham patologia co -mórbida severa pelo que a principal causa 
de morte foi o síndroma MIAD; a primeira causa de saída de DP foi a 
transferência para HD na maioria dos casos por falência da técnica, este 
facto só por si deverá merecer -nos uma reflexão séria e uma análise 
mais profunda.

 PO -QU030

CLINICAL CORRELATIONS OF B -TYPE NATRIURETIC PEPTIDE IN A 

PERITONEAL DIALYSIS POPULATION – IS THERE EVIDENCE FOR MORE?

Carla Araújo (1); Ana Teresa Nunes (1); Maria João Sousa (1); Margarida Dias (1); Adelino 
Leite Moreira (2); Manuel Pestana (3);

(1)  Faculty of Medicine, University of Porto, Nephrology and Infectious Diseases Research 
and Development Group, INEB (I3S), Porto, Portugal;

(2)  Faculty of Medicine, University of Porto, Department of Physiology and Cardiotho-
racic Surgery, Cardiovascular R&D Center, Porto, Portugal;

(3)  Faculty of Medicine, University of Porto, Department of Renal, Urologic and Infectious 
Diseases, Porto, Portugal;

Background: B -type natriuretic peptide (BNP) has been previously 
described as a marker of left ventricular (LV) dysfunction and overhydra-
tion, predicting an increased risk of mortality in peritoneal dialysis (PD) 
patients. However, some studies in PD patients have not confirmed 
these associations and the real clinical value of BNP circulating levels 
in these patients remains to be elucidated. The aim of this work was 
to investigate the relationship between BNP plasmatic levels, cardiac 
function, volume status, peritoneal and endothelial function and vascular 
calcifications in a cohort of stable adult PD patients. Methods: Fifty -four 
peritoneal dialysis patients were included in the study. Patients were 
asked to attend to our Unit in two consecutive days: on day 1 they 
were instructed to bring 24 -hour dialysate and urine collection and 
fasting plasma samples were obtained for adequacy evaluation and 
cholecalciferol and BNP quantification; on day 2 a combined peritoneal 
equilibration test (PET) was performed, together with bioimpedance, 
echocardiographic and Endo -PAT endothelia function evaluation. A plain 
X -ray of pelvis and hands was made for simple calcification score 
determination. BNP plasmatic levels correlation with these clinical 
parameters was evaluated by simple regression and linear regression 
analysis. Results: In our PD population BNP circulating levels were 
elevated, correlated positively with LV mass index but not with volume 
status or residual renal function (RRF). Additionally, an independent 
negative association was found between BNP circulating levels and 
albumin, renal phosphorus clearance and arterial stiffness. Conclusions: 
In our population BNP plasmatic levels correlated well with several 
established markers of cardiovascular risk in PD patients, but not with 
RRF or hydration status. Taken together, our results suggest that cir-
culating BNP may provide a simple and feasible method to integrate 
the global cardiovascular risk profile of patients on PD and assist in 
the early recognition of potential modifiable factors with impact on the 
cardiovascular outcome of these patients.
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 PO -QU031

ANÁLISE DOS EPISÓDIOS DE PERITONITE NUM PERÍODO DE 4 ANOS 

EM UMA UNIDADE DE DIÁLISE PERITONEAL

Ana Rita Martins (1); Tiago Pereira (1); Ricardo Vizinho (1); Patricia Branco (1); Maria 
Augusta Gaspar (1); Jose Diogo Barata (1);

(1) Hospital Santa Cruz, Serviço de Nefrologia, Oeiras, Portugal;

Introdução: A peritonite constitui uma das principais complicações que ocorre 
entre doentes tratados em diálise peritoneal (DP), sendo uma importante 
causa de morbilidade e falência da técnica. Material e Métodos: Foram 
estudados todos os episódios de peritonites dos doentes em (DP) seguidos 
na nossa Unidade durante um período de 4 anos. Detetou -se um total de 
176 peritonites. Entre o total de doentes estudados, com pelo menos um 
episódio de peritonite, cada doente teve em media 2,8±1,9 episódios de 
infeção. A média de idades dos doentes foi de 53±26 anos; 67% do género 
masculino. O valor médio de índice massa corporal era de (IMC) 27,3±7. Em 
61% destes doentes a diálise peritoneal foi a primeira opção terapêutica 
substitutiva da função renal. Realizaram este tratamento com apoio de 
cuidador um total de 11,6% destes doentes. O tempo médio em DP desta 
amostra foi de 15±182 meses; o tempo em media ate o primeiro episódio 
de DP foi de 110,24±330 dias. Em 14,5% dos episódios de peritonite associou-
-se uma infeção do orifício. Foi realizada uma avaliação estatística com 
SPSS, versão 21. Numa regressão linear, associou -se a uma maior ocorrência 
de episódios de peritonite um maior tempo em DP (p<0,001), menor função 
renal residual (p=0,002) e menor valor de Kt/v semanal (p=0,018). A ocor-
rência de peritonite com infeção concomitante do orifício associou -se com 
a presença de diabetes mellitus (p=0,03) e menor função renal residual 
(p=0,02). Conclusão: Detetou -se que, entre doentes com pelo menos 1 
episódio de peritonite, uma menor função renal residual e um menor valor 
de Kt/v semanal se associaram a maior número de peritonites. Entre estes 
doentes, a idade, o uso de soluções hipertónicas, o tipo de DP e a realização 
de DP helper não se associaram a maior numero de infeções.

 PO -QU032

ABDOMINAL -PELVIC RADIOTHERAPY ON PERITONEAL DIALYSIS – IS IT 

FEASABLE?

Ana Nunes (1); Carla Santos (1); Ana Oliveira (1); Ana Beco (1); Ana Cerqueira (1); 
Manuel Pestana (1);

(1) Hospital São João, Nephrology, Oporto, Portugal;

Introduction: Peritoneum membrane can be affected by various insults. 
Radiotherapy (RxT) directed to oncological disease of the abdominal/pelvic 
cavity may alter peritoneal function and preclude peritoneal dialysis (PD). 
The effect of RxT on peritoneal functional has been previously analysed in 
one report, with a dramatic increase in peritoneal permeability and loss of 
ultrafiltration capacity. We report the effect of a pelvic RxT course on a 
33 -year -old woman on PD. Case description: A 33 year old woman with 
end -stage renal disease as a result of lupus nephritis initiated hemodialysis 
(HD) at the age of 21 and was submitted to a cadaveric kidney transplant 
at 23. As a consequence of recurrent lupus disease with allograft failure, 
she returned to HD at the age of 27 and opted for PD at 32. One year later 
a solid mass on the allograft was detected in a routine ultrasonography and 

after allograft nephrectomy a fibromyxosarcoma diagnosis was made. When 
abdominal -pelvic RxT was proposed as an adjuvant therapy, dialysis options 
were discussed with the patient, but she preferred to stay on PD. Standard 
peritoneal equilibration test with 3.86% dextrose dwell was performed before, 
during and after the radiotherapy course (PET results – table 1). Discussion: 
In our case, no significant differences were detected between the transport 
status before, during and after RxT (Table 1). Net ultrafiltration also remained 
stable during the whole course of the treatment. Four years after RxT, patient 
remains on PD, with no signs of disease recurrence. Conclusion: Despite our 
lack of knowledge of the ultimate effects of X -rays on peritoneal function, 
we present a case suggesting that abdominal -pelvic RxT may be feasible on 
PD, as long as close clinical surveillance is guaranteed.

 PO -QU033

PERMEABILIDADE DE CATETERES DE DIÁLISE PERITONEAL COLOCADOS 

EM DOENTES INCIDENTES NESTA TÉCNICA

Ricardo Vizinho (1); Tiago Pereira (1); Ana Martins (1); Patrícia Branco (1); Augusta 
Gaspar (1); José Barata (1);

(1) Hospital Santa Cruz, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Objectivo: Avaliação da permeabilidade de cateteres de diálise peritoneal 
colocados em doentes incidentes nesta técnica. Métodos: Registo das inter-
corrências, mecânicas e infecciosas, com necessidade de intervenção cirúrgica, 
após colocação de primeiro catéter para diálise peritoneal, em doentes inci-
dentes nesta técnica, na nossa unidade, ao longo dos anos de 2012 e de 
2013. Resultados: 1) Durante o período em análise, foram colocados 50 pri-
meiros cateteres em igual número de doentes incidentes em diálise peritoneal 
(DP). 2) Das complicações imediatas, registaram -se 2 episódios de infecção 
de orifício de saída e dois casos de peritonite nas três semanas após a 
colocação do catéter. Destaca -se a ausência de casos de hemorragia abundante 
ou de perfuração intestinal. 3) O inicio da técnica de DP ocorreu, em média, 
22 dias após a colocação do catéter. 4) A permeabilidade primária dos 27 
cateteres colocados em 2012, que atingiriam durante o período em análise 1 
ano de seguimento, foi objectivada em 70,4% (censurando os casos de 
cateteres perdidos por morte ou por transferência de técnica por outro motivo). 
Registaram -se 4 casos de perda de cateter por complicação infecciosa e 4 
por disfunção mecânica. 5) Nos dois anos em análise, 2012 e 2013, objecti-
vámos 22 casos de necessidade de intervenção cirúrgica, em 14 dos 50 
doentes incidentes em técnica. Corresponderam a 18 episódios de disfunção 
mecânica e a 4 episódios de complicação infecciosa. 5.1) Registaram -se 6 
casos de hérnia da parede abdominal requerendo tratamento cirúrgico. Esta 
complicação ocorreu, em média, 433 dias após a colocação do catéter, em 2 
das situações foi necessário proceder a troca do catéter e foi, invariavelmente, 
necessário manter o doente transitoriamente em hemodiálise, em média durante 
38 dias. Os restantes 12 casos de disfunção mecânica ocorreram mais preco-
cemente, em média 33 dias após a colocação do catéter. Dois destes resultaram 
em troca de catéter, um em contexto de “leak” e outro para alterar o tamanho 
do catéter. As outras intervenções, por disfunção mecânica, traduziram -se em 
epiplonectomia (2 casos), salpingectomia (1 caso) e em desobstruções / mobi-
lizações do catéter (7 casos). 5.2) Registaram -se 4 episódios de complicação 
infecciosa com necessidade de extracção do catéter. Ocorreram, em média, 
530 dias após a sua colocação, determinaram em média 57 dias em hemo-
diálise e, em duas situações, por peritonite fúngica, motivaram a transferência 
definitiva de técnica (para hemodiálise). Discussão: As disfunções mecânicas 
vieram a condicionar metade dos casos de falência de permeabilidade primária 

Table 1
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dos cateteres com 1 ano de seguimento, sendo os outros casos secundários 
à necessidade de troca de catéter por intercorrência infecciosa (peritonite). 
Sobre as disfunções mecânicas, salientam -se dois grupos, as que ocorreram 
mais precocemente, que interferem com o período inicial da técnica (corres-
pondendo a 12 casos de patologia variada) e, as mais tardias, que ocorreram 
após 1 ano na técnica, correspondendo essencialmente a casos de hérnias 
da parede abdominal (com o impacto adicional de necessidade de mudança 
transitória do doente para técnica de hemodiálise).

 PO -QU034

PLEUROPERITONEAL COMMUNICATION – DIFFERENT CASES, DIFFERENT 

APPROACHES

Ana Nunes (1); Carla Santos (1); Ana Oliveira (1); Ana Beco (1); Ana Cerqueira (1); 
Manuel Pestana (1);

(1) Hospital São João, Nephrology, Oporto, Portugal;

Introduction: Hydrothorax is an uncommon but well -recognized complication 
of peritoneal dialysis (PD) occurring due to a pleuroperitoneal fistula. It 
can cause tension hydrothorax, respiratory distress and ultrafiltration failure, 
eventually leading to PD discontinuation. No single test is definitive for 
diagnosis and the delay on detection can lead to clinical status worsening. 
We report 4 cases that occurred at our center in the last 5 years. Case 
description: The 4 patients presented with acute dyspnea and/or thoracalgia 
at different times on CAPD (< 1month to 4 years). Three cases had right 
side pleural effusion (PE). Diagnosis was made with high clinical suspicion 
and a variety of exams (X -rays, thoracentesis, scintigraphy). Two patients 
were submitted to VATS with pleurodesis and two had a conservative 
approach. Recurrence with definitive PD suspension occurred on one patient 
with conservative approach, and one patient with non -conservative 
approach, one month after VATS. Two patients were successfully managed 
on PD, one with no recurrence after 5 years (Table 1). Conclusion: Hydro-
thorax related to peritoneal dialysis is an uncommon complication but 
potentially severe, implying an early therapeutic strategy. The four cases 
described reflect the variability of presentation, time of presentation and 
different diagnostic and therapeutic approaches. The diagnostic exams are 
sometimes unsatisfactory and therefore high clinical suspicion is needed. 
Pleuroperitoneal communication has several treatment possibilities and 
does not necessarily imply technique suspension.

 PO -QU035

DIÁLISE PERITONEAL E HEMODIÁLISE COMBINADAS: CASO CLÍNICO

Cátia Cunha (1); Ana Marta Gomes (1); Susana Pereira (1); João Carlos Fernandes (1); 
Joaquim Seabra (1);

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

Introdução: Esquemas dialíticos que combinam hemodiálise (HD) e diálise 
peritoneal (DP) são frequentes em alguns países, nomeadamente no Japão, 
onde em 2009 um quinto dos doentes em DP fazia tratamento combinado. 

Este consiste tipicamente na realização de 1 sessão de HD semanal com-
binada com 5 a 6 dias de DP por semana. Existem estudos que mostram 
vantagens na combinação destas duas modalidades de substituição da 
função renal. Caso clínico: Apresenta -se o caso de um doente de sexo 
masculino, 58 anos, com doença renal crónica terminal por Nefropatia de 
IgA diagnosticada aos 48 anos. Iniciou HD por FAV em 2003. Por opção, 
iniciou DP após 2 anos, primeiro DPCA e 5 meses após DPA. Testes de 
equilíbrio peritoneal são compatíveis com médio -alto transportador. Durante 
o período em DP teve 5 peritonites, uma delas com necessidade de 
remoção de catéter de Tenchoff e realização temporária de HD (em 2006). 
Fez nefrectomia esquerda em 2010 por neoplasia renal, sem evidência de 
recidiva até ao momento. Anúria desde 2009. Perda progressiva de eficácia 
dialítica (kt/v semanal < 1,7) e hipervolémia de difícil controlo, com neces-
sidade crescente de soluções hipertónicas. Proposta transferência para HD 
em 2012, que o doente recusou, por intolerância psicológica à HD. Foi 
então sugerido como alternativa o tratamento combinado HD e DP, que 
iniciou em abril de 2013 (inicialmente uma sessão de HD quinzenal, com 
DP nos restantes dias; actualmente com uma sessão de HD e 6 dias em 
DP por semana). Verificada melhoria da eficácia dialítica e alcançado bom 
controlo da volémia, sem necessidade de solutos hipertónicos, com boa 
aceitação do tratamento por parte do doente. Conclusão: A DP combinada 
com HD constitui uma opção de tratamento substitutivo da função renal 
a ter em conta na abordagem individualizada do doente renal crónico 
terminal. Apesar da evidência científica ser escassa, estão demonstradas 
vantagens em termos de eficácia dialítica, estado nutricional, controlo da 
volémia e da HTA, regressão de hipertrofia ventricular esquerda, preservação 
da membrana peritoneal, bem como menor interferência com o estilo de 
vida dos doentes. O tratamento combinado constitui assim uma alternativa 
à transferência para HD em doentes seleccionados.

 PO -QU036

FACTORES PREDITORES DE PERITONITE EM DOENTES EM PROGRAMA DE 

DIÁLISE PERITONEAL – 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO

Brigite Aguiar (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Rui Alves (1); Mário Campos (1);

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra -HUC, Serviço de Nefrologia, Coimbra, 
Portugal;

Introdução: A peritonite é a principal complicação infecciosa relacionada 
com a diálise peritoneal (DP) e representa uma das principais causas de 
abandono da técnica. Objectivo: Determinar a incidência, etiologia, predi-
tores e prognóstico dos doentes em programa de DP que sofrem episódio 
de peritonite. Métodos: Foi realizado um estudo observacional retrospectivo 
no Sector de DP do Serviço de Nefrologia dos CHUC -HUC, durante um 
período de 10 anos, e que incluiu 124 doentes,tendo sido revistos todos 
os episódios de peritonite relacionados com DP. Resultados: Dos 124 
doentes estudados, 56,5% eram do sexo masculino, com idade média de 
49,44±17,12 anos. O tempo médio em diálise peritoneal (DP) foi de 2,3 
anos. A maioria dos doentes (62,1%) encontrava -se em diálise peritoneal 
automatizada (DPA). Registaram -se 73 episódios de peritonite em 59 
doentes (47,6%), com idade média de 50,71 ±16,19 anos, com ocorrência 
predominante no sexo masculino (52,5% Vs 47,5%) e incidência calculada 
de 0,53 peritonites.doente.ano. Os Gram positivos foram responsáveis 

Table 1
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pela maioria das peritonites (57,53%). Neste grupo o Staphylococcus 
aureus foi o gérmen predominante (9,59%), seguido do Staphylococcus 
epidermidis (8,22%). Os Gram negativos foram responsáveis por 19,17% 
de todas as peritonites. Neste grupo a Escherichia coli e a Pseudomonas 
aeruginosa apresentaram frequência semelhante (5,48%). Infecções mistas 
ocorreram em 4,14% (n=3), infecções fúngicas em 1,36% (n=1). As culturas 
do liquido peritoneal foram estéreis em 17,80% dos casos. Observaram -se 
27 infecções do orifício externo concomitantes. O tempo de aparecimento 
até à primeira peritonite foi em média 616 dias (0 -3168) dias. Na maioria 
dos casos (82,19%, n=60) os doentes ficaram internados, com uma duração 
média de internamento de 8,16 dias. A duração média de tratamento foi 
de 18,3 dias. A remoção do cateter foi necessária em 9 casos (12,33%), 
correspondendo a infecções por St. aureus MR (n=3), Streptococcus para-
sanguinis, Pseudomonas aeruginosa (n=2), E.coli, Serratia marcescens e 
uma peritonite múltipla por Leucorostuc spp,Bacillus species e Pseudo-
monas fluorescens. A cura foi alcançada na maioria dos casos (n=60, 
82,19%), mas 9 doentes foram transferidos para HD e ocorreram 4 mortes 
por peritonite (por St.aureus MR, Stenotrophomonas maltophila, Candida 
albicans, Pseudomonas aeruginosa). A modalidade de diálise peritoneal 
ambulatória contínua (DPCA) foi o único factor de risco apurado para a 
ocorrência de peritonite no primeiro ano (OR 2.3; CI 95%: 0.98 -5.52). A 
sobrevida da técnica aos 36 meses foi de 78.6% nos doentes com episódio 
de peritonite no 1º anos. Conclusão: Os resultados obtidos no nosso 
serviço nos últimos 10 anos quanto à peritonite como complicação infec-
ciosa são globalmente satisfatórios (0.53 peritonites.doente.ano, mortali-
dade de 5%), verificando -se contudo uma taxa de peritonites relativamente 
elevada para um predomínio de doentes em DPA. A DPCA foi o único 
factor de risco apurado para a ocorrência de peritonite no primeiro ano. 
Os óbitos por peritonite surgiram em doentes mais velhos, diabéticos e 
transferidos da hemodiálise, sendo os agentes responsáveis os classica-
mente descritos como associados a maior mortalidade.

 PO -QU037

ANÁLISE LONGITUDINAL DO EFLUENTE DO DIALISADO PERITONEAL: 

UM CAMINHO PARA A DESCOBERTA DE BIOMARCADORES DO ESTADO 

DA MEMBRANA

Hugo Miguel Santos (2); Rita Magriço (1); José Eduardo Araújo (2); Fernando Teixeira 
E Costa (1); José Luís Capelo (2); Aura Ramos (1);

(1) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;
(2)  Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, BIOSCOPE 

Research Group, REQUIMTE, Departamento de Química, Caparica, Portugal;

O conhecimento das alterações moleculares que ocorrem ao longo do 
tempo no dialisado dos doentes em Diálise Peritoneal (DP) pode contribuir 
para identificar biomarcadores com relevância para a prática clínica. Neste 
trabalho, analisamos o efluente do Dialisado Peritoneal de uma doente 
ao mês 0,1 e 3 após o início da técnica (designados por T0,T1 e T3). 
Trata -se de doente do sexo feminino, 68 anos, caucasiana, não diabética, 
em diálise por nefroangioesclerose hipertensiva, com diurese residual 
preservada (>1L/dia). Sem história de peritonites ou infecções do catéter. 
Transportadora médio -alto / alto, com Kt/V > 2.5. Em T0 e T1 sob DPCA, 

em T3 sob APD. O teor de proteína total nas amostras de liquido peritoneal 
foi determinado pelo ensaio de Bradford, revelando um decréscimo da 
concentração de proteína em função do tempo de diálise (T0 1.9 ± 0.1 mg/
mL; T1 1.0 ± 0.1 mg/mL; T3 0.8 ± 0.1 mg/mL). Posteriormente o proteoma 
do liquido peritoneal foi separado por eletroforese bidimensional (2D -SDS-
-PAGE) onde a primeira dimensão corresponde à separação das proteínas 
de acordo com o seu ponto isoelétrico e na segunda dimensão a separação 
é feita pela massa relativa das proteínas, obtendo -se um mapa de proteínas 
para cada um dos tempos estudados. Os géis 2D foram analisados com 
o software SameSpots, revelando 35 spots que apresentam expressão 
diferencial (p < 0.05) ao longo do tempo, sendo posteriormente analisados 
por MALDI -TOF/TOF MS. As proteínas que apresentam variação ao longo 
do tempo (cf. Figura I) são potenciais biomarcadores do estado da mem-
brana peritoneal.

 PO -QU038

UM PROGRAMA DE DIÁLISE PERITONEAL – 6 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Hernâni Gonçalves (1); Sara Querido (1); Alice Lança (1); Rachele Escoli (1); Francisco Ferrer 
(1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: A Diálise Peritoneal (DP), é atualmente usada aproximadamente 
por 8% da população mundial em terapêutica da substituição renal. O uso 
da DP como modalidade de terapêutica de substituição renal varia consoante 
a geografia mundial, observando -se em países como México e Hong Kong 
com uso superior a 70 % contrastando com outros países como Portugal 
e resto da Europa com uso inferior a 10%. Na DP, a membrana peritoneal 
atua como uma membrana dialisante fisiológica, ocorrendo nessa estrutura 
a difusão de produtos azotados e outras substâncias com o dialisante e a 
remoção de água em excesso por osmose. Ao contrário da Hemodiálise, o 
doente tem a responsabilidade da realização o tratamento. Torna -se crucial 
um bom ensino e uma utilização cuidadosa da técnica para evitar problemas 
no seu tratamento. Objectivo: Caracterizar o Programa de Diálise Peritoneal 
do Serviço de Nefrologia de uma Unidade Hospitalar, no período compreen-
dido entre Abril de 2007 e 31 de Dezembro de 2013. Metódos: Estudo 
retrospetivo em que analisamos os registos dos doentes em Diálise Peri-
toneal (DP). Foram analisados os seguintes parâmetros: idade, etiologia 
da doença renal, técnica de colocação de cateter, intervalo de tempo entre 
colocação de cateter e sua utilização, tempo em DP, tipo de técnica inicial, 
tipo de transportador de membrana e destino pós -DP. Resultados: Nos 6 
anos de existência, integraram o programa 38 doentes, 14 do sexo feminino 
(37%) e 24 do sexo masculino (63%), com uma média de idade de 50.6 
anos (/ - 13.5). A etiologia predominante foi nefropatia diabética com 6 
casos (16%), seguido da desconhecida com 5 (13%) e glomeruloesclerose 
focal segmentar com 4 (10,5%). Os cateteres de Tenckoff foram colocados 
através da técnica de Seldinger em 23 doentes (60,5%) e através de mini-
-laparatomia em 15 doentes (39.5%) e demoraram em média 81 dias (/ - 102) 
até serem utilizados. Iniciaram Dialise Peritoneal Automatizada 32 doentes 
(84%) e Diálise Manual 6 doentes (16%). Sete doentes (18%) eram altos 
transportadores, 21 (55%) médio -alto, 7 médio -baixo (18%) e 1 baixo (3%). 
Não se determinou o tipo de transportador em 2 doentes. O tempo médio 

Figura 1
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de permanência em DP foi de 621 dias (máx:1603, min:44). Onze (29%) 
doentes mantêm -se em DP, 9 (24%) foram transplantados, 11 (29%) foram 
transferidos para Hemodiálise, 4 (10,5%) faleceram, 2 (5%) recuperaram a 
função renal e 1 (2,5%) foi transferido para outro programa de DP. Conclusão: 
Neste estudo verificamos, que o sexo masculino é predominante, e que 
contrariando as contra -indicações relativas de alguns anos atrás, a nefropatia 
diabética é a etiologia mais comum. A média de idades dos doentes com-
parando com as dos doentes em Hemodiálise é bastante inferior. Salien-
tamos, a grande taxa de doentes transplantados no programa (24%). A 
Diálise Peritoneal carece de informação junto da população, no entanto, 
se este aspeto for resolvido, esta modalidade é opção tão viável como as 
outras terapêuticas de substituição renal.

 PO -QU039

INFECÇÕES EM DIÁLISE PERITONEAL – EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO 

DE NEFROLOGIA

Sara Querido (1); Hernâni Gonçalves (1); Alice Lança (1); Rachele Escoli (1); Francisco Ferrer 
(1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: A infeção na Diálise Peritoneal (DN) é um problema fre-
quente mas muito vezes evitável. Apesar das melhorias consideráveis 
das ultimas décadas, a peritonite ainda é uma das complicações mais 
graves da DP, com uma morbilidade significativa. Através de melhorias 
no manuseamento dos componentes da DP e de do uso de soluções 
compatíveis tem se registado uma diminuição dessa entidade. Por 
outro lado o uso de antibioterapia de largo espectro permitiu diminuir 
as consequências da peritonite. Nestes últimos anos, o aparecimento 
de staphylococcus aureusmeticilino -resistente trouxe uma novo desa-
fio. A atualização dos protocolos com a vancomicina pode ser a 
solução. Objectivo: Caracterizar o processos infeciosos ocorridos no 
Programa de Diálise Peritoneal do Serviço de Nefrologia do Centro 
Hospitalar do Médio Tejo, no período compreendido entre o dia 1 de 
Julho de 2007 e 31 de Dezembro de 2013. Metódos: Estudo retros-
petivo em que analisamos as peritonites e as infeções do orificio de 
saída dos doentes em Diálise Peritoneal através dos agentes bacte-
rianos isolados, classificação por Gram e taxa de ocorrência por dias 
de cateter. Resultados: Ocorreram 31 casos de peritonite em 15 doen-
tes, 19 com isolamento bacteriano (61,2%) e 12 sem isolamento 
(38,8%). Através da classificação Gram, 5 eram negativos (26%), não 
havendo agente predominante e 14 eram positivas. Destas ultimas, 
salienta -se 3 staphylococcus aureus um 1 enterococcus meticilino-
-resistente. A taxa de peritonite foi 1.3 por 1000 dias de cateter. As 
infeções do orifício de saída, ocorreram em 49 casos, 8 gram negativos 
(16%) e 41 gram positivos (85%) todos eles das espécie staphylo-
coccus. Sete por cento eram meticilino -resistente. A taxa de infeção 
foi de 2.18 por 1000 dias de cateter. Conclusão: Neste estudo verifi-
camos, que os gram positivos são predominantes nas infeções do 
orifício de saída e nas peritonites. Parece -me acertada a decisão da 
utilização da vancomicina nos protocolos da peritonite, pois um quarto 
das infeções por gram positivos são meticilino -resistentes. A grande 
prevalência de staphilococcus nas infecções do orificio de saída, pode 
ser explicado por erros na realização da técnica. Uma educação apri-
morada e o uso de antibióticos tópicos como a mupirocina podem 
ser a solução do problema.

 PO -QU040

O PAPEL DA DEPLEÇÃO QUÍMICA NA ANÁLISE DO PROTEOMA 

DO EFLUENTE DE DIALISE PERITONEAL

José Eduardo Araújo (1); Rita Magriço (2); Fernando Teixeira E Costa (2); Aura Ramos 
(2); José Luís Capelo (1); Hugo Miguel Santos (1);

(1)  Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, BIOSCOPE 
Research Group, REQUIMTE, Departamento de Química, Caparica, Portugal;

(2) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;

O proteoma de uma célula ou de um fluido biológico é uma mistura 
complexa de proteínas que apresentam elevada heterogeneidade em 
relação ao seu tamanho, abundancia relativa, ponto iso -elétrico entre 

outros. Dadas as características de elevada complexidade do proteoma, 
o seu estudo representa um desafio técnico e metodológico apreciável. 
Um dos principais problemas na análise do proteoma reside na presença 
de um conjunto de proteínas designadas por proteínas maioritárias e 
que se encontram em elevada concentração em relação às restantes 
proteínas, dificultando a detecção das ultimas. No presente trabalho 
foram testados dois métodos de depleção química (i) Ditiotreitol, DTT 
e (ii) acetonitrilo, de modo a remover as proteínas mais abundantes 
em efluente de diálise peritoneal, nomeadamente albumina e facilitando 
a detecção das proteínas menos abundantes. As amostras de efluente 
de diálise peritoneal (40 mL) forma concentradas com um centricon 
de 10kDa até um volume final de 250 microL. De seguida a 20 microL 
de efluente concentrado foram adicionados 44 microL de água e 85 
microL de acetonitrilo, observando -se a formação de um precipitado 
de proteínas mais abundantes. Para a depleção com DTT foram adi-
cionados 2.2 microL de DTT 500 mM a 20 microL de efluente concen-
trado, e de seguida as amostras foram incubadas a temperatura ambien-
te até se observar a formação de um precipitado branco. O sobrenadante 
foi recolhido após centrifugação a 14000xg durante 20 min a 4ºC. As 
amostras deplecionadas (B - DTT e C -Acetonitrilo) bem como uma amos-
tra não deplecionada (A) foram analisadas por eletroforese 2D -SDS-
-PAGE. A analise bioinformática dos géis (SameSpots) revelou um total 
de 165 ± 15 spots no gel A, 218 ± 20 spots no gel B e 198 ± 18 spots 
no gel C. A análise estatística permite concluir que ambos os métodos 
de depleção (DTT e acetonitrilo) permitem a detecção de um maior 
numero de spots (p < 0.05, teste t student) e consequentemente a 
identificação de um maior numero de proteínas presentes no efluente 
de diálise peritoneal. As técnicas de depleção química, nomeadamente 
por ação de agentes redutores (DTT) ou por solventes orgânicos (ace-
tonitrilio) permitem a identificação de um maior numero de spots, uma 
vez que as proteínas mais abundantes (e.g. albumina) são removidas 
de forma preferencial da amostra. Por conseguinte, a utilização de 
depleção em amostras de diálise de efluente peritoneal apresentam 
um grande potencial para a identificação de biomoléculas presentes 
nesta amostra que possam ser potenciais biomarcadores do estado 
da membrana peritoneal.

 PO -QU041

INFECÇÃO POR CORYNEBACTERIUM EM DIÁLISE PERITONEAL 

– A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Patrícia Barreto (1); João Carlos Fernandes (1); Ana Marta Gomes (1); Sónia Sousa (1); 
Angelina Lameirão (2); Joaquim Seabra (1);

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

(2)  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Patologia Clínica, Vila Nova de 
Gaia, Portugal;

Introdução: A maioria das espécies Corynebacterium (C.) são comensais 
da pele e mucosas humanas. São frequentemente isoladas em amostras 
clínicas e, commumente, consideradas contaminantes. No entanto, 
podem tornar -se patogénicas em populações de risco, nomeadamente 
em doentes imunodeprimidos e portadores de dispositivos médicos 
como catéteres de diálise. Nos relatos publicados, as infecções por 
C. associadas à diálise são responsáveis por cerca de 2,3% das peri-
tonites e por 5% das infecções de orifício de saída (IOS). A incidência 
destas infecções aumentou substancialmente nas últimas três décadas. 
Objectivo: Análise descritiva das infecções por C. (peritonites e IOS) 
em doentes em diálise peritoneal num centro hospitalar. Material e 

Métodos: Realizou -se um estudo retrospectivo descritivo dos doentes 
em diálise peritoneal (DP) seguidos nos anos 2012 e 2013. Avaliaram-
-se: a taxa de peritonites por C., a taxa de IOS por C., os tratamento 
efectuados e a evolução clínica. Resultados: Estudámos 72 doentes, 
com idade média de 55,0 ± 14,0 anos; 54,2% do sexo masculino. 
Verificaram -se 42 peritonites, das quais 2 foram causadas por C. 
(4,8%) e 87 IOS, das quais 21 IOS causadas por C. (24,1%). Num caso 
de peritonite a espécie de C. não foi identificada. Fez um curso de 3 
semanas de vancomicina com evolução favorável. No segundo caso 
de peritonite, apesar de tratamento com vancomicina, houve neces-
sidade de remoção do catéter por peritonite refractária. As 21 IOS por 
C. ocorreram em 12 doentes. Cinco doentes tiveram mais do que uma 
IOS: 1 IOS recidivante, 2 IOS recurrentes, 5 IOS de repetição e 1 
reinfecção. O tratamento empírico iniciou -se com penicilinas (3 
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doentes), cefalosporinas (3 doentes), ciprofloxacina (7 doentes), cotri-
moxazol (6 doentes), vancomicina (num caso de IOS de repetição) e 
tratamento tópico com aminoglicosídeo (1 doente). De acordo com o 
teste de sensibilidade de antibióticos (TSA) foi necessário alterar 
antibioterapia para vancomicina em 5 doentes. A duração média de 
tratamento foi de 2,74 semanas. Os doentes que tiveram mais do que 
1 episódio de IOS tinham em comum IOS anteriores tratadas com 
antibióticos diferentes de vancomicina e/ou com cursos de ATB mais 
curtos (2 semanas ou menos). A taxa de resistência aos antibióticos 
diferentes da vancomicina foi de 28,6%. Apenas num caso houve 
necessidade de remoção de catéter por IOS refractária. Houve 2 casos 
de peritonite associadas à IOS. Discussão: As taxas de peritonite 
(4,8%) e de IOS (24,1%) por C. registadas foram superiores às relatadas 
na literatura (2,3% e 5%, respectivamente). Até há pouco tempo o C. 
foi considerado pouco patogénico. No entanto, na nossa casuística, 
a evolução clínica nem sempre foi favorável: 1 peritonite refractária 
(em duas) e, relativamente às IOS, 1 refractária, 1 recidivante, 2 
recurrentes, 5 de repetição e uma reinfecção. Verificámos uma alta 
taxa de resistência aos antibióticos diferentes da vancomicina. Estes 
achados estão de acordo com a literatura publicada recentemente. O 
estudo realizado enfatiza a importância do reconhecimento do C. como 
agente patogénico nos doentes em DP.

 PO -QU042

PERITONITE REFRACTÁRIA POR CORYNEBACTERIUM JEIKEIUM

Patrícia Barreto (1); Ana Marta Gomes (1); João Carlos Fernandes (1); Sónia Sousa (1); 
Angelina Lameirão (2); Joaquim Seabra (1);

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

(2)  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Patologia Clínica, Vila Nova de 
Gaia, Portugal;

As espécies Corynebacterium (C.) são comensais da pele e, por isso, 
muitas vezes não são patogénicas. Contudo, em doentes imunocom-
prometidos e portadores de dispositivos médicos poderão estar na 
origem de infecções. Os doentes em diálise peritoneal (DP) constituem 
um grupo de risco dado terem um catéter implantado. Os autores 
descrevem o caso de um homem de 65 anos, com antecedentes de 
cardiopatia isquémica e doença renal crónica secundária a provável 
glomerulopatia primária, em DP automática (DPA) há 1 ano. Tinha 
história de 2 peritonites por Staphylococos salivarius e Staphylococos 
vestibularis no ano anterior. A 08/02/2013 apresentou episódio de 
efluente turvo, sem febre ou dor abdominal, com critérios citológicos 
de peritonite [leucócitos: 3486/ul, polimorfonucleares (PMN): 75,7%]. 
Os exames microbiológicos (cultural de aeróbios, micológico e pesquisa 
directa de BK) foram negativos. Cumpriu curso de antibioterapia (ATB) 
com vancomicina (3 semanas) e ceftazidima (2 semanas). Evoluiu com 
melhoria clínica (efluente límpido 4 dias após início de ATB), mas 
elevação persistente da contagem de leucócitos no efluente com pre-
domínio de mononucleares (leucócitos: 213/ul, PMN: 49,3%). A 
20/03/2013, apesar de não apresentar efluente turvo, repetiu exames 
microbiológicos (cultural de aeróbios e anaeróbios, micológico e pesquisa 
directa de BK), onde se isolou C. jeikeium. A 05/04/2013 apresentou 
novo episódio de efluente turvo, sem febre ou dor abdominal. Colheu 
novamente exames microbiológicos e iniciou curso de vancomicina. 
Evolução com melhoria transitória da turbidez mas sem normalização 
da citologia (leucócitos: 817/ul, PMN: 58%) e novo isolamento de C. 
jeikeium. Diagnosticada peritonite refractária com remoção de catéter 
de Tenckhoff 10 dias após o início da ATB com transferência transitória 
para hemodiálise. Cumpriu 3 semanas de vancomicina após remoção 
de catéter com resolução do quadro. Este caso clínico retrata uma 
peritonite refractária em DP por C. jeikeium, que é uma das espécies 
de C. que apresenta maior resistência a antibióticos. Tem sido descrito 
na literatura como causador de várias infecções do orifício de saída 
mas poderá estar relatado em apenas dois casos de peritonite em DP. 
Os microbiologistas devem reconhecer a patogenicidade do C. para que 
superem as dificuldades de isolamento e identificação das espécies 
deste agente. A realização de testes de sensibilidade de antibióticos 
é determinante na instituição de uma ATB efectiva. O tratamento pre-
conizado para estas infecções deve ser prolongado (entre 3 -4 semanas). 
Contudo, as taxas de resultados adversos são comparáveis às observadas 
nas peritonites causadas por outros agentes.

 PO -QU043

CORYNEBACTERIUM SPP: UM AGENTE DE PERITONITE RARO 

MAS PERSISTENTE

Joel Ferreira (1); Fernando Teixeira E Costa (1); Aura Ramos (1);

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

Introdução: O Corynebacterium é um bacilo Gram positivo da flora cutânea, 
responsável por uma incidência crescente de infecções nosocomiais nas 
últimas décadas. As peritonites e infecções do orifício de saída do catéter 
de diálise causadas por este microrganismo são raras, mas têm um impacto 
significativo devido a altas taxas de recidiva.Métodos: Efectuou -se uma 
análise retrospectiva das peritonites a Corynebacterium spp numa unidade 
de diálise peritoneal (DP) crónica desde 2006 a 2013, e as mesmas foram 
caracterizadas quanto à sua frequência, tratamento eoutcomes clínicos. 
Resultados: Durante o período analisado, 9 doentes (7,8%) apresentaram 
peritonite porCorynebacterium spp, registando -se um total de 18 episódios 
de infecção por esse microrganismo. Os doentes apresentavam uma idade 
média de 45.3 (± 16.6) anos, e um tempo médio em DP de 2.8 (± 1.2) 
anos, 88.9% dos quais sob DP automatizada. Seis doentes (66.7%) tinham 
história de uma ou mais peritonites anteriores e a apresentação clínica 
foi totalmente inespecífica. A maioria dos doentes (55.6%) apresentou 
mais do que um episódio de peritonite por Corynebacterium spp, com 
uma taxa de recidiva após o primeiro episódio de 22.2% e peritonite de 
repetição em 33.3% dos casos. A taxa de recidiva foi superior após o 
segundo episódio (33.3%). Quatro doentes tiveram apenas um episódio 
de peritonite por este agente mas metade destes apresentou infecções 
recorrentes por outros microrganismos. Cinco doentes (55,6%) foram tra-
tados com vancomicina e apenas um destes necessitou de alteração da 
antibioterapia para linezolide por reacção de hipersensibilidade, o mesmo 
aconteceu com um dos três doentes tratados com cefalosporina. Conseguiu-
-se a cura em todos os casos e a duração do tratamento foi em média de 
19.3 dias/episódio. Em nenhum dos casos houve necessidade de remoção 
de catéter de DP ou saída da técnica, nem se registou qualquer morte 
relacionada com a peritonite. Conclusões: A taxa de peritonite por Cory-
nebacterium sppregistada na nossa unidade (8,8%) é superior à descrita 
na literatura. A infecção caracterizou -se por ter uma grande percentagem 
de recidivas mas com excelente resposta à antibioterapia e sem outcomes 
clínicos desfavoráveis. Desta forma, nas peritonites recidivantes e/ou de 
repetição causadas por este microrganismo, pode ser recomendada uma 
atitude mais conservadora quanto ao catéter de diálise, podendo a cura 
ser atingida com 14 a 21 dias de antibioterapia com vancomicina ou até 
mesmo cefalosporina.

 PO -QU044

SUCCESSFUL TREATMENT OF ATYPICAL HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 

SECONDARY TO MUTATIONS IN COMPLEMENT FACTORS I AND C3 WITH 

ECULIZUMAB

Emanuel Ferreira (1); Nuno Afonso (1); Maria Marques (1); Cristina Silva (1); Luísa Loureiro 
(2); Luís Francisco (3); Ana Santos (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (4);

(1) CHUC -HG, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) HDFF, Medicina, Figueira da Foz, Portugal;
(3) CHUC -HG, Hematologia, Coimbra, Portugal;
(4) CHUC -HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introduction: Atypical hemolytic -uremic syndrome(aHUS) is a rare,life-
-threatening disease triggered by uncontrolled activation of the complement 
system alternate pathway. Mutations in genes encoding complement regula-
tory proteins have been identified in 50% of all aHUS, with 12% having a 
combination of 2 or more mutations.Eculizumab(ECZ) is a monoclonal IgG 
antibody that targets C5 and prevents the generation of the cytotoxic 
membrane attack complex. It has been recently approved for the treatment 
of aHUS. Case Report: A 33 -year -old female with irrelevant past medical 
history was admitted with oliguria and peripheral oedema.Examination 
revealed hypertension and discrete lower limbs oedema.Investigation dis-
closed microangiopathic haemolytic anaemia, thrombocytopenia(36000/
mm3) and acute renal failure(urea 19 mmol/L and creatinine 261 umol/L).A 
diagnosis of acute thrombotic microangiopathy was made and daily 
plasmapheresis(PMP) was started.Additional study revealed micro-
-hematuria,severe proteinuria (14 mg/mg protein -to -creatinine ratio),positive 
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serum cryoglobulins,reduced ADAMTS13 activity (7%)without anti -ADAMTS13 
antibodies,decreased complement factor C4(0.06g/L),C3(0.5 g/L) and nega-
tive anti -nuclear antibodies.Assuming a possible thrombotic thrombocyto-
penic purpura secondary to an auto -immune disorder,3 daily pulses of 1g 
intravenous methylprednisolone followed by oral prednisolone at an initial 
dosage of 60 mg/day were started.PMP was stopped at the 18th day of 
admission due to normal platelet count,despite persistent anaemia (10.1 
g/dl of haemoglobin) and high levels of LDH (1051 U/L).Renal biopsy 
revealed “thrombotic microangiopathy with acute tubular necrosis” and 
“deposition of IgM, C3 and C1q in the capillary wall”.Therapy was intensi-
fied, resuming PMP and adding rituximab(4weekly 600mg pulses) and 
cyclophosphamide(1gr IV pulse).Microangiopathic haemolysis persisted, 
leading to a genetic screening that identified mutations in complement 
factor I (heterozygous, C. 452 A>G) and C3 (heterozygous, C.193 A>C), 
establishing the final diagnosis of aHUS. Thereafter, a switch to ECZ therapy 
was made. At that point, she had done 79 PMP, corticosteroids, rituximab 
and cyclophosphamide pulses. Renal function was stable (creatinine 182 
umol/L) and platelet count was normal but LDH remained elevated (859 
U/L) and proteinuria persisted (5.2 g/24h). ECZ was administered at a dose 
of 900mg per week for 4 weeks and 1200mg every 2 weeks since the 5th 
week. Complete hematologic remission was attained 2 days after ECZ initia-
tion. After 6 months follow up, she remains asymptomatic, with full hema-
tologic remission and significant improvement in kidney function (Cr 136 
umol/L with 50 mg/24h proteinúria). Conclusion: An aHUS should be sus-
pected in all cases of thrombotic microangiopathy, mainly if there is a 
poor response to PMP and/or immunosuppression. A screening for mutations 
in the genes coding the complement system regulatory proteins should 
be done as soon as possible, and a prompt switch to ECZ must be con-
sidered to achieve a sustained and complete hematologic and renal 
remission.

 PO -QU045

NEFROPATIA DIABÉTICA NÃO ALBUMINÚRICA NUMA CONSULTA 

DE DIABETES

Ivo Laranjinha (1); Patrícia Matias (1); José Diogo Barata (1); Sofia Mateus (2); Filipa 
Aguiar (2); Patrícia Pereira (2); Miguel Santos (2); Rui Costa (2); Ana Lourenço (2); 
José Guia (2); Luís Campos (2);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa 
Cruz, Lisboa, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Serviço de Medicina Interna do Hospital São 
Francisco Xavier, Lisboa, Portugal;

Introdução: A prevalência da diabetes mellitus tipo 2 (DM2) continua a 
aumentar e a nefropatia diabética (ND) constitui a principal causa de doença 
renal crónica (DRC) estadio 5D. Não obstante a albuminúria ser um achado 
comum nos doentes com ND, alguns trabalhos recentes têm mostrado que 
um subgrupo de doentes apresenta ND não albuminúrica (NDNA). Objectivo: 
Definir a prevalência e as características demográficas, clínicas e laboratoriais 
dos doentes com NDNA com DM2, seguidos numa consulta de diabetes. 
Métodos: Foi analisada retrospectivamente uma amostra aleatória de 361 
doentes, seguidos numa consulta de diabetes entre 09/2012 -09/2013. Foram 
excluídos do estudo doentes com DM tipo 1, em técnica substitutiva da 
função renal ou com outra causa provável de DRC. Os dados (demográficos, 
clínicos e laboratoriais) foram colhidos através da consulta do processo 
clínico informático (SAM) e analisados por SPSS® 21. Foi considerado 
estatisticamente significativo um p<0.05. Resultados: Dos 361 doentes ana-
lisados, 50.1% (n=181) têm algum tipo de ND, dos quais 39 (22%) apresentam 
NDNA e 142 (78%) ND albuminúrica (NDA). Os doentes com NDNA compa-
rativamente aos com NDA: são em média 5 anos mais velhos (75.9 vs. 
70.2 anos, p=0.0019), têm mais anos de diagnóstico de DM2 (20.4 vs. 17.1 
anos, p=0.018), têm TFGe média mais baixa (43.2 vs. 68.1 ml/min, p<0.001). 
Não foi identificada diferença estatisticamente significativa nos valores de 
HbA1c e no atingimento de órgãos alvo entre os dois grupos. Observou -se 
que as mulheres têm mais frequentemente NDNA (proporção 3 NDNA:1NDA) 
e que nos homens a NDA é mais frequente (proporção de 4 NDA:1 NDNA) 
(p=0.061). Não se verificou diferença nos grupos na utilização de hipoten-
sores, nomeadamente inibidores do sistema renina -angiotensina -aldosterona, 
anti -diabéticos orais ou insulina. Conclusões: Não obstante a maioria dos 
doentes com ND apresente algum grau de albuminúria, uma proporção 
significativa (1/5) tem fenótipo não albuminúrico. Os doentes com NDA ou 
NDNA têm diferentes características clínicas e demográficas as quais poderão 
ter impacto na sua terapêutica, monitorização e prognóstico.

 PO -QU046

COMPARISON OF GLOMERULAR FILTRATION RATE EQUATIONS 

IN HIV POPULATION

Pedro Campos (1); Diva Trigo (1); Clara Dias (2); Luis Inchaustegui (1); Ana Papoila (2); 
Karina Soto (1);

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, S. Nefrologia, Amadora, Portugal;
(2) Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa, Portugal;

Introduction: The Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -Study 
equation has gained worldwide acceptance for estimating glomerular filtra-
tion rate (GFR) from serum creatinine. Recently the Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD -EPI) group developed a new equation 
that claims to be more accurate and could replace MDRD for routine clinical 
use. In HIV populations, estimated GFR (eGFR) has not yet been validated 
and remains a challenge due to fluctuations in creatinine production and 
excretion and body mass changes. Herein, results of a comparative analysis 
of the eGFR based on serum creatinine with a new method based on serum 
cystatin C, recently proposed by the CKD -EPI group, are shown. Methods: 

As a part of a prospective study, a cross -sectional and retrospective analysis 
was performed in a cohort of 968 HIV patients. Enrollment was consecutive 
for outpatients that signed the informed consent. Previous biochemistry 
data were collected from the Outpatient of Infectious Diseases Department 
Registry. Serum creatinine (Scr) and cystatin C (SCysC) were measured at 
study admission. GFR was estimated with SCr by MDRD, CKD -EPI, and with 
SCysC with the correspondent CKD -EPI equations. Chronic Kidney Disease 
was established according KDOQI classification (eGFR < 60 ml/min). The 
study of agreement included the calculation of intra -class correlation coef-
ficients (ICC) by mixed models and the construction of Bland -Altman plots. 
Friedman test was also used. A level of significance %u03B1=0.05 was 
considered. Results: 968 patients were studied: mean age 46 years 
(SD=0.4); 55% male; 44% African ancestry, 92.2% HIV type 1 and, globally 
5% with eGFR < 60 ml/min two years previously. By the time of the current 
analysis, only 456 patients had both SCr and SCysC measurements at 
admission. Median eGFRs were 101.9mL/min/1.73m2 (Inter Quartile Range 
(IQR) 84.2 -122.0); 103.6mL/min/1.73m2 (IQR 86.9 -118.0); and 105.0mL/
min/1.73m2 (IQR 87.0 -118.0) for MDRD, CKD -EPI -Cr and CKD -EPI -CysC, 
respectively and the distribution of the values was similar (p=0.669). The 
percents of CKD were 3.9%, 4.4%; and 6.1% for CKD -EPI -Cr, MDRD and 
CKD -EPI -CysC respectively. The intra -class correlation coefficients between 
CKD -EPI -CysC and, MDRD and CKD -EPI -Cr, were 0.55 and 0.65 (95%CI: 
0.48%u20130.61; 0.59%u20130.70) respectively (p<0.001 for both cases). 
Between MDRD and CKD -EPI -Cr, ICC=0.90 (95%CI: 0.89%u20130.92; p<0.001) 
however, for both eGFR > 90, ICC=0.74 (95% CI: 0.67%u20130.79; p<0.001). 
Bland -Altman analysis revealed similar results with those obtained by the 
ICCs and, effectively, the limits of agreement were higher when comparing 
SCr -based with SCysC -based GFR equations. Conclusions: Good overall 
agreement was observed between CKD -EPI and MDRD creatinine -based 
GFRs. Although, for patients with a eGFR>90, this agreement decreased. 
Both SCr -based eGFR showed a bad agreement with SCysC -based eGFR. 
Using purely creatinine -based GFR equations could lead to misdiagnosis 
of CKD or drug dosing -related errors. In HIV population accuracy in GFR 
values is needed for clinical decision -making. Larger studies are needed 
including patients with muscle wasting and lipodystrophy in order to validate 
these preliminary results and a real gold standard is crucial to evaluate 
the performance of these eGFRs.

 PO -QU047

IMPACTO DA DESNERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL NA REDUÇÃO 

DA ALBUMINÚRIA DOS DOENTES COM HIPERTENSÃO RESISTENTE

Henrique Silva Sousa (1); Patrícia Branco (1); Augusta Gaspar (1); Ana Rita Martins (1); 
Hélder Dores (2); Salomé Carvalho (2); Pedro Gonçalves (2); Manuel Sousa Almeida 
(2); José Diogo Barata (1);

(1) Hospital de Santa Cruz, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2) Hospital de Santa Cruz, Serviço de Cardiologia, Lisboa, Portugal;

Introdução: A desnervação simpática renal (DNR) é uma terapêutica com 
eficácia demonstrada no tratamento de doentes com hipertensão arterial 
resistente (HTAR). Esta terapêutica poderá ter impacto na melhoria das 
lesões de órgãos -alvo, nomeadamente a lesão renal, no entanto não existe 
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evidência sustentada. Objectivo: Avaliar o efeito da DNR na albuminúria 
aos 12 meses de seguimento. Métodos: Registo prospectivo consecutivo 
de todos os doentes com HTAR submetidos a DNR entre JUL 2011 e JAN 
2013 num único centro hospitalar. De um total de 50 doentes já submetidos 
a DNR, 20 (idade: 63 / - 8 anos; 55% do género masculino) têm seguimento 
completo aos 12 meses. Foram considerados respondedores os doentes 
com redução da pressão arterial sistólica superior ou igual a 10mmHg na 
consulta aos 12 meses. Os valores pré DNR da albuminúria (mg/g), doseada 
de acordo com a razão albuminúria/creatininúria (ACR), foram comparados 
com os valores obtidos aos 12 meses de seguimento. Resultados: 1 – 85% 
têm o diagnóstico de HTA há mais de 10 anos; 2 – 85% são diabéticos 
tipo 2; 3 – 45% tem doença vascular arterial conhecida em pelo menos 
um território; 4 – O Débito de Filtrado Glomerular Estimado (eDFG) a partir 
da creatininémia pelo método da “Modification of Diet in Renal Disease” 
(MDRD) foi 83 ml/min/1,73m2 / - 34 (25% com DRC no estadio 3) e 11 
doentes (55%) tinham albuminúria (> 30 mg/g). a) Aos 12 meses de segui-
mento foram respondedores à DNR 16 (80 %) doentes. b) A mediana da 
ACR diminuiu significativamente de 63,6 mg/g para 11.8 mg/g (p= 0.019) 
aos 12 meses. c) Dos doentes com albuminúria prévia, 80% reduziram 
esse valor. d) A redução da albuminúria foi independente da resposta da 
pressão arterial à DNR verificando -se em 6 dos 16 nos doentes responde-
dores e em 2 dos 4 doentes nos não respondedores. Conclusão: Na 
população submetida a DNR verificou -se uma redução significativa dos 
valores de albuminúria. Esta redução parece ter sido independente da 
resposta da redução da pressão arterial. A modulação da actividade sim-
pática pode trazer um eventual benefício de proteção vascular por meca-
nismos ainda desconhecidos, não relacionados apenas com a melhoria 
hemodinâmica traduzida pela redução da pressão arterial.

 PO -QU048

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS 

WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Ana Cerqueira (1); Janete Quelhas -santos (1); Manuel Pestana (1);

(1)  Nephrology and Infectious Diseases Research and Development Group, INEB -(I3S), 
Porto, Portugal;

(2)  São João Hospital Center, EPE, Department of Nephrology, Porto, Portugal;
(3)  Faculty of Medicine, University of Porto, Department of Renal, Urological and 

Infectious Diseases, Porto, Portugal;

Cardiovascular (CV)diseases are the leading causes of morbidity and 
mortality in patients with chronic kidney disease (CKD) that encompass 
the mildest degrees of renal impairment. Endothelial dysfunction (ED)
represents the earliest abnormality in the development of vascular disease 
linked to CV diseases. Fibroblast growth factor 23 (FGF -23), a recently 
described regulator of phosphate metabolism, increase early in CKD 
patients and was associated with increased CV events in this population. 
In this study we aimed to examine the relationship between FGF -23 serum 
levels and endothelial function in pre -dialysis CKD patients in stages 1 
to 5. We examined 43 CKD patients followed -up in our outpatient clinic. 
Patients were distributed in the 5 stages of CKD according to the GFR 
calculated by CKD -EPI formula (CKD stage 1 -2 [n=16, M33%, age 48.6 
/ -3.2), CKD stage 3 [n=14, M33%, age 58.0 / -4.1], CKD stage 4 -5 [n=13, 
M33%, age 59.8, / -4.0]. Renal function, blood pressure, proteinuria, phos-
phate serum levels and a validated comorbidity index (Charlson Index)
were evaluated in the studied population. Intact FGF -23 levels were 
assessed by ELISA (Immunotopics, Inc.). Endothelial function was assessed 
by peripheral arterial tonometry (Endo -Pat 2000),were lower reactive 
hyperaemia index (RHI) values correspond to greater ED. RHI was signifi-
cantly lower in CKD patients included in stages 4 -5 in comparison with 
CKD patients in stages 1 -2 (1.6 / -0.18 vs 2.22 / - 0.16, p<0.05), and a posi-
tive relationship was observed between CKD -EPI and RHI in the studied 
population patients (r=0.35; p<0.04). On the other hand, a negative 
relationship was observed between CKD -EPI and FGF -23 levels (r=0.42, 
p<0.05). RHI negatively correlates with age (= -0.59, p<0.0001), proteinuria 
(= -0.50; p<0.03), phosphate serum levels (= -0.34; p<0.04), and Charloson 
index (= -0,56, p<0,0003). However, there was no found a significant 
relationship between RHI and FGF -23 serum levels (r= -0.11, n.s.). In 
summary, our results provide evidence favoring the view that Endo -Pat 
2000, a non -invasive method for evaluation of endothelial function, can 
provide clinically important information to identify vulnerable patients, 
and stratify cardiovascular risk in this population. Our results also sug-
gest that serum phosphate levels and FGF -23 levels promote vascular 
disease through distinct mechanisms.

 PO -QU049

AMILOIDOSE POR FIBRINOGÉNIO: PROGRESSÃO DA NEFROPATIA, 

EVENTOS CARDÍACOS E CEREBROVASCULARES
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A amiloidose sistémica associada a mutações do gene da cadeia A -alfa 
do fibrinogénio (AFib) é uma doença autossómica dominante com pene-
trância variável, tipicamente nefropática. À amiloidose extra -renal é atribuída 
doença cardiovascular. A progressão da nefropatia e os eventos cardíacos 
e cerebrovasculares não estão bem caracterizados nesta patologia. Reali-
zámos uma análise retrospetiva de 30 doentes, 14 homens e 16 mulheres, 
com AFib mutação FGA p.Glu545Val e origem no norte de Portugal. A 
hipertensão arterial foi a primeira manifestação de doença em todos, em 
média aos 54,6 (34 -72) anos. A doença renal crónica (DRC) foi diagnosticada 
em média aos 60,6 (34 -77) anos, 13 (43,3%) doentes em estádio 3 e 2 
(6,7%) em estádio 5; 15 (50%) apresentaram -se com síndrome nefrótico; 
25 (83,3%) doentes (1 homem:1 mulher) necessitaram de terapêutica subs-
titutiva renal (TSR) em média aos 63 (34 -79) anos. A progressão para a 
TSR foi em média 71,2 (5 -160) meses, verificando -se diferenças entre 
géneros (61,4 meses nas mulheres e 32,6 meses nos homens). O tempo 
médio entre o diagnóstico e a TSR foi, em meses: 50,4 na DRC3, 47 na 
DRC4 e 5 na DRC5. Registámos 14 eventos cerebrovasculares em 12 doentes 
(10 acidentes isquémicos cerebrais, 2 acidentes hemorrágicos cerebrais, 1 
acidente isquémico transitório e 1 trombose venosa da retina); a idade 
no primeiro evento foi, em média, 63,3 (56 -82) anos; verificámos 12 
eventos cardíacos em 10 doentes (fibrilação auricular em 4, bloqueio 
auriculoventricular em 2 um dos quais com necessidade de pacemaker, 
cardiopatia amiloide em 3, enfarte agudo do miocárdio em 3 um dos quais 
submetido a bypass coronário). Faleceram 19 doentes, 10 mulheres/9 
homens, em média aos 75 (46 -84) anos. Os níveis de fibrinogénio sérico 
eram normais. Não encontrámos alterações dos tempos de coagulação. 
Na AFib, mutação p.Glu545Val o género masculino teve uma evolução 
mais rápida para DRC estádio 5. Os depósitos extra -renais de AFib podem 
associar -se a aterosclerose acelerada. Estes achados são relevantes para 
a avaliação dos portadores da mutação.

 PO -QU050

GLOMERULONEFRITE PÓS -INFECCIOSA ASSOCIADA A NEFRITE 

INTERSTICIAL AGUDA NO IDOSO

D Lopes (1); S Campelos (1); Am Gomes (1); A Ventura (1); D Tente (1); J Seabra (1);

(1) CHVNG/E, Nefrologia, VNGaia, Portugal;

Introdução: Entre os pacientes idosos com LRA submetidos a biópsia renal, 
o diagnostico mais comum é a GN pauci – imune, seguido de nefrite 
intersticial aguda. A glomerulonefrite posinfeciosa(PIGN) é uma doença da 
infância, sendo menos frequentemente encontrada em idosos submetidos 
a biópsia renal. A GNPI nos adultos ocorre sobretudo em pacientes imu-
nocomprometidos. O envelhecimento tem emergido como um importante 
fator de risco para a GNPI provavelmente devido à maior frequência e 
severidade das doenças infecciosas em idosos. Caso Clínico: Homem, 81 
anos, admitido neste hospital por LRA. Antecedentes de: HTA e DM tipo 
2 diagnosticados há cerca de 10 anos, fibrilação atrial e epilepsia. Dois 
anos antes da admissão tinha função renal normal. Dois meses antes da 
admissão a análise de rotina mostrou creatinina sérica (Scr) de 1,6 mg/dl 
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e exame de urina normal. Um mês antes do internamento, foi medicado 
com ciprofloxacina para possível ITU. Cerca de 2 semanas depois recorre 
ao SU de um hospital privado por quadro clínico de: astenia, dispneia 
para médios esforços e edema dos membros inferiores de agravamento 
progressivo. Foi internado por anasarca. Analiticamente: Scr de 2,8 mg/
dl, anemiaNN (8,8 g/dl), elevação da PCR. Exame de urina: hematúria (5 -10 
eritrocitos/CGA) e proteinúria (414 mg/dia). Estudo imunológico: consumo 
de C3, C4 normal e ANCA e ANA negativos. Ecografia renovesical sem 
alterações. Hemoculturas negativas e ecocardiograma sem vegetações. 
Após controlo da volemia com terapêutica diurética teve alta. Alguns dias 
após a alta foi diagnosticada artrite bacteriana com necessidade de des-
bridamento cirúrgico e antibioterapia sistemica. Após inicio de antibioterapia 
evoluiu com astenia, anorexia e dor articular, características inflamatórias, 
nas grandes articulações e de caráter migratório. Analiticamente com agra-
vamento da função renal pelo que foi transferido para o nosso serviço. À 
admissão apresentava: TA 135/67 mmHg, sem edema periférico, sem alte-
rações cutâneas ou outras alterações de relevo ao exame objetivo. Análises 
com Scr -6,9 mg/dl e exame de urina sem leucocitúria, tendo iniciado 
hemodiálise. Foi realizada biópsia renal. O exame histológico mostrou 24 
glomérulos com proliferação mesangial com neutrófilos ocasionais e restos 
celulares e proliferação endocapilar focal. No interstício estava presente 
infiltrado inflamatório composto predominantemente por linfócitos, eosi-
nófilos e alguns plasmócitos. Apresentava ainda cilindros tubulares de 
leucócitos e as lesões da tubulite aguda. Imunofluorescência positividade 
para C3 (3), granular, mesangial, focal e global. Diagnosticado GNPI e NTI, 
iniciou hemodiálise e prednisolona 1 mg/kg/dia. Evoluiu com recuperação 
da função renal, tendo sido suspensa hemodiálise 1 mês após inicio de 
tratamento. Conclusão: A idade tem sido referida como importante fator 
de risco para GNPI e neste grupo etário, o prognóstico é reservado. Apenas 
cerca de 1/4 dos idosos com GNPI recuperam função renal. Neste grupo 
etário frequentemente a infeção é diagnosticada em simultâneo com a 
glomerulonefrite, sugerindo que muitas das infecções são sub -clinicas. Por 
outro lado a antibioterapia sistémica poderá se a ssociar a NTI. A associação 
das duas entidades e a recuperação da função renal tem sido raramente 
descrita.

 PO -QU051

PLASMAFERESE EM SITUAÇÕES INVULGARES – PANCREATITE AGUDA 

POR HIPERTRIGLICERIDEMIA RELATO DE UM CASO...

Andreia Campos (1); Sofia Santos (1); Pedro Aguiar (1); Cristina Freitas (1); João Pimentel (1); 
Josefina Santos (1); José Queirós (1); Fernanda Silva (1); António Cabrita (1);

(1) CHP – Hospital Geral de Santo António, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A plasmaferese (PF) pode ter um importante papel na tera-
pêutica de situações pouco vulgares na prática clínica. É o caso da pan-
creatite aguda (PA) por hipertrigliceridemia grave (HTG) (triglicerídeos 
(TG)>1000 mg/dl), doença potencialmente fatal na ausência de uma abor-
dagem diagnóstica e terapêutica rápida e eficaz. A HTG é a terceira causa 
de PA, sendo responsável por 1 -38% dos casos. Objetivo: Os autores 
descrevem um caso de PA por HTG em que a plasmaferese teve um papel 
fulcral. Caso Clínico: Homem de 43 anos, caucasiano, com diabetes mellitus 
tipo 2 diagnosticado há 6 anos, insulinotratado com mau controlo meta-
bólico (HbA1C 11,3%); dislipidemia e obesidade. Apresentou -se no serviço 
de urgência com quadro de dor abdominal epigástrica com irradiação 
dorsal, náuseas e vómitos de conteúdo alimentar com 24h de evolução, 
sem febre. À admissão, prostrado e com sinais de desidratação; TA 100/60 
mm Hg, taquicárdico e apirético. Abdómen difusamente doloroso à palpação. 
Oligúria. Sem outras alterações ao exame objectivo. Dos exames comple-
mentares realizados: constatada cetoacidose diabética – pH 7.0, glicemia 
579mg/dl, HCO3 8mmol/L, hiperlactacidemia (3,4mmol/L) e cetonúria. Leu-
cocitose e neutrofilia, PCR 363 mg/dl. Alfa -amílase pancreática 663, lípase 
2686mg/dl; colesterol total 630; TG 1229mg/dl; albumina 2,85mg/dl; crea-
tinina 4,01 mg/dl (prévia 1,2mg/dl), hipocaliémia, hipocalcemia e hipofos-
fatemia; DHL 499 mg/dl. Ecografia abdominal sem alterações na vesícula/
via biliar; estudo do pâncreas limitado por interposição de ansas; discreta 
ascite de características livres. Tomografia computorizada abdominal com 
hepatomegalia e esteatose; áreas de enfarte na dependência do território 
porta; trombose parcial no confluente esplenoportal e ramo porta principal; 
vesicula biliar sem colecistite ou litíase; pâncreas de dimensões aumentadas, 
com necrose extensa (~90%) e coleção líquida (8cm) junto da cauda 
compatível com PA necro -hemorrágica. Atraso na excreção renal do contraste 
iodado. Iniciou insulina em perfusão antibioterapia e fluidoterapia com 

correcção de distúrbios iónicos. Evolução desfavorável nas primeiras 24 
horas com choque e disfunção multiorgânica, a motivar admissão em 
cuidados intensivos. Aumento dos TG e da lípase. Realizou 2 sessões de 
PF com resolução das disfunções orgânicas, redução rápida dos TG plas-
máticos (248mg/dl), normalização das enzimas pancreáticas e melhoria da 
função renal (creatinina 1,41mg/dl) Evoluiu favoravelmente sob terapêutica 
antidislipidémica. Iniciou alimentação oral ao 5ºdia; teve alta ao 11º, 
apresentando -se clinicamente estável. Conclusões: A PF teve um papel 
fundamental, à semelhança do que se observou em casos semelhantes 
descritos na literatura. Através da remoção rápida dos TG plasmáticos, a 
PF evita a sua degradação e a cascata inflamatória daí descorrente; por 
isso pode assumir um papel determinante em doentes sem resposta ao 
tratamento médico. Na ausência de estudos randomizados sobre a sua 
indicação formal no tratamento da PA grave por HTG, o relato de casos 
isolados como este pode contribuir para que no futuro possa ser utilizada 
como terapêutica de primeira linha em casos graves seleccionados.

 PO -QU052

ANTICORPO ANTI RECETOR DA FOSFOLIPASE A2 NO DIAGNÓSTICO 

DE NEFROPATIA MEMBRANOSA IDIOPÁTICA

Guida Meneses (1); Helena Viana (1); Maria Céu Santos (1); Carina Ferreira (1); Joaquim 
Calado (1); Fernanda Carvalho (1); Francisco Remédio (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Introdução e objetivos: O Recetor da Fosfolipase A2 foi identificado como 
auto antigénio na nefropatia membranosa idiopática (NMi). Anticorpos 
circulantes anti recetor da fosfolipase A2 (anti -RFLA2) têm sido descritos 
em 70% a 80% dos doentes com NMi mas não em doentes com nefropatia 
membranosa secundária ou outras doenças glomerulares. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a sensibilidade e especificidade do teste para anti -RFLA2 
no diagnóstico de NMi. Metodologia e população: Foram utilizados os 
testes Elisa e imunofluorescência para deteção do Anti -RFLA2, IgG. Estes 
testes foram aplicados a 53 doentes seguidos na consulta de nefrologia, 
de Novembro de 2011 até Maio de 2013. Os doentes já tinham feito biópsia 
renal prévia ou esta foi realizada durante este período. Destes, 38 tiveram 
o diagnóstico histológico de nefropatia membranosa (NM), enquanto os 
restantes 15 doentes apresentaram outras doenças glomerulares. A NM foi 
classificada como idiopática em 33 doentes, após exclusão de causas 
secundárias. A curva ROC foi usada para determinar a sensibilidade e 
especificidade do teste. Resultados: O Anti -RFLA2 foi positivo em 57,6% 
(n=19) dos doentes com NMi. Todos os doentes com nefropatia membra-
nosa secundária ou outras doenças glomerulares não apresentaram anti-
-RFLA2. A sensibilidade foi de 57,6% (IC 39,2 -74,5) e a especificidade de 
100% (IC 47,8 -100), AUC 0,788; P <0,0001 para a deteção de NMi. 71,4% 
(n=10) dos 14 doentes com NMi que tiveram teste negativo para anti -RFLA2 
estavam em remissão parcial ou completa. O Anti -RFLA2 tornou -se negativo 
em 2 doentes com NMi após tratamento com Ciclosporina. O Anti -RFLA2 
tornou -se positivo em 1 doente com recidiva. Conclusão: A deteção do 
anti -RFLA2 na população estudada apresentou uma especificidade de 100% 
para o diagnóstico de NMi. O sucesso do tratamento prévio terá contribuído 
para a baixa sensibilidade. A utilidade deste teste como marcador de 
resposta ao tratamento deve ser avaliada.

 PO -QU053

TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE POR 

DESNERVAÇÃO RENAL

Ana Rita Martins (1); Maria Salome Carvalho (2); Henrique Sousa (1); Patricia Branco (1); 
Pedro Araujo Gonçalves (2); Maria Augusta Gaspar (1); Miguel Mendes (2); Jose Diogo 
Barata (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital Santa Cruz – Serviço Nefrologia, Oeiras, 
Portugal;

(2)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital Santa Cruz Serviço Cardiologia, Oeiras, 
Portugal;

Introdução: Uma das mais recentes formas de abordagem da Hipertensão 
arterial (HTA) resistente consiste numa técnica de intervenção percutânea, 
a desnervação renal (DNR). Porem, ainda são poucos os estudos que 
mostrem resultados a longo prazo do efeito desta abordagem terapêutica. 
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Objetivos: Avaliar de forma prospetiva o efeito desta abordagem terapêutica 
no controlo da Pressão arterial e no índice de massa do ventriculo esquerdo 
(IMVE) numa abordagem multidisciplinar da Hipertensão entre os Serviços 
de Cardiologia e de Nefrologia. Doentes e Métodos: Estudo prospetivo, 
dos 49 doentes com diagnóstico de HTA resistente submetidos a DNR 
entre Julho de 2011 a Dezembro de 2013. Por protocolo, todos os doentes 
realizam MAPA e ecocardiograma transtorácico antes e um ano após a 
DNR. Para este estudo foram selecionados 22 dos 49 doentes submetidos 
a DNR por terem follow up >= 12meses. Resultados: Todos os doentes 
tinham HTA resistente, 81,8% com mais de 10 anos de diagnóstico e 
estavam medicados com 5,7±1,1 fármacos hipotensores. A média de idades 
era de 62,3±7,7 anos; 59,1% homens; 77,3% com diabetes mellitus; 63,6% 
com obesidade; 9,1% com apneia do sono; 9,1% com cardiopatia isquémica 
e 4,5% com doença cerebrovascular. Em 27,3% foi detetada proteinuria. 
A media de estimativa do debito filtrado glomerular (eDFG) era de 
81,9±30mL/min, 13,6% dos doentes tinha doença renal cronica, com eDFG 
de 50±11,1mL/min. Após 12m de follow up, nestes 22 doentes, documentou-
-se uma diferença significativa na pressão arterial e do IMVE, associada a 
redução da terapêutica hipotensora.

Tabela 1

Pressão arterial sistólica 181±23,4 vs 153±14,4 p<0,001

Pressão arterial diastólica 92,5±17,2 vs 80,6±14 p=0,002

MAPA Pressão arterial media 146±20,1 vs 132,3±15 p=0,02

Cargas diurnas sistolicas 64,8±30,7 vs 31,0±32,7 p=0,019

Cargas diurnas diastolicas 29,6±8,22 vs 19,58±5,43 p=0,009

Numero fármacos hipotensores 5,8±1,2 vs 4,17±1,5 p=0,003

(IMVE) Massa ventrículo esquerdo 167,7±38 vs 148,7±39,6 p=0,019
 

Conclusão: Neste coorte de doentes submetidos a DNR registou -se uma 
redução significativa na pressão arterial e no indice de massa do ventrículo 
esquerdo, associada a redução da terapêutica hipotensora.

 PO -QU054

NEFROPATIA POR CILINDROS DE BILIRRUBINA: UMA ENTIDADE ESQUECIDA

Pedro Campos (1); Silvia Coelho (1); Rita Manso (1); Ana Sofia Ventura (1); Ana Pires 
(1); Karina Soto (1);

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, S. Nefrologia, Amadora, Portugal;

Introdução: A malária é uma doença parasitária com distribuição geográfica 
que provoca lesão renal aguda (LRA) em menos de 5% dos casos nos 
nativos das regiões endémicas e em 25 -30% dos doentes não imunes. 
Os autores descrevem um caso raro de lesão renal aguda num doente 
com malária grave a Plasmodium falciparum. Métodos: Homem de 39 
anos, caucasiano, residente em Angola há 4 anos, saudável, na California, 
onde inicia quadro de febre e mialgias associado ao desenvolvimento de 
icterícia e alteração do estado de consciência. Foi feito o diagnóstico de 
malária a Plasmodium falciparum com parasitémia elevada (6.3%) e inicia 
terapêutica com quinino e doxiciclina. Foi admitido em cuidados Intensivos 
e escalada terapêutica para artesunato por evolução complicada de ence-
falite, retinopatia malárica, anemia hemolítica severa, trombocitopenia, 
associada a insuficiência hepática aguda (bilirrubinémia total máxima de 
33.6mg/dL) e lesão renal aguda AKIN3, com necessidade de indução de 
Hemodiálise. Após estabilização do quadro clínico o doente foi transferido 
para hospital em Portugal. À entrada vígil e sem défices neurológicos, 
em recuperação de insuficiência hepática, ainda com eritrócitos parasitados 
e dependência de hemodiálise com hemato -proteinuria. RAC = 2.1; RPC 
= 4.8, sedimento urinário com abundantes células epiteliais e cilindros 
granulosos. Por não haver evidência de recuperação da função renal, após 
2 semanas realizou biopsia renal que revelou ausência de alterações 
glomerulares, dilatação do lúmen tubular com cilindros intra -tubulares de 
material acelular amorfo amarelo acastanhado (verde com coloração Ver-
melho do Congo) associado a alterações epiteliais degenerativas, marcado 
edema intersticial com numerosos eosinófilos formando microabcessos. 
A imunoflorescência foi negativa. Foi admitida Nefropatia por Cilindros 
de Bilirrubina (NCB). Iniciou hidratação vigorosa e corticoterapia com 
40mg prednisolona/dia. Foi suspensa hemodiálise 4 dias após biópsia 
com progressiva recuperação da função renal até creatinina sérica = 

1.24mg/dL e normalização da urina II e sedimento urinário após 2 meses. 
Discussão: A Nefropatia de cilindros de bilirrubina é uma etiologia rara 
de lesão renal aguda, a sua presença em doentes com patologia hepática 
e renal foi cerca de 12% na literatura. A NCB é ainda mais rara quando 
associada a Malária, existindo apenas a descrição de um caso, identificado 
em autópsia. Importa salientar que perante um caso de icterícia grave 
associado a LRA se deve procurar obter um diagnóstico definitivo com 
biópsia renal.

 PO -QU055

ALTERAÇÃO DO METABOLISMO MINERAL E CALCIFICAÇÕES VALVULARES 

COMO FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NA DOENÇA RENAL 

CRÓNICA DIABÉTICA

Ana Silva (2); André Fragoso (2); Claudia Silva (3); Patricia Guilherme (1); Nélio Santos (3); 
Pedro Leão Neves (2);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Cardiologia, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(3) Centro Hospitalar do Algarve, Patologia Clínica, Faro, Portugal;

Nos doentes com doença renal crónica, as calcificações valvulares e as 
alterações do metabolismo mineral têm sido considerados factores emer-
gentes de risco de mortalidade cardiovascular em fases precoces da doença 
renal. Actualmente há novos factores de risco não tradicionais como o 
FGF -23 e o magnésio que poderão também desempenhar um papel rele-
vante. O Objectivo do nosso estudo foi avaliar quais os factores determi-
nantes da mortalidade cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença 
renal ligeira a moderada. Foram analisados vários parâmetros biológicos 
e laboratoriais entre os quais alguns referentes ao: metabolismo mineral 
(fósforo, PTH, FGF23, 1,25 (OH)2D3, magnésio) e as calcificações da válvula 
mitral (score de Wilkins). Foram incluídos neste estudo, 150 diabéticos 
tipo 2, sendo 64,7 % do género masculino, com idade média de 66,9 anos 
e com filtrado glomerular médio estimado de (TGFe) de 49,6 mL/min. Num 
modelo de Cox usando -se a mortalidade cardiovascular com variável depen-
dente e como variáveis independentes, a idade, género, TGFe, PTH, fósforo, 
produto cálcio -fosforo Vitamina D, FGF23, magnésio, hemoglobina e as 
calcificações da válvula mitral, verificam que se comportaram como factores 
independentes de mortalidade cardiovascular o fósforo (HR=1.377, CI 95% 
1,000 a 2,887,p=0,025), o FGF23 (HR=1,010, CI 95% 1,100 a 1,308, p= 
0,004), o magnésio (HR=0.280, CI 95% 0.181 a 0.965,p=0.044) e calcifi-
cações da válvula mitral (HR=3,206, CI 95% 1,084 a 9,482, p=0,035). No 
nosso estudo as calcificações da válvula mitral, FGF -23, magnésio e o 
fósforo são factores preditivos de mortalidade cardiovascular em diabéticos 
tipo 2 com doença renal ligeira a moderada.

 PO -QU056

TUBULOPATIAS: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UMA CONSULTA 

DE TRANSIÇÃO NEFROLOGIA PEDIÁTRICA -NEFROLOGIA DE ADULTOS

Marta Pereira (1); Natacha Rodrigues (1); Fernando Neves (1); Margarida Almeida (2); 
António Gomes Da Costa (1);

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

(2) CHLN – Hospital de Santa Maria, Serviço de Pediatria, Lisboa, Portugal;

Apresentamos a experiência de doentes com tubulopatias com seguimento 
na Consulta de Transicação de Nefrologia Pediátrica -Adultos num hospital 
central num período de 15 anos (Janeiro de 1998 a Janeiro de 2013). Foram 
referenciados à consulta 18 doentes (10 do género masculino, 8 do género 
feminino) com tubulopatias, correspondendo a 11.9% da patologia preva-
lente na consulta. A idade média do diagnóstico foi 5.4 ±3.9 anos (3 meses 
a 15 anos), a idade média à data da transição foi 22.2±4.6 anos (18 a 33 
anos), sendo a idade média atual dos doentes 31.9±7.1 anos (21 a 48 
anos). Os doentes são seguidos em média há 25.3±9.2 anos (6 a 38 anos), 
com um tempo médio de seguimento na Consulta de Pediatria de 16.9±6.3 
anos e na Consulta de Adultos de 8.4±4.6 anos. O Raquitismo Hipofosfa-
témico foi a tubulopatia mais frequente, correspondendo a 27.7% (n=5) 
dos casos, seguindo -se as tubulopatias congénitas em 22.2% dos casos 
(n=4), a acidose tubular renal (n=3), a hipercalciúria idiopática (n=3) e a 
hiperoxalúria primária, as duas primeiras em 16.7% e a última em 11.1%, 
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dos casos. Foi realizada biópsia renal em apenas um doente tendo o 
resultado sido inconclusivo. Na altura da transferência apenas um doente 
apresentava uma taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 60ml/
min/1.73m2, encontrando -se atualmente em hemodiálise. Verificaram -se 4 
casos de abandono da consulta (23.5%) e não se referenciou nenhum 
doente a outra Consulta de Nefrologia de Adultos. Dos 13 doentes que 
permanecem em consulta apenas 3 (23.1%) tiveram evidência de progressão 
da doença renal crónica (redução de pelo menos 25% na TFG acompanhada 
por alteração de estadio da doença renal crónica) no período de seguimento 
após a transferência para a Consulta de Adultos. Esta evolução clínica 
traduz uma aparente estabilização das tubulopatias com a terapêutica 
dirigida instituída. Apesar disso, à data da transferência muitos doentes 
têm já sequelas físicas da doença subjacente, o que apenas pode ser 
minimizado com um diagnóstico precoce, papel difícil a ser realizado pelos 
Pediatras. Comparando com a análise das tubulopatias da mesma consulta 
realizada há 7.5 anos atrás, não se constataram diferenças a merecerem 
especial destaque.

 PO -QU057

UTILIZAÇAO DA VANCOMICINA: EXPERIÊNCIA DE UMA UNIDADE 

DE CUIDADOS INTENSIVOS

Pedro Campos (1); Liliana Cunha (1); Alfredo Leite (1); Ana Pires (1); Luis Inchaustegui (1);

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, S. Nefrologia, Amadora, Portugal;

Introdução: A terapêutica com Vancomicina é o “gold standard” para 
infecções a Staphylococcus aureus meticilino resistente sendo tradicio-
nalmente administrada de forma intermitente. A administração contínua 
é uma abordagem recente que tenta maximizar a eficácia e a segurança 
renal. Este estudo pretende avaliar a segurança renal de cada abordagem 
e os factores associados à evolução da função renal e dos níveis de 
vancomicina durante o tratamento. Métodos: Estudo retrospectivo incluin-
do todos os doentes admitidos numa Unidade de Cuidados Intensivos 
entre Janeiro de 2012 e Outubro de 2013 e submetidos a terapêutica 
com vancomicina. Foram excluídos os doentes com doença renal crónica 
estádio 5D ou que tenham realizado terapêutica substitutiva da função 
renal antes do início da terapêutica com vancomicina. Foram avaliados 
dados demográficos, clínicos, analíticos e mortalidade obtidos a partir 
dos registos informáticos. A lesão renal aguda (LRA) foi definida como 
um aumento da creatinina sérica superior a 50% em relação ao valor 
basal. Foram considerados como níveis séricos tóxicos de vancomicina 
valores superiores a 25μg/mL. O doseamento da vancomicinémia nos 
doentes sob terapêutica intermitente foi realizado de acordo com protocolo 
do Serviço uma hora antes da administração seguinte. Utilizaram -se o 
teste de McNemar, Chi -quadrado e um modelo de regressão logística. O 
nível de significância foi definido em %u03B1 = 0.05. Resultados: Foram 
estudados 95 doentes (idade média 66 ± 17 anos), 54% do género 
masculino, APACHE II médio = 22.3 ± 5. A duração média de tratamento 
com vancomicina foi 10 ± 4.4 dias. Utilizou -se a perfusão contínua em 
43.2% dos doentes. A mediana da creatininémia pré -vancomicina foi 
1.04mg/dL (P25 = 0.8mg/dL; P75 = 1.57mg/dL). A co -administração com 
aminoglicosídeos ocorreu em 18%. A LRA desenvolveu -se em 28.4% dos 
doentes (30.3% dos doentes tinham função renal basal normal e 24.1% 
dos doentes apresentavam insuficiência renal prévia). A mortalidade 
global foi de 27.3%. A tabela 1 compara os níveis de vancomicina e a 
função renal entre os doentes submetidos a perfusão continua e tera-
pêutica intermitente. Dos doentes em que ocorreu LRA, 56% recuperou 
função renal para valores normais. A perfusão contínua de vancomicina 
associou -se independentemente com os níveis tóxicos de vancomicina 

(OR = 14.3, IC95% 3.67 -56.3) e com a creatininémia máxima (OR = 0.41, 
IC95% 0.17 -1.0). A lesão renal aguda associou -se independentemente 
com níveis séricos tóxicos de vancomicina (OR = 7.8, IC95% 1.9 -33.1), 
com a mortalidade (OR = 3.7, IC95% 1.1 -12.7) e o género masculino (OR 
= 0.3, IC95% 0.1 -0.99). Conclusão: A administração contínua de vanco-
micina associou -se a níveis de vancomicinémia mais elevados e mais 
precoces mas não se associou ao desenvolvimento de LRA. A LRA associou-
-se à existência de níveis tóxicos de vancomicina, a maior risco de morte 
e ao género feminino.

 PO -QU058

COEXISTÊNCIA DE AMILOIDOSE RENAL E NEFROFATIA DE IGA

Rute Carmo (1); Isabel Salomé (1); Inês Castro Ferreira (1); Susana Sampaio (1); Manuel 
Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória sistémica 
com envolvimento renal incomum. As manifestações renais atribuem -se 
a efeitos adversos da terapêutica, que se associam a nefropatia mem-
branosa, nefrite intersticial e GN mesangial proliferativa, e ao estado 
pró -inflamatório crónico, como na amiloidose AA. Têm sido descritos 
alguns casos de Nefropatia de IgA (NIgA). Os autores descrevem dois 
casos em que a histologia renal identificou a coexistência de amiloidose 
renal e NIgA. Caso I: Mulher, 64 anos, AR com 5 anos de evolução, 
tratada com AINEs, metotrexato e deflazacort. Sem terapêutica com sais 
de ouro ou penicilamina. Desenvolvimento de proteinúria nefrótica 
(5.5g/24h), hematúria microscópica e hipertensão arterial (HTA). TFGe 
por CKD -EPI 96 mL/min/1.73m2. Biópsia renal com 50 glomérulos, expansão 
mesangial. Imunofluorescência (IF) IgA 2. Identificação de substância 
amilóide predominantemente glomerular, com Vermelho de Congo. Má 
adesão à terapêutica e consultas, com rápida deterioração da função 
renal e início de hemodiálise após 17 meses. Caso II: Mulher, 57 anos, 
AR com 17 anos de evolução, medicada com metotrexato e deflazacort, 
nunca tratada com sais de ouro ou penicilamina. Diabetes mellitus tipo 
1 diagnosticada há 24 anos com retinopatia e polineuropatia. HTA. TFGe 
por CKD -EPI 40.9 mL/min/1.73m2. Referenciada por proteinúria nefrótica 
(ratio Prot/creat 7.6g/mg) e hematúria microscópica persistente. Biópsia 
renal com 25 glomérulos, 8 esclerosados, restantes com esclerose nodular, 
necrose e atrofia tubulares e fibrose intersticial. IF IgA 3. Pesquisa de 
substância amilóide positiva com Vermelho de Congo. Discussão: O 
envolvimento renal nos doentes com AR é maioritariamente atribuído à 
iatrogenia, por a incidência de amiloidose AA estar a diminuir com o 
maior controlo do estado inflamatório. A associação de NIgA e AR é 
controversa, podendo apenas reflectir a sua elevada prevalência na popu-
lação geral, corresponder a uma manifestação extra -articular de doença 
activa com níveis elevados de factor reumatóide, ou ser um efeito adverso 
de agentes biológicos, o que não se verificou nos casos apresentados. 
Nestes casos, identificaram -se duas entidades histopatológicas, sendo 
difícil inferir qual o contributo de cada delas para o quadro clínico. Se 
o controlo do estado pró -inflamatório é determinante para a diminuição 
da formação e deposição renal de substância amiloide, a NIgA parece 
ter origem na perpetuação desse estado, mas também contribuir direc-
tamente para essa persistência, favorecendo a lesão renal. Desta forma, 
é imprescindível o controlo farmacológico da AR e considerar a terapêutica 
dirigida para a NIgA. É, por isso, crucial o recurso a métodos de diag-
nóstico invasivos, como a biopsia renal, para não comprometer o diag-
nóstico e a estratégia terapêutica, o que teria implicações no prognóstico 
renal.

Tabela 1

Creat pré 

Vancomicina 

(mg/dL)

Nível Vancomicina 

no Dia 1 

(ug/mL)

Nível Vancomicina 

no dia 5 

(ug/mL)

Nível Vancomicina 

no dia 10 

(ug/mL)

Níveis tóxicos 

de Vancomicina (%)

Creat Máxima 

(mg/dL)

LRA 

(%)

Perfusão 
continua

1.12 ± 0.8 13.7 ± 5.3 22.6 ± 7.9 20.1 ± 5.5 73.1 1.24 ± 0.6 29.3

Administração 
intermitente

1.42 ± 0.9 9.1 ± 5.5 *** 17.3 ± 7.8 18.1 ± 7.3 38.8 * 1.85 ± 1.4 ** 27.8

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
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 PO -QU059

DOENÇA DE FABRY – CASO CLÍNICO

Henrique Sousa (1); Augusta Gaspar (1); Patrícia Branco (1); Ricardo Vizinho (1); Acácio 
Negrão (1); Margarida Gonçalves (1); Maria Andrade (2); Jorge Dickson (1); Álvaro Vaz (1); 
Rosa Henrique Gouveia (3); Sância Ramos (3); Maria João Pais (1); José Diogo Barata (1);

(1) Hospital de Santa Cruz – CHLO, Serviço Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2) Hospital de Santa Cruz – CHLO, Cardiologia, Lisboa, Portugal;
(3) Hospital de Santa Cruz – CHLO, Serviço de Anatomia Patológica, Lisboa, Portugal;

As doenças de sobrecarga dos lisossomas (DSL) são doenças genéticas 
caracterizadas pela acumulação de material não degradado dentro dos 
lisossomas. A Doença de Fabry é uma DSL, hereditária, multissistémica, 
progressiva e mortal. Resulta do defeito no gene que codifica a alfa-
-galactosidase A. Desde 2001 está disponível a terapêutica de substituição 
enzimática. Apresentamos um doente com 56 anos, sexo masculino, leu-
codérmico. Teve o 1º episódio de febre e artralgias das pequenas articulações 
aos 9 anos de idade. Persistência das queixas, que surgiam por surtos, 
associadas a astenia e anorexia. Desde os 16 anos, apresentava quadro de 
cólicas abdominais e diarreia. Referia ainda aparecimento de lesões papulares 
eritematosas nas coxas, nádegas e escroto e urina espumosa. Nessa altura, 
já tinha sido avaliado em Consulta de Psiquiatra e Reumatologista, mantendo-
-se sem diagnóstico e sem melhoria do quadro. Aos 31 anos, foi observado 
pela oftalmologia por diminuição da acuidade visual. Posteriormente, refe-
renciado à nefrologia por creatinemia de 1.4 mg/dL e proteinúria de 2g/dia. 
Submetido a biópsia renal que foi característica de doença de Fabry. A 
biópsia cutânea documentou angioqueratomas e a actividade enzimática 
da alfa -galactosidade era inferior a 10%. Em 1988, altura do diagnóstico de 
doença de Fabry, o doente fez terapêutica conservadora (medidas anti 
proteinúricas e analgésicas) e aos 33 anos, induziu hemodiálise. Aos 38 
anos foi transplantado com rim de cadáver, tendo sido diagnosticado HVE 
associado a BAV de 1º grau. Em 2001, aos 44 anos, e pela primeira em 
Portugal, o doente iniciou terapêutica de substituição enzimática com Agal-
sidase Beta na dose de 1 -1,5mg/Kg 15/15dias EV. Aos 45 anos, realizou 
biópsia cardíaca, para estadiar a doença de Fabry e a HVE e para validar 
a necessidade de continuar terapêutica de substituição enzimática. Aos 50 
anos, por disfunção do enxerto renal, iniciou Diálise Peritoneal. Aos 53 
anos, por redução da dose de enzima por indisponibilidade da mesma no 
mercado, notou reaparecimento de dores incapacitante, pelo que foi rein-
troduzida a terapêutica enzimática com Agalsidase Alfa na dose de 0,2 mg/
Kg 15/15 dias EV, com melhoria posterior das queixas. Aos 56 anos, por 
perda da eficácia da diálise peritoneal, foi transferido novamente para 
hemodiálise, tendo vindo a ser novamente transplantado no decorrer desse 
ano. Na actualidade, o doente tem 56 anos, está transplantado, apresentando 
boa função do enxerto e sem outras queixas sistémicas relevantes. Tem 
ecocardiogramas de controlo que mostram melhoria da HVE e evidência 
clara da melhoria das queixas de neuropatia. Apresentamos este caso clínico 
para exemplificar a importância da abordagem multidisciplinar no tratamento 
das várias vertentes da doença de Fabry, para demonstrar o quadro clínico 
“típico” de longa duração desta doença, por se tratar de um diagnóstico 
tardio já com lesão irreversível de orgão, para evidenciar a abordagem 
terapêutica da DRC (HD, Tx, DP) e para relatar a evolução clinica após 
introdução da terapêuica de substituição enzimática.

 PO -QU060

FACTORES PREDITIVOS DE MORTALIDADE NA PRÉ -DIÁLISE

André Fragoso (1); Iryna Lazenko (2); Ana Pimentel (1); Teresa Jerónimo (1); Ana Paula 
Silva (1); Pedro Neves (1);

(1) Hospital de Faro, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Hospital de Faro, Serviço de Medicina, Faro, Portugal;

Introdução e Objectivos: Os pacientes com doença renal crónica (DRC) apre-
sentam um risco elevado de mortalidade com a progressão da doença renal. 
O objectivo deste estudo foi avaliar os diversos preditores de mortalidade 
em doentes seguidos em consulta de baixo clearance. Material e Métodos: 

Neste estudo observacional foram incluídos 349 doentes com DRC (f=191, 
m=158) com idade média de 74,7 anos de idade e um taxa filtração glomerular 
estimada (eTFG) de 19.9±9,9ml/min seguidos em Consulta de Baixo Clearance 
durante 124 meses. No início do estudo os doentes foram submetidos a uma 
história clínica e exame objectivo completos e diversos parâmetros analíticos 

foram colhidos. A nossa população foi dividida em dois grupos: Grupo -I (n=52) 
não sobrevivente e Grupo -II (n=289) sobreviventes. Foi utilizada estatística 
descritiva, o teste t -student para comparação entre grupos e um modelo de 
regressão múltipla foi usado para determinar os preditores de risco de mor-
talidade. Resultados: Verificou -se que os doentes não sobreviventes (G -I) eram 
mais idosos (81,22 vs 73,45 anos, p=0,0001) e apresentavam menores níveis 
de eTGF (16,99 vs 20,44ml/min, p= 0,018), colesterol total (159,18 v 178,18mg/
dl, p= 0,014), hemoglobina (10,94 vs 11,60g/dl, p= 0,0001) e albumina (3,75 
vs 4,0mg/dl, p=0,001). O grupo sobrevivente (G -II) apresentava maior dose 
mensal de darbepoetina (103,9 vs 57,6ug, p=0,001). Não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos em relação ao fósforo, PTH ou 
terapêutica (dose mensal) com vitamina D, cinacalcet ou sevelamero. Num 
modelo de regressão logística como variável após ajuste para género, idade, 
diabetes, doença cardiovascular, hemoglobina, fósforo, PTH, eTFG e albumina 
sérica mostrámos que a idade (OR= 1,064, 95% CI, 1,022 a 1,109, p=0,003), 
doença cardiovascular (OR=4,209, 95% CI, 1,993 a 8,888, p=0,0001), hemo-
globina (OR=0,679, 95% CI, 0,492 a 0,936, p=0,018), e PTH (OR=1,002, 95% 
CI, 1,000 a 1,003, p= 0,033) influenciam independentemente a sobrevida. 
Conclusão: Na nossa população seguida em Consulta de Baixo Clearance a 
idade, os níveis de hemoglobina e paratormona e a presença de doença 
cardiovascular constituem preditores independentes de mortalidade.

 PO -QU061

ONZE ANOS DE BIÓPSIAS RENAIS NO CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO

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

(1) Centro Hospitalar Médio Tejo, Serviço de Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: A biópsia renal percutânea (BRP) é um procedimento médico 
minimamente invasivo, embora não isento de complicações, fundamental 
no diagnóstico, prognóstico e orientação da terapêutica em diversas pato-
logias nefrológicas. Material e Métodos: Conduzimos um estudo observa-
cional retrospectivo em que analisamos os resultados das BRP realizadas 
no Serviço de Nefrologia, entre 01 -01 -2003 e 31 -12 -2013. Resultados: Durante 
o período em estudo foram realizadas 190 BRP de rim nativo, a 179 doentes 
(65,26% do género masculino), com uma média de idades de 52±17 anos 
[18 – 90]. As indicações principais para realização de BPR foram: síndrome 
nefrótica (17,37%), proteinúria inferior a 3,5 g/dia (16,84%), proteinúria 
igual ao superior a 3,5 g/dia (16,32%), lesão renal aguda (15.79%), insu-
ficiência renal rapidamente progressiva (15.26%), anomalias urinárias 
assintomáticas (10%) e doença renal crónica agudizada (8.42%). Os achados 
histológicos são apresentados na Tabela 1:

Tabela 1

Diagnósticos Resultados

Nefropatia IgA 26 (13,68%)

GN membranosa 24 (12,63%)

GEFS 22 (11,58%)

NIC 13 (6,84%)

NTA 11 (5,79%)

Nefrite lúpica 10 (5,26%)

Nefropatia diabética 9 (4,74%)

GNC 8 (4,21%)

GN crescêntica 8 (4,21%)

GN proliferativa endocapilar 7 (3,68%)

Rim Mieloma 6 (3,16%)

Nefroangiosclerose 5 (2,63%)

Doença das Lesões Minímas 5 (2,63%)

Rim sem alterações 3 (1,58%)

Microangiopatia trombótica 3 (1,58%)

Amiloidose 3 (1,58%)

GN anti -membrana basal 3 (1,58%)

GN pós -infecciosa 2 (1,05%)

Outras 11 (5,79%)
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Em 5,79% (n=11) das biópsias o material foi insuficiente para o diagnóstico. 
Conclusão: Este estudo epidemiológico, provou que a principal causa de 
biopsia foi a Síndrome nefrótica e que o diagnóstico histológico mais 
frequente foi Nefropatia IgA. Estes resultados são semelhantes aos encon-
trados no Registo Nacional de Biopsias Renais de 2012 apresentado pela 
Sociedade Portuguesa de Nefrologia.

 PO -QU062

DISCRASIAS PLASMOCITÁRIAS COM ATINGIMENTO RENAL SUBMETIDAS 

A TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS: A PROPÓSITO 

DE 2 CASOS CLÍNICOS

Miguel Oliveira (1); Cátia Pego (1); Marta Sofia Costa (1); Tiago Barra (1); Ana Sofia 
Nicola (2); Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Carla Lima (1); Jesus Garrido (1); 
Giovanni Sorbo (1); Sérgio Lemos (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Serviço de Medicina 2, Viseu, Portugal;

Introdução: As discrasias plasmocitárias (DP) são neoplasias monoclonais 
caraterizadas pelo aumento da produção das imunoglobulinas ou suas 
subunidades. A lesão renal associada a estas patologias pode surgir sob 
diferentes formas de apresentação (no decurso evolutivo da doença, ou 
por iatrogenia no seu tratamento /diagnóstico). Apresentamos 2 casos 
clínicos de DP cuja manifestação inicial foi o envolvimento renal. Ambos 
os doentes foram submetidos a transplante autólogo de precursores hema-
topoiéticos. Casos Clínico 1: Sexo masculino, 48 anos, internado por anasarca 
progressiva com 6 meses de evolução, por síndrome nefrótico (albumina 
0,7 g/dL, proteinúria 8,7 g/dia). Do estudo complementar realizado, destaca-
-se a monoclonalidade IgG lamba, com 7,7 % de plasmócitos no estudo 
medular. Realizou biópsia renal (BR), compatível com amiloidose renal AL. 
Efetuou vários protocolos de quimioterapia, obtendo apenas resposta par-
cial. Submetido a transplante autólogo de células progenitoras hemato-
poiéticas, com boa resposta clínica e analítica. Atualmente, 4 anos após 
o transplante, o doente apresenta -se livre da doença, com função renal e 
doseamentos de cadeias leves normais. Caso Clínico 2: Sexo feminino, 57 
anos, assintomática, referenciada à consulta de nefrologia por alterações 
crónicas da função renal (creatininemia média 1,5 mg/dL) e proteinúria 1,08 
g/24 H. O estudo complementar revelou a presença de pico na fração 
gama, com IgG kapa monoclonal na imunoeletroforese sérica. Fez -se medu-
lograma, com plasmocitose medular de 7 %. Estabeleceu -se o diagnóstico 
de Gamapatia Monoclonal de Significado Indeterminado (GMSI) IgG kapa. 
Em consulta subsequente, registou -se agravamento da proteinúria (3,78 
g/24) e da função renal (creatininemia 1,9 mg/dL), e transformação da GMSI 
em Mieloma Múltiplo (MM) IgG kapa. Realizada BR que evidenciou doença 
por depósito de cadeias leves (DDCL). Iniciou protocolo de quimioterapia 
e em 2010 realizou transplante autólogo de precursores hematopoiéticos. 
Desde então, a doente não apresentou recidiva do MM, mantendo função 
renal estabilizada (creatininemia basal 1,8 mg/dL) sem proteinúria. Discussão: 

A amiloidose AL e a DDCL são DP que cursam com envolvimento renal e 
prognóstico reservado. Os autores destacam o facto de se tratar de casos 
raros, em doentes não idosos e ambos com boa evolução clínica pós-
-transplante de progenitores hematopoiéticos.

 PO -QU063

ACIDOSE LÁCTICA ASSOCIADA À METFORMINA: REVISÃO E ANÁLISE 

DE 11 CASOS

Tiago Barra (1); Miguel Oliveira (1); Marta Costa (1); Jesus Garrido (1); Sérgio Lemos (1); 
Giovanni Sorbo (1); Edgar Lorga (1); Carla Lima (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;

Introdução: A metformina é uma biguanida que está recomendada para 
tratamento de primeira linha de doentes com diabetes mellitus tipo 2. 
Exerce o seu efeito terapêutico pela diminuição da gliconeogénese hepática 
e aumento da sensibilidade tecidular à insulina, não se associando a 
episódios de hipoglicémia ou aumento ponderal. Este fármaco não é 
metabolizado a nível hepático e a sua excreção renal ocorre na sua forma 
inalterada. Em doentes com função renal alterada a excreção do fármaco 
diminui, levando à sua acumulação, com efeitos deletérios a nível do 
metabolismo mitocondrial. Isto pode levar ao desenvolvimento de um 

quadro raro, mas potencialmente fatal, de acidose metabólica com anion 
gap aumentado conhecido por acidose láctica associada à metformina 
(ALAM). Este trabalho teve como objetivo a pesquisa e análise dos casos 
de ALAM que tiveram intervenção da Nefrologia no Centro Hospitalar 
Tondela Viseu durante os anos de 2012 e 2013. Material e Métodos: 
pesquisa na base de dados do serviço complementada por recolha de 
informação em relatórios de ALERT, Notas de Entrada/Alta e exames com-
plementares de diagnóstico durante o período de análise. Resultados: 
Durante o período analisado, foram admitidos 11 casos de ALAM, 5 do 
sexo masculino, 6 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 
62 e os 88 anos. A dose de metformina variava de 1,5 -3g por dia (mediana 
2g/dia). A TFG prévia ao evento variava entre 35 -89 ml/min/1,73m2 (média 
59, mediana 57) com 8 doentes (72,7%) com TFG>60ml/min/1,73m2. À 
admissão todos os casos apresentavam lesão renal aguda (LRA) com 
creatinina sérica 3,5 -12,3mg/dl (mediana 7,5). Relativamente à etiologia 
da LRA, 5 doentes apresentavam quadro de sépsis, 1 foi secundária a 
AINEs, 1 tinha uropatia obstrutiva, 3 apresentavam vómitos sem outro 
fator aparente e 1 não apresentou nenhum fator desencadeante identificado. 
Todos os doentes excepto 1, tiveram necessidade de tratamento com 
hemodiálise (HD) de urgência. A mortalidade no grupo dos doentes sub-
metidos a HD, foi de 60%. Da análise dos casos de ALAM identificados 
pode -se concluir que houve uma predominância de eventos em doentes 
com TFG prévias > 60ml/min/1.73m2, todos associados a LRA e a maioria 
com fatores desencadeantes bem identificados. Conclusão: A ALAM é uma 
patologia grave com elevada mortalidade. A utilização de metformina deve 
ser evitada nos doentes com DRC e TFG<60 ml/min, deve ser recomendada 
a vigilância de complicações nos doentes com factores de risco de agra-
vamento da função renal e a suspensão precoce do fármaco nos doentes 
com LRA.

 PO -QU064

SÍNDROME DE LIDDLE: A HIPERTENSÃO ARTERIAL?INTRATÁVEL?

Ana Sofia Nicola (1); Marta Sofia Costa (2); Miguel Oliveira (2); Tiago Barra (2); Cátia 
Pêgo (2); Bernardo Faria (2); Sérgio Lemos (2); Jesus Garrido (2); Joana Vidinha (2); 
Carla Lima (2); Giovanni Sorbo (2); Edgar Lorga (2); Tânia Sousa (2);

(1) Centro Hospitalar Tondela Viseu, Serviço Medicina 2, Viseu, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Tondela Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;

Introdução: A síndrome de Liddle é um distúrbio hereditário, de transmissão 
autossómica dominante, do transporte tubular renal de sódio, especifica-
mente pela mutação nas subunidades beta ou gama do canal ENaC do 
ducto colector. Deve ser considerada no diagnóstico diferencial do doente 
com HTA refractária à terapêutica e hipocaliémia. Cursa igualmente com 
poliúria, polidipsia, alcalose hipocaliémica, hiporreninémia, cortisol normal 
e níveis insignificantes de aldosterona. Caso Clínico: Mulher, de 56 anos, 
enviada à consulta de Nefrologia por HTA grave de longa data, refractária 
às várias terapêuticas instituídas (espironolactona 150mg/dia, aliscireno 
300mg/dia, lercarnidipina 20mg/dia, valsartan hidroclorotiazida 160mg 25mg/
dia, nebivolol 5mg/dia, rilmenidina 1mg/dia). Estava medicada com doses 
elevadas de cloreto de potássio. O estudo evidenciou: hipocaliémia (K 2,2 
mEq/L), alcalose metabólica, Creatinina 1,4 mg/dL, Ureia 100 mg/dL, com 
aldosterona, renina e metabolitos mineralocorticóides urinários normais. 
Negava história de consumo de glicirrizina. Assumindo -se provável síndroma 
de Liddle, iniciou amiloride 5mg/dia. Apresentou melhoria da hipocaliémia, 
mas manteve HTA com necessidade de internamento para controlo e ajuste 
terapêutico. Teve alta com TA controlada com recomendação de restrição 
sódica e medicada com amiloride 5mg/dia, amlodipina 10mg/dia e cloreto 
de potássio 1200mg/dia. No seguimento em consulta o ecocardiograma 
transtorácico mostrou aumento das dimensões das cavidades esquerdas e 
função sistólica global diminuída, pelo que iniciou enalapril 5mg/dia. A 
doente mantém -se em seguimento apresentando, até à data, boa evolução 
com TA controlada, função renal estabilizada e caliémia normal. O estudo 
familiar realizado foi negativo. Conclusão: A Síndrome de Liddle traz impli-
cações importantes, pelo que o seu diagnóstico é fundamental. Por se 
tratar de uma doença de carácter familiar, a pesquisa nos restantes membros 
da família, é essencial, bem como o aconselhamento genético. É interessante 
observar que os casos relatados na literatura tiveram diagnóstico estabe-
lecido em diferentes faixas etárias, variando de 10 meses a 72 anos de 
idade. O diagnóstico tardio acarreta um elevado risco de sequelas renais, 
cardiovasculares e de crescimento, sendo certo que o diagnóstico atempado 
e a respectiva terapêutica, conduzem a uma franca melhoria do quadro 
clínico e laboratorial. Recomenda -se o tratamento com triamtereno ou 
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amilorida, que atuam diminuindo a permeabilidade da célula tubular ao 
sódio através da inibição de canais amilorida -sensíveis. O objectivo deste 
caso clínico é chamar a atenção para uma doença que, embora rara, é 
causa de hipertensão arterial grave resistente a várias terapêuticas, mas 
tratável, evitando -se todas as complicações clínicas decorrentes de uma 
elevação crónica e acentuada dos níveis de tensão arterial.

 PO -QU065

DOENÇA ANTI -MEMBRANA BASAL GLOMERULAR IGA: CASO RARO 

COM APRESENTAÇÃO ATÍPICA

Miguel Oliveira (1); Cátia Pego (1); Marta Sofia Costa (1); Tiago Barra (1); Ana Sofia 
Nicola (2); Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Carla Lima (1); Jesus Garrido (1); 
Giovanni Sorbo (1); Sérgio Lemos (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Serviço de Medicina 2, Viseu, Portugal;

Introdução: A doença anti -membrana basal glomerular (anti -MBG) é uma 
patologia auto -imune, caraterizada pela deposição linear de IgG ao longo 
da membrana basal. São raros os casos de doença anti -MBG IgA (preva-
lência desconhecida). Caso clínico: Sexo feminino, 72 anos, medicada com 
azatioprina (AZA) por edema macular cistóide, recorre ao serviço de urgência 
por toracalgia anterior esquerda, tipo pleurítica, tosse não produtiva, 
palpitações e dispneia com 15 dias de evolução. Ao exame objetivo, 
hidratada, apirética e hemodinâmicamente estável, com diminuição do 
murmúrio vesicular esquerdo. Gasometria e eletrocardiograma sem altera-
ções. Hemograma e bioquímica (com função renal) sem alterações, mas 
com Proteína C -Reativa de 20,85 mg/dL e D -dímeros de 3148 ng/dL. Rx 
tórax com hipotransparência esquerda em toalha. Angio -TC torácica apre-
sentou moderado derrame pleural (DP) bilateral (mais volumoso à esquerda) 
e exclusão de TEP. A toracocentese evacuadora e diagnóstica revelou 
exsudato com abundantes eritrócitos, culturas e pesquisa de células neo-
plásicas negativas. A doente foi internada para vigilância e estudo com-
plementar, não havendo recidiva do DP. Manteve -se assintomática. Obser-
vada por oftalmologia, que suspendeu AZA por não haver evidência de 
patologia auto -imune. O estudo complementar realizado foi negativo 
(incluindo anticorpos anti MBG), à exceção da presença de anticorpos 
anti -nucleares (ANA) positivos (título 1/160, com padrão granular homogé-
neo). Realizou ecografia renal (sem alterações), sumária de urina com 
hematoproteinúria e colheita da urina de 24 horas com proteinúria de 2,31 
g. Submetida a biópsia renal (31 glomérulos), a qual mostrou esclerose 
total de 6 glomérulos, 3 crescentes fibrocelulares, e imunofluorescência 
com depósitos lineares de IgA ao longo das paredes capilares, estabele-
cendo o diagnóstico provável de doença anti -MBG IgA. Foi decidido não 
introduzir imunossupressão. Mantém seguimento há 14 meses, sob enalapril, 
com função renal normal e diminuição progressiva da proteinúria (0,30g/24 
H), sem manifestações clínicas. Discussão: Neste caso, o diagnóstico his-
tológico foi, para nós, uma surpresa, pela ausência de clínica típica. Estão 
descritos raríssimos casos de derrame pleural na doença anti -MBG, 
desconhecendo -se a sua fisiopatologia. Consideramos que a doente não 
apresentava clínica mais exuberante pelo facto de estar sob imunossu-
pressão com AZA. A decisão de reiniciar imunossupressão é controversa: 
devemos tratar a doente com base num resultado histológico, apesar de 
manter função renal normal e estando assintomática?

 PO -QU066

TREATMENT OF PAUCI -IMUNE VASCULITIS WITH A REDUCED IV 

CYCLOPHOSPHAMIDE REGIMEN

Ana Nunes (1); Inês Ferreira (1); Ricardo Neto (1); Eva Mariz (1); Edite Pereira (1); João 
Frazão (1); Augusta Praça (1); Susana Sampaio (1); Pedro Pereira (1); Manuel Pestana (1);

(1) Hospital São João, Nefrologia, Porto, Portugal;

Introduction: Despite improved therapies, ANCA -associated pauci -immune 
glomerulonephritis presents an important morbi -mortality, significantly 
associated to therapy. Pulsed IV cyclophosphamide (CYP) has been used 
for induction, in an attempt to minimize adverse events, even for severe 
renal presentation or pulmonary hemorrhage. In a retrospective cohort 
single center analysis, rate of dialysis independence, eGFR evolution, mor-
bidity and mortality with IV CYP were assessed at 3 and 12 months. 

Methods: All patients with new or relapsing ANCA -associated vasculitis 
(AAV) presenting between December 2011 and January 2014 were retros-
pectively analyzed. Induction consisted in 3 IV methylprednisolone pulses 
(MeP), oral faster glucocorticoids (GC) dose tapering, and reduced IV CYP 
regimen by adjustment for age and renal function, given every 2 -3wk. 
Plasmaphereresis (PLF) was used in cases of severe renal failure and 
pulmonary hemorrhage. After the induction regimen, patients were switched 
to azathioprine or mycophenolate mofetil and low -dose of GC as mainte-
nance therapy. Results: Twenty -seven patients were included: 24 rapidly 
progressive glomerulonephritis, 3 hematoproteinuria, 10 had additional 
pulmonary hemorrhage, 7 other extra -renal involvement. Median age was 
64 yr (interquantil range 41 -82), all caucasian, 63% (n=17) male. Twenty-
-four ANCA -MPO patients, two ANCA -PR3 and one ANCA -negative. Median 
creatinine (Scr) at admission was 4,9mg/dL (IQR 0,8 -15,1mg/dl) and eGFR 
(CKD -EPI) 11 ml/min/1,73m2 (3 -106 ml/min/1,73m2). Ten (37%) patients 
required dialysis and 2 (20%) recovered renal function before 3rd month. 
The median total cumulative dose of cyclophosphamide was 5,25g (IQR 
1 -12g), and the median number of pulses was 7 (IQR 2 -14). In the subgroup 
of dialysis -dependent (n=8) the median total cumulative dose was 2,75g 
(IQR 1 – 6,5g) and number of pulses 5 (IQR 2 – 8). At 3rd month: median 
Scr 2,1mg/dl (n= 19; IQR 0,9 -4,29mg/dL) and median eGFR 25ml/min/1,73m2 
(IQR 9 -96 ml/min/1,73m2); at 12th month median Scr 1,75mg/dl (n=15; IQR 
0,79 -4,13mg/dl) and median eGFR 30,5 ml/min/1,73m2 (IQR 12 -101 ml/
min/1,73m2). No additional patients progressed to ESRD between 1 and 2 
years. There were 3 deaths (11,1%): 2 severe infections and 1 gastrointestinal 
hemorrhage; and 1 relapse. Fifteen (55%) patients experienced infection, 
but only 4 (14,8%) required hospitalization. Only 3 patients had cytopenias. 
Five cardiovascular events occurred (3 strokes, 1 DVT, 1 pulmonary throm-
boembolism). Twelve patients were older than 65 years. Deaths and the 
most severe cases of infection were in this group. One in 3 dialysis-
-dependent patients, recovered renal function. At 3th month: median Scr 
1,72mg/dl (n=9; IQR 1,4 -4,29mg/dL) and eGFR 32ml/min/1,73m2 (IQR 9 -51ml/
min/1,73m2); at 12th month: median Scr 1,51mg/dL (n=6; IQR 1,34 -3,28mg/
dl) and eGFR 30,5 ml/min/1,73m2 (IQR 18 -49 ml/min/1,73m2). Conclusions: 

Low dose of IV CYC along with oral faster GC tapering after IV MeP pulse 
± PLF seems an effective for induction, even for severe AAV, with an 
auspicious safety profile, including for the elderly.

 PO -QU067

ANÁLISE RETROSPETIVA DE UMA POPULAÇÃO DE DOENTES COM NEFRITE 

LÚPICA: APRESENTAÇÃO, TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Joana Francisca Rocha (1); Claudia Bento (1); Mónica Fructuoso (1); Rui Castro (1); 
Teresa Morgado (1);

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

Introdução: A Nefrite Lúpica (NL) é uma das manifestações do Lupus Eri-
tematoso Sistémico (LES) e contribui para a morbimortalidade destes doentes 
A sua apresentação clínica, analítica e patológica pode ser muito hetero-
génea. Objectivo: Avaliar os aspetos clínicos, laboratoriais e anatomopato-
lógicos da NL e relacioná -los com o prognóstico dos doentes. Material e 

Métodos: Análise retrospetiva de processos clínicos dos doentes com NL 
seguidos na nossa consulta de Nefrologia nos últimos 15 anos. Resultados: 

Foram avaliados 28 doentes com NL documentada por biópsia renal. A 
idade média na altura do diagnóstico foi de 29±11 anos (22 -66). A maioria 
era do sexo feminino (64%). Em 8 doentes (29%), a doença renal foi a 
primeira manifestação do LES. À apresentação clínica, 86% dos doentes 
tinham hematúria (macroscópica em 21%), 68% apresentavam hipertensão 
arterial, 57% tinham síndrome nefrótico (SN) e 54% apresentavam alterações 
da função renal. Os valores médios de creatinina sérica e depuração de 
creatinina foram de 1,34±0,82mg/dl e 93±52ml/min, respetivamente. A pro-
teinúria era em média de 4,58±3,94g/dia (0,608 -14,0). Os diagnósticos 
histológicos consistiram em: NL classe IV da OMS (n=17), NL classe II (n=6), 
NL classe III (n= 3) e NL classe V (n=2). Relativamente à terapêutica inicial 
instituída, os doentes com NL -II foram tratados com corticoterapia (CT) 
isolada, atingindo -se remissão completa (RC) ou parcial (RP) em 67% e 
17% dos casos, respetivamente, com recidiva em 2/3. Os doentes com NL -III 
foram tratados com Micofenolato de Mofetil (MMF) e CT (n=2; RC num caso 
e RP no outro) e ciclofosfamida (CFF) com CT (n=1; RC), sem recidivas. Os 
doentes com NL -IV foram tratados com CFF CT (n=15; 67% com RC, 20% 
com RP, 31% com recidiva) e MMF CT (n=2; 100% com RC, 50% com 
recidiva). Os doentes com NL -V foram tratados com CFF CT (n=1; sem 
resposta) e CT isolada (n=1; RC, sem recidiva). Onze por cento evoluíram 
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para insuficiência renal terminal, todos com NL classe IV. Três doentes 
(11%) faleceram por complicações infeciosas. Conclusão: A biópsia renal foi 
essencial no diagnóstico e orientação terapêutica. As taxas de falência ao 
tratamento e de recidiva foram sobreponíveis às descritas na literatura e 
representam o verdadeiro desafio no tratamento desta entidade.

 PO -QU068

RESULTADOS E ANÁLISE CRÍTICA DE CONSULTA DE ESCLARECIMENTO 

PARA OPÇÃO DE TRATAMENTO DA DRC DE ACORDO COM NORMA DA DGS

Ana Lobos (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Em Janeiro de 2012 entrou em vigor uma Norma para esclarecimento das 
diferentes modalidades terapêuticas disponíveis para doentes (d) com DRC. O 
objectivo do presente estudo foi o de avaliar a população de d avaliados em 
consultade esclarecimento e as suas opções quanto à terapêutica de substituição 
da função renal (TSR). População: 91 d esclarecidos em 2013 pelo mesmo 
médico e exclusivamente provenientes da consulta externa de nefrologia. 61 
eram do género masculino; idade média 67,2 ± 14,1 anos; 88 leucodérmicos 
e 3 melanodérmicos; creatinina plasmática(Cr) média de 4,1 ± 1.2mg/dL e MDRD 
14,2mg/dL± 4.7mL/min; 92% estava no estadio5 da DRC; 46 d tinham acesso 
vascular construído, mas funcionante em 40 d. O score médio de Charlson foi 
de 6,7 ± 2,3. A patologia vascular grave estava identificada em 28 d; em 9 
eram conhecidas neoplasias; a DPOC era severa em 4 e a demência florida 
estava presente em 3. A principal etiologia da DRC era a DM (33%), seguindo-
-se a nefroangiosclerose (28%) e as GNC (19%). Norma: 54 d (59,3%) não 
leram a Norma da DGS e a maioria dos leitores expressou dificuldades no seu 
entendimento. 78 d tinham capacidade de decisão; 13 d tinham deficiência 
cognitiva, tendo a família decidido a TSR mais adequada em 10 d; sendo que 
os restantes 3 d não fizeram qualquer opção No total, 5 d não fizeram qualquer 
opção por considerarem não estar esclarecidos no final da consulta (os 3 d 
anteriormente descritos e outros 2). Destes 5, 2 iniciaram HD em 2013. Opções: 

68 d (75%) optaram por HD, 10 (11%) por DP, 4 inequivocamente por terapêutica 
conservadora, 9 recusaram -se a optar (5 porque não se consideraram esclare-
cidos e 4 d porque não o quiseram fazer). Destes 9 d 2 iniciaram HD e 1 
faleceu. Relativamente às contra -indicações, 31 d não podiam optar por DP 
(22 d necessitavam de cuidador que não estava disponível e 10 d tinham 
problemas clínicos que a inviabilizavam). Apenas 1 d tinha perda múltipla de 
acessos vasculares desaconselhando a HD. 1 d estava em lista de transplante 
duplo pâncreas e rim. Os 21 d potencialmente elegíveis para transplante prè-
-emptive não tinham dador vivo identificado. Seguimento: no final do follow -up 
(4,3 ± 3,4 meses) 58,2% dos d mantinha -se na consulta externa com Cr 3,9 ± 
1,3mg/dL e MDRD=15,4 ± 4,7mL/min; 35,2% iniciou TSR (27 HD e 5 DP), 5 d 
faleceram e 1 perdeu -se para follow -up. Conclusões: a população candidata a 
TSR tem uma idade avançada; a Norma é dificilmente entendida; após escla-
recimento a maioria dos d opta por HD; as contra -indicações para DP são 
frequentes e a indisponibilidade de cuidador inviabilizam -na frequentemente; 
o transplante prè -emptive esbarra na ausência de dadores vivos; uma minoria 
de d opta por terapêutica conservadora. Opinião: em idades muito avançadas 
a confrontação com a escolha de TSR pode ser um factor de instabilidade 
emocional e deve ser ponderada.

 PO -QU069

LESÃO GLOMERULAR EM INFECÇÕES VIRAIS – REVISÃO DE ANÁLISES 

HISTOLÓGICAS

Miguel Verdelho (1); Francisco Ribeiro (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, CHLC, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

O envolvimento glomerular em infecções virais pode ser causado por vários 
mecanismos, como efeitos citopáticos directos, deposição de complexos imunes 
ou iniciação de mecanismos auto -imunes. A infecção por HIV tem sido asso-
ciada tanto à lesão renal aguda como a doença renal crónica. A nefropatia 
associada ao HIV (NA -HIV) foi primeiramente descrita como complicação do 
Síndrome de Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA), embora também 
possa ocorrer em doentes com infecção em fase menos avançada ou em 
seroconversão aguda. Histologicamente, a lesão mais frequente é uma forma 
colapsante de Glomerulosclerose Segmentar Focal (GESF), que se distingue 
da idiopática pela presença de dilatação tubular microcística e inflamação 

intersticial. Existe associação causal entre Hepatite C crónica e doença glo-
merular, sendo reconhecidos vários tipos de doença renal, incluindo Crioglo-
bulinémia Mista, Glomerulonefrite Membranoproliferativa (GNMP), Glomerulo-
nefrite Membranosa (GNM) e Poliarterite Nodosa (PAN). A infecção pelo vírus 
da hepatite B (HBV) pode ser associada com uma variedade de doenças 
renais, sendo as formas mais comuns a GNM, GNMP e a PAN. Adicionalmente, 
infecção por HBV tem sido associada a glomerulonefrite proliferativa mesangial, 
nefropatia IgA e amiloidose. Apresentamos um estudo retrospectivo dos resul-
tados da análise histológica, num laboratório de morfologia renal, de biopsias 
renais em doentes com infecção HIV, HCV e HBV nos últimos 5 anos. Procurou-
-se eventual associação entre a infecção viral e doença renal subjacente. 
Foram realizados 49 exames histológicos (sexo masculino, 69%), havendo 7 
casos com infecção HIV; 7 doentes com infecção HBV; 14 com HCV; 3 com 
co -infecção HIV e HBV; 15 com HIV e HCV; 2 doentes com HBV e HCV e 1 
doente com infecção por HIV, HBV e HCV. No que respeita a co -morbilidades, 
de salientar 2 casos de Lúpus Eritematoso Sistémico, 2 doentes transplantados 
hepáticos, um por Doença Hepática Crónica etanólica e outro por infecção a 
VHC, 3 com Diabetes Mellitus tipo ll, 1 doente com Gamapatia Monoclonal e 
outro com Doença de Hodgkin. Resultados da análise histológica:

Tabela 1

HIV HBV HCV
HIV 

HBV

HIV 

HCV

HBV 

HCV

HIV 

HBV 

HCV

Total

NA -HIV 4 3 7

Nefropatia IgA 2 2 1 5

Necrose tubular aguda 1 1 2

GESF 1 1 3 1 1 7

Nefrite intersticial aguda 1 1 2

Nefrite intersticial crónica 1 2 3

Rim opticamente normal 1 1 2

GNMP tipo I 1 3 1 1 1 1 8

Nefrite lúpica V 1 1

Amiloidose AA 2 2

Nefroesclerose hipertensi-
va

1 1

Síndrome de Goodpasture 1 1

Sarcoidose 1 1

GN proliferativa mesangial 1 1

GN proliferativa endocapi-
lar

2 2

Nefropatia diabética 1 1 2

Amostra inadequada 2 2
 

Da análise destes resultados, de salientar, apesar da diversidade de diag-
nósticos histológicos, os 7 casos de NA -HIV, num total de 26 doentes com 
infecção HIV, sendo esta patologia uma complicação importante, que 
poderá evoluir para doença renal terminal caso não tratada. Constatou -se 
ainda 8 casos de GNMP tipo l, todos eles em doentes com HBV e HCV, 
sugerindo uma forte associação desta forma de glomerulonefrite às infecções 
virais referidas. De referir que o envolvimento glomerular associado a HIV, 
HBV e HCV terá melhor prognóstico com tratamento das infecções base, 
pelo que estas patologias devem ser consideradas e reconhecidas.

 PO -QU070

GAMAPATIA MONOCLONAL E CRISTALIZAÇÃO DE IMUNOGLOBULINAS: 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Ana Azevedo (1); Mário Góis (1); Fernando Caeiro (1); Nuno Rodrigues (1); Dulce Carvalho (1); 
Susana Carvalho (2); Joaquim Calado (1); Francisco Ribeiro (1); Maria Do Céu Saraiva (1); 
Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2) Instituto Português de Oncologia, Hematologia, Lisboa, Portugal;

Apresentámos o caso de um doente de 73 anos, referenciado por retenção 
azotada, hematoproteinúria e lesões isquémicas das extremidades associadas 
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a fenómeno de Raynaud grave. Em duas falanges assistiu -se a evolução para 
necrose. Dos exames de diagnóstico efectuados salienta -se: imunofixação sérica 
que evidenciou pequeno título de componente monoclonal IgGk tendo a biópsia 
óssea e mielograma, apenas 1% de plasmócitos sem caracter monoclonal, e 
criofibrinogénio positivo. As crioglobulinas foram repetidamente negativas. 
Objectivamente, o soro adquiria um aspecto gelatinoso à temperatura ambiente 
ou a 4ºC, mas este aspecto não revertia quando reaquecido. A biópsia renal 
revelou glomerulonefrite (GNF) membrano -proliferativa, com capilares glome-
rulares preenchidos por enormes depósitos, sugerindo em alguns lúmens 
vasculares um aspecto cristalino, bem como num lúmen tubular. A imunofluo-
rescência em parafina confirmou a presença de grandes depósitos, essencial-
mente de IgGk e fibrinogénio. A microscopia electrónica demonstrou a presença 
de grandes depósitos densos intra glomerulares e pequenos cristais, mais 
evidentes a nível tubular. Admitimos tratar -se de um caso de gamapatia mono-
clonal com características de cristalcrioglobulinémia, associada a criofibrinoge-
némia. Face à gravidade do quadro clínico, iniciou -se terapêutica com borte-
zomib, ciclofosfamida e prednisolona. Após 1 ciclo de terapêutica houve uma 
remissão franca do quadro, com recuperação parcial da função renal, melhoria 
das lesões de isquémia, remissão do pico monoclonal e da criofibrinogenémia, 
e os aspectos macroscópicos do soro tornaram -se normais, tanto à temperatura 
ambiente como a 4ºC. Contudo, o doente veio a falecer no segundo ciclo de 
quimioterapia, por quadro de falência respiratória súbita, após a 1ª toma do 
segundo ciclo de Bortezomib, com evolução rápida para choque refractário. A 
cristalcrioglobulinémia é uma manifestação muito pouco frequente das gama-
patias monoclonais, que por vezes acontece no mieloma múltiplo e está fre-
quentemente associada a lesões mais graves e por vezes fatais. É provável 
que a criofibrinogenémia possa ter contribuído, neste doente, para as lesões 
graves de acrocianose. O tratamento não está estabelecido dada a raridade 
da doença. Neste caso, a opção de tratamento mostrou induzir rapidamente 
a remissão da doença, mas é muito provável que o acidente terminal tenha 
sido consequência de efeito adverso ao bortezemib. Os autores pretendem 
alertar para uma causa de GNF membrano proliferativa, com quadro clínico 
particularmente grave, associada a gamapatia monoclonal.

 PO -QU071

ACIDOSE LÁCTICA ASSOCIADA A INTOXICAÇÃO POR METFORMINA 

 -VALERÁ A PENA CORRER O RISCO?

Joana Silva Costa (1); Catarina Romãozinho (1); Mário Campos (1);

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

Introdução: A metformina é dos antidiabéticos orais mais usados no tratamento 
da diabetes mellitus tipo 2. A toxicidade por metformina asssocia -se a hipo-
glicemia e a acidose láctica tipo B. Esta última é uma complicação rara mas 
potencialmente fatal, estando descritos uma incidência de 5.1 casos/100.000 
pacientes -ano e uma taxa de mortalidade de 45%. A mortalidade correlaciona -se 
com as comorbilidades e/ou factores precipitantes associados. Na intoxicação 
aguda, é fundamental a vigilância do doente, as medidas de suporte e a 
correcção do(s) factores precipitante(s), podendo as técnicas de substituição 
da função renal (TSFR) estar indicadas nos casos mais graves. Objetivos e 

Metodologia: Realizou -se uma análise retrospectiva de doentes internados com 
o diagnóstico de Acidose Láctica Associada a Metformina (ALAM) nos Serviços 
de Medicina Interna, Medicina Intensiva e Nefrologia do CHUC entre 2006 e 
2012 que necessitaram de realizar TSFR, mediante consulta dos processos 
clínicos dos mesmos. Pretendeu -se avaliar as comorbilidades e factores preci-
pitantes associados, assim como a sua contribuição para a gravidade do quadro 
clínico, e a mortalidade. Resultados: De 49 doentes admitidos pelo Serviço de 
Urgência com este diagnóstico entre 2006 e 2012, 34 eram do sexo feminino 
e 15 do sexo masculino, com idade média de 74,0 anos (desvio padrão de 
8,92). O internamento foi em média de 15,5 dias (desvio padrão de 22,5). 
Comorbilidades: hipertensão arterial (HTA) (71,4%), doença renal crónica (DRC) 
(49,0%: estadio 3a, 37,5%; estadio 3b, 4,2%; estadio 4, 8,3%; estadio 5, 
20,8%), doença cerebrovascular (20,4%), insuficiência cardíaca (20,4%), doença 
respiratória crónica (12,4%) e doença coronária isquémica (10,2%). Factores 
Precipitantes: infecções agudas (36,7%: 44,4% gastroenterites; 27,8% respi-
ratórias; 27,8% urinárias); desidratação isolada (4,1%); hipoxia (6,1%); toma 
aguda de anti -inflamatórios não esteroides (12,2%); intoxicação voluntária/
auto -medicação com metformina (6,12%); uropatia obstrutiva (4,1%). Medicação 
concomitante: Inibidores da enzima conversora de angiotensina (24,5%); beta-
-bloqueantes (14,3%); diuréticos poupadores de potássio (10,2%); digoxina 
(10,2%); antagonistas dos receptores de angiotensina II (10,2%). Forma de 
apresentação: lesão renal aguda (51,0%), DRC agudizada (49,0%), diminuição 
do débito urinário (75,6%: 42,9% oligo -anúria; 32,7% anúria), instabilidade 

hemodinâmica (40,8%); acidose láctica (pH<7,2, 63,3%; HCO3<10 mmHg, 65,3%; 
pCO2<20 mmHg, 32,7%; lactatos no sangue arterial %u22654, 100%, sendo o 
valor máximo de 23 mmol/L) e hipercaliemia (> 5,5 mmol/L, 77,6%; >7 mmol/L, 
40,8%). Para além da terapêutica de suporte, 75,5% dos doentes realizaram 
hemodiálise convencional e os restantes 24,5%, hemodiafiltração veno -venosa 
contínua. Verificou -se uma mortalidade de 20,4%, sendo que metade dos casos 
ocorreram nas primeiras 48h. Conclusão: As principais comorbilidades identi-
ficadas foram a HTA e a DRC, sendo os estadios 3a e 5 desta última os mais 
frequentes. Apesar da metformina estar contraindicada nos estadios 4 e 5 da 
DRC, 7 doentes nestes estadios realizavam esta medicação. O principal factor 
precipitante foi a infecção aguda, destacando -se a gastroenterite com desidra-
tação associada. Assim, este trabalho pretende alertar para o risco de utilização 
da metformina na DRC em estadio avançado e para a necessidade da sua 
suspensão na presença de factores precipitantes.

 PO -QU072

FATORES SOCIOECONÓMICOS, DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM DOENTES 

RENAIS CRÓNICOS

Ana Margarida Graça (2); Pedro Leão Neves (1); Ana Paula Silva (1); André Fragoso (1);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Algarve, Departamento de Psicologia, Faro, Portugal;

Introdução: O diagnóstico da doença renal crónica e o tratamento dialítico 
podem levar o doente renal crónico a um progressivo e intenso desgaste 
emocional, com repercussões pessoais, familiares e sociais. Existe ainda uma 
associação entre o nível socioeconómico e a doença renal crónica (DRC), 
relacionável com a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde e com 
controlo inadequado da hipertensão arterial e diabetes. Os fatores socioeco-
nómicos tais como baixos níveis de escolaridade, de rendimentos e de con-
dições habitacionais também promovem um pior acesso aos cuidados de 
saúde constituindo -se como fortes preditores do desenvolvimento de DRC. 
Objetivo: caracterizar uma população de doentes renais em relação a aspetos 
socioeconómicos, a sintomatologia depressiva e ansiogénica; encontrar pos-
síveis correlações entre estes aspetos e os parâmetros biológicos e bioquímicos. 
Procedimento: aplicação do Questionário de Caraterização Sociodemográfico, 
Inventário Depressivo de Beck (BDI) e o Questionário de Avaliação Clínica 
Geral de Saúde Mental (CORE -OM). Métodos: incluídos todos os doentes que 
acordaram em participar no estudo e que cumpriam os critérios de inclusão. 
Na análise de dados foi feita estatística descritiva e utilizados testes paramé-
tricos ou não paramétricos, de acordo com o tipo de variável em estudo; foi 
utilizado ainda o teste de Spearman para avaliação de correlação entre variáveis. 
Resultados: Foram incluídos 59 doentes (f=14; m=45), idade média = 72,3, 
escolaridade média de 4 anos (n=46), tempo médio em consulta 28 meses 
e um rendimento médio mensal do agregado familiar menor que 1000%u20AC 
(n=35). Em relação às co -morbilidades, a diabetes mellitus esteve presente 
em 74,6% dos indivíduos (n=44), a hipertensão arterial em 89,8% (n=53) e 
a doença cardiovascular em 39% (n=23). Cerca de 69,5% da população 
evidenciou depressão. O bem -estar subjetivo foi influenciado pela hormona 
paratiróide (PTH) (p= -0.044), o estatuto profissional (p=0.025) e o género 
masculino (p=0.002). Houve uma relação significativa entre os níveis de 
depressão (BDI) e os níveis de bem -estar (CORE -OM), em relação a queixas 
e sintomas (p=0.005) e a comportamentos de risco (p=0.024); existiu maior 
incidência da depressão em sujeitos mais velhos (p=0.027) e com escolaridade 
mais baixa (p=0.003). Conclusão: os fatores socioeconómicos e a depressão 
são componentes que predizem o bem -estar e, consequentemente, a adesão 
à terapêutica na doença renal crónica. Considera -se que é crucial para a adesão 
aos tratamentos realizar um screening inicial da depressão e programas de 
sensibilização transdisciplinares.

 PO -QU073

HEPATITE B E AMILOIDOSE AA: UMA ASSOCIAÇÃO DEFINITIVA

Sofia Santos (1); Pedro Aguiar (1); Andreia Campos (1); Ramón Vizcaíno (2); Josefina 
Santos (1); Luísa Lobato (1);

(1) Hospital Santo António, CHP, Serviço Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) Hospital Santo António, CHP, Serviço Anatomia Patológica, Porto, Portugal;

Introdução: A amiloidose AA é uma complicação rara das doenças inflama-
tórias e infecções crónicas, associada frequentemente ao contexto de 

Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   37Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   37 24/03/2014   15:47:0924/03/2014   15:47:09



38    Port J Nephrol Hypert 2014; 28(Suppl. 1): 3-71

28th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

inflamação prolongada. O percursor proteico é a proteína sérica amilóide A 
(SAA), um reagente de fase aguda produzido no fígado em condições asso-
ciadas a activação crónica do sistema imune. Os esquemas de tratamento 
mais agressivos, incluindo os anti -TNF, diminuíram a incidência de amiloidose 
AA por patologia articular, reconhecendo -se agora outras condições associadas 
como neoplasias, febres periódicas autossómicas dominantes e vasculites. 
O rim é o órgão mais afectado, resultando em proteinúria e perda progressiva 
da função renal. Caso: Descreve -se o caso de um homem de 49 anos, 
caucasiano, com síndrome nefrótica por amiloidose AA e infecção crónica 
por vírus da hepatite B. Tratava -se de doente com antecedentes de tabagismo 
e abuso de álcool internado por edemas generalizados com menos de um 
mês de evolução. Na admissão TA 101/78 mmHg, apirexia, sem outros 
achados de relevo. Sem história de eritema, dores abdominais ou episódios 
febris recorrentes. A família era originária do Porto. Estudo analítico: creatinina 
sérica 0.15mg/dL e ureia 39 mg/dL, cistatina C 0.817 (N <0.95 mg/L), albu-
minemia 1.57 g/dL (um ano antes albuminemia 3.85 g/dL), proteínas/creatinina 
urina 18g/g, eritrocitúria, colesterol total 316mg/dL e LDL 241 mg/dL. Elevação 
ligeira da IgA e IgG normal; os níveis de C3 e C4 eram normais e não existiam 
auto anticorpos. O SAA 0,17 mg/dL (N<0.64 mg/dL). PCR 2.49mg/L (N< 5mg/L). 
Apresentava AgHBs, Anti -HBc e Anti -HBe positivos; anti -HCV e anti HIV -1 e 
2 negativos. A carga viral do HBV era de 55000 UI/mL (limiar 20UI/mL). As 
aminotransferases e as enzimas de colestase hepática eram normais e não 
existiam alterações da coagulação. Pro -BNP em nível normal, TSH 5.31 uUI/
mL, T3livre normal e T4livre diminuída. Ecografia: rins globosos e aumentados 
de tamanho, hepatomegalia homogénea (fígado com 186mm de maior eixo), 
sem outras alterações. Ecocardiograma: aurícula esquerda no limite superior 
do normal, hipertrofia ligeira do ventrículo esquerdo e boa função sistólica 
bi -ventricular. Ecografia da glândula tiróide sem evidência de alteração de 
volume, contornos regulares. A biópsia renal mostrou deposição de amilóide 
no mesângio, membrana basal das ansas glomerulares, ramos arteriais e 
arteríolas; caracterizada como AA por imunohistoquímica; sem depósitos de 
complemento nem imunoglobulinas. A investigação etiológica da amiloidose 
AA não evidenciou nenhuma outra patologia subjacente. Discussão e con-

clusões: Neste caso não há doenças inflamatórias crónicas definidas, sendo 
a associação com hepatite B a hipótese a considerar. Na literatura só está 
descrito um doente em que, tal como o nosso, não existia outra patologia 
excepto a hepatite B. No nosso caso, a amiloidose AA e a instalação rápida 
da síndrome nefrótica revelam -se inesperadas perante uma patologia que 
cursou com inflamação leve. Poderá existir uma predisposição genética 
associada a isoformas específicas do SAA1.

 PO -QU074

VASCULITE ANCA: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL COMO FORMA DE 

APRESENTAÇÃO

Cátia Cunha (1); Daniela Lopes (1); Énio Pereira (2); Sónia Sousa (1); Ana Ventura (1); 
Clara Almeida (1); Dulce Pinheiro (3); Susana Pereira (1); Joaquim Seabra (1);

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

(2)  Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo, Medicina Interna, Viana do Castelo, 
Portugal;

(3)  Centro Hospitalar de Vila -Nova de Gaia/ Espinho, Unidade de AVC, Vila -Nova de 
Gaia, Portugal;

Introdução: As vasculites ANCA positivas constituem uma poliangeíte necroti-
zante que afecta predominantemente capilares, vénulas e arteríolas. O rim é 
frequentemente um alvo pelo atingimento glomerular, mas as manifestações 
clínicas são extremamente variadas de acordo com os locais envolvidos nesta 
patologia sistémica. Ao contrário da neuropatia periférica, complicação frequente, 
manifestações associadas ao envolvimento do sistema nervoso central (SNC) 
são raramente descritas. Caso Clínico: Homem de 49 anos, com diagnóstico 
em 1995 de alveolite alérgica extrínseca associada a contacto com pombos, 
medicado na altura com corticóide oral. Do estudo disponível, apresentava 
IgG elevada, ANA negativo; desconhece -se restante estudo imunológico. Medi-
cado habitualmente com budesonido e formoteral inalados. Função renal prévia 
normal, exame de urina em março 2012 sem alterações. Sem história de anemia. 
Trazido ao serviço de urgência por quadro com uma semana de evolução de 
disfagia, disartria e dificuldades na marcha por diminuição da força muscular 
no membro inferior esquerdo. Apresentava ainda história de emagrecimento 
de 20 Kg, poliartralgias nos 6 meses prévios e parestesias dos membros 
inferiores com 2 semanas de evolução. Ao exame objectivo na admissão 
apresentava discreta assimetria facial e hemiparésia esquerda grau 4 em 5. 
Analiticamente com creatinina sérica 3,8mg/dl e ureia 154mg/dl; sem anemia. 

Urina tipo II com hematoproteinúria, com razão proteínas/creatinina 1,52. Eco-
grafia renal sem alterações de relevo. Realizou TC cranio -encefálico, que revelou 
hemorragia lenticulo -capsular direita, pelo que foi admitido na unidade de 
AVC. Do estudo efectuado, identificação de P -ANCA anti -MPO positivo (273 
RU/ml). Realizou biópsia renal, que identificou glomerulonefrite crescêntica 
pauci -imune. Iniciou tratamento com corticoterapia e ciclofosfamida, com res-
posta favorável. Recuperação total dos défices neurológicos durante o inter-
namento. Remissão alcançada aos 2 meses de tratamento, com recuperação 
parcial da função renal (Cr 2,5mg/dl) e redução do título de ANCA, sem novos 
sintomas neurológicos ou manifestações sistémicas da doença. Conclusão: O 
envolvimento do SNC é um achado raro nas vasculites de pequenos vasos, 
mas estão descritos casos de acidente vascular cerebral hemorrágico e isqué-
mico, hemorragia subaracnoideia, paquimeningite, convulsões e surdez neu-
rossensorial. No caso apresentado o atingimento cerebrovascular constituiu a 
forma de apresentação da doença, salientado que as vasculites do SNC devem 
ser consideradas no diagnóstico diferencial de doença cerebrovascular, sobre-
tudo se houver evidência de outras manifestações de actividade da doença.

 PO -QU075

UM CASO DE NEFROPATIA MEMBRANOSA SECUNDÁRIA A TIMOMA 

MALIGNO: UMA ASSOCIAÇÃO RARA

Joana Francisca Rocha (1); Rui Costa (1); Rui Abreu (1); Mónica Fructuoso (1); Ramon 
Vizcaíno (2); Teresa Morgado (1);

(1) Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, Nefrologia, Vila Real, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Porto, Anatomia Patológica, Porto, Portugal;

Introdução: Nos adultos com mais de 60 anos, a nefropatia membranosa é 
secundária a neoplasia em 5 -20% dos casos. A doença oncológica pode estar 
oculta aquando das manifestações renais em aproximadamente 50% dos 
casos e pode constituir uma descoberta rara. Caso Clínico: Os autores apre-
sentam o caso de uma doente de 59 anos, com antecedentes de dislipidemia, 
infecções urinárias de repetição e cirurgia ortopédica recente com consumo 
esporádico de anti -inflamatórios não -esteróides. Sem hipertensão arterial. Foi 
referenciada à Consulta de Nefrologia em Fevereiro/2011 por Síndrome Nefrótico 
(edemas peri -orbitários e maleolares, proteinúria de 3,5g/dia, hipoalbuminemia 
de 2,5g/dl e hipercolesterolemia de 385mg/dl) e eritrocitúria (3 -6/CGA), com 
função renal preservada (Creatinina Sérica de 0,7mg/dl). Do estudo realizado 
destaca -se IgA normal, complemento (C3 e C4) normal, ANAs e ANCAs nega-
tivos, marcadores víricos (VHB, VHC e HIV) negativos e eletroforese de proteínas 
séricas sem alterações. A ecografia renal era normal. Iniciou tratamento com 
ARA II, estatina e diurético e foi submetida a biópsia renal em Março/2011 
que foi compatível com nefropatia membranosa. No decurso da investigação 
de neoplasia oculta efetuou estudo digestivo e mamografia (sem alterações), 
tendo sido diagnosticado timoma após TAC torácica. O tumor foi removido 
cirurgicamente em Novembro/2011, com resolução posterior do Síndrome 
Nefrótico. Na última avaliação (Outubro/2013) apresentava remissão completa 
da doença renal (proteinúria 0,164mg/dia e sedimento urinário sem alterações). 
Discussão: O timoma é uma neoplasia extremamente rara. Apesar das mani-
festações paraneoplásicas serem frequentes, o atingimento renal está pouco 
documentado. Neste caso, a remissão da doença renal após remoção do 
tumor sugere esta associação que é invulgarmente descrita na literatura.

 PO -QU076

NEFRITE DE HENOCH -SCHONLEIN? UMA CAUSA RARA DE INSUFICIÊNCIA 

RENAL RAPIDAMENTE PROGRESSIVA NO ADULTO

Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Helena Pinto (1); Cristina Silva (1); Inês Vidal (2); 
Nuno Afonso (1); Ana Santos (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (3);

(1) CHUC -HG, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) CHUC -HG, Medicina, Coimbra, Portugal;
(3) CHUC -HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A púrpura de Henoch -Schonlein é uma vasculite de pequenos 
vasos que se caracteriza pela deposição tecidular de imunoglobulina A (IgA). 
Apenas 10% dos casos ocorrem acima dos 10 anos de idade. O envolvimento 
renal ocorre em 30 -50% dos doentes e é mais grave em adultos do que em 
crianças. Caso Clínico: Mulher de 56 anos, com antecedentes de HTA, medicada 
com Zofenopril 30mg/dia. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) em Julho de 
2013 por púrpura palpável nos membros inferiores com uma semana de 
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evolução. Analiticamente sem alterações, foi medicada com metilprednisolona, 
com resolução da púrpura e suspensão posterior da corticoterapia. A 9 de 
Agosto retorna ao SU por edemas periféricos e ortopneia. Mantinha função 
renal normal e a sumária de urina apresentava proteinúria (300mg/dl) e 
microhematúria (30 -100 eritrócitos/campo), tendo tido alta medicada com 
furosemida. A 20 de Agosto volta ao SU por náuseas e vómitos aquosos. 
Mantinha edemas periféricos e analiticamente apresentava lesão renal aguda 
(ureia 13 mmol/L, creatinina 121 umol/L), tendo tido alta após terapêutica 
sintomática. A 29 de Outubro regressa ao SU por náuseas e vómitos refrac-
tários à terapêutica antiemética. Por manter retenção azotada (ureia 9.2 
mmol/L e creatinina 114.9 umol/L) e sedimento urinário activo (400 mg/dl de 
proteinúria e 100 -200 eritrócitos/campo) foi observada pela Nefrologia e 
internada para estudo. O estudo complementar revelou proteinúria nefrótica 
(8g/24h), hipoalbuminémia (25g/L) e hipercolesterolémia (263 mg/dl). O res-
tante estudo foi negativo %u2013 ANA, dsDNA, ANCA, complemento, protei-
nograma electroforético, Ac anticardiolipina e anti -B2 glicoproteína 1, factor 
reumatóide, peptídeo C citrulinado, virologia (HBV, HCV e HIV). A ecografia 
renal não revelou alterações. A biópsia renal evidenciou “glomerulonefrite 
proliferativa mesangial e endocapilar difusa com depósitos de IgA, com 
crescentes fibrosos e fibrocelulares atingindo > 50% dos glomérulos”. A 
conjugação dos dados clínicos e anatomopatológicos permitiu estabelecer o 
diagnóstico de nefrite de Henoch -Schonlein. Iniciou imunossupressão – 3 
pulsos de 1g de metilprednisolona seguidos de prednisolona 60 mg/dia (com 
desmame posterior) e ciclofosfamida 0,5gr/m2/mês (850 mg/mês). Após 3 
meses de follow -up apresenta -se assintomática e analiticamente com função 
renal estável (ureia 13 mmol/L, creatinina 106 umol/L) e redução da hemato-
proteinúria (10 eritrócitos/campo e proteinúria <3.5g/24h), apesar de manter 
hipoalbuminémia (28g/L). Conclusão: Apesar de invulgar, a Nefropatia de IgA/
nefrite de Henoch -Schonlein deve ser equacionada nos diagnósticos diferen-
ciais de uma insuficiência renal rapidamente progressiva. Não existem estudos 
randomizados controlados sobre o seu tratamento. Em concordância com a 
literatura actual iniciámos terapêutica imunossupressora combinada – ciclo-
fosfamida e corticoterapia, com boa resposta inicial. Apenas um follow -up 
mais alargado poderá comprovar a eficácia desta terapêutica nesta forma de 
apresentação da nefrite de Henoch -Schonlein.

 PO -QU077

RISK OF STEROID THERAPY IN LUPUS NEPHRITIS – THREE CASES 

OF CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY

Raquel Vaz (1); Ana Nunes (1); Francisca Barros (1); Inês Ferreira (1); Ricardo Neto (1); 
Edite Pereira (1); Eva Mariz (1); Isabel Tavares (1); Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Nephrology, Oporto, Portugal;

Introduction: Glucocorticoids (GC) are highly effective and largely used in 
the treatment of several idiopathic or autoimmune kidney diseases. However 
GC are associated with important morbidity. Central serous chorioretinopathy 
(CSCR) is a serious but uncommon reversible condition, that as been described 
during or following treatment with GC. We report three cases from the Lupus 
outpatient clinic of our hospital. Case 1: A 27 -year -old woman was admitted 
because of lupus nephritis (NL) class IV and thrombotic microangiopathy. 
She received 3 pulses of metilprednisolone (MeP) (7 -14mg/Kg/day) followed 
by oral prednisolone (1mg/Kg/dia), cyclophosphamide (CYC) (500mg/m2) and 
daily plasma exchange (PE). Remission wasn’t observed even after intensi-
fication of PE, so rituximab (375mg/m2) was added. On the 23rd day of 
hospitalization she developed blurry vision and bilateral CSCR was detected. 
Mycofenolate mofetil (MMF) was initiated and prednisolone dose was tapered 
to 7,5mg qd, with resolution of eye lesions and without any SLE flare. Case 

2: A 32 -year -old woman was diagnosed with SLE 9 years ago and exposed 
to GC since then. In 2010, LN class V IV was detected. Treatment included 
mensal IV pulses of CYC along with an increase in prednisolone dose (0.5mg/
Kg/day). Later CYC was changed to MMF because she kept active disease, 
maintaining prednisolone at the dose of 20mg/day. 7 months later she 
developed sudden scotomata on her left eye. Ophthalmologic examination 
identified CSCR. Prednisolone was promptly reduced to 2,5mg qd. Her eye 
symptoms improved, but extra -renal disease and nephrotic syndrome exac-
erbated. Tacrolimus was added to MMF and prednisolone suspended. 12 
months later, she is in renal remission, without extrarenal disease or new 
eye lesions. Case 3: A 46 -year -old woman was admitted in 2001 due to 
thrombocytopenia, serositis and LN class IV. She was treated with 3 pulses 
of IV MeP, (14mg/Kg/day) followed by oral prednisolone (1mg/Kg/day) and 
IV pulses CYC (NIH regime). GC were slowly tapered. In 2005, prednisolone 
dose was increased and azathioprine (AZA) initiated, due to a renal flare. 

In 2007, prednisolone was once again augmented, and AZA changed to MMF 
after a new renal flare. MMF was suspended in 2012, keepping low -dose of 
prednisolone. In January 2013 she presented another renal flare. MMF was 
re -started and prednisolone dose increased (0.5mg/Kg/day). Meanwhile CSCR 
was diagnosed and prednisolone promptly reduced to 10mg/day. Eye lesions 
improved along with maintenance of renal remission. Conclusion: CSRC is 
characterized by serous fluid accumulation behind the neurosensory retina 
resulting in a localized macular detachment. Increased endogenous or exog-
enous glucocorticoid levels are thought to be an important reversible risk 
factor and discontinuation or reduction of steroid dose is essential. Treatment 
with laser or photodynamic therapy is offered in some situations. Differential 
diagnosis with inflammatory disorders or toxicity for other drugs in patients 
with autoimmune disorders is mandatory to avoid unnecessary treatments. 
This problem also highlights the need for new, efficient and less toxic thera-
peutic alternatives for SLE, including steroid sparing regimes.

 PO -QU078

PREVALÊNCIA E FACTORES DE RISCO DE DOENÇA RENAL CRÓNICA 

ENTRE DOENTES INFECTADOS PELO VIH

Cátia Cunha (1); Patrícia Barreto (1); Susana Pereira (1); Ana Ventura (1); Margarida 
Mota (2); Joaquim Seabra (1);

(1) Centro Hospitalar de Vila -Nova de Gaia, Nefrologia, Vila -Nova de Gaia, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar de Vila -Nova de Gaia, Unidade de Doenças Infecciosas, Medicina 

Interna, Vila -Nova de Gaia, Portugal;

Introdução: Com o aumento da sobrevida dos doentes HIV positivos em 
tratamento antiretrovírico (TAR), a doença renal crónica (DRC) tornou -se uma 
realidade cada vez mais frequente neste grupo de doentes. O objectivo deste 
estudo foi avaliar a prevalência e factores de risco para DRC entre doentes 
com infecção VIH seguidos em consulta no Centro Hospitalar de Vila -Nova 
de Gaia. Métodos: Neste estudo retrospectivo, a taxa de filtração glomerular 
(TFG) foi calculada com recurso à fórmula Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD). DRC foi definida como TFG<60 ml/min por 1,73m2 e/ou a presença 
de proteinúria em pelo menos 2 avaliações separadas por um mínimo de 3 
meses. Resultados: Num total de 837 doentes, foi identificada DRC em 41 
(5,8%), 39 dos quais do sexo masculino. O tempo de seguimento foi em 
média de 7 (±2,8 anos) e todos tinham infecção por VIH tipo 1. A idade 
média foi de 57 anos (±12 anos). Dezasseis doentes (39%) apresentaram 
uma TFG < 60ml/min por 1,73m2, com a seguinte distribuição pelos estadios 
da DRC: 14 doentes no estadio 3, um no estadio 4 e um doente em estadio 
5, em tratamento substitutivo da função renal. A presença de proteinúria 
com função renal normal foi identificada em 25 doentes (61%). Todos os 
doentes com excepção de um estavam em TAR no momento da análise. A 
mediana da contagem de células CD4 foi de 475/ul e a carga vírica foi 
indetectável em 71% dos casos. Co -infecção VHC estava presente em 29% 
dos casos enquanto a co -infecção por VHB apenas em 5%. Cerca de metade 
dos doentes eram hipertensos (49%) e 32% tinham doença cardiovascular 
estabelecida. Mais de metade tinham dislipidemia, 29% eram diabéticos e 
pelo menos 22% eram obesos. Tabagismo activo foi identificado em 46% 
dos doentes. Síndrome metabólico, hipertensão e doença cardiovascular 
foram ainda mais prevalentes quando analisados apenas os doentes com 
TFG < 60ml/min por 1,73m2. Conclusão: A DRC é prevalente neste centro. À 
medida que os doentes vivem mais, comorbilidades importantes como hiper-
tensão, dislipidemia, obesidade, doença cardiovascular e diabetes tornam -se 
mais frequentes e, tal como na população em geral, tornam -se factores de 
risco para DRC. O diagnóstico e controlo destas comorbilidades bem como 
o rastreio por rotina de DRC são fundamentais nestes doentes.

 PO -QU079

GLOMERULOPATIAS COM INÍCIO NA INFÂNCIA – EXPERIÊNCIA NOS ADULTOS

Natacha Rodrigues (1); Marta Pereira (1); Fernando Neves (1); Sofia Jorge (1); Margarida 
Almeida (2); António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, 
Lisboa, Portugal;

(2) Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Pediatria, Lisboa, Portugal;

Apresentamos a experiência de quinze anos de uma Consulta de Transição 
(CT) Nefrologia Pediátrica -Adultos iniciada em 1998, à qual foram 
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referenciados 46 doentes com glomerulopatias com apresentação na idade 
pediátrica, (29 do género masculino e 17 do feminino), correspondendo 
a 31% dos doentes da CT. Etiologicamente compõe -se de 21 casos de 
Síndrome Nefrótico Primário (SNP), 12 casos de Nefropatia a IgA/PHS, 7 
casos de Nefrite Lúpica, 3 de doença de Alport, 1 caso de nefropatia 
diabética, 1 caso de doença anti - membrana basal glomerular. A idade 
média dos doentes à data de diagnóstico da glomerulopatia é de 9,2 anos, 
a idade média à data de transição é de 18,7 anos, com duração média de 
follow -up em CT de 6 anos. De referir que 4 doentes abandonaram a CT, 
3 foram transferidos para outras unidades e 6 necessitaram de terapêutica 
substitutiva da função renal. Foram realizadas 30 BR em 25 doentes, 19 
das quais na Pediatria. Os diagnósticos histológicos encontrados foram 
de lesões mínimas: 7 casos, Nefropatia a IgA: 7 casos, FSGS: 4 casos, 
Nefrite Lúpica classe IV:4 casos, doença de Alport: 3 casos, Nefrite lúpica 
classe II: 2 casos, GN crescêntica com padrão linear: 1 caso, inconclusiva: 
2 casos. Dos doentes com SNP (n=21): ocorreram recidivas de síndrome 
nefrótico em 13 doentes, 1 dos quais com necessidade de internamento; 
4 apresentaram corticoresistência e os restantes corticossensibilidade, 5 
doentes estão sob terapêutica com micofenolato de mofetil, 3 com ciclos-
porina e 1 com Tacrolimus; 3 evoluíram para IRCT. Dos doentes com 
Nefropatia a IgA (n=7), 1 abandonou a CT, 2 agravaram função renal sendo 
que 1 evoluiu para IRCT; os restantes mantêm função renal normal. Dos 
doentes com Lúpus (n=7), 2 agravaram função renal sendo que 1 evoluiu 
para IRCT; os restantes mantêm função renal normal. Dos doentes com 
Alport (n=3) 1 evoluiu para IRCT, 1 abandonou a consulta e outro mantém 
função renal normal. Da evolução esperada das patologias mencionadas, 
realça -se o grande número de recidivas de SNP, associadas ao surgimento 
desta entidade na idade pediátrica.

 PO -QU080

LÚPUS E DOENÇA DE KIKUCHI -FUJIMOTO: ACASO OU RELAÇÃO 

DE CAUSALIDADE?

Ana Rita Martins (1); Margarida Proença (3); Henrique Sousa (1); Patricia Branco (1); 
Rita Theias Manso (2); Maria Augusta Gaspar (1); Jose Diogo Barata (1);

(1) Hospital Santa Cruz (CHLO), Serviço de Nefrologia, Oeiras, Portugal;
(2) Hospital Santa Cruz (CHLO), Serviço de Anatomia Patologica, Oeiras, Portugal;
(3) Hospital Sao Francisco Xavier (CHLO), Serviço de Medicina IV, Oeiras, Portugal;

Introdução: A doença de Kikuchi -Fujimoto (DKF), ou linfadenite histio-
citária necrotizante, é uma patologia rara, em regra auto -limitada e de 
etiologia ainda desconhecida. Na literatura estão descritos alguns casos 
de DKF em associação com o Lupus Eritematoso Sistémico (LES), 
desconhecendo -se se existe uma relação de causalidade. Caso clínico: 

Mulher de 44 anos, indiana, residente em Portugal há 7 meses, obesa 
com quadro de febre, adinamia, anorexia e emagrecimento com um 
mês de evolução. Ao exame objetivo detetaram -se múltiplas adenopatias 
cervicais esquerdas dolorosas, uma supraclavicular esquerda indolor e 
adenopatias axilares direitas, dolorosas. Analiticamente salienta -se 
anemia normocitica normocromica (Hb 6.9 g/dl) com necessidade de 
suporte transfusional, sem ferropenia e sem caraterísticas de hemólise 
com LDH e bilirrubina normais e haptoglobina elevada. Trombocitopenia 
(valor mínimo 89000 x109 /L) e sem leucocitose, PCR com valor máximo 
de 16.9 mg/dl. Aparecimento de hematoproteinuria (1952.6 mg/24h) e 
elevação dos parâmetros de retenção azotada (creatinina 1.48 mg/dl; 
TFG 40 mL/min/1.73m2). Do restante estudo imunológico deteção: VS 
114 mm/h, ANA positivo com padrão mosqueado 1/1280; Ac anti -SSA 
positivo forte, Ac anti -Sm positivo fraco, Ac anti -nRNP positivo; hipo-
complementémia C3 22.8 mg/dl (N 90 -180), C4 3.26 mg/dl (N 10 -40) e 
teste de Coombs directo positivo. Foi realizada biópsia excisional de 
gânglio cervical que revelou linfadenite necrotizante histiocitica com-
patível com DKF. A imunofenotipagem do sangue periférico e ganglionar 
negativa para populações anormais. Estabelecido diagnóstico de DKF 
e LES (trombocitopenia, Coombs direto positivo, proteinúria, Ac anti -Sm 
positivo). Realizou biópsia renal: glomerulonefrite proliferativa focal 
(nefrite lupica) e iniciou micofenolato de mofetil. A restante terapêutica 
inclui hidroxicloroquina e prednisolona. Registou -se regressão da febre 
e das adenopatias. Esta atualmente no terceiro mês de terapêutica, 
com função renal normal e sem proteinuria. Conclusão: Mais um caso 
de associação de DKF e LES, sem causalidade definitivamente estabe-
lecida. Admitimos que a intercorrência aguda da DKF tenha permitido 
diagnosticar e tratar precocemente o LES, revelando -se útil conhecer 
esta associação.

 PO -QU081

SÍNDROME NEFRÓTICO PÓS TRANSPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS 

HEMATOPOIÉTICAS: MANIFESTAÇÃO ÚNICA DE DOENÇA ENXERTO CONTRA 

HOSPEDEIRO?

Teresa Chuva (1); José Maximino Costa (1); Maria João Silva (1); Maria Teresa Santos (1); 
Ana Paiva (1); Jorge Baldaia (1); Alfredo Loureiro (1);

(1) Instituto Português de Oncologia, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

A Doença Enxerto Contra Hospedeiro (DECH) é complicação conhecida 
dos Transplantes de Células Progenitoras Hematopoiéticas (TCPH) e foi, 
raras vezes, associada a alterações glomerulares concomitantes. Especula-
-se que o Síndrome Nefrótico (SN), habitualmente associado a uma Glo-
merulopatia Membranosa (GM) ou Doença de Lesões Mínimas, possa 
representar uma manifestação renal da DECH. Apresenta -se o caso de um 
homem, de 40 anos, com quadro de edemas palpebrais e dos membros 
inferiores com cerca de 3 semanas de evolução. Trata -se de doente 
submetido a alo TCPH de irmão HLA idêntico por leucemia mielóide aguda 
9 meses antes, apresentando, actualmente, quimerismo e remissão com-
pletos e cuja imunossupressão com ciclosporina fora suspensa 2 meses 
antes. De momento, não estava a fazer qualquer medicação. Negava o 
aparecimento de alterações urinárias, do foro respiratório, tracto gastrin-
testinal ou alterações cutâneas recentes. Ao exame objectivo, além dos 
edemas referidos, apresentava ligeiro eritema facial, já presente desde 
há 4 meses, sem evolução. Encontrava -se apirético, TA 138/75 mmHg; FC 
70 bpm, eupneico em ar ambiente. Analiticamente, destacavam -se hipoal-
buminemia de 2.6 g/dL e hipoproteinemia de 4.7g/dL, de novo. Tinha 
análises de função renal e hepática normais. Como outros antecedentes, 
trata -se de ex -fumador de 10 UMA, apendicectomizado aos 10 anos de 
idade. Sem outros antecedentes de relevo. Do estudo que se seguiu, 
identificou -se síndrome nefrótico com proteinúria de 6.7g nas 24h. O 
exame do sedimento urinário não apresentava alterações, à semelhança 
das funções renal e hepática. Tinha diminuição sérica de IgG e IgM, 
doseamento de cadeias leves na urina normais e o restante estudo 
imunológico e serologias víricas eram negativos. A ecografia renal era 
normal. Foi, então, submetido a biópsia renal percutânea e iniciou corti-
coterapia (CCT) empírica. A histologia revelou uma GM, tendo -se associado 
ciclosporina ao restante tratamento. Apresentou descida inicial da pro-
teinúria para os 2.6g/24h, com ligeiro agravamento da função renal (pCr 
1.3mg/dL). Teve surto psicótico associado aos corticóides 2 meses após 
o início da terapêutica, com necessidade de internamento. Actualmente, 
após 4 meses de CCT e 2 meses de ciclosporina, encontra -se em remissão 
parcial, com proteinúria de 1.7 g/24h e pCr de 1.5mg/dL. Até à data, não 
apresenta qualquer evidência clínica ou analítica de DEVH. A DEVH apre-
senta atingimento multi -orgânico documentado, com as manifestações 
glomerulares a serem progressivamente reconhecidas como parte do seu 
espectro de apresentação. O caso apresentado relata um doente com GM, 
com início 2 meses após a suspensão de imunossupressão e 9 meses 
após TCPH, sem outra alteração clínica ou analítica sugestiva de DEVH, 
sugerindo a possibilidade de ocorrência de SN como manifestação isolada 
de DEVH em doentes pós TCPH.

 PO -QU082

VASCULITE PAUCI -IMUNE – CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Sara Querido (1); Hernâni Gonçalves (1); Alice Lança (1); Rachele Escoli (1); Francisco 
Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: Os rins são alvos para uma variedade de vasculites sistémicas 
especialmente as que afetam os pequenos vasos. As vasculites de pequenos 
vasos são poliangeítes necrotizantes que afetam predominantemente capi-
lares, vénulas e arteríolas, contudo as artérias também podem ser afetadas. 
A glomerulonefrite geralmente apresenta necrose, formação de crescentes 
e ausência de deposição de imunoglobulinas, designando -se assim cres-
cêntica pauci -imune. Estas estão associadas á circulação de anticorpos 
anti -citoplasma dos neutrófilos (ANCA). Objectivo: Caracterizar os doentes 
portadores de vasculite, admitidos no Serviço de Nefrologia, no período 
compreendido entre 1de Janeiro de 2001 e 31 de Dezembro de 2013. 
Metódo: Estudo retrospetivo em que analisamos os registos dos doentes 
com o diagnóstico de Vasculite Pauci -Imune. Foram analisados os seguintes 
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parâmetros: idade, creatinina na admissão hospitalar, tipo de ANCA, quan-
tificação da proteinúria, biópsia renal, envolvimento orgânico, necessidade 
de terapêutica de substituição renal (TSFR), tipo de tratamento, recidiva 
e situação atual. Resultados: Foram estudados 19 doentes, 12 do sexo 
masculino (63%) e 7 do sexo feminino (33%), com média de idade de 69 
anos (± 10,66). A apresentação clinica foi de 47% limitado ao rim, 42% 
com envolvimento rim/pulmão e 11% com envolvimento rim/pele. Os valores 
médios laboratoriais foram: creatinina: 5.34 mg/dl (± 1.93) e proteinúria 
(16 doentes): 4076 mg/24h (± 4950). O ANCA MPO foi predominante (16 
doentes) e o PR3 surgiu nos restantes 3. O doseamento foi em média 170 
UI (± 273). Quinze doentes realizaram biópsia renal – todos tinham cres-
centes. A terapêutica escolhida foi corticosteroides em monoterapia em 3 
doentes (15,8%), corticosteroides ciclofosfamida em 10 doentes (52.6%) 
e corticosteroides micofenolato de mofetil em 4 doentes (21%). Dois 
doentes não realizaram terapêutica. Seis doente necessitaram de TSFR 
aguda e 13 de TSFR crónica. Houve 5 (26.3%) doentes que apresentaram 
recidivas, sendo que 3 tinham ANCA PR3. Atualmente, 10 doente estão 
em programa regular de Hemodiálise, 4 seguidos em consulta de Nefrologia, 
1 transplantado e 4 faleceram. Conclusão: Neste estudo verificamos, que 
o sexo masculino foi predominante, tal como a vasculite MPO. A maioria 
dos doentes não recuperou a funçao renal necessitando de TSFR crónica. 
O anticorpo ANCA PR3 confirmou -se como um fator importante para a 
recidiva da vasculite, tornando assim obrigatório uma terapêutica de manu-
tenção mais agressiva.

 PO -QU083

ANÁLISE RETROSPECTIVA DE UMA CONSULTA DE TRANSIÇÃO 

DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA – NEFROLOGIA DE ADULTOS

Natacha Rodrigues (1); Marta Pereira (1); Fernando Neves (1); Sofia Jorge (1); Margarida 
Almeida (2); António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, 
Lisboa, Portugal;

(2) Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Pediatria, Lisboa, Portugal;

A patologia crónica com início na idade pediátrica apresenta especificidades 
próprias. O periodo crítico de transferência do pediatra para o médico de 
adultos deve seguir um plano individualizado. São conhecidas as elevadas 
taxas de abandono e de não adesão terapêutica. A Nefrologia não foge 
a esta realidade. Os autores analisaram retrospectivamente a sua Consulta 
de Transição (CT) de Nefrologia aos sete (2005) e aos quinze anos (2013). 
Constaram na CT 151 doentes, 84 do género masculino e 67 do feminino. 
Destes doentes, 14 desenvolveram necessidade de terapêutica de subs-
tituição da função renal, 4 foram transferidos para outras unidades, e 18 
(12%)* abandonaram a CT. Actualmente constam na CT 115 doentes. A 
prevalência das patologias aos sete e aos quinze anos foram respectiva-
mente: uropatias n=19(27%) / n=61(41%), glomerulopatias n=28(41%) /
n=46(31%), tubulopatias n=13(18%) /n=18(12%), Doenças Quísticas 
n=3(4%) /n=7(5%) e outras patologias n=4(5%) /n=15(10)%. A idade 
média da data do diagnóstico da doença renal é de 6,3 anos de idade, 
a referir 5,3 anos nas tubulopatias e 9,2 anos nas glomerulopatias. A 
idade média à data de transferência é de 19,1 anos. O tempo médio de 
seguimento em consulta de adultos é de 5,9 anos. A função renal dos 
doentes à data de transferência era normal em 97 casos (71%), estadio 
2 em 23 casos (17%), estadio 3 em 6 casos (4%), e estadio 4 em 10 
casos (7%). Actualmente a função renal dos doentes é normal em 82 
casos (64%), com uma média de decréscimo anual de 1,6ml/min/1,70m2/
ano. Da avaliação demográfica dos doentes que permanecem em CT, 
constata -se que 89% completou a escolaridade obrigatória, 4% frequentou 
o ensino especial. Os resultados obtidos sugerem que a CT analisada 
assenta num modelo eficaz, com reduzido número de abandonos e elevada 
taxa de acompanhamento. Para tal, é fundamental o trabalho conjunto 
da Nefrologia Pediatrica e da Nefrologia de Adultos, com uma abordagem 
individualizada e especializada. Tem -se assistido a um aumento de doentes 
nesta consulta, tornando -se cada vez mais importante avaliar a adaptação 
à doença e integração social de modo a estabelecer estratégias promotoras 
de um desenvolvimento são.

*taxa de abandono < 20%, estipulado em “Transition from Pediatric to Adult Renal 
Services – a Consensus Statement by the International Society of Nephrology and 
International Pediatric Nephrology Association” by Alan Watson, Paul Harden, Maria 
Ferris, Peter Kerr, John Mahan, Maher Ramzy, Consensus Panel Members; Kidney Int. 
2011;80(7):704 -707

 PO -QU084

DE QUE MORREM OS NOSSOS TRANSPLANTADOS RENAIS

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

(1) Hospital de Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A morte com enxerto (enx) funcionante é dos principais obstáculos à 
melhoria dos resultados a longo prazo no transplante renal (TR). 
Classicamente, a doença cardiovascular (CV) assume -se como a principal 
causa de morte, sendo seguida pelas causas infecciosa e neoplásica. 
O objectivo deste estudo foi o de identificar as causas de morte nos 
nossos transplantados renais com enx funcionante e nomear factores 
de risco para cada uma das causas. Efetuou -se um estudo observacional, 
retrospectivo, de todos os doentes (dts) transplantados e falecidos 
com enx funcionante na nossa Unidade, desde 1989 até Dez/2012. 
Foram analisados dados demográficos, dados do dador, imunossu-
pressão (ISS) efectuada, intercorrências pós transplante, tempo de 
follow up (fup), função renal e causas de morte. Estudámos 122 dts 
(numa cohorte de 1064): 91 homens (74.6%); idade média 53.7±9.3 
anos; tempo médio em diálise de 61.4±60.3 meses; 9 diabéticos (7.4%), 
105 hipertensos (86.1%), 51 com hiperparatiroidismo (41.8%) e 29 
fumadores (23.8%). Serologias positivas para HCV em 26 dts (21.3%) 
e para CMV em 109 dts (89.3%). Segundo TR em 4 dts. Fup médio de 
80.2±65.1 meses, com Pcr à data da morte de 2.7±2 mg/dl. Maioria 
(98.4%) transplantada com dador cadáver, idade média do dador de 
41.3±17 anos, com média de incompatibilidades de 3±1.1. Foi efectuada 
terapêutica de indução em 23 dts (18.9%) e 50 dts (41%) tiveram pelo 
menos 1 episódio de rejeição aguda tratada. Ao longo do seguimento, 
80 dts (66.4%) tiveram, pelo menos, uma infecção oportunista; 64 dts 
(52.5%) um evento cardiovascular e 40 dts (33%) o diagnóstico de 
neoplasia. As causas de morte foram: CV em 29 dts (23.8%); infecciosa 
em 28 dts (23%); neoplásica em 24 dts (19.7%); outras em 18 dts e 
desconhecida em 23 dts. A mortalidade precoce (antes da 1ª alta 
hospitalar) ocorreu em 15 dts. Verificámos que houve uma associação 
estatisticamente significativa entre a mortalidade CV e a presença de 
HTA pré TR (p=0.05) e pós TR (p=0.013); a serologia CMV positiva 
(p=0.003); mortalidade precoce (p=0.03); disfunção renal (p=0.005) 
e uso de IgEV (p=0.002). Verificámos que houve uma associação 
estatisticamente significativa entre a mortalidade por infeção e a idade 
do dador (p=0.04), o número médio de incompatibilidades HLA (p=0.03) 
e uso de Timoglobulina (p<0.0001). Verificámos que houve uma asso-
ciação estatisticamente significativa entre a mortalidade por neoplasia 
e maior sobrevida do enx (p<0.05) e a quantidade de pulsos de metil-
prednisolona (p=0.04). Não houve outras associações entre as variáveis 
analisadas e as causas de morte. Em conclusão, os resultados encon-
trados na nossa população de dts estão em linha com os estudos 
publicados. A ISS mais agressiva e prolongada tem influência na 
mortalidade global. A disfunção renal assume -se como um factor de 
risco major para morte CV.

 PO -QU085

EFEITOS PLEIOTRÓFICOS DA VITAMINA D EM TRANSPLANTE RENAL

Isabel Mesquita (1); Ana Azevedo (1); Inês Aires (1); Aníbal Ferreira (1); Cecília Silva (1); 
Francisco Remédio (1); Marília Possante (1); Fernando Nolasco (1);

(1)  Hospital Curry Cabral – CHLC, Serviço de Nefrologia e Transplantação, Lisboa, 
Portugal;

O transplante renal (TxR) é apontado como a técnica substitutiva da 
função renal (TSFR) com melhor prognóstico. No entanto, o risco de 
infecções, neoplasias e de eventos cardiovasculares (CV) é elevado. À 
vitamina D são apontados efeitos anti proliferativos, pró -apoptóticos e 
pró -diferenciativos que poderão contribuir para a redução do risco car-
diovascular, promoção de tolerância e diminuição do risco neoplásico. 
Avaliámos prospectivamente uma população de 121 doentes (dts) trans-
plantados renais (60,4% do sexo masculino, idade média 54 ±13 anos, 
com tempo médio de TSFR até ao TxR de 56,4 ± 14,1meses) que cumpriram 
24 meses de suplementação com colecalciferol oral (dose média diária 
de 2664UI/dia). Um quarto dos doentes sofria de diabetes (pré e/ou pós 
Tx) e o seguimento médio pós TxR até ao início da suplementação era 
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prolongado 71.5±8.5 meses. Todos os dts eram “naïve” em relação à 
terapêutica com 25 -OH vitD. O regime de imunossupressão baseava -se 
em inibidores da calcineurina em 83% e mTOR em 17% dts. Um quarto 
dos doentes cumpria terapêutica com IECA/ARA que não foi alterada 
durante o seguimento. No início da avaliação, os níveis de calcidiol (25-
-OH vitD) eram de 15.9±8.2 ng/mL e os de creatininemia de 1.35±0.5 mg/
dL. Após suplementação, os níveis séricos médios de 25OH aumentaram 
para 31.2±13.3 (p< 0.0001), tendo 44.6 % dos dts níveis séricos de calcidiol 
normais (>30 ng/ml). Assistiu -se a um agravamento dos valores da crea-
tinina sérica (p<0,05) e a uma redução significativa da proteinúria 
(p<0.0001). Durante o seguimento não se registaram episódios de rejeição 
aguda. Vinte e sete doentes sofreram internamentos (a maioria por causa 
infecciosa). Ocorreram cinco eventos cardiovasculares e dez diagnósticos 
de neoplasias (“de novo”). Não encontramos diferenças significativas 
entre o número de episódios de eventos CV, internamentos ou neoplasias 
entre os doentes com insuficiência ou suficiência de 25 OH ao fim do 
período de suplementação. De acordo com os nossos resultados, a 
suplementação com vitamina D nativa não se associou a uma diminuição 
do risco cardiovascular, neoplásico ou infeccioso. No entanto mais de 
50% dos indivíduos não atingiram níveis séricos de normalidade. O baixo 
número de eventos registados nesta população, o início tardio da suple-
mentação e o curto período de seguimento poderá ter também condi-
cionado estes resultados. São necessários estudos mais longos e de 
maior dimensão para confirmar os dados da literatura, nesta população 
específica.

 PO -QU086

PRIMARY EFFUSION LYMPHOMA IN A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT 

– A CHALLENGE DIAGNOSIS

Ana Nunes (1); Ines Ferreira (1); Ana Cerqueira (1); Manuela Bustorff (1); Isabel Tavares (1); 
Joana Santos (1); Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Nephrology, Oporto, Portugal;

Introduction: Primary effusion lymphoma (PEL) is an uncommon non-
-Hodgkin lymphoma associated with human herpes virus -8 (HHV -8) 
that grows mainly in serous body cavities. PEL has been mostly 
associated with human immunodeficiency virus infection but rare cases 
have been reported in organ transplant recipients namely renal trans-
plant. We present a case of PEL on a renal transplant patient, diagnosis 
at our unit and rewie the literature of PEL on renal transplantation. 
Case presentation: A caucasian, 78 year old male diagnosed with end 
stage renal disease of unknown cause, was started on hemodialysis 
therapy in January 2003 and received a first deceased donor kidney 
transplant in March 2007 (at the age of 75). Maintenance immunosup-
pressive regimen consisted of mycofenolate mofetil, cyclosporine and 
prednisone. At 7 months post -transplant a herpesvirus 8 (HHV -8) 
positive Kaposi’s sarcoma was diagnosed in a leg lesion. Immunosup-
pression was altered to everolimus and treated with radiotherapy and 
chemotherapy (doxorubicin), with initial stability of the disease. Sub-
sequent involvement of the right leg but given the comorbidities and 
polypharmacy was not proposed new cycle of chemotherapy. In January 
2011 pulmonary infiltrate and left pleural effusion was detected. The 
etiologic study was consistently negative for infectious cause. Flow 
cytometry study of the bronchoalveolar lavage performed revealed a 
predominance of CD8 lymphocytes. Pleural biopsy was negative for 
malignant cells. Everolimus pneumonitis with pleural effusion was 
suspected and everolimus suspended. Despite immunosuppression 
alteration, patient presented recurrent pleural effusion. A subsequent 
pleural biopsy was compatible with chronic granulomatous inflamma-
tory process. In suspicion of tuberculosis cause the patient began 
empiric antitubercular therapy. Afterwards, results of immunophenotyp-
ing and pleural fluid cytology were consistent with lymphoma of serous 
/ cavities – PEL. Immunophenotyping revealed an abnormal cell popu-
lation (63% of the total population) positive for CD45 (weak) and 
CD38 and apparently with cytoplasmic lambda light chains (surface 
light chains were negative). The remaining markers were negative. A 
multidisciplinary team (Nephrology, Pneumology, Hematology, Pallia-
tive Care) set a conservative strategy because of the patient age, 
clinical status and comorbidities. The following year patient presented 
frequent hospitalizations by hypervolemia with pleural effusion and 
progressive deterioration of renal function. In February 2012 recurrence 
of pleural effusion occurred, large pericardial effusion was detected 

and patient started hemodialysis. The patient died one year later by 
cardiovascular cause. Conclusions: PEL is a rare condition associated 
to HHV -8, that should be part of the differential diagnosis of a lym-
phocytic pleural effusion in a renal transplant recipient. Flow cytometry 
may be an essential clue to this difficult diagnosis, associated with 
a high morbidity and mortality. This case highlights the important 
interaction between virus, imunosupression and neoplasm in renal 
transplant recipients.

 PO -QU087

TH17 E TREGS NAS REJEIÇÕES CELULARES AGUDAS CLÍNICAS 

E SUBCLÍNICAS

Helena Viana (1); Ana Santos (1); Isabel Mesquita (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando 
Nolasco (1);

(1)  Hospital Curry Cabral do Centro Hospitalar Lisboa Central, Serviço de Nefrologia e 
Transplantação, Lisboa, Portugal;

Introdução: As Th17 e Tregs partilham vias de activação, tendo efeito 
oposto no eixo da inflamação. Pretendemos avaliar a sua dinâmica 
na rejeição celular aguda e na sua evolução precoce. Métodos: Selec-
ção retrospectiva de doentes com rejeição celular (RC) e biópsia 
repetida antes de 21 dias (BC). As biópsias foram obtidas de forma 
protocolada (rejeição celular subclínica – RSC) em 5 doentes e por 
disfunção do enxerto em 18 doentes (rejeição celular clínica – RCC). 
Todas as rejeições foram tratadas antes da repetição da biópsia. 
Marcação de FoxP3 e IL17 em tecido renal conservado em parafina 
através de imunohistoquímica indirecta. Determinação da área de 
cortical por digitalização do fragmento e utilização de software espe-
cífico. Foi utilizado o teste de Mann -Whitney para comparar as médias 
entre grupos. Considerou -se como estatisticamente significativo um 
p <0.05.

Resultados

Tabela 1

RSC BC da RSC p RCC BC da RCC p

nº biópsias 6 5 21 22

Diagnóstico Bordeline=2; 
IA=2; 
IIA=2

s/ alterações=5 IA=8; 
IB=5; 
IIA=8

s/ alterações= 16; 
FIAT=6

Th17 8,26±3,22 4,94±4,36 0,1003 3,68±8,27 1,94±4,88; 0,2

foxp3 10,94±16,37 4,19±2,48 0,8551 16,75±20,03 5,27±9,33 0,003
 

As biópsias de rejeição subclínica apresentam um maior número de Th17, 
com um menor número de foxp3 do que as biópsias de rejeição clínica.
As biópsias de controlo apresentam menor número de Th17 e foxp3 do 
que as biópsias com rejeição subclínica ou clínica.

Tabela 2

Biópsias por protocolo

Com tubulite Sem tubulite p

Th17/mm2 8,26±3,22 4,94±4,36 0,1003

foxp3/mm2 10,94±16,37 4,19±0,59 0,8551

Com infiltrado Sem infiltrado

Th17/mm2 8,26±3,22 4,94±4,36 0,1003

foxp3/mm2 10,94±16,37 4,19±0,59 0,8551

Com endotelite Sem endotelite

Th17/mm2 9,34±2,06 6,75±4,14 0,3458

foxp3/mm2 0,75±0,83 9,45±13,06 0,0339
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Tabela 3

Biópsias por disfunção

Com tubulite Sem tubulite p

Th17/mm2 5,31±9,29 1,30±4,13 0,0060

Foxp3/mm2 20,61±22,19 4,74±6,65 0,0032

Com infiltrado Sem infiltrado

Th17/mm2 4,98±8,93 1,22±4,06 0,0068

Foxp3/mm2 20,98±20,70 3,21±4,16 0,0002

Com endotelite Sem endotelite

Th17/mm2 1,10±3,04 3,18±7,29 0,3

Foxp3/mm2 8,32±9,56 11,18±17,42 0,8
 

As biópsias com tubulite e infiltrado apresentam maior número de Th17 
e foxp3, quer para as biópsias protocoladas quer nas de disfunção. 
Esta diferença tem significado estatístico nas biópsias realizadas por 
disfunção do enxerto. Nestas verifica -se um aumento do número de 
foxp3 progressivo com o grau de tubulite (t0=4,74±6,65; t1=18,13±21,73; 
t2=24,75±24,38) e infi ltrado (i0=4,74±6,65; i1=18,13±21,73; 
i2=24,75±24,38). As biópsias com endotelite apresentam um menor 
número de foxp3 quer nas rejeições clínicas como subclínicas. Conclu-

sões: A terapêutica diminui quer as Th17 quer as foxp3. Estes dados 
sugerem que as Th17 predominam no início do processo de rejeição 
sendo progressivamente substituída por foxp3, permitindo o auto-
-controlo da inflamação. As rejeições celulares mais graves, rejeições 
vasculares marcadas pela endotelite, associam -se a um menor número 
de foxp3, o que poderá traduzir uma incapacidade de controlo infla-
matório e assim uma maior destruição celular.

 PO -QU088

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM COLECALCIFEROL APÓS 

TRANSPLANTAÇÃO RENAL: RESULTADOS A 24 MESES

Inês Aires (1); Isabel Mesquita (1); Aníbal Ferreira (1); Cecília Silva (1); Francisco Remédio (1); 
Marília Possante (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral - CHLC, Nefrologia e Unidade de Transplantação, Lisboa, Portugal;

A prevalência do déficit de vitamina D nativa (25 -OH vitD) é elevada 
nos doentes (dts) submetidos a Transplante renal (TxR). Esta condição 
contribui para a Doença Mineral e Óssea associada a Doença Renal 
Crónica (CKD -MBD), um factor de morbilidade frequente mas de trata-
mento pouco consensual nesta população. Avaliámos prospectivamente 
os efeitos de 24 meses de suplementação oral com colecalciferol em 
121 dts TxR (60,4% do sexo masculino, idade média 54 ±13 anos, 25% 
com diabetes pós Tx, com seguimento médio pós TxR de 71.5±8.5 
meses). Todos os dts eram %u201Cnaïve%u201D em relação a tera-
pêutica com 25 -OH vitD. O regime de imunossupressão baseava -se em 
inibidores da calcineurina em 83% e mTOR em 17% dts. 29,7% dos 
dts estavam sobre tratamento com vitamina D activa. Os dts foram 
suplementados de acordo com os níveis séricos basais (T0) de calcidiol 
(ng/mL): deficiência (<15), insuficiência (15 a 30) e normalidade (>30). 
Para análise estatística foram utilizados o Wilcoxon e ANOVA. Em T0, 
os níveis de 25 -OH vitD eram de 15.9±8.2 ng/mL. Mais de 90% dos 
dts tinham níveis no limite inferior do normal (93,4,6% <30 ng/ml). Os 
níveis médios de paratormona (PTH -pcg/mL) eram de 133.9±85.3 e os 
de creatininemia de 1.35±0.5 mg/dL. Todos os dts completaram 24 
meses (T24) de suplementação (dose média 2664 UI). Os níveis séricos 
médios de calcidiol aumentaram para 31.2±13.3 (p< 0.0001). Em T24 
44.6 % dos dts tinham níveis séricos normais (vs 6,6% em T0). Assistiu-
-se a uma redução significativa da proteinúria de 0.83±1.2 g/dia (T0) 
para 0.56±1 g/dia (T24), p<0.0001. A proteinúria aos 24 meses era 
significativamente superior nos dts que mantinham com níveis de 25OH 
abaixo da normalidade (0.77±1.3 g/dia vs 0.34±0,35 g/dia). Em T24 
observou -se uma redução significativa dos valores de PTH para 110±102 
pg/mL (p<0,001) apesar da subida dos valores da fosforemia (3,3±0,7 
mg/dl vs 3,6±0,8, p<0,005) e da descida dos valores da calcemia 
(9,8±0,9 mg/dl vs 9,7±1 mg/dl; p>0,05). Como expectável, assistiu -se 

a um agravamento dos valores da creatinina sérica (1.35±0.5 mg/dL 
vs 1.48±0.8 mg/dL; p<0,05). A redução dos valores proteinúria não 
parece ser atribuível ao agravamento da função do enxerto, já que 
não foi nos dts em que a função piorou, que a redução da proteinúria 
foi mais acentuada (r=0,31; p<0,005) A suplementação oral com cole-
calciferol foi bem tolerada e não se registaram quaisquer reações 
adversas. De acordo com os nossos resultados, a deficiência em vitamina 
D nativa é altamente prevalente nos dts TxR. A suplementação oral 
com colecalciferol é eficiente, económica e segura na correção dos 
níveis séricos de calcidiol. Esta suplementação parece associar -se a 
uma redução da proteinúria, podendo levar a uma melhoria da CKD-
-MBD no pós transplante. Serão necessários estudos mais longos, 
controlados e aleatorizados para confirmar estes estimulantes resultados 
nesta população particular.

 PO -QU089

UM PULSO DE METILPREDNISOLONA FAZ TODA A DIFERENÇA?

Isabel Mesquita (1); Helena Viana (1); Francisco Remédio (1); Cecília Silva (1); Inês Aires (1); 
Marília Possante (1); Aníbal Ferreira (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1)  Hospital Curry Cabral do CHLC, Serviço de Nefrologia e Transplantação, Lisboa, 
Portugal;

Introdução: O protocolo de indução dos doentes de menor risco imu-
nológico (PRA<25%, >/= 2 compatibilidades e sem transplante prévio) 
no nosso departamento consiste em: basiliximab IV (prévio ao 
transplante) ,pulsos de 500mg de meti lprednisolona IV (1 
prévio),tacrolimus, micofenolato de mofetil e início de prednisolona 
oral após os pulsos. De forma a tentar reduzir o número de diabéticos 
de novo pós -transplante (DNPT), o número de pulsos de metilpredni-
solona (MP) foi reduzido de 4 para 3 em Maio de 2012. Objectivos: 

Avaliar se a redução de 1 pulso de metilprednisolona causa diferença 
nos resultados. Métodos: Por norma, todos os doentes recém-
-transplantados realizam biópsia antes da alta (por disfunção do enxerto 
e/ou por protocolo). Quer as rejeições celulares clínica e subclínicas 
são tratadas. Foram avaliados de forma retrospectiva todos os doentes 
consecutivos internados para transplante e com biópsia renal antes da 
alta, nos 18 meses antes da alteração do protocolo (A com 4 pulsos)
e nos 18 meses após início de novo protocolo (B com 3 pulsos). Uti-
lizámos os testes de Mann -Whitney e exacto de Fisher para comparar 
os grupos. Considerámos como significatico p<0,05.

Resultados

Tabela 1

Protocolo A (4 

pulsos)

Protocolo B (3 

pulsos)
p

Nº doentes 17 15

Género 5F 12M 3F 12M 0,6911

Média de Idade (anos) 46,94 / -14,19 58,86 / - 9,48 0,4730

Tempo em HD (meses) 56,17 / - 25,89 50,00 / - 21,22 0,3825

Tempo isquémia fria (horas) 14,40 / - 6,29 13,53 / - 3,17 0,2126

Diurese imediata 11 10 1,0000

Diabetes mellitus de novo 5 6 0,7119

Rej. Celular aguda 1 7 0,0133

Rej Celular aguda subclínica 0 4 0,0379

Creat. à data de alta (mg/dl) 1,73 / - 0,60 1,74 / - 0,70 0,8947

Creat. aos 6 meses (mg/dl) 1,59 / - 0,37 1,53 / - 0,36 0,3689
 

Os receptores tratados pelo protocolo A revelaram -se semelhantes 
aos do protocolo B. Não encontrámos diferenças estatisticamente 
significativas em relação ao género, média de idade, tempo prévio 
em diálise. Não encontrámos diferenças entre tempos de isquémia fria 
e diurese imediata. Os dadores apresentavam os mesmos índices de 
cronicidade na biopsia de hora zero. O número de DNPT foi equivalente 
em ambos os grupos. Verificámos uma diferença estatisticamente 
significativa no número de rejeições celulares agudas quer clínicas 
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quer subclínicas. Os doentes do protocolo B, que receberam menos 
um pulso de MP, tiveram maior número de rejeições celulares. Não 
houve rejeições humorais. As creatininas à data de alta e as creatininas 
aos 6 meses (ou última disponível) não foram diferentes entre os dois 
grupos. Conclusão: O protocolo B não permitiu reduzir o número de 
DNPT. A redução da imunossupressão em apenas 1 pulso de metil-
prednisolona, neste grupo de baixo risco imunológico, associou -se a 
um maior número de rejeições celulares agudas clínicas e subclínicas. 
Apesar do maior número de rejeições, não verificámos diferenças na 
função renal precoce. O tratamento das rejeições celulares precoces 
clínicas e subclínicas parece permitir manter a função do enxerto nos 
primeiros 6 meses.

 PO -QU090

RIM DE MIELOMA: UMA CAUSA RARA DE DISFUNÇÃO DO ENXERTO RENAL

Isabel Mesquita (1); Helena Viana (1); Marília Possante (1); Cecília Silva (1); Inês Aires (1); 
Aníbal Ferreira (1); Francisco Remédio (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral – CHLC, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

O rim de mieloma é uma entidade rara entre os transplantados renais. 
Pode constituir doença de novo ou recorrência de patologia de base 
no enxerto renal. Esta patologia manifesta -se normalmente com agra-
vamento da função renal e proteinúria. A identificação precisa da 
etiologia requer a realização de biópsia do enxerto renal e a demons-
tração de cadeias leves monoclonais no rim. Descreve -se um caso 
invulgar de disfunção crónica do enxerto renal devido a nefropatia de 
cilindros em doente sem história de mieloma múltiplo (MM) ou de 
gamapatia monoclonal prévia ao transplante renal (TR). Trata -se de 
uma mulher de 71 anos, HTA, infecção pelo vírus da hepatite C, DRCT 
secundaria a ADPKD, transplantada renal em 1993, após 4 anos e 
meio de hemodialise. Manteve seguimento regular na consulta de TR, 
sob tacrolimus e micofenolato de mofetil, com valor basal de creatinina 
plasmática (Pcreat) de 1,2 -1,4 mg/dl e sob estimulador da EPO. Na 
avaliação ao 19º ano pós -TR, apresentava quadro de astenia, anorexia, 
perda ponderal, aumento da necessidade da eritropoietina e agrava-
mento da função renal (Pcreat 1,9 mg/dl). Analiticamente salientava -se 
pico monoclonal de novo na electroforese das proteínas. Foi pedida 
pesquisa de proteína de Bence Jones, imunofixação sérica e urinária, 
com resultados compatíveis com gamapatia monoclonal IgA lambda. 
Realizou biópsia de enxerto que mostrou nefropatia de cilindros. Foi 
referenciada à Hematologia tendo iniciado quimioterapia (QT) tripla 
com dexametasona, melfalan e bortezomib. Após 5 ciclos de QT 
verificou -se remissão completa do MM IgA lambda e recuperação da 
função renal para o valor basal da doente. Fez -se switch para evero-
limus, com aparecimento de proteinúria significativa (2,5 g/dia) após 
2 meses da sua instituição, conduzindo à sua suspensão e reinício 
de tacrolimus. Actualmente mantém -se em remissão e com função do 
enxerto estável. Com o aumento da sobrevida a longo prazo após TR, 
as complicações neoplásicas e, particularmente, as doenças linfopro-
liferativas pós -transplante (DLPT) são uma realidade cada vez mais 
frequente. O risco de desenvolvimento de MM de novo pós TR é 4,4 
vezes maior do que na população em geral. A terapia de indução, 
imunossupressão em alta dose, idade avançada e infecção pelo VHC 
e Epstein -Barr estão associados ao aumento do risco de DLPT. A 
conversão a mTOR (anti -proliferativos) e consequente diminuição ou 
suspensão de inibidores da calcineurina parece minimizar impacto das 
DLPT.

 PO -QU091

DOENÇA ATEROEMBÓLICA NO ENXERTO RENAL

Isabel Mesquita (1); Helena Viana (1); Cecília Silva (1); Inês Aires (1); Marília Possante (1); 
Aníbal Ferreira (1); Francisco Remédio (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral – CHLC, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A embolização de colesterol renal é uma doença bem definida e descrita 
há já vários anos, contudo constitui uma causa infrequente de disfunção 
do enxerto renal. Nos últimos anos verificou -se um aumento crescente 
nas idades dos dadores e receptores aceites para transplantação renal, 

o que tem contribuído para o aumento da prevalência desta entidade. 
Apresentamos o caso de um doente de 56 anos de idade, com DRCT 
secundária a ADPKD, com antecedentes pessoais de diabetes mellitus 
tipo 2 não insulinotratada e de hipertensão arterial, submetido a 
transplante renal de dador cadáver. Esteve em hemodialise durante 2 
anos e dois meses, com uma sensibilidade contra painel de 0%. O 
dador de 67 anos de idade não apresentava patologia ou factores de 
riscos cardiovasculares (CV). A imunossupressão (ISS) de indução foi 
feita com basiliximab e metilprednisolona. A cirurgia decorreu sem 
intercorrências, com diurese imediata e a biópsia das 0h, realizada 
após a anastomose arterial, não mostrou alterações. Para ISS de 
manutenção foi utilizado tacrolimus (0.15 mg/kg/dia), micofenolato de 
mofetil (1000 mg 12/12 horas) e prednisolona (20 mg/dia). Verificou -se 
função tardia do enxerto, com creatinina plasmática (Pcreat) de 7,4 
mg/dl ao 7º dia, e o doppler do enxerto revelou nas artérias renais e 
interlobulares redução do fluxo sistólico e índices de resistência ele-
vados. Iniciou heparina de baixo peso molecular. Não se detectaram 
anticorpos específicos contra dador (DSA) e o crossmatch permaneceu 
negativo às 0 e 48h. Realizou biópsia do enxerto ao 10º dia que revelou 
êmbolo de colesterol com rejeição aguda mediada por células T Banff 
IIA sobreposta. Iniciou timoglobulina (dose 1.5 mg/Kg/dia) que cumpriu 
durante 5 dias. Verificou -se diurese crescente com descida lenta da 
creatinina. Ao 31º dia repetiu a biópsia que revelou espessamento da 
íntima das artérias de médio calibre, atrofia tubular e fibrose intersticial 
– FIAT grau I, e o doppler do enxerto que mostrou ausência de perfusão 
do polo inferior, confirmado posteriormente por cintigrafia com DMSA. 
Manteve descida lenta da Pcreat apresentando à data de alta 3,1 mg/
dL. Actualmente encontra -se em seguimento na consulta e a Pcreat 
atingiu um nadir de 2,2 mg/dL. Admite -se provável origem do êmbolo 
de colesterol no receptor, sugerida pelas suas comorbilidades cardio-
vasculares, e pela ausência de alterações sugestivas de doença vascular 
crónica nas biópsias do dador e do par do rim, também transplantado 
na nossa unidade. A doença renal ateroembólica pode levar à perda 
do enxerto renal e deve ser considerada nos doentes com disfunção 
do enxerto. Com base nos casos reportados, a embolização de colesterol 
com origem provável no dador parece relacionar -se com pior sobrevida 
do enxerto comparativamente aos com origem no receptor, de prog-
nóstico mais favorável.

 PO -QU092

ENDOCARDITE INFECIOSA EM TRANSPLANTADOS RENAIS: EXPERIÊNCIA 

DE UM CENTRO

Luciano Pereira (1); Sofia Marques (1); Ana Nunes (1); Manuela Bustorff (1); Manuel 
Pestana (1);

(1)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Centro Hospitalar de São João, 
Nefrologia, Porto, Portugal;

A infeção é a 2° Causa mais frequente de morte com enxerto funcionante 
entre os transplantados renais. Nestes doentes, a endocardite infeciosa 
(EI) é uma entidade raramente descrita e as suas características clínicas 
continuam por definir. Realizamos um estudo observacional retrospectivo, 
com o objectivo de identificar características clínicas e mortalidade dos 
transplantados renais admitidos na nossa unidade, entre 1992 -2012, em 
que foi feito o diagnóstico de EI. Foram aplicados os critérios de Duke 
para o diagnóstico e foi avaliada a evolução dos doentes por um período 
de 2 anos. A tabela 1 contém os principais resultados obtidos nos 7 
episódios ocorridos em 6 doentes. Todos os episódios ocorreram em 
transplantes de dador cadáver e o esquema de imunosupressão mais 
frequente incluía Prednisolona, Ciclosporina e Micofenolato de Mofetil. 
Nenhum doente tinha história de rejeição ou procedimento médico prévio 
com risco de bacteriémia. Três doentes apresentavam patologia cardíaca 
valvular. Foi identificada uma recorrência 17 meses após o episódio inicial. 
A proporção de doentes com febre à apresentação foi maior na nossa 
série do que a descrita em trabalhos prévios. Ao contrário de séries 
publicadas anteriormente, não identificámos nenhum caso de endocardite 
fúngica. Nenhum microorganismo se destacou como mais frequente. De 
salientar que não identificámos agente etiológico em 42.8% dos episódios. 
A mortalidade aos 30 dias (14.3%) e 2 anos (28.6%) foi inferior ao descrito 
na literatura. Dada a raridade de casos descritos de EI nos transplantados 
renais, é necessário um estudo multicêntrico, prospectivo, envolvendo um 
maior número de doentes, para esclarecimento acerca das características 
clínicas e mortalidade desta patologia.

Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   44Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   44 24/03/2014   15:47:1124/03/2014   15:47:11



Port J Nephrol Hypert 2014; 28(Suppl. 1): 3-71    45

28th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

 PO -QU093

PERFIL METABÓLICO E RISCO CARDIOVASCULAR NUMA POPULAÇÃO DE 

DOENTES TRANSPLANTADOS RENAIS

Miguel Gonçalves (1); Pedro Vieira (1); Luís Resende (1); José Durães (1); Nuno Rosa (1); 
José Alves Teixeira (1); Gil Silva (1);

(1) Hospital Dr. Nélio Mendonça, Nefrologia, Funchal, Portugal;

Introdução: A doença cardiovascular é a principal causa de morbi -mortalidade 
no período pós -transplante renal. O transplante renal, comparado com a 
diálise, promove a diminuição do risco cardiovascular. No entanto, os doentes 
continuam a apresentar um risco superior ao da população em geral. Objec-

tivos: Caracterizar os factores de risco cardiovasculares numa população de 
doentes transplantados renais. Calcular a probabilidade de evento cardíaco 
major (ECM) e de morte a 7 anos. Determinar os principais factores de risco 
cardiovascular associados a maior probabilidade de ECM e de morte a 7 anos. 
Material e métodos: Entre Novembro/2013 e Janeiro/2014, foi efectuada uma 
análise retrospectiva dos registos clínicos de 121 doentes seguidos na consulta 
de pós -transplante renal, com enxerto funcionante e função renal estável, 
com > 6 meses de transplante. Identificaram -se os principais factores de risco 
cardiovascular: hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença coronária, hábitos 
tabágicos, indice de massa corporal, perfil lipídico. Calculou -se a probabilidade 
de ECM a 7 anos e da probabilidade de morte a 7 anos, utilizando a Cardio-
vascular Risk Calculator for Renal Transplant Recipients. Resultados: Foram 
estudados 121 doentes (59.5% do sexo masculino; idade média de 49.6±13.8 
anos; tempo em dialise pré -transplante 50.2±42.0 meses; tempo de transplante 
105±73.5 meses; TFGe de 52.0 ± 15.2 mL/min/1.73m2). Na população estudada, 
86.8% dos doentes eram hipertensos, 19.8% diabéticos, 5.7% tinham doença 
coronária documentada, 24,8% apresentavam hábitos tabágicos prévios ou 
actuais, 62% dos doentes tinham excesso de peso ou obesidade (IMC médio 
26.2±4.0 Kg/m2), 57% dos doentes apresentavam hipercolestrolémia e 34.7% 
hipertrigliceridémia. Na avaliação do risco cardiovascular, a predição do risco 
de ECM a 7 anos foi <10% em 68.6% dos doentes, 10 -20% em 18.2% dos 
doentes e >20% em 13.2% dos doentes. A predição do risco de morte a 7 

anos foi <10% em 53.7% dos doentes, 10 -20% em 20.7% dos doentes e >20% 
em 25.6% dos doentes. Na análise estatística univariada verificamos que a 
probabilidade de ECM a 7 anos >10% apresenta uma relação estatisticamente 
significativa com a idade avançada (p=0.000), elevação da tensão arterial 
sistólica (p=0.01), sexo masculino (p=0.005), diabetes mellitus (p=0.000) e 
hábitos tabágicos (p=0.001). A probabilidade de morte a 7 anos >10% apresenta 
uma relação estatisticamente significativa com a idade (p=0.000), tensão 
arterial sistólica (p=0.001), nº de hipotensores (p=0.041), hipercolesterolémia 
(p=0.002), diabetes mellitus (p=0.011) e tabagismo (p=0.00). Na análise 
multivariada verificámos uma associação independente de ECM a 7 anos >10% 
com o sexo masculino (p=0.032), idade superior a 55 anos (p=0.001), diabetes 
mellitus (p=0.000) e tabagismo (p=0.005). Verificámos também uma associação 
independente de morte a 7 anos >10% com a idade superior a 55 anos 
(p=0.000) e tabagismo (p=0.004). Conclusão: Com este trabalho verificámos 
uma elevada prevalência de factores de risco cardiovascular numa população 
de doentes transplantados renais, que condicionam uma elevada probabilidade 
de eventos cardíacos major e morte nestes doentes. O conhecimento destes 
factores poderá resultar na instituição de estratégias que permitam reduzir o 
risco cardiovascular e aumentar a sobrevida dos transplantados renais.

 PO -QU094

RECORRÊNCIA DE GESF NO TRANSPLANTE RENAL: UM ESPECTRO 

DE GRAVIDADE

Tânia Santos (1); Luís Rodrigues (1); Lídia Santos (1); Catarina Romãozinho (1); Rui Alves (1); 
Susana Sampaio (3); Fernando Macário (1); Mário Campos (1); Alfredo Mota (2);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Urologia e Transplantação Renal, 

Coimbra, Portugal;
(3) Centro Hospitalar São João, Nefrologia, Porto, Portugal;

A glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) traduz um padrão histo-
lógico de lesão renal decorrente de múltiplas etiologias, incluindo toxinas 

Tabela 1
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e infecções. Na GESF primária a causa não está esclarecida, embora 
pareça associar -se à existência de um factor circulante, o qual é também 
responsável pela recorrência desta entidade no rim transplantado. 
Apresentam -se 2 casos clínicos de recorrência de GESF no transplante 
com desfechos distintos. Caso 1 - Homem de 45 anos, caucasiano, com 
GESF primária diagnosticada em 2000, no contexto de síndrome nefrótico 
(SN), sem resposta aos imunossupressores, e com evolução para Doença 
Renal Crónica (DRC) estadio 5, em hemodiálise (HD) desde 2006. Em 
Dez/2011 foi submetido a transplante renal de dador cadáver com diurese 
imediata. Imunossupressão (IMS) com Timoglobulina, Tacrolímus LP (TAC), 
Micofenolato Mofetil (MMF) e Corticóide (PDN). Ao 6º dia, por manter 
retenção azotada elevada, com proteinúria nefrótica (9g/24h) e albumi-
némia de 3,0 g/dL, com anticorpos anti -HLA anti -dador negativos, foi 
submetido a biópsia que revelou enxerto renal histologicamente normal. 
Iniciou plasmaferese (PF) bissemanal, cumprindo um total de 21 sessões, 
no entanto, com intercorrências infecciosas, nomeadamente Pielonefrites 
agudas (PNA) do enxerto, Aspergilose pulmonar e Pneumonia nosocomial 
porPseudomonas aeruginosa. Em Abr/2012 foi transferido para o Hospital 
S. João – Porto, com creatinina sérica (SCr) 1,9mg/dL e proteinúria 2,8g/24h. 
Manteve PNA’s de repetição e manifestou episódio de Rejeição aguda 
do enxerto grau IA, tratado favoravelmente com pulsos de corticóide. 
Actualmente, com SCr 1,6 -2,0mg/dL e proteinúria 540mg/24h. Caso 2 – 
Homem de 26 anos, caucasiano, com o diagnóstico de GESF primária 
desde 1990 (aos 3 anos), com SN refractário aos imunossupressores. 
Verificada progressão para DRC estadio 5 com início de HD em Jul/2009 
e transferido para diálise peritoneal em Set/2009. Submetido a transplante 
renal de dador cadáver em Out/2013 com diurese imediata. IMS com 
Basiliximab, TAC, MMF e PDN. Desenvolveu SN nas primeiras 48h pós-
-transplante, com proteinúria 21g (amostra ocasional) e hipoalbuminémia 
1,7g/dL. Iniciou PF trissemanal, embora com sucessivas interrupções por 
recorrentes bacteriémias e urossépsis por Klebsiella pneumoniae, com 
múltiplos internamentos e ciclos de antibioterapia, motivando a suspensão 
definitiva da PF. Actualmente, e após conversão a ciclosporina, mantém 
SN grave e incontrolável medicamente, com proteinúria 13,4g, proteínas 
totais/albumina séricas 3,2/1,5g/dL e SCr 0,78mg/dL. Sem eventos trom-
bóticos. Internado há 30 dias com infecções sucessivas, mais recentemente 
bacteriémia por Acinetobacter baumannii multirresistente. Pondera -se 
transplantectomia. Conclusão: A GESF primária pode manifestar -se ime-
diatamente após transplante, com um espectro clínico a variar desde 
uma proteinúria nefrótica a um SN, controlável ou não com terapêutica 
médica e PF. Em último caso e não raramente, a transplantectomia pode 
constituir -se como life -saving atendendo ao elevado risco infeccioso 
destes doentes.

 PO -QU095

OCLUSÃO AGUDA DA ARTÉRIA ILÍACA PRIMITIVA COM DISFUNÇÃO 

DO ENXERTO – UM CASO CLÍNICO

Tiago Pereira (1); Rita Birne (1); Pedro Sousa (2); Rui Teles (2); João Torres (1); Patrícia 
Matias (1); Cristina Jorge (1); André Weigert (1); Teresa Adragão (1); Margarida Bruges (1); 
Domingos Machado (1);

(1) CHLO – Hospital Santa Cruz, Serviço de Nefrologia, Carnaxide, Portugal;
(2) CHLO – Hospital Santa Cruz, Serviço de Cardiologia, Carnaxide, Portugal;

Introdução: A transplantação renal (TxR) pode evoluir com complicações 
vasculares, desde o período imediato pós -transplante até fases mais 
tardias. A sua apresentação clínica é variável consoante a natureza, 
localização e progressão das lesões, constituindo a hipertensão arterial 
(HTA) e a disfunção renal os achados mais típicos. A terapêutica é 
instituida tendo em conta o tipo de lesão, desde o tratamento médico 
até a revascularização cirúrgica ou através de angioplastia. Caso Clínico: 

Uma doente de 64 anos, melanodérmica, com nefropatia a analgésicos 
em programa regular de Hemodiálise (HD) desde 1996 até 2005, altura 
em que, com 58 anos, é sujeita a TxR, no qual se documentou placa 
calcificada importante ao nível da artéria ilíaca externa. Apresentava, 
ainda, história de neoplasia uterina submetida a cirurgia e radioterapia 
(com colite rádica subsequente), tabagismo e hipertensão arterial (HTA) 
previamente à TxR. A última manteve -se após o TxR, controlada farma-
cologicamente. Sob ciclosporina, micofenolato de mofetil e prednisolona, 
manteve função depurativa razoável (creatinina 1.5 mg/dL aos 8 anos 
pós -TxR). Releva -se HTA de difícil controlo desde 2012, com necessidade 
de antihipertensores de 5 classes farmacológicas, sem significativa 
degradação da função renal, inclusive sob IECA e diuréticos. Em Maio 

de 2013, em contexto de pielonefrite do enxerto, foi realizado ecodoppler 
que revelou índice de resistividade (IR) ligeiramente reduzido (0,5), sem 
repercussão na função depurativa renal. Cerca de 1 semana depois, a 
doente desenvolveu quadro de edema agudo pulmonar em contexto 
hipertensivo e lesão renal aguda (LRA) que rapidamente evoluiu para 
oligúria e necessidade de HD. A reavaliação por ecodoppler revelava 
uma reduzida vascularização renal, com suspeita de lesão da artéria 
ilíaca primitiva (AIP). O renograma e angiografia confirmaram a oclusão 
da AIP do lado do enxerto, com anastomose arterial permeável. O quadro 
evoluiu sem isquémia sintomática do membro inferior ipsilateral. A 
doente foi submetida a angioplastia da lesão e colocação de stent, com 
rápida resposta clínico -laboratorial. Com cerca de 6 meses após evento, 
a doente manteve -se sob antiagregação plaquetária, verificando -se nor-
malização da função renal e melhoria da hipertensão arterial. Discussão: 

Este caso clínico ilustra uma complicação vascular pouco comum, a 
oclusão da AIP (ao invés do mais frequente envolvimento da artéria 
renal), com uma provável evolução crónica e rápida agudização. A doente 
apresentava factores de risco ateroscleróticos, bem como calcificação 
arterial ilíaca, o que atestava o elevado risco de doença vascular. Neste 
contexto, o agravamento progressivo da HTA e a redução do IR indicia-
riam a progressão de estenose arterial a montante, contudo sem disfunção 
renal até uma fase tardia ou sinais de isquémia do membro inferior 
ipsilateral. Os autores reforçam a vantagem de incluir o estudo da árvore 
ilíaca quando se suspeita e se pretende caracterizar uma provável doença 
renovascular, mesmo se disfunção renal ou envolvimento dos membros 
inferiores ausentes.

 PO -QU096

DENSITOMETRIA ÓSSEA POR QTC E DXA APÓS TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Tiago Pereira (1); Cristina Jorge (1); Teresa Adragão (1); Catarina Vasconcelos (2); Rita 
Birne (1); Patrícia Matias (1); Cristina Jorge (1); André Weigert (1); Margarida Bruges (1); 
Francelina Fernandes (2); Domingos Machado (2);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital Santa Cruz, Serviço de Nefrologia, 
Carnaxide, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital Egas Moniz, Imagiologia, Lisboa, 
Portugal;

A utilidade da avaliação da densidade mineral óssea (DMO) após trans-
plantação renal (TR) não está claramente definida. A DMO foi avaliada 
por dois métodos: Quantitative Computed Tomography (QCT) que avalia 
a DMO por volume (vDMO) e dual energy X -ray absorptiometry (DXA) 
que avalia por área (aDMO). Estudámos 30 doentes submetidos a TR 
(47% do sexo masculino; 7% diabéticos) com idade média 51±12 anos, 
com 60±35 meses em diálise (11 -139) e 43±47 meses em TR (2 -191) e 
com antecedentes de fratura óssea em 5 doentes. A DMO foi avaliada 
nos primeiros meses pós TR (n=12) e em 18 doentes medicados com 
cinacalcet. A QCT avaliou a coluna lombar (CL)e a DXA avaliou a CL, o 
colo do fémur (CF) e o fémur total (Ftt). O objectivo principal foi o de 
analisar a concordância das classes de diagnóstico (normal, osteopénia 
e osteoporose) com estas duas técnicas e entre os diferentes locais. A 
vDMO e a aDMO nos diferentes locais não variaram com o género, com 
a idade, com fracturas prévias, com tempo prévio em diálise ou tempo 
de TR. O índice de massa corporal correlacionou -se diretamente com a 
DXA avaliada na CL (p=0.045), CF (p=0.003) e Ftt (p=0.003). Não 
encontrámos diferenças entre as classes de diagnóstico e dados labo-
ratoriais (hemoglobina, glicose,creatinina sérica, débito de filtrado glo-
merular estimado,albumina, cálcio, fósforo, magnésio, PTHi, fosfatase 
alcalina, 25 -hidroxi -vitamina D, relação proteinas/creatinina urinária, e 
fracção de excreção urinária do fósforo). A osteoporose foi diagnosticada 
em 10%, 30%, 17% e 13% e a DMO normal foi diagnosticada em 10%, 
8%, 10%, e 21% respetivamente por QCTCL, DXACL, DXACF e DXA Ftt. 
A correlação dos resultados obtidos pelos dois métodos nos diferentes 
locais variou entre r2=0.259, p=0.004 e r2=0.775, p<0.001. A concor-
dância do diagnóstico avaliada pelo coeficiente Kappa foi: QCTCL/DXA-
CL=0.369; QCTCL/DXACF=0.276; QCTCL/DXAFtt=0.369; DXACF/
DXAFtt=0.780; DXACL/DXACF=0.277; DXACL/DXAFtt=0.277. A percentagem 
de diagnósticos coincidentes foi: entre a QCTCL/DXACL=40%, QCTCL/
DXACF=57%; QCTCL/DXAFtt=63%; DXACF/DXAFtt=87%; DXACL/DXA-
CF=27%; DXACL/DXAFtt=30%. Em conclusão, encontrámos resultados 
contraditórios na utilização destas duas técnicas. É necessário aumentar 
a amostra de doentes avaliados e comparar estes resultados com dados 
de biópsias ósseas.
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TRANSPLANTAÇÃO RENAL, O QUE MAIS IMPORTA?

Maria Guedes Marques (1); Lídia Santos (2); Catarina Romãozinho (2); Fernando Macário (2); 
Rui Alves (2); Alfredo Mota (2);

(1) CHUC – Hospital dos Covões, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2)  CHUC – Hospitais Universidade de Coimbra, Unidade de Transplantação Renal, 

Coimbra, Portugal;

Introdução: Factores relacionados com o receptor, dador e transplante 
têm sido caracterizados, embora a sua importância na sobrevida do 
enxerto não é consensual. Neste estudo foi avaliado o impacto de 
múltiplos (49) factores na sobrevida do enxerto renal a curto e médio 
prazo. Material e métodos: Estudo transversal de doentes transplan-
tados de 1 Janeiro a 30 Junho de 2013. Utilizado SPSS 20.0. Análise 
descritiva, bivariada com teste Mann -Whitney e multivariada com 
regressão linear múltipla. Rejeitada hipótese nula de igualdade se 
p -value<0,05. Resultados: Transplantados 64 doentes, 60,9% sexo 
masculino; 95,3% caucasianos; idade 47±11,3 anos; IMC 25,5±3,5 kg 
/m2; tempo de diálise 47±25 meses; 85% provenientes de programa 

HD e 14% de diálise peritoneal (DP); 20,3% realizaram sessão de HD 
prévia à cirurgia. Analiticamente, albuminémia à entrada 4,09±0,39 g/
dl e saída 3,34±0,43 g/dl; hemoglobina (Hb) à entrada 12,4±1,6 g/dl 
e saída 10,1±1,1; creatininémia à data alta 1,74±1,40, 1º mês 1,62±1,35; 
3º mês 1,33±0,41 e 6º mês 1,40±0,51 mg/dl. Dador com idade 48,6±13,7 
anos; peso 71,1±14,0 Kg; creatininémia 0,85±0,30 mg/dl; principal 
causa de morte AVC hemorrágico (43,1%). Relativamente ao transplante, 
9,4% de dador vivo; tempo isquémia fria 17±7h; tempo cirúrgico 
107±187 min; imunossupressão com Basiliximabe 76,6%, Ácido Mico-
fenólico 71,9% e Tacrolimus 73,4%. No pós -operatório, PVC 12,5±4,3 
mmHg; TAS 123±16 mmHg; TAD 73±15 mmHg e pressão de pulso 50±11 
mmHg. Ausência de complicações em 59,4% e tempo de internamento 
16±13 dias. Na análise multivariada, mais de 65% da variação da 
creatinina à data de alta, bem como 87,6% da creatinina ao 6º mês 
de follow up, são explicadas pelo conjunto de factores avaliados. A 
presença de complicações; raça do receptor; etiologia da DRC; tipo 
de TSFR anterior; causa de morte do dador; TAS, TAD; início de diurese; 
duração da cirurgia; creatininémia e albuminémia à entrada; hemo-
globina à entrada e saída e realização de HD prévia, influenciaram, 
de forma significativa, a função renal a curto prazo (p -value <0,05). O 
género do receptor; a idade do receptor e dador, bem como a diferença 
entre elas e a albuminémia à entrada explicaram de forma significativa 

Tabela 1
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a função renal a médio prazo (tabela 1). Na análise bivariada, após 
divisão em dois grupos, o excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e a 
superioridade de peso do receptor > dador associaram -se negativamente 
à sobrevida do enxerto. Conclusões: Após a ponderação dos restantes 
factores, o efeito preditivo de pior função renal, da hipoalbuminémia 
e anemia, pode reforçar a evidência de que a desnutrição, inflamação 
e risco cardiovascular têm um impacto negativo na sobrevida do 
enxerto. Neste sentido, poderá ser importante optimizar o status 
nutricional e individualizar valores alvo Hb nos candidatos. A realização 
de HD imediatamente antes do transplante influenciou negativamente 
o outcome a curto prazo, desencorajando -se esta atitude, excepto se 
estritamente necessário. A influência negativa do peso receptor > dador 
pode levar à maior ponderação deste factor no futuro. No período 
peri -operatório parece ser importante manter um estado de híper-
-hidratação com elevação sustentada dos parâmetros hemodinâmicos 
para optimizar a perfusão renal. Em concordância com estes dados, 
os doentes em DP apresentaram melhor função renal (provável relação 
com estado basal de ligeira hipervolémia). A minimização de compli-
cações e do grau de anemia devem ser tidos em conta pelo Nefrologista 
durante a hospitalização.

 PO -QU098

DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA PÓS -TRANSPLANTE RENAL – EXPERIÊNCIA 

DE UM CENTRO

Hugo Ferreira (1); Manuela Bustorff (1); Inês Ferreira (1); Susana Sampaio (1); Isabel 
Salomé (1); Joana Santos (1); Juliana Bastos (2); Rui Bergantim (2); Fernando Príncipe (2); 
Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) Centro Hospitalar de São João, Serviço de Hematologia Clínica, Porto, Portugal;

Introdução: A doença linfoproliferativa pós -transplante (PTLD) é a 
segunda neoplasia mais frequente após o transplante renal (TR) no 
adulto. Esta doença acarreta grande morbi -mortalidade pelo que um 
reconhecimento precoce e tratamento adequado são essenciais. Méto-

dos: Os autores apresentam um estudo retrospetivo de 8 doentes 
adultos transplantados renais com PTLD, diagnosticada no nosso 
Centro no período de 2001 a 2014. Resultados: Seis dos 8 doentes 
eram homens. A idade mediana ao diagnóstico foi de 43 anos (30 a 
64 anos) e a mediana de tempo de diagnóstico após o transplante 
foi de 88 meses (3 a 155 meses). Apenas num doente o diagnóstico 
de PTLD foi no primeiro ano pós -transplante. Três doentes fizeram 
ATG/OKT3 como terapêutica de indução ou tratamento de rejeição 
aguda passada e todos faziam inibidores da calcineurina (CNI) à data 
de diagnóstico. Os tipos de PTLD identificados foram 5 do tipo mono-
mórfico (um linfoma de Burkitt e 4 linfomas difusos de grandes células 
B), 1 do tipo polimórfico e 2 PTLD tipo linfoma de Hodgkin. A forma 
de apresentação mais frequente foi febre. Entre os 5 doentes em que 
foi pesquisado o vírus Epstein -Barr nas células neoplásicas 4 foram 
positivos. Relativamente ao tratamento um doente foi submetido a 
nefrectomia por PTLD localizada no aloenxerto, o doente com linfoma 
de Burkitt não foi candidato a tratamento curativo, um doente foi 
tratado apenas com redução de imunossupressão (RI) e 5 doentes 
foram tratados com RI e quimioterapia com associação de rituximab 
em 3 doentes. A RI incluiu a conversão dos CNI para inibidores da 
mTOR (imTOR) quando estes surgiram, o que foi feito em 4 doentes. 
O tempo de seguimento máximo foi de 6,7 anos. A mortalidade foi 
de 50% e ocorreu a uma mediana de 3,5 meses (0 a 6 meses) após 
o diagnóstico de PTLD com 2 dos 4 doentes a morrerem com rim 
funcionante. No final do estudo metade dos doentes encontravam -se 
vivos com um período de seguimento mediano, neste grupo, de 51,5 
meses (20 a 80 meses). Todos os doentes do grupo em remissão 
fizeram conversão de CNI para imTOR, em nenhum houve perda de 
TR mas verificou -se deterioração da função renal após o diagnóstico 
de PTLD em 1 doente. Conclusão: Apesar do número reduzido de 
doentes os nossos resultados confirmam a elevada mortalidade bem 
como o impacto das PTLD na sobrevida do aloenxerto. A manifestação 
mais comum foi febre; o tipo de PTLD mais encontrado foi a do tipo 
monomórfica de células B e dentro deste o linfoma difuso de grandes 
grandes células B, resultados em linha com o descrito na literatura. 
Apesar de a RI ser a terapêutica de primeira linha está por definir a 
melhor estratégia de RI. Os nossos resultados sugerem para um efeito 
benéfico da conversão dos CNI para imTOR.

 PO -QU099

XANTÓPSIA TRATADA COM TIAMINA EM TRANSPLANTADO RENAL 

COM DIARREIA

Sofia Marques (1); Manuela Bustorff (1); Inês Ferreira (1); Joana Santos (1); Manuel 
Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar São João EPE, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Descreve -se o caso de um doente de 48 anos, com doença renal de 
etiologia indeterminada, transplantado renal há 1 ano, internado por 
diarreia profusa com 1 mês de evolução, associada a perda ponderal, 
diminuição do débito urinário e queixas de xantopsia (visão amarela) 
na última semana. Na avaliação analítica, apresentava agravamento da 
função renal com aumento da creatinina sérica de 2,5 mg/dL para 3,4 
mg/dL, sem subida de parâmetros inflamatórios. Foi reduzida a dose de 
micofenolato de mofetil e iniciou -se suplementação com tiamina 100mg 
por via oral e, após 5 dias, as queixas de xantopsia desapareceram. 
Foram também realizados doseamentos de ácido fólico e vitamina B12, 
cujos níveis se encontravam baixos e para os quais se iniciou, poste-
riormente, correção. No estudo etiológico da diarreia, realizaram -se 
endoscopias alta e baixa e foi encontrada uma lesão vegetante polipóide 
no cólon sigmóide, biopsada 2 vezes e submetida a exérese parcial, 
apenas com sinais inflamatórios. Os exames microbiológicos de fezes e 
a pesquisa, na biópsia, de Citomegalovírus e Mycobacterium tuberculosis 
foram negativos. Assumiu -se uma colite segmentar pseudopolipóide 
inespecífica. A diarreia desapareceu espontaneamente, no terceiro dia 
de internamento e, 3 meses após a alta, o doente mantém -se assinto-
mático. A deficiência de tiamina, frequente em estados de má absorção, 
está associada a xantopsia. A suspeita, neste caso, levou ao tratamento 
empírico com tiamina com resolução do quadro. Não se pôde, contudo, 
estabelecer relação de causalidade inequívoca por falta de doseamento 
da vitamina prévio à suplementação.

 PO -SE100

CRITERIA ASSOCIATED WITH INDICATION FOR THERAPEUTIC 

ENDOVASCULAR INTERVENTION IN ARTERIOVENOUS GRAFTS

Marta Neves (1); Pedro Maia (1); Telmo Carvalho (2); Fernando Neves (2); Pedro Ponce (2);

(1)  NephroCare Coimbra, Centro de Acessos Vasculares de Coimbra, Coimbra, 
Portugal;

(2) NephroCare Lumiar, Centro de Acessos Vasculares de Lisboa, Lisboa, Portugal;

Introduction: The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (1) has issued guidelines clearly stating that arteriovenous 
fistulas and arteriovenous grafts (AVG) should be submitted to routine 
surveillance and monitoring, in conjunction with preemptive correction 
of suspected stenoses. The aim of this study was to define which pre-
-determined referral criteria within a vascular access surveillance and 
monitoring program were associated with a formal indication for thera-
peutic endovascular (TE) intervention in AVG. Subjects and methods: 
Retrospective study at two vascular centers, considering all 1265 proce-
dures undertaken between 1 November 2012 and 30 November 2013. All 
AVGs referred for angiography were enrolled (n=648). The population 
was divided into two groups regarding the absence (group 1; n=18) or 
presence (group 2; n=630) of a significant lesion on the angiogram, 
contemplating a formal indication for TE intervention. Results: The most 
frequent reasons for referral were: confirmed intra -access blood flow rate 
(Qa) reduction (52.6%); and thrombosis of the AVG (29.6%). On univariate 
analysis, those AVGs referred for thrombosis had a statistically significant 
association with the presence of a significant lesion on the angiogram 
(p<0.049). A multivariate analysis revealed that none of the studied fac-
tors were independently associated with the presence of a significant 
lesion on the angiogram and consequent need for TE intervention. Con-

clusion: The lack of factors independently associated with the presence 
of a significant stenosis requiring TE is probably due to the disparity 
between the number of cases in group 1 and group 2, possibly attesting 
to the diagnostic accuracy of implemented objective pre -angiography 
surveillance and monitoring strategies.

(1) KDOQI. Clinical practice guidelines for vascular access. Am J Kidney Dis 2006; 48: 
S176 -S247.
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 PO -SE101

O FÓSFORO COMO FACTOR DETERMINANTE DA MORTALIDADE RENAL NA 

CONSULTA DE BAIXO CLEARANCE

Ana Pimentel (1); Iryna Lazenko (1); Teresa Jerónimo (1); André Fragoso (1); Ana Cabrita (1); 
Ana Silva (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Unidade de Faro - Nefrologia, Faro, Portugal;

Introdução: A doença renal crónica no estádio V caracteriza -se pelo 
agravamento das consequências sistémicas da uremia, nomeadamente 
no que se refere à anemia e ao metabolismo mineral. Nos doentes 
em pré -diálise torna -se importante prever quais os factores mais 
preditivos para o início da terapêutica dialítica. O objectivo do nosso 
estudo foi avaliar o papel do fósforo como factor determinante da 
mortalidade renal dos doentes seguidos na Consulta de Baixo Clea-
rance. Material e Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo em 
349 doentes seguidos em consulta de nefrologia de baixo clearance 
entre 2007 e 2012. Foram colhidos dados demográficos, parâmetros 
analíticos (hemoglobina, colesterol total, albumina), a função renal 
(MDRD), parâmetros referentes ao metabolismo mineral (fósforo, PTH) 
dose média de análogos da vitamina D, quelante de fósforo, estimu-
ladores da eritropoiese assim como foi avaliada a mortalidade renal. 
Na análise estatística foi usada estatística descritiva e a regressão de 
Cox. Resultados: Foram avaliados 349 doentes, 158 homens e 191 
mulheres com idade média de 74,65 anos e com filtrado glomerular 
médio estimado de 19,9mL/min. Na regressão de Cox fez -se um ajus-
tamento para o género, valores de fósforo, função renal e hemoglobina. 
Constatou -se que iniciaram mais precocemente técnica de substituição 
renal os doentes do sexo feminino (HR= 2,020, 95% CI 1,136 -3,591, 
p=0,017) os doente com valores mais altos de fósforo (HR=2,418, 
95% CI 1,565 -3,737, p=0,0001), valores mais baixos de função renal 
(HR= 0,886, 95% CI 0,834 -0,941, p=0,0001) e aqueles com hemoglobina 
mais baixa (HR=0,76, 95% CI 0,584 -0,988, p=0,04). Após a aplicação 
de curva de Receiver Operator (ROC), verificou -se que a hiperfosfatémia 
é a variável com maior sensibilidade e especificidade para a morta-
lidade renal nesta população, com uma área sob a curva de 0.685 
com p=0,001. Conclusão: No nosso estudo em doentes seguidos na 
consulta de baixo clearance, a hiperfosfatémia é um factor determinante 
de mortalidade renal. Foram ainda factores preditivos de entrada em 
hemodiálise o sexo feminino, a pior função renal e o valor de hemo-
globina mais baixo.

 PO -SE102

TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (TIH) EM HEMODIÁLISE: 

EXPERIÊNCIA DE 3 CASOS E ALTERNATIVAS DE ANTICOAGULAÇÃO

Telma Santos (1); Luís Rodrigues (1); Tânia Santos (1); Andreia Borges (1); Luís Escada (1); 
Helena Sá (1); Mário Campos (1);

(1) HUC – CHUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

A trombocitopenia é um efeito lateral conhecido do tratamento com 
várias heparinas. A TIH tipo 2 caracteriza -se por formação de anticorpos 
anti “complexo Factor plaquetar PF4 – Heparina” que podem desen-
cadear, paradoxalmente, trombose venosa e arterial. O tratamento 
passa pela substituição precoce da heparina por fármacos alternativos. 
Apresentamos os casos clínicos de 3 doentes incidentes em diálise. 
H, 70 anos com DRC estadio 5 e FA crónica controlada, hipocoagulado 
com varfarina que iniciou HD através de CVC provisório em regime 
diário, com heparinização do circuito extra -corporal com HBPM. Ao 7º 
dia, imediatamente após o início de HD, apresentou hipotensão, taqui-
cardia e dispneia. Verificou -se coagulação do circuito, com interrupção 
da sessão e alívio sintomático. Na sessão seguinte registou -se novo 
episódio e descida da contagem plaquetar de 132 para 49x10^9. 
Detectaram -se anticorpos anti -PF4 (20U/mL; normal < 1). Suspendeu 
HBPM e iniciou perfusão contínua de argatroban a 2mg/Kg/min. Após 
melhoria (lenta) da contagem plaquetar hipocoagulou -se com varfarina. 
Teve alta no 35º dia de internamento, integrado em programa de HD, 
sem anticoagulação intradialítica e realizando lock do catéter com 
citrato sódico. M, 79 anos admitida por anúria há 24h e dor abdominal 
difusa. Apresentava retenção azotada significativa com tempo de evo-
lução desconhecido e discreta citólise hepática. Ecografia: rins 

normodimensionados, o esquerdo de contorno lobulado com atrofia 
parenquimatosa difusa e reduzida diferenciação; o doppler mostrou 
pobreza vascular intra -renal. Apresentava também FA com resposta 
rápida, previamente desconhecida. Foi medicada com HBPM e amio-
darona, com controlo de frequência. Iniciou HD através de CVC. Realizou 
angioTC toracoabdominal que mostrou trombo intra -auricular de 2cm 
com embolização sistémica (renal, mesentérica e celíaca), sem indicação 
cirúrgica. A partir do 15º dia de internamento verificou -se trombocito-
penia (199 -67 -82 -24x10^9)com anticorpos anti -PF4 positivos. Foi sus-
pensa HBPM e introduziu -se argatroban e posteriormente varfarina, 
com evolução favorável. M, 60 anos, em programa regular de HD 
através de CVC tunelizado femoral direito desde há 10 dias, foi admitida 
no SU por trombose venosa femoropoplítea direita extensa. Apresentava 
12x10^9 plaquetas. Foi internada pela Cirurgia Vascular e medicada 
com HNF em alta dose. O CVC femoral foi retirado. Verificou -se agra-
vamento da TVP com flegmasia. Houve trombose intra -luminal sucessiva 
de vários acessos vasculares de diálise, com necessidade de substi-
tuição. Os anticorpos anti -PF4 foram positivos. Ao 8º dia de interna-
mento suspendeu HNF e iniciou fondaparinux. Verificou -se subida 
progressiva das plaquetas, mas no 20º dia diagnosticou -se TEP com 
paragem cardio -respiratória. O internamento prolongou -se durante 80 
dias. Teve alta para unidade de convalescença e para centro de diálise, 
medicada com varfarina, com elevado grau de dependência. Frequen-
temente o diagnóstico de TIH é tardio, com maior probabilidade de 
complicações. As alternativas à heparina para uso crónico nos doentes 
em diálise são escassas, dispendiosas e de elevada complexidade de 
execução.

 PO -SE103

DESAFIO CLÍNICO DA GRAVIDEZ EM HEMODIÁLISE

Pedro Vieira (1); Miguel Gonçalves (1); Nuno Rosa (1); Luís Resende (1); José Durães (1); 
José Alves Teixeira (1); Manuel Sousa Gomes (2); Helena Pereira (2); Gil Silva (1);

(1) Hospital Dr. Nélio Mendonça, Nefrologia, Funchal, Portugal;
(2) Hospital Dr. Nélio Mendonça, Obstetrícia, Funchal, Portugal;

A ocorrência de gravidez nas mulheres com Doença Renal Crónica 
(DRC) é incomum, sobretudo nas que se encontram em programa de 
diálise com uma incidência descrita na literatura entre os 0.3 -1.5% 
ao ano. São vários os factores que limitam a fertilidade nestas 
doentes, nomeadamente alterações endócrinas com consequente 
disfunção sexual, malnutrição, acumulação de toxinas urémicas, ane-
mia, hipertensão arterial e também a utilização de fármacos para 
controlo das co -morbilidades. Apesar da menor probabilidade de 
sobrevida fetal, sendo estimada entre os 40 -75%, os últimos anos 
têm permitido avanços que melhoraram os resultados materno -infantis. 
Os autores apresentam o caso de uma doente de 22 anos, com 
antecedentes de pré -eclâmpsia numa gravidez prévia que resultou 
em perda fetal às 38 semanas em Maio/2009, em programa regular 
de hemodiálise desde Dez/2012 por DRC a Microangiopatia Trombótica. 
Como co -morbilidades apresentava anemia secundária a DRC e hiper-
tensão arterial de difícil controlo sob terapêutica com 5 hipotensores. 
Amenorreica desde o inicio da diálise, foi diagnosticada em ecografia 
abdominal de rotina gravidez com idade gestacional estimada de 12 
semanas. Após o diagnóstico de gravidez, foi alterado a terapêutica 
hipotensora (suspensão de peridonpril e losartan), e iniciou um pro-
grama intensivo de hemodialise adaptado (3 horas, 5 dias por semana 
– 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e sábado–, dialisador Fresenius FX60® 1.4m2, Qbs 
250ml/minuto) com um banho de diálise com [Na ]138, [K ] 2mEq/L, 
[Ca2 ] 1,25mmol/L e HCO3 28mmol/L. Foi realizada a vigilância da 
gravidez na consulta de Gravidez de Alto Risco, com controlos eco-
gráficos frequentes que não evidenciaram malformações fetais. Durante 
a gestação houve necessidade de correcção da anemia (com darbe-
poetina alfa em doses crescentes e ferro ev/semanal) e da terapêutica 
hipotensora com introdução de alfa -metildopa ao esquema terapêutico. 
Apresentou bom desenvolvimento fetal, com parto por cesariana sem 
intercorrências às 36 semanas, com peso à nascença de 2365g. No 
caso apresentado, focamo -nos na necessidade de uma abordagem 
multidisciplinar, do ajuste da terapêutica dialítica associado ao con-
trolo das complicações associadas à patologia materna (anemia, 
hipertensão, alterações hidro -electrolíticas, redução das toxinas uré-
micas), como pontos fundamentais para a evolução favorável da 
gravidez.
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ANTICOAGULAÇÃO REGIONAL COM CITRATO EM PLASMAFERESE 

POR TÉCNICA DE FILTRAÇÃO ATRAVÉS DE MEMBRANA: 

UMA ADAPTAÇÃO DO PROTOCOLO FRESENIUS CI -CA®

Nuno Oliveira (1); Emanuel Ferreira (1); Helena Pinto (1); Maria Guedes (1); Patricia 
Cotovio (1); Helena Raposo (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (1);

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospital Geral, Serviço de Nefrologia, 
Coimbra, Portugal;

Introdução: A plasmaferese (PEX) é uma técnica depurativa extra -corporal 
com indicação em várias patologias do foro auto -imune, neurológico, 
hematológico e nefrológico. A anticoagulação regional com citrato é o 
método de anticoagulação de rotina na PEX efectuada por técnica de 
centrifugação. Apesar das vantagens óbvias desta forma de anticoagulação 
nos doentes que apresentam risco hemorrágico, o seu uso em PEX realizada 
por técnica de filtração através de membrana (o método mais frequente 
em ambiente de Nefrologia) é limitado. Tal deve -se aos riscos inerentes 
à acumulação de citrato e à inexistência de protocolos com este método 
de anticoagulação semelhantes aos existentes para os equipamentos de 
hemodiálise/hemodiafiltração venovenosa contínua (HDVVC/HDFVVC). Caso 

Clínico: Apresenta -se o caso de um doente admitido com um quadro de 
insuficiência renal rapidamente progressiva, no contexto de vasculite ANCA-
-MPO com positividade associada anti -MBG. Iniciou plasmaferese de urgên-
cia, por método de filtração (equipamento Multifiltrate® Fresenius), com 
substituição de 4L de volume corporal com solução de albumina 5% e 
infusão final de 2 unidades de plasma. As primeiras 2 sessões foram 
efectuadas com heparina de baixo peso molecular e não tiveram intercor-
rências. Em D3 desenvolveu quadro de hematoma retroperitoneal associado 
ao cateter central, colocado na veia femoral direita. Dado manter neces-
sidade de efectuar plasmaferese e ter impossibilidade de utilizar heparina, 
decidiu -se ensaiar uma adaptação do protocolo Ci -Ca®, desenvolvido pela 
Fresenius para a realização de HDVVC/HDFVVC com a Multifiltrate®. Utilizada 
a bolsa de citrato da Fresenius, com infusão por bomba na ampola arterial 
do circuito. Para se minimizar os riscos inerentes à acumulação de citrato, 
apontou -se para uma concentração de citrato no circuito de 2.5mmol/l 
(metade do preconizado no protocolo Ci -Ca®), com ajustes posteriores 
para se obter um cálcio ionizado pós filtro <0.35mmol/l. A reposição de 
cálcio foi efectuada com uma solução de cloreto de cálcio 105mmol/l 
(obtida pela adição de 12 ampolas de cloreto de cálcio a 400ml de soro 
fisiológico 0.9%), infundida na ampola venosa do circuito a 130ml/h, com 
ajustes posteriores para se manter um cálcio ionizado do doente entre 1.1 
e 1.2mmol/l. O Qb no curso dos tratamentos foi de 250ml/minuto. 
Efectuaram -se um total de 8 sessões de PEX com este método de anti-
coagulação. Não se verificou nenhum episódio de coagulação do circuito 
extracorporal e não ocorreram quaisquer efeitos adversos relacionados 
com a técnica. A evolução do doente no que respeita à complicação do 
cateter central foi favorável. Nas primeiras sessões de PEX efectuadas 
verificou -se uma sub estimação das necessidades de citrato/sobre estimação 
das necessidades de cálcio. A infusão da solução de citrato a 360ml/h e 
da solução de cálcio a 80ml/h, permitiu atingir os níveis pretendidos de 
cálcio ionizado, de forma estável, ao longo dos tratamentos. Conclusão: 

Apesar da amostra limitada, na nossa experiência, esta adaptação do 
protocolo Ci -Ca® à PEX por técnica de filtração por membrana, mostrou 
ser segura, eficaz e fácil de efectuar, corroborando a experiência de outros 
autores com adaptações semelhantes deste protocolo, podendo constitui 
uma alternativa em situações em que haja contra -indicação para a admi-
nistração de heparina.

 PO -SE105

CASUÍSTICA DE UM CENTRO DE ACESSOS VASCULARES DE UNIDADE 

HOSPITALAR: EXPERIÊNCIA DO PRIMEIRO ANO

Sara Querido (1); Hernani Gonçalves (1); Belarmino Clemente (2); Alice Lança (1); Rachele 
Escoli (1); Francisco Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); 
Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Serviço de Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Cirurgia Geral, Carnaxide, Portugal;

Introdução: O crescimento contínuo de doentes com doença renal crónica 
terminal, e a certeza já estabelecida da preferência de fistulas arteriovenosas 

(FAV) e próteses (PTFE) em detrimento de cateteres centrais para hemo-
diálise, tem contribuído para o aumento do número de cirurgias de cons-
trução de acesso vascular. Nesse sentido, a integração de um Centro de 
Acessos Vasculares cirúrgico a um Serviço de Nefrologia só poderá ser 
benéfica, permitindo uma simbiose entre Nefrologista e Cirurgião, contri-
buindo para melhor vigilância da evolução do acesso vascular ao longo do 
tempo. Objectivo: Caracterizar os procedimentos do Centro de Acessos 
Vasculares, no seu primeiro ano de existência. Métodos: Estudo retrospectivo 
em que analisamos os registos dos procedimentos do Centro de Acessos 
Vasculares. Foram analisados os seguintes parâmetros: idade, sexo, presença 
de Diabetes Mellitus, tipo de procedimento, tipo de acesso, tipo de FAV e 
a patência aos 7 dias e aos 3 meses. Resultados: Foram intervencionados 
116 doentes, com uma média de idade de 69,8 anos (± 13.6). Quarenta 
seis (39,7%) eram do sexo feminino e 70 (60,3%) do sexo masculino. 
Identificaram -se 43 doentes diabéticos (37%). Foram realizados 135 proce-
dimentos, dos quais 80 foram construção de 1º acesso (59%), 21 construção 
de 2º acesso (18%) e 34 cirurgias corretivas (23%). A salientar, que 92,5% 
dos 1º acessos foram FAVs. Da totalidade dos acessos, foram construídas 
86 FAV, das quais 38 distais e 48 proximais e implantadas 15 próteses 
PTFE com uma patência global de 98% (97%, 100% e 93%, respectivamente 
para FAV distais, proximais e PTFEs) aos 7 dias e 84% (89%, 87,5% e 
66,7%), aos 3 meses. Verificaram -se 8 tromboses do AV aos 3 meses, 
responsáveis pela falência do mesmo. Em 8 doentes, por perda de segui-
mento ou óbito, não foi possível avaliar a patência do AV no mesmo 
período. Conclusão: Neste estudo, é possível concluir que a idade média 
dos doentes e elevada (superior a 65 anos), com uma maior prevalência 
do sexo masculino. O procedimento preferencial foi a construção de FAV, 
preterindo -se a implantação de PTFE (acesso vascular de escolha em apenas 
15% dos doentes). A avaliação da patência do acesso vascular aos 3 meses 
torna -se de difícil interpretação dada a perda de seguimento ou óbito de 
50% dos doentes classificados no grupo de AV não funcionantes.

 PO -SE106

CATETERES VENOSOS CENTRAIS – QUANDO A SOLUÇÃO SE TORNA 

UM PROBLEMA

Helena Pinto (1); Maria Marques (1); Emanuel Ferreira (1); Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); 
Fátima Costa (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (1);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: Os cateteres venosos centrais (CVC) de tipo provisório ou 
tunelizado têm várias indicações para a sua colocação. Apesar de não 
constituírem o acesso preferencial para doentes em hemodiálise, são geral-
mente usados para início de hemodiálise urgente ou não planeada. Os 
CVCs podem ser colocados em várias veias de grande calibre: jugular 
interna, femoral ou subclávia (por ordem decrescente de preferência). Várias 
complicações podem surgir da colocação de um CVC: as imediatas, como 
é o caso da punção arterial, arritmias, pneumotórax ou hemotórax, embolia 
gasosa, perfuração da veia ou de uma câmara cardíaca ou tamponamento 
pericárdico; as tardias, como o desenvolvimento de trombose, infecção, 
estenose venosa ou fístula arteriovenosa. Caso Clínico: Doente de 57 anos, 
sexo masculino, internado no Serviço de Nefrologia por lesão renal aguda 
secundária a vasculite ANCA -MPO com positividade associada anti -MBG. 
Necessidade de colocação de CVC para realização de hemodiálise e plas-
maferese, que foi colocado na veia femoral direita, sem intercorrências. No 
entanto, 3 dias depois, o doente iniciou quadro de dor intensa e tumefacção 
da coxa direita, com agravamento progressivo e acentuada queda de 
hemoglobina. Foi realizada Angio -TC que identificou a nível da veia ilíaca 
externa direita uma estrutura hiperdensa linear com 4.5cm de comprimento, 
com ponta curva, sugerindo resto de fio guia, com sinais sugestivos de 
hemorragia a este nível e hematoma retroperitoneal, pélvico e infiltração 
descendente para a coxa. O doente foi transferido para o Serviço de Cirurgia 
Vascular, tendo sido removido corpo estranho por via percutânea, 
confirmando -se ser um resto de fio guia. O doente foi novamente transferido 
para o Serviço de Nefrologia, tendo -se verificado resolução do hematoma. 
Conclusão: Várias complicações estão associadas à colocação de CVC pelo 
que é importante conhecê -las e manter um elevado índice de suspeição 
quando o doente começa a apresentar sinais que possam corresponder a 
uma complicação. A possibilidade de material usado na colocação de CVC, 
como é o caso do fio guia, poder migrar a nível intravascular e causar 
complicações deve estar sempre presente. Neste caso salienta -se a impor-
tância da verificação do material e em particular do fio guia no final do 
procedimento para despistar eventual situação de rotura do mesmo.
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PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE FÍSTULAS E ENXERTOS 

ARTERIOVENOSOS NA UNIDADE DE DIÁLISE DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO

Filipe Carreira (1); Pedro Carrapato (1); Edgar Almeida (1);

(1) Hospital Beatriz Ângelo, Hospital de Dia Médico – Unidade de Diálise, Loures, Portugal;

A hemodiálise é a terapia de substituição da função renal (TSFR) mais 
utilizada pelos doentes renais crónicos em estadio terminal. No ano 
2012 iniciaram uma TSFR 2323 doentes, dos quais 89,7% optaram por 
hemodiálise, traduzindo -se numa prevalência de 10540 doentes a rea-
lizar hemodiálise em Portugal. Para a realização deste tratamento, os 
doentes necessitam de um acesso vascular, entre eles a fístula arte-
riovenosa (FAV) (mais recomendado), o enxerto arteriovenoso (EAV), 
cateter venoso central (CVC) provisório ou de longa duração/tunelizado. 
Qualquer um destes acessos pode estar sujeito a complicações que 
podem levar à sua falência, prejudicando o bem -estar do doente, sendo 
a detecção precoce de sinais sugestivos de complicações crucial. A 
Unidade de Diálise do Hospital Beatriz Ângelo contempla 54 doentes 
renais crónicos em hemodiálise em regime ambulatório, dos quais 38 
têm FAV como acesso vascular, 9 têm EAV, 7 CLD e, destes, 3 têm 
FAV ou EAV em maturação. Considerando a elevada quantidade de 
FAV e EAV, torna -se importante e necessária uma vigilância regular 
destes no sentido de prevenir complicações potenciais que tragam 
consequências para o bem -estar dos doentes, tendo sido, por isso, 
implementado um programa de monitorização de FAV e EAV. Este é 
um programa que necessita do envolvimento de toda a equipa multi-
disciplinar, em articulação estreita entre identificação de complicações 
e o encaminhamento necessário para a sua resolução atempada, com 
a colaboração do próprio doente na identificação de sinais e sintomas 
sugestivos, sendo pertinente a sua implementação noutras unidades 
de diálise.

 PO -SE108

O SENTIDO INTERNO DE COERÊNCIA NAS PESSOAS COM INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÓNICA EM PROGRAMA DE HEMODIÁLISE

Mário Mateus (1); Catarina Fernandes (1); Andreia Vieira (1);

(1) Fresenius Medical Care, NephroCare, Faro, Portugal;

Introdução: Durante a vida, o ser humano é confrontado com varios 
acontecimentos que têm implicações directas no seu bem -estar psíquico, 
físico e social. Perante o mesmo acontecimento, os indivíduos são 
afetados de forma distinta, dependendo isso das suas variadas com-
ponentes intrínsecas e extrínsecas. A extensão e a complexidade dos 
problemas inerentes à vivência da doença crónica estimulam a análise 
da capacidade que cada pessoa tem em enfrentar a doença, ou seja, 
os agentes geradores de stress inerentes às alterações de vida conse-
quente da doença. Este estudo de investigação tem com base o modelo 
Salutogénico, inserido no âmbito da teoria de saúde positiva de Aron 
Antonovsky (1987). Segundo o autor, este modelo visa identificar quais 
os mecanismos que poderão predispor o indivíduo para a saúde ou, 
por outras palavras, que fatores estão implicados na manutenção de 
um bem -estar físico e psicológico de cada pessoa. Para Antonovsky, o 
Sentido Interno de Coerência do indivíduo define - se como: “uma 
orientação global que define a capacidade com a qual o indivíduo com 
um persistente e dinâmico sentimento de confiança encara os estímulos 
emanados dos meios internos ou externo de uma existência como 
estruturados, preditíveis e explicáveis (capacidade de compreensão 
%u2013 Comprehensibility) em que o individuo tem ao seu alcance 
recursos para satisfazer as exigências colocadas por esses estímulos 
(capacidade de gestão – maneability) e que essas exigências são desafios 
capazes de catalisar o investimento e o empenho do indivíduo (capa-
cidade de investimento – Meaningfulness)%u201D (Antonovsky, 1987, 
p.19). Objectivo: Avaliar e descrever o Sentido Interno de Coerência 
das pessoas IRC em programa de hemodiálise na Clínica de Hemodiálise 
do Restelo. Material e métodos Trata -se de um estudo onde a população 
alvo são as pessoas com IRC inseridas em programa de hemodiálise. 
Este tipo de estudo, descreve simplesmente um fenómeno ou um 
conceito relativo a uma população, de maneira a estabelecer as carac-
terísticas dessa população ou da sua amostra. A descrição dos conceitos 

ou variáveis conduz a uma interpretação da significação teórica dos 
resultados do estudo e à descoberta das relações entre os conceitos, 
como etapa preparatória para a formulação de hipóteses. Torna -se de 
extremamente importante conhecer previamente as maneiras de agir, 
sentir e pensar, de cada indivíduo. Conclusão: A Teoria Salutogénica 
visa uma perspectiva mais coerente com a proposta da enfermagem 
em abordar holisticamente os indivíduos sob seus cuidados. Parece 
pertinente que esta revisão bibliografia e desenho de estudo de inves-
tigação seja levado à prática com o objetivo de compreender que 
perceção têm os enfermeiros do Sentido de Coerência das pessoas que 
cuidam, que estratégias podem ser implementadas nos serviços com 
base nessa perceção, por exemplo. Como resultado espera -se entender 
o impacto desta modalidade terapêutica para as pessoas insuficientes 
renais crónicas, visto que cada pessoa tem uma capacidade diferente 
de lidar com os stressors desenvolvidos pelas mudanças trazidas pela 
doença renal crónica.

 PO -SE109

DOPPLER ULTRASOUND: A POWERFUL TOOL FOR HEMODIALYSIS 

VASCULAR ACCESS

Maria Guedes Marques (1); José Ibeas (2); Carlos Botelho (1); Pedro Maia (1); Pedro 
Ponce (3);

(1) Nephrocare Coimbra, Centro Acessos Vasculares, Coimbra, Portugal;
(2) Hospital de Sabadell, Parc Tauli, Barcelona, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(3) Nephrocare Lisboa, Centro Acessos Vasculares, Lisboa, Portugal;

Introduction. Complications of vascular access (VA) for hemodialysis 
are major causes of morbidity and mortality in end stage renal disease 
patients. The most common complication of hemodialysis access is 
thrombosis due to flow -limiting stenosis, which eventually leads to 
access failure. Under the paradigm “prevention is better than cure” to 
achieve and maintain a mature VA, the NKF -K/DOQI recommends that 
accesses should be monitored regularly for the detection of stenosis, 
and if detected, it should be treated with elective angioplasty or surgery 
prior to thrombosis. Surveillance methods are access flow (Qa), venous 
pressure, recirculation, or other parameters. Qa can be measured using 
a direct method as Doppler ultrasound (DU) and indirect as ultrasound 
dilution, which are nowadays the gold standard techniques. Other 
indirect measurement techniques include transcutaneous flow rate 
measurement, glucose infusion, differential conductivity (TD), and ionic 
dialysance. Although KDOQI Guidelines recommend DU as the preferred 
method for Qa surveillance (evidence A), this practice is operator-
-dependent, require expensive equipments and is prone to errors. We 
evaluated the efficiency of Qa measurement with the DU method in 
comparison to the TD, and if other factors related to the VA could 
affect significantly each one of them. Methods: Transversal study in 
40 patients on regular hemodialysis. DU -Qa was evaluated in the 
humeral artery. In the same week, TD -Qa was measured with the blood 
temperature sensor BTM® (Blood Temperature Monitor), Fresenius 
Medical Care, incorporated in the machines. We used SPSS, 20.0. We 
compared both Qa measurements and evaluated their correlation using 
the paired t -test and Pearson coeficiente, respectively. Kruskal Wallis 
and Mann -Whitney Test were made to find if Qa values varied signifi-
cantly with different factors related to the VA. Results: We evaluated 
40 patients in hemodialysis with a mean age of 64,5 ± 13,7 years; 
average time on HD of 51,4 ± 47,3 months and average time of VA of 
47,6 ± 42,1 months. Mean DU -Qa was 1032,5 ± 468,7 mL/min, and 
mean TD -Qa was 1012,0 ± 492,9 mL/min. Paired T test between TD and 
DU methods revealed a mean difference of only 20,55 ml/min, with a 
p -value of 0,624 (> 0,05). Correlation coeficiente of Pearson was 0,851, 
p -value,000 (< 0,05). DU -Qa varied significantly with VA type (p 0,021), 
motive of DU request (p 0,006), artery characteristics/stenosis (p 0,048), 
as well as, the presence (p 0,038), location (p 0,031) and number of 
stenosis (p 0,034). On the other hand, TD -Qa only varied significantly 
with the presence (p 0,039) and number os stenosis (p 0,012). Anas-
tomosis and vein characteristics, as well as the hemodynamic meaning 
of the stenosis didn’t affect any of the Qas (TD and DU). Conclusions: 

TD represents a good indirect method of DU -Qa measurement. However 
they vary differently with VA -related factors. DU provides a more accu-
rate evaluation of VA. Through DU -Qa measurement, it identifies earlier 
a subset of patients at increased risk of future access thrombosis and 
allow for intervention prior to the clotting event.
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HEMODIALYSIS -CATHETER RELATED SEPSIS PRESENTED THROUGH 

PULMONARY EMBOLIZATION AND ENDOPHTALMITIS: A CASE REPORT

João Sousa Torres (1); Henrique Sousa (1); Rita Birne (1); Tiago Pereira (1); Ilídio 
Rodrigues (1); Acácio Pita Negrão (1); José Diogo Barata (1);

(1) Hospital Santa Cruz, Nefrologia, Carnaxide, Portugal;

Introduction: Hemodialysis has been a major breakthrough in the treatment 
of chronic kidney disease in patients otherwise condemned. However, an 
adequate access to an external blood circuit is needed to assure blood 
cleanse. Presently, we use three types of vascular access: arteriovenous (AV) 
fistula, arteriovenous graft and tunneled central venous cuffed catheter. The 
latter is used when the patients begins a non -planned hemodialysis, when 
there is a related vascular access complication or when there are no condi-
tions to perform an AV fistula or graft. Catheters remarkably increase infection 
risk, doubling the risk of fatal infection compared to other vascular accesses. 
The deathly events result from the systemic dissemination from that entry 
point, usually from a preformed biofilm. Case Report: It is reported a case 
of a 56 -year -old black, HIV positive, man on maintenance hemodialysis for 
4 years, in whom a particularly uncommon and serious case of metastatic 
staphylococcal infection has been diagnosed %u2013 endophthalmitis and 
lung septic embolization, without cardiac vegetations. Conclusion: Every day 
we assist catheter related infections in hemodialysis patients. Bacteremia is 
easily developed, being the endocardium and cardiac valves the most com-
mon bacterial deposition sites. Nevertheless, other organs can also be infected 
through hematogenous and lymphatic dissemination, as in this case, where 
lung and eye were involved. This case illustrates a life -threatening peculiar 
catheter -associated infectious complication. We should never underestimate 
the importance of catheter infection surveillance and prevention as well as 
a timely antibiotic treatment along with catheter removal when justified. Focal 
signs of organ dysfunction, such as eye, should also be actively sought.

 PO -SE111

CASO CLÍNICO: GRAVIDEZ EM HEMODIÁLISE

Filipa Caeiro Alves (1); Rute Aguiar (1); Pedro Pessegueiro (1); Beatriz Malvar (1); Ricardo 
Santos (1); Vítor Ramalho (1); Carlos Pires (1);

(1) Hospital do Espírito Santo de Évora, Nefrologia, Évora, Portugal;

Introdução: A gravidez da mulher em hemodiálise continua a ser um evento 
raro devido à diminuição da fertilidade nestas doentes. A elevada taxa de 
complicações como hipertensão, polihidrâmnios, pré -eclâmpsia, restrição do 
crescimento intrauterino e parto pré -termo, tornam este estado fisiológico 
um desafio na mulher com doença renal crónica avançada. Caso Clínico: 
Doente do sexo feminino de 37 anos, com doença renal crónica estádio 5 
por glomerulonefrite crónica (sem caracterização histológica), em programa 
de hemodiálise desde os 14 anos. Transplantada renal aos 18 anos (1992), 
com reinício de tratamento dialítico em Janeiro de 2012 por disfunção crónica 
do enxerto, tendo -se suspendido nessa altura imunossupressão com mico-
fenolato mofetil e prednisona. Amenorreica desde a admissão em hemodiálise, 
foi diagnosticada gravidez de 16 semanas de gestação a 10 de Maio de 2012 
em ecografia abdominal de rotina. Iniciou acompanhamento simultâneo em 
consulta de nefro -obstetrícia do HSM e na nossa unidade, tendo sido alterada 
a prescrição dialítica com os seguintes objectivos: aumento de eficácia dialítica, 
optimização da estabilidade do equilíbrio ácido -base, intensificação de tra-
tamento de anemia e evicção de períodos de instabilidade hemodinâmica. 
Assim sendo, procedeu -se ao aumento da frequência para 5 sessões semanais 
de 4 horas de hemodiafiltração, com controlo hemodinâmico com apoio de 
monitor “Blood Volume Monitoring” da Fresenius® (BVM), aumento da con-
centração de potássio no dialisante para 4 mmol/L e ajuste da concentração 
de bicarbonato para 28 mmol/L. Alterou -se a terapêutica antihipertensiva, 
substituindo atenolol por nifedipina, tendo como objectivo valores de pressão 
arterial ideais de cerca de 130/80 -90mmHg. Manteve antiagregação com ácido 
acetilsalicílico e suspendeu o inibidor da bomba de protões e a estatina. Foi 
dada indicação para reforço proteico de 20g/dia, para além dos 1g/Kg/dia, 
para permitir o crescimento fetal. Durante o seguimento da gravidez, o peso 
seco foi ajustado semanalmente de acordo com o tempo de gestação (aumento 
médio de 0,5 kg/semana a partir do 2º trimestre), aumentou -se progressiva-
mente a dose de estimulador de eritropoiese (duplicação da dose habitual 
de epoetina beta) e fez -se suplementação semanal com óxido férrico 

sacarosado. A doente manteve diurese residual superior a 500mL/dia e perfil 
tensional dentro dos valores desejados, sem quaisquer complicações intra-
dialíticas, com valores de ureia pré -diálise sustentadamente inferiores a 100mg/
dL (54 -62 mg/dL) e concentração de bicarbonato entre 21 e 25 mmol/L. Apesar 
deste controlo optimizado, desenvolveu polihidrâmnios a partir das 22 sema-
nas e 5 dias de gestação. Às 32 semanas de gestação verificou -se restrição 
do crescimento intra -uterino, inferior ao percentil 10, sem sinais de sofrimento 
fetal, pelo que a doente foi internada para vigilância em serviço de Obstetrícia. 
O parto ocorreu às 37 semanas de gestação, por cesariana. Recém -nascido 
com 2140g, 44cm, perímetro cefálico 31.5cm. APGAR 6 ao 1º min e 10 ao 10º 
min. Teve alta 4 dias após parto. Até à data atual, com 15 meses de idade, 
a criança apresentou desenvolvimento estaturoponderal regular abaixo do 
percentil 5 e normal desenvolvimento cognitivo.

 PO -SE112

PRESSÃO DE PULSO E ACESSO VASCULAR: DETERMINANTES 

DE MORTALIDADE EM DOENTES PREVALENTES EM HEMODIÁLISE

Teresa Jerónimo (2); Anabela Guedes (2); Ana Pimentel (2); André Fragoso (2); Elsa 
Morgado (1); Patrícia Mendes (1); Isilda Bexiga (1); Viriato Santos (2); Ana Silva (2); 
Pedro Neves (2);

(1) Nephrocare, Centro de Hemodiálise de Faro, Faro, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal;

A associação entre Doença Cardiovascular (DCV) e Doença Renal Crónica 
tem sido extensamente descrita, representando a causa mais importante 
de morbilidade e mortalidade nos doentes em hemodiálise. Estudos recentes 
sugerem que a Pressão de Pulso (PP) e os acessos vasculares são factores 
de risco de DCV nos doentes em hemodiálise. No presente estudo os 
autores pretendem investigar implicação da PP e do tipo de acesso vascular 
na mortalidade em doentes prevalentes em hemodiálise. Num estudo pros-
petivo, observacional com 2 anos de evolução, foram incluídos 162 doentes 
estáveis de uma clínica de hemodiálise. Foi utilizada estatística descritiva 
e o modelo de regressão linear múltiplo para avaliar a relação entre PP e 
magnésio (Mg). A análise de Kaplan -Meier foi realizada para determinar a 
sobrevivência aos 2 anos e a regressão multivariada de Cox para determinar 
os preditores independentes de mortalidade. Os factores de risco e o seu 
hazard ratio (HR) foram calculados utilizando a regressão de Cox (enter 
likelihood ratio) para a mortalidade. A idade média dos doentes foi de 64 
anos e o tempo médio de diálise foi de 58,7 meses. Os valores médios 
das análises laboratoriais foram os seguintes: fósforo = 4.2 mg/dL, para-
tormona = 442.8 pg/mL, CaxP = 37,4 mg2/dL2, bicarbonato = 23,8 mmol/L, 
proteína C reactiva = 10,8 mg/L, Mg = 2,2 mg/dL e a PP = 68,9 mmHg. 
Dos 162 doentes 69,1% tinham PP<75mmHg (Grupo I) e 30,9% tinham uma 
PP>75mmHg (Grupo II). De toda a população, 71,6% eram portadores de 
fístula arterio -venosa (AV), 23,5% de enxerto AV e 4,9% tinham cateter 
venoso central. A regressão linear múltipla mostrou correlação inversa entre 
a PP e os níveis de Mg (r =  -0,199; p = 0,012). Foi feita a análise de 
sobrevivência de Kaplan -Meier aos 2 anos verificando -se no GI uma sobrevida 
de 88,5% e no GII de 69,4% (log rank=7,33; p=0,007). A regressão de Cox 
multivariada foi utilizada para identificar os fatores independentes de mor-
talidade: idade, PP (HR =1,029; p=0,018) e acesso vascular (HR=2,285; 
p=0,003). Utilizando a fístula AV como referência, o enxerto AV mostrou 
um HR = 2,28 (1,013 -5,13; p=0,047) e o cateter um HR= 4,29 (1,41 -13,05; 
p= 0,010). A PP, o tipo de acesso vascular e a idade são preditores inde-
pendentes de mortalidade. Verificou -se ainda que a elevação da PP influencia 
a mortalidade aos 2 anos. O cateter central foi associado a maior risco de 
mortalidade, seguido por enxerto AV, quando comparado com fístula AV.

 PO -SE113

REACÇÃO ANAFILÁTICA INDUZIDA POR MEMBRANAS BIOCOMPATÍVEIS-

-UMA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA A EXCLUIR

Brigite Aguiar (1); Telma Santos (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Rui Alves (1); 
Mário Campos (1);

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra -HUC, Serviço de Nefrologia, Coimbra, 
Portugal;

O contacto do sangue com a membrana de diálise pode causar reacções 
adversas (designadas habitualmente como “reacções de hipersensibilidade”, 
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“Síndrome de primeiro uso” ou “reacções de hipersensibilidade associadas 
ao dialisador”), que são cada vez mais raras com o uso de membranas 
de diálise biocompatíveis. Essas reacções podem ser divididas em tipo A 
(reacções de hipersensibilidade) ou tipo B (reacções não específicas). 
Estima -se uma incidência de 1/20 a 1/50 doentes susceptíveis a reacção 
após exposição a um novo dialisador, e um risco de 1/1000 a 1/5000 
doentes com risco de reacção durante uma sessão de HD. O caso clínico 
que os autores reportam, refere -se a um doente do sexo masculino, de 
76 anos de idade, com antecedentes de hipertensão, fibrilação auricular 
(FA) sob anticoagulação com Varfine e com doença renal crónica estadio 
5, seguido em consulta de Nefrologia, e sem antecedentes de patologia 
pulmonar nem atopia. Foi admitido no Serviço de Urgência do nosso 
Hospital com quadro de náuseas e vómitos associados a diminuição do 
débito urinário e sobrecarga hídrica, tendo sido integrado em programa 
regular de hemodiálise (HD) em Setembro de 2013. Realizou 7 sessões de 
HD, que cursaram com episódios auto -limitados de dispneia e 2 episódios 
de FA com resposta ventricular rápida mas com boa resposta à terapêutica 
anti -arritmica. Após 7 dias de internamento foi transferido para uma Unidade 
de HD extra -hospitalar. Após 5 min de tratamento iniciou quadro de 
dispneia súbita, sudorese profusa, tremores e dor pré -cordial. Apresentava 
hipoxemia, hipotensão, taquicardia sinusal.Foi medicado com metilpred-
nisolona, nebulização de brometo ipratrópio, nitroglicerina s.l., tendo sido 
suspensa HD e realizada ultrafiltração isolada. Na sessão seguinte, aos 5 
min de tratamento apresentou a mesma sintomatologia mas com carácter 
mais exuberante. Foi suspensa HD e foi enviado à urgência dos CHUC.  
No Serviço de Nefrologia foi colocada a hipótese de reacção anafiláctica 
à membrana de diálise de polissulfona. Procedeu -se à substituição da 
membrana de polissulfona por acrilonitrilo na 10ª sessão de HD e a partir 
desse momento manteve -se assintomático durante as sessões de HD.  Este 
caso demonstra a importância de estarmos alertas a possíveis reacções 
de bioincompatibilidade e/ou hipersensibilidade mesmo na era da diálise 
com membranas designadas de biocompatíveis, tais como as membranas 
de polissulfona.

 PO -SE114

GRADIENTE POSITIVO DE SÓDIO: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS CLÍNICOS

Pedro Vieira (1); Miguel Gonçalves (1); Nuno Rosa (1); Luís Resende (1); José Durães (1); 
José Alves Teixeira (1); Gil Silva (1);

(1) Hospital Dr. Nélio Mendonça, Nefrologia, Funchal, Portugal;

Introdução: Os doentes renais crónicos em hemodiálise não possuem 
mecanismos homeostáticos normais de regulação de água e osmolaridade. 
No entanto, também eles têm um ponto de equilíbrio osmolar individual 
e a diálise contra um gradiente positivo de sódio pode estar associado a 
um aumento do ganho ponderal interdialítico (IDWG) e do perfil tensional. 
Assim, procurou -se avaliar diversas variáveis clínicas associadas a um 
gradiente positivo de sódio intradialítico. Métodos: Procedeu -se à elabo-
ração de um estudo retrospectivo, numa unidade de hemodiálise hospitalar, 
durante um período de três meses, abrangendo 40 doentes em programa 
crónico de hemodiálise(HD), clinicamente estáveis. Recolheu -se a análise 
descritiva de cada prescrição dialítica de sódio individual e os respectivos 
dados analíticos/clínicos com posterior análise estatística. Resultados: Da 
análise dos dados da prescrição dialítica e dados analíticos/clínicos dos 
doentes seleccionados no estudo, detectou -se que a prescrição do sódio 
do dialisante variou entre 138 -140mEq/L (mediana de 140 mEq/L), sendo 
a média do sódio sérico pré -HD de 134,6 ±2,27mEq/L. Assim, o gradiente 
de sódio médio foi de 5,0 ± 2,3mEq/L, com a maioria dos doentes (n=39, 
97,5%) a serem dialisados contra um gradiente positivo de sódio. Detectou-
-se uma correlação directa entre o gradiente de sódio e o IDWG (p=0,317, 
p<.05), o gradiente de sódio e a percentagem de IDWG (%IDWG) (p=0,398, 
p<.05) e o gradiente de sódio e o número de episódios hipotensivos 
intradialíticos (p=0,540, p<.01). Após ajuste de variáveis confundidoras 
(idade, tempo em HD, peso seco), identificou -se uma associação indepen-
dente do gradiente de sódio com o IDWG (p<.05). Não foram detectadas 
associações estatisticamente significativas quer entre o gradiente de sódio 
e o perfil tensional, o número de agentes hipotensores, hospitalizações, 
complicações médicas ou morte. Conclusão: Apesar do reduzido tamanho 
amostral, foi possível encontrar significância estatística entre o gradiente 
de sódio e o IDWG, %IDWG e o número de episódios hipotensivos intra-
dialíticos sugerindo a importância da prescrição dialítica de sódio individual 
com o objectivo de procurar o equilíbrio entre o sódio do dialisante e a 
concentração de sódio sérico.

 PO -SE115

VEIA AXILAR: UMA ALTERNATIVA À VEIA SUBCLÁVIA PARA COLOCAÇÃO 

DE CATETER DE HEMODIÁLISE

Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Lúcia Parreira (1); Carlos Barreto (1); Ana Natário (1); 
José Vinhas (1);

(1) Centro Hospitalar de Setúbal, Nefrologia, Setubal, Portugal;

O acesso vascular (AV) no doente em hemodiálise (HD) é vital e a sua 
obtenção por vezes é problemática, já que o património vascular é limitado 
e o seu uso pode levar ao seu esgotamento. A veia subclávia constitui, 
geralmente, uma localização de recurso para colocação de cateter de HD, 
por vezes difícil por questões técnicas e por limitação da visualização da 
mesma por ecografia. A veia axilar é cateterizável sob visualização eco-
gráfica, existindo casos descritos da sua utilização para colocação de 
catéteres de HD. Os autores descrevem o caso de uma doente do género 
feminino, de 83 anos, com falência de múltiplos AV, arteriovenosos e 
catéteres, que foi submetida à colocação de cateter tunelizado para HD 
na veia axilar esquerda por via percutânea ecoguiada e com controlo 
radiológico durante o procedimento. Com um tempo de follow -up de 5 
meses mantém CLD funcionante na mesma localização anatómica. Como 
intercorrências a referir necessidade de substituição do cateter por 2 
ocasiões, por exteriorização parcial voluntária do mesmo. Em doentes com 
falência de múltiplos acessos vasculares, a veia axilar pode ser uma 
alternativa para colocação de cateter de HD, permitindo cateterização 
ecoguiada, constituindo uma opção igualmente funcional em relação à 
veia subclávia.

 PO -SE116

A DIVISÃO DE DARBEPOETINA ALFA EM?MINI -DOSES?, PARECE DIMINUIR 

O CONSUMO DE DARBEPOIETINA NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

Marco Mendes (1); Bruno Pinto (1); David Navarro (1); Fernanda Gomes (1); Patricia 
Matias (1); Cristina Jorge (1); Inês Aires (1); Célia Gil (1); Aníbal Ferreira (1);

(1)  Nephrocare Vila Franca de Xira, Nephrocare Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira, 
Portugal;

A darbepoietina alfa (EPO) tem sido utilizada nos doentes com doença 
renal crónica e em hemodiálise (HD) para controlo da anemia. Sendo a 
eritropoiese um processo contínuo, colocamos a hipótese que a adminis-
tração de EPO, nos doentes em HD, poderia melhor reproduzir a fisiologia 
normal se administrada em doses mais pequenas, divididas pelo máximo 
numero de sessões possíveis. Realizamos um estudo prospetivo com 36 
meses, com 110 doentes, com idade média de 67.9±14.2 anos, 50.9% 

Figura 1
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género feminino, 36.3% diabéticos, com tempo médio de hemodiálise de 
85.3±49.4 meses. Análise paired T -student foi realizada e um p<0.01 foi 
considerado significativo. Durante os primeiros 14 meses de estudo (T1) 
foi utilizado o regime standard semanal para EPO. Nos 22 meses seguintes 
(T2) as doses de EPO foram divididas em multiplos de 10 e distribuídas 
pelo máximo de sessões de HD possível. O índice de resistência da eri-
tropoeitina (ERI) definido como a média semanal de EPO por Kg dividido 
pela nível semanal de hemoglobina média desceu significativamente com 
a divisão das doses de darbepoietina (mediana em μg/Kg/g/dl de hemo-
globina) T1: 6,1 vs T2: 4,1 vs (p <0.01). Após a divisão da EPO, verificamos 
uma diminuição continua e persistente do seu consumo sem que os valores 
de hemoglobina se tenham alterado (ver figura). Destes resultados, pode 
concluir -se que a administração de EPO em %u201Cmini -doses%u201D é 
altamente custo -efetivo nos doentes em HD. A diminuição de dose de EPO 
utilizada pode ainda conferir vantagem em determinados subgrupos (ex: 
doentes oncológicos ou com doença cardio -vascular).

 PO -SE117

PERFURAÇÕES CARDÍACAS ASSOCIADAS À COLOCAÇÃO DE CATETERES 

VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE

Sofia Marques (1); Luciano Pereira (1); Berta Carvalho (1); Patrícia Martins (1); Manuel 
Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar São João EPE, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A colocação de cateteres venosos centrais (CVC) de hemodiálise 
pela técnica de Seldinger pode apresentar complicações cuja frequência 
varia entre 5 -19% nas várias séries publicadas. As complicações mais fre-
quentes incluem a punção arterial acidental, alterações do posicionamento 
do cateter com compromisso da função, arritmias transitórias e hemorragia 
do óstio. Uma complicação grave é o tamponamento cardíaco por punção 
miocárdica. Objetivos: avaliar os casos de perfurações cardíacas ocorridos 
num Serviço de Nefrologia. Resultados: Entre 2009 -2013, ocorreram 6 per-
furações cardíacas associadas à colocação de cateteres de hemodiálise no 
Hospital de São João. Todas ocorreram durante a colocação de CVC tune-
lizados jugulares, 2 deles por substituição orientada por fio -guia. No período 
analisado, foram colocados 1651 CVC tunelizados, o que representa uma 
frequência de 1 tamponamento cardíaco por 275 colocações (0,36%). Todos 
se tratavam de doentes crónicos em hemodiálise (entre há 1 -14 anos), 5 
eram de sexo feminino e 3 diabéticos com complicações macrovasculares, 
podendo estes representar fatores de risco. A clínica instalou -se durante o 
procedimento, em 4 dos casos, e algumas horas após, nos outros 2 casos, 
com queixas de mal -estar, hipotensão e afundamento do estado de cons-
ciência. Após drenagem rápida do tamponamento e sutura da laceração, 
por Cirurgia Cardiotorácica, 5 dos doentes recuperaram e tiveram alta e 1 
faleceu no pós -operatório. A mortalidade reportada desta complicação tem 
sido 65 -100%, o que não se verificou na série apresentada. O reconheci-
mento precoce e intervenção imediata por Cirurgia Cardiotorácica podem 
explicar a menor mortalidade ocorrida.

 PO -SE118

CAUSAS DE DROP -OUT NUMA POPULAÇÃO DE DRC EM PROGRAMA 

DE DIÁLISE PERITONEAL -ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 20 ANOS

Brigite Aguiar (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Rui Alves (1); Mário Campos (1);

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra -HUC, Serviço de Nefrologia, Coimbra, 
Portugal;

Introdução: Os doentes em programa de diálise peritoneal (DP) apresentam 
diversas causas de falência da técnica e saída do programa (drop -out). 
Entre algumas destas causas salientam -se, pela sua frequência, a peritonite 
e as saídas por transplantação renal e morte de causa cardiovascular. 
Objectivo: O objectivo foi determinar as causas de drop -out numa população 
em DP, avaliando os factores preditores para a sua ocorrência e seus 
efeitos na sobrevivência censurada do doente e técnica ao longo dos 
últimos 20 anos. Método: Estudo observacional, retrospectivo que incluiu 
todos os doentes em programa de DP dos HUC -CHUC, no período entre 1 
de Janeiro de 1993 a 31 de Dezembro de 2012 (n=184). As variáveis 
demográficas e clínicas foram colhidas a partir dos processos clínicos. 
Resultados: Num total de 184 doentes, 59,2% eram do sexo masculino, 

com idade média de 48,65 ± 16,91 anos. Observou -se um aumento pro-
gressivo dos doentes incidentes, especialmente na modalidade de diálise 
peritoneal automatizada (DPA), 101 (54,9%) encontravam -se em DPA e 83 
(45.1%) em diálise peritoneal contínua em ambulatório (DPCA). A etiologia 
da doença renal crónica (DRC) foi indeterminada na maioria dos casos 
(29,9%), seguida por nefropatia diabética (16,8%) e glomerulonefrite crónica 
em igual percentagem (16,8%). Durante um período de follow -up médio 
de 24 meses, 158 (85,87%) doentes saíram do programa. O principal 
motivo de drop - out foi o óbito, que ocorreu em 63 doentes (34,2%). Nas 
causas de óbito 27 (42,86%)foram de causa cardiovascular (7 casos por 
morte súbita), 16 de causa infecciosa todas elas por sépsis (a principal 
causa foi relacionada com pneumonia -9 casos e 4 casos relacionados com 
catéter de DP). Trinta e quatro doentes (18,5%) foram transferidos para 
hemodiálise (HD). Os motivos de transferência foram 15 casos por com-
plicações infecciosas graves, 13 por falência de ultrafiltração, 3 por decisão 
própria, 2 por problemas mecânicos com o cateter, e 1 por não adesão. 
Cinquenta e quatro doentes (29,3%) foram transplantados, e 7 (3,8%) 
foram transferidos para outro centro de DP. Vinte e seis doentes (14,1%) 
permaneciam em DP ao fim do período de follow -up. Dos doentes que 
faleceram a idade média era de 60 anos, 36,5 % eram diabéticos, 39,7% 
apresentavam um Índice de Charlson (IC) superior a 5. Os doentes que 
saíram para transplantação renal apresentavam idade média de 37 anos 
e IC menor em relação aos que foram transferidos para HD. A sobrevivência 
dos doentes aos 36 e aos 60 meses foi de 72,8% e 66.8% respectivamente. 
Observou -se uma descida significativa da mortalidade entre as duas décadas 
(p=0.001). Na análise de regressão Cox, os preditores de menor sobrevi-
vência do doente foram a proveniência de HD (HR 5.88, p=0.001), Indice 
de Charlson > 5 (HR 3.99, p=0.001) e a diabetes (HR 2.16, p=0.006). A 
sobrevivência da técnica ao fim de 36 e 60 meses foi de 83,7% e 81% 
respectivamente. Após uma análise multivariada, nenhum factor preditor 
para a sobrevida da técnica foi encontrado. Conclusões: Na população de 
doentes em DP estudada, o principal motivo de drop -out foi a mortalidade 
cardiovascular. A diabetes, as comorbilidades e a proveniência da HD 
foram os factores determinantes na sobrevivência do doente.

 PO -SE119

SAÍDA DE DIÁLISE PERITONEAL: DUAS POPULAÇÕES DISTINTAS, 

DOIS DESTINOS IGUAIS E DEPOIS?

Marina Vieira (1); Guida Menezes (1); Ana Lobos (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Fez -se a avaliação retrospectiva entre 1 de Maio de 2005 a 31 de Dezembro 
de 2013 (91 meses) de 2 populações distintas de doentes renais crónicos 
(drc) que foram transferidos da diálise peritoneal (DP) para hemodiálise 
(HD) e que sobreviveram mais de 3 meses na HD. A separação dos 2 
grupos (G) teve como base estar ou não em lista activa de transplante 
renal (LATR) à data da mudança (tempo médio em LATR=13,2 ± 14,9 
meses). O G LATR (11%u2642, 8%u2640) era significativamente mais jovem 
com 40,2 ±9,8 anos do que o G não LATR (13%u2642, 9%u2640) com 
61,8 ± 11 anos e o seu score de co -morbilidades de Charlson era signifi-
cativamente inferior 3,4±1,5 vs 8,1±2,6. No G LATR todos os 5 doentes 
diabéticos eram tipo 1 contrastando com o G não LATR em que os 6 
diabéticos eram tipo 2. As restantes etiologias foram GNG=10, NIC=3 e 
DPR=1 no G LATR e GNG=6, NIC=5, HIV=2, HTA e síndroma cardio -renal, 
Fabry todos com 1 d. A DP foi a primeira terapêutica de substituição renal 
(TSR) nos 2 G (G LATR=17 e G não LATR=12), contudo a % de drc que já 
tinham feito outras TSR no G não LATR foi superior (45 vs 10,5%) e nesse 
G 4 doentes tinham tido 1 transplante renal prévio. O tempo médio de 
DP nos 2G não foi significativamente diferente: 20 ± 15,4 meses no G LATR 
e 25,1 ± 28,6 meses no G não LATR. A falência da técnica assumiu -se como 
o principal motivo de transferência para HD nos 2 G (G LATR: falências= 
13, peritonites=3, leak interno=1 e outros motivos=2 e G não LATR: 
falências=12, peritonites=5, leaks internos=5). Após saída de DP o tempo 
médio de HD foi de 22,6 ± 21 meses e 40,2 ± 26,5 meses para os G LATR 
e G não LATR respectivamente, diferença sem significância estatística. No 
G LATR 10 doentes foram transplantados ao fim de um tempo médio de 
HD de 19,2 ± 11,1 meses. Três transplantes foram duplos de rim e pâncreas 
e 1 transplante renal foi de dador vivo. Dois transplantes pancreáticos e 
todos os renais estavam funcionantes no final de 2013 (sobrevida do 
enxerto renal de 36,2 ± 17 meses). Já no G não LATR nenhum doente foi 
transplantado e 7 faleceram (32%), sendo que 3 faleceram nos primeiros 
6 meses. A integração em LATR no período de DP permitiu a um número 
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significativo de drc jovens uma transplantação mais célere após transferência 
para HD. Apesar de uma patologia co -mórbida pesada nos drc mais velhos 
observou -se um número relativamente baixo de doentes falecidos em mais 
de 3 anos de seguimento médio em HD, pelo que podemos afirmar que 
a mudança atempada de técnica dialítica foi uma boa opção.

 PO -SE120

IDENTIFICATION OF FACTORS ASSOCIATED WITH PERITONEAL ACESS 

FAILURE IN CHILDREN ON CHRONIC DIALYSIS

Ana Pinho (1); Sofia Aires (2); Conceição Mota (3);

(1) Hospital de Faro, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2) Hospital São Teotónio, EPE – Viseu, Pediatria, Viseu, Portugal;
(3) Centro Hospital do Porto, Nefrologia Pediatrica, Porto, Portugal;

Introduction and Aims: Placing peritoneal dialysis (PD) catheters in children 
poses unique challenges reflected in the high complication rates, as high as 
70% in some series. Mechanical catheter complications including inadequate 
hydraulic function, omental entrapment or dialysate leaks are emerging as an 
important cause of technique failure, mainly due to the success in decreasing 
PD peritonitis rates. As so, the European Best Practice Guidelines for Peritoneal 
Access suggest that the quality assessment of peritoneal access care is an 
increasingly important goal to reduce the PD catheter failure. This study proposes 
to critically identify the risk factors for peritoneal access failure in children on 
chronic dialysis. Additionally, by applying a systematic outcome analysis, we 
aim at improving our catheter insertion program in order to enhance our results. 
Methods: We conducted a retrospective study of all PD catheters placed in 
patients aged <18 years -old between January 2009 and December 2012 in a 
tertiary care, pediatric hospital. Medical and surgical data were reviewed based 
on available records. All patients completed the same routine preoperative 
preparation and were submitted to an open technique by surgical teams with 
prior experience in performing PD catheter placement. A partial omentectomy 
was selectively executed according to the discretion of the surgeon. The statisti-
cal analysis was based on the data related to first PD catheter failure to insure 
that all observations were independent. Suitable nonparametric test and Kaplan-
-Meier survival analysis were applied. Results: During the study period, twenty 
patients were analyzed (fifteen boys, five girls), twelve of which received more 
than one PD catheter (median 2 PD catheters per patient). The patients who 
were submitted to catheter replacement were significantly younger (6 years 
old versus 13 years old, p=0.019) with lower primary PD catheter survival (5 
versus 15 months, p=0,011). The primary PD catheter failure was mainly due 
to inadequate hydraulic function (8/20 primary PD catheters), followed by 
omental plugging (2/20), leak (1/20), peritonitis (1/20) and exit site infection 
(1/20). During replacement procedure, five out of twelve patients were addition-
ally submitted to simultaneous omentectomy. This procedure solved the two 
cases of omental plugging and two cases of the inadequate hydraulic function, 
but was unsuccessful to treat the case of leak. Therefore, after catheter replace-
ment or revision, the PD catheter survival increased up to 19 months. Indeed, 
only two children were transferred to hemodialysis (one due to peritonitis and 
one due to inadequate hydraulic function). The majority (ten boys, three girls) 
was transplanted and two children died from reasons not related to PD. Conclu-

sion: According to recent literature, the mechanical PD catheter complications 
were the main cause for limit longevity of peritoneal access. Omentectomy 
appears useful in children undergoing peritoneal dialysis catheter placement. 
Younger children are at increased risk for primary catheter failure and warrant 
a specific plan management. It is our prospect that these findings bring safety 
improvement initiatives with continued monitoring of the outcomes.

 PO -SE121

ESTUDO COMPARATIVO DE DUAS POPULAÇÕES DE DOENTES 

TRANSPLANTADOS COM MODALIDADES DIALÍTICAS PRÉVIAS DIFERENTES

Isabel Casimiro (1); Mário Góis (1); Carina Ferreira (1); Cecília Silva (1); Ana Lobos (1); 
Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

O transplante renal (TR) constitui a melhor alternativa para os doentes (d) 
em tratamento dialítico. A sua evolução é marcada não só pelas características 
do próprio enxerto mas também, pelo estado imune do receptor e terapêutica 
imunossupressora. No entanto, a situação clínica prévia do d e a modalidade 

dialítica que efectuou: diálise peritoneal (DP) ou hemodiálise (HD) poderão 
condicionar alguns aspectos evolutivos do TR. Realizámos um estudo retros-
pectivo de 01/05/2015 a 31/12/2013 em 28 d transplantados com rim de 
cadáver: 14 (8 H e 6 M) vindos da DP (GA) e 14 (9H e 5M) da HD (GB). 
Emparelhámos os transplantados da DP com os da HD por datas semelhantes 
de TR. A etiologia predominante nos 2 grupos foi a GNC (A=6 e B=7). Não 
foi transplantado nenhum doente diabético. A média de idades foi no GA de 
52,4 ± 16 (med=53) anos e no B de 47,1 ± 13 (med=50,5) anos. O tempo 
médio de permanência na técnica dialítica foi no GA de 23,5 ± 20,1 (med=16) 
meses e no B de 55,4 ± 52,9 (med=41) meses. O índice médio de co -morbi-
lidades de Charlson foi de 3,8 ± 1,2 para o GA e de 3,6 ± 1,4 para o GB. O 
tempo médio em lista activa de TR (LATR) foi no GA de 15,3 ± 15,2 meses e 
no GB de 22,7 ± 16,2 meses. O número de incompatibilidades foi no GA de 
3 ± 1,9 e no B de 3,6 ± 0,9. No GA o tempo médio de isquémia quente foi 
de 35,8 ± 12,5 min e o de isquémia fria de 17,2 ± 4,2 h; no GB foram de 35,6 
± 7,7 min e de 16,5 ± 4 h, respectivamente. A terapêutica de indução foi 
semelhante nos 2 grupos com baziliximab em 10 d no GA e 11 no GB, sendo 
que a timoglobulina foi usada em 3 d de cada grupo. No entanto, houve mais 
d com necrose tubular aguda (NTA) no GB com 5 casos comparativamente 
ao GA com 2. Só no GA é que foram relatados 4 episódios de rejeição celular 
aguda (RCA). A Pcreat à data da alta após o procedimento cirúrgico foi no 
GA de1,5 ± 0,3mg/dL e no B e de 1,7 ± 0,7mg/dL. A última avaliação da Pcreat 
dos d com enxerto funcionante foi de 1,6 ± 0,5mg/dL no GA e de 1,6 ± 1,2 
mg/dL no GB. No final do período em avaliação estavam funcionantes 10 TR 
no GA e 12 no GB. O tempo médio de sobrevida do enxerto foi de 41,1 ± 30,3 
meses no GA e de 41,6 ± 30,5 meses no GB. As causas de perda foram no 
GA: 1 rejeição hiperaguda com nefrectomia imediata do TR, 1 morte por sépsis 
ao 2º mês e 2 rejeições crónicas uma aos 79 e 87 meses; no grupo B houve 
um doente falecido por AVC ao 45º mês e uma rejeição crónica ao 30º mês. 
Conclusões: as características demográficas nos2 grupos de d eram seme-
lhantes, excepto nos tempos de diálise e de LATR que foram superiores nos 
hemodialisados. Não encontrámos diferenças no número de incompatibilidades, 
tempos de isquémia e terapêutica de indução. Já a NTA foi mais observada 
no GB a sugerir uma ligação à hipovolémia prévia destes doentes, a RCA foi 
exclusiva do GA a sugerir uma maior imunocompetência neste grupo, no 
entanto o número reduzido de d em cada grupo não nos permite tirar ilações. 
Os tempos de sobrevida do enxerto foram semelhantes.

 PO -SE122

DIÁLISE PERITONEAL: UMA PONTE PARA A TRANSPLANTAÇÃO

Isabel Mesquita (1); Isabel Casimiro (1); Guida Meneses (1); Vasco Fernandes (1); Ana 
Vila Lobos (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral – CHLC, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A dialise peritoneal (DP) é uma boa opção terapêutica para os doentes 
com doença renal crónica estadio 5 e constitui muitas vezes uma ponte 
para o transplante renal (TR). A frequência de falência da técnica é elevada 
o que leva todos os anos a um movimento significativo de saída de 
doentes (dtes). Grande número de doentes em DP encontra -se em lista 
activa para transplante renal (LATR). Este estudo avaliou retrospectivamente 
no período de 1 de Maio de 2005 a 31 de Dezembro de 2013 a população 
de DP em LATR: o grupo A, que permaneceu na DP até ao TR e o grupo 
B, que abandonou a técnica permanecendo em LATR. O grupo A (12%u2642, 
9%u2640) apresentou uma média de idades de 51,8±15,9 anos, mais 
elevada do que a do grupo B (11%u2642, 8%u2640) com 40,2± 9,8 anos 
e o seu índice de co -morbilidade de Charlson era ligeiramente superior 
4,0±1,2 vs 3,4±1,5. A etiologia predominante da doença renal em ambos 
os grupos foi a GNG seguindo -se a diabetes tipo 1, NIC, ADPKD, HTA e 
LES (tabela 1).

Tabela 1

Etiologia Grupo A Grupo B

GNG 8 10

DM tipo 1 4 5

NIC 5 3

ADPKD 1 1

HTA 2 0

LES 1 0
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Nos 2 grupos a DP foi a primeira terapêutica de substituição renal (TSR) na 
maioria dos dtes: A 16 e B 17. Nos 2 grupos os dtes diabéticos tipo 1, à 
excepção de 1 que vinha da hemodiálise (HD) por falência de acessos, 
tiveram como primeira TSR a DP. O tempo médio de permanência na DP 
foi semelhante nos 2 grupos: A 25,1±22,1 meses e B 20±15,4 meses. Também 
não se verificou uma diferença significativa na clearance de creatinina inicial 
8,4±4,0 ml/min e 10,8±4,5 ml/min no A e B respectivamente. No grupo B a 
falência da técnica foi o principal motivo de transferência para HD, com 13 
dtes, seguindo -se 3 por peritonites, 1 por leak interno e 2 por outros motivos. 
No grupo A o tempo médio LATR foi de 14,5±15 meses. Dos 21 transplantes, 
4 foram duplos rim -pâncreas, 3 de dador vivo e 13 de dador cadáver. No 
final de 2013 verificou -se perda de 4 enxertos renais todos de dador cadáver 
(2 rejeições crónicas, 1 rejeição hiperaguda e 1 por falecimento do dte por 
sépsis). A sobrevida média do enxerto foi de 38,4±30,2 meses. No grupo 
B, após um período médio em LATR de 32,6±31,5 meses, foram transplan-
tados 10 doentes: 3 duplos rim -pâncreas, 1 de dador vivo e 6 de dador 
cadáver. Todos os enxertos estão funcionantes, com uma sobrevida média 
de 36,2±14,9 meses. Verificaram -se rejeições celulares agudas nos 2 grupos: 
3 no A e 3 no B. A DP constitui uma boa ponte para transplante sobretudo 
em dtes mais jovens. Esse facto foi indiscutível no grupo dos dtes trans-
plantados prevalentes na técnica mas, mesmo no grupo que transitou para 
HD o facto de já estar integrado em lista activa agilizou certamente o 
procedimento. No caso de o dte diabético tipo 1 ser elegível para transplante 
duplo, a DP parece ser uma boa opção terapêutica dialítica inicial.

 PO -SE123

INFECÇÃO DO ORIFÍCIO DE SAÍDA DO CATÉTER PERITONEAL A CANDIDA 

ALBICANS

Cristina Candido (1); Márcio Viegas (1); Ana Farinha (1); Joana Felgueiras (1); José 
Assunção (1); Álvaro Vaz (1); José Vinhas (1);

(1)  Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital São Bernardo, Serviço de Nefrologia, Setúbal, 
Portugal;

A infecção do Orifício de Saída (OS) do catéter peritoneal está descrito 
como factor de risco associado ao desenvolvimento de peritonite, um dos 
principais motivos de hospitalização e de falência da técnica de Diálise 
Peritoneal (DP). Quando esta infecção tem origem num fungo, situação 
rara, potencialmente grave, a abordagem terapêutica torna -se difícil pela 
ausência de casos descritos na literatura e de orientações específicas para 
este agente. Relatamos um doente de 52 anos com os diagnóstico de HTA 
e doença renal crónica terminal de etiologia desconhecida, em programa 
de diálise peritoneal desde 2011 com história de 3 infecções recidivantes 
do OS por Pseudomonas aeruginosa, 6 meses após ter iniciado a técnica. 
Esteve um ano sem intercorrências, apresentando o OS perfeito sem sinais 
de infecção, até Agosto de 2013 altura em que apresentou exsudado 
purulento no OS com isolamento de uma Candida albicans. Efectuou 21 
dias de terapêutica dirigida com fluconazol com melhoria progressiva, 
embora mantendo um orifício equívoco. Foram feitas zaragatoas mensais 
do OS nos 3 meses seguintes: as 2 primeiras foram estéreis e a última 
isolou um St. epidermidis resistente à ciprofloxacina. Fez terapêutica com 
vancomicina 1g iv 5/5 dias com melhoria dos sinais inflamatórios ao 5º 
dia. Ao 20º dia de antibioterapia apresentou uma toxicodermia exuberante 
com necessidade de realizar prednisolona 40mg per os que descalou em 
20 dias. Três dias após ter terminado a corticoterapia apresentou um OS 
fragilizado com secreção de exsudado esbranquiçado e posteriormente 
presença de um granuloma. O exame cultural revelou uma Candida albicans 
tendo iniciado fluconazol per os 200mg 2 dias, passando posteriormente 
a 100mg/dia. Ao 7º dia, por ausência de melhoria decidiu -se retirar o 
cateter de diálise peritoneal. Intraoperatoriamente constatou -se a presença 
de exsudado com envolvimento do cuff externo. Após 1 mês da remoção 
de catéter de DP apresentava -se clinicamente bem, estando programada 
colocação de novo cateter de DP. O período máximo durante o qual 
podemos manter uma atitude expectante na ausência de melhoria não 
está definido na infecção do OS a um fungo, no entanto considerando -se 
tratar -se de um evento com risco de desenvolvimento de uma peritonite 
rara que pode ditar a falência da técnica, deve ser ponderada a remoção 
precoce do cateter de DP sempre que haja sinais de persistência da 
infecção. No nosso centro, com 16 anos e 122 doentes tratados, apresen-
tando uma taxa de infecção do OS 0,67 episódios/doente/ano este foi o 
primeiro caso de IO a um fungo. Também não encontramos muitos casos 
na literatura, pelo que se descreve esta apresentação e esta abordagem 
realçando o facto de se ter prevenido uma eventual peritonite.

 PO -SE124

CONSULTA DE ESCLARECIMENTO, A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Rui Abreu (1); Luís Oliveira (1); Mónica Fructuoso (1); Diana Teixeira (2); Teresa Morgado (1);

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

(2)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Departamento de Bioquímica, 
Porto, Portugal;

A consulta de esclarecimento da terapêutica da insuficiência renal crónica 
(IRC) visa informar o doente sobre as diversas técnicas de substituição da 
função renal e definir eventuais fatores clínicos ou patológicos que invia-
bilizem a execução de determinada técnica. Esta avaliação é efetuada de 
modo independente mas complementar por vários profissionais: nefrolo-
gista, enfermeiro e nutricionista. A consulta de esclarecimento da terapêutica 
da IRC foi implementada no Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto 
Douro a 3 de Abril de 2011. Todos os doentes avaliados foram referenciados 
pelo nefrologista assistente e apresentavam insuficiência renal crónica 
estadio 4 KDOQI (TFG<20mL/min). Foram avaliados retrospetivamente todos 
os doentes observados nesta consulta entre a sua data de implementação 
e 31 de Julho de 2013. Foram analisadas variáveis como a idade, taxa de 
filtração glomerular, tempo de seguimento em consulta de nefrologia, 
índice de comorbilidade (score Charlson (SC)), distância ao centro de 
hemodiálise mais próximo do domicílio, capacidade de auto -diálise e apoio 
familiar do doente através do programa SPSS, versão 21.0 (SPSS Inc, 
Chicago, EUA). Foram avaliados 192 doentes durante 29 meses. A sua 
idade média foi de 73,3±15,5 anos, com predomínio do sexo feminino 
(56%). As causas mais frequentes de doença renal crónica foram a etiologia 
indeterminada (34,6%), nefropatia diabética (24,5%) e pielonefrite crónica 
(7,6%). O tempo médio de acompanhamento em consulta de nefrologia, 
prévio à consulta de esclarecimento, foi de 4,4±4,6 anos. À data da con-
sulta, a taxa de filtração glomerular média destes pacientes foi 15,8±4,3 
mL/min/1,73 m2. Sessenta e quatro por cento (n=119) dos doentes optaram 
por hemodiálise (HD), 18,4% (n=34) diálise peritoneal (DP) e 17,3% (n=32) 
tratamento conservador (TC). Os doentes que escolheram DP eram mais 
jovens (idade: 52,0±16,2) e apresentavam menor comorbilidade (SC: 4,1±2,2) 
em relação aos doentes que optaram por HD (idade: 72,7±10,7; SC: 6,6±2,1) 
e TC (idade: 84,9±8,9; SC: 7,2±1,5) (p = 0,001). A distância ao centro de 
hemodiálise mais próximo do domicílio não se revelou um fator importante 
na opção do doente (HD: 17,8±15,3, DP: 25,4±13,7 e TC: 18,3±15,5)(p > 
0,05). A menor %u201Cpreferência%u201D por diálise peritoneal pode ser 
explicada pela elevada prevalência de doentes sem condições para auto-
-diálise e sem apoio familiar (52%, n=99). Trinta e um doentes (16%) 
apresentavam contra -indicações relativas para a realização desta técnica 
como obesidade, colostomia, eventrações e hérnias da parede abdominal. 
A escolha por TC obedeceu a critérios clínicos em 18,8% (n=6) por síndrome 
demencial grave. O envelhecimento, a morbilidade, o maior grau de depen-
dência e o isolamento social destes doentes constituíram fatores impor-
tantes na escolha da terapêutica substitutiva da função renal com menor 
%u201Cpreferência%u201D por DP. Neste sentido, a diálise peritoneal 
assistida pode configurar -se como uma estratégia importante para aumentar 
a escolha por esta modalidade e promover uma maior qualidade de vida.

 PO -SE125

PERITONITE EM DOENTE DIABÉTICO POR 2 AGENTES ATÍPICOS 

IDENTIFICADOS SEQUENCIALMENTE: CASO CLÍNICO

Cecília Santana (1), Luís Escada (1), Jorge Pratas (1), Henrique Gomes (1), Helena Sá (2), 
Andreia Borges (2), Mário Campos (1,2).

(1)  Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), Polo HUC, Serviço de Nefrologia;
(2) Unidade de Diálise Peritoneal2.

Introdução: A Peritonite é uma complicação preocupante em Diálise Peri-
toneal (DP). A prática clínica tem demonstrado um aumento na incidência 
de Peritonites por agentes raros (incluindo bacilos gram -negativos), com-
plicando a sua abordagem, particularmente na antibioterapia empírica inicial. 
Os autores apresentam um caso de Peritonite em DP por 2 agentes gram-
-negativos, identificados sequencialmente, alertando para a importância da 
presunção diagnóstica. Caso Clínico: Doente de 56 anos, sexo masculino, 
diabético insulino -tratado, com Doença Renal Crónica estádio 5 por Nefro-
patia Diabética, em DPCA desde há 3 meses; sem comorbilidades relevantes 
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para além de HTA. Admitido no Serviço de Urgência do CHUC -HUC em 
Setembro/2013, com queixas de efluente turvo há 12 horas e obstipação, 
sem outras queixas. O exame físico era normal, sem dor à palpação abdo-
minal e sem sinais de infecção do orifício de saída e túnel do cateter. 
Analiticamente, apresentava exame citológico do efluente com 15.200 cel/
uL e 94% de neutrófilos; PCR 6.82mg/dl; radiografia do abdómen simples 
sugestiva de conteúdo fecal abundante, sem níveis hidro -aéreos. Internado 
no Serviço de Nefrologia com diagnóstico de Peritonite, são efectuadas 
colheitas de efluente para exame microbiológico e inicia antibioterapia 
empírica intraperitoneal com Ceftazidima (1g) e Vancomicina (2gr). Em 
culturas do efluente foram isolados em tempos diferentes dois agentes 
gram -negativos atípicos. A primeira cultura (08/09/2013) foi positiva para 
Serratia marcescens sensível à Gentamicina, Ceftazidima, Ciprofloxacina e 
Sulfametoxazol Trimetoprim. Por persistência do quadro clínico (efluente 
turvo e leucócitos aumentados com predomínio de neutrófilos) sob anti-
bioterapia dirigida, foi realizada segunda cultura do efluente (13/08/2013), 
tendo -se isolado um segundo agente, raro, (Ochrobactrum anthropi)*, sen-
sível a Gentamicina, Ciprofloxacina, Sulfametoxazol Trimetoprim, Amicacina, 
e Meropenem. Foi adicionada Gentamicina em terapêutica contínua, tendo -se 
assistido a melhoria clínica e analítica (citometria do efluente com 200 cel/
uL e negativação das culturas). Conclusão: a evolução desfavorável de 
Peritonites em doentes particularmente imunodeprimidos, tal como os dia-
béticos, deve levar -nos a colocar a hipótese de peritonite por agentes 
atípicos, cuja identificação é fundamental para o sucesso do tratamento. 

*Ochrobactrum anthropi é um bacilo gram -negativo, oxidase -positivo e não fermentador. 
Relatos de manifestações clínicas de bacteriémia são raros. Muitas vezes adquirido na 
comunidade e geralmente de baixa virulência, pode ser patogênico em doentes imu-
nodeprimidos. É um agente emergente em doentes imunodeprimidos, particularmente 
naqueles com cateter.

 PO -SE126

QUANDO A TERAPÊUTICA NÃO CONVENCIONAL VENCE UM DOENTE 

NEGLIGENTE

Rute Aguiar (1); Filipa Alves (1); Rui Silva (1); Vitor Ramalho (1); Manuel Amoedo (1); 
Carlos Pires (1);

(1) Hospital Espírito Santo Évora, Nefrologia, Évora, Portugal;

Introdução: O tratamento do edema associado à insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC) assenta na combinação da terapêutica com diuréticos de 
ansa e da dieta hipossalina. Contudo, alguns doentes não respondem a 
este regime, motivando internamentos sucessivos por descompensação 
da doença e progressiva deterioração funcional. O que fazer quando o 
arsenal terapêutico ou a compliance se esgotam? Caso clínico: Homem de 
41 anos, caucasiano, independente nas AVDs, com antecedentes pessoais 
de HTA, dislipidemia, DM tipo 2 com complicações microvasculares (reti-
nopatia, nefropatia e neuropatia), DRC estadio G3b -A1 e ICC por cardio-
miopatia dilatada não isquémica, portador de CRT -D desde 2012 não 
respondedor, não candidato a transplante cardíaco (pelas comorbilidades 
e pela avaliação psiquiátrica); com 9 internamentos em 14 meses por ICC 
classe IV da NYHA, necessitando de fármacos inotrópicos (dopamina, 
dobutamina, levosimendan) com resposta, apresenta -se no serviço de 
urgência por novo episódio de descompensação cardíaca. Após estabilização 
do doente com terapêutica médica optimizada, foi decidido iniciar técnica 
de ultrafiltração por diálise peritoneal como terapêutica adjuvante de 
manutenção. Em Agosto de 2013 colocou catéter de Tenckoff por mini-
-laparatomia, com exteriorização imediata. Iniciou protocolo terapêutico 
com prescrição de 1L de icodextrina nocturna. Três semanas depois é 
avaliado em consulta de Nefrologia, apresentava -se normotenso com peso 
mantido (87 Kg, 1,66 m), mantinha algum edema dos membros inferiores. 
Em Outubro, por má compliance na dieta, aumentou 10 Kg de peso, tendo 
sido necessário reforço da terapêutica diurética instituída e aumento do 
volume de trocas para 2L. Um mês depois, por manter incumprimento 
terapêutico e agravamento da função renal, iniciou Diálise Peritoneal Con-
tínua Ambulatória (DPCA) com 3 trocas/dia. O doente tem sido seguido 
em Hospital de Dia, sem necessidade de novos internamentos por des-
compensação da ICC (follow -up de 5 meses). Discussão: A ultrafiltração 
por diálise peritoneal é uma técnica que deve ser considerada como 
adjuvante no tratamento do doente com ICC refractária, já que permite 
oferecer melhor controlo da doença, melhor qualidade de vida com dimi-
nuição dos internamentos e consequente diminuição dos custos de saúde 
associados, mesmo em doentes onde a colaboração é escassa.

 PO -SE127

PNEUMONITE HERPÉTICA EM INDIVÍDUO TRANSPLANTADO RENAL

Miguel Oliveira (1); Cátia Pego (1); Marta Sofia Costa (1); Tiago Barra (1); Ana Sofia 
Nicola (2); Joana Vidinha (1); Bernardo Faria (1); Carla Lima (1); Jesus Garrido (1); 
Giovanni Sorbo (1); Sérgio Lemos (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Serviço de Medicina 2, Viseu, Portugal;

Introdução: A imunossupressão torna os doentes transplantados mais 
susceptiveis à infeção, ocorrendo a infeção por vírus herpes simplex (VHS) 
em menos de 2 % dos transplantados, sobretudo no período peritransplante 
(< 1 mês). Caso Clínico: Sexo masculino, 61 anos, com Doença Renal Crónica 
(DRC) em estádio 3. Submetido a retransplante renal com 19 anos de 
enxerto, sob sirolimus e prednisolona, com creatininemia basal de 1,9 mg/
dl. Recorre ao serviço de urgência (SU) por quadro de dispneia, tosse não 
produtiva e febre (38° C) com 6 dias de evolução. Ao exame objetivo, 
corado e hidratado, hemodinamicamente estável, polipneico. Auscultação 
cardiopulmonar com roncos e crepitações dispersas pelo hemicampo direito. 
Gasometria com insuficiência respiratória hipoxémica. A radiografia torácica 
demonstrava uma hipotransparência na base direita, compatível com foco 
pneumónico. Análises sem alterações relevantes, mas com Proteina C -Rea-
tiva de 14,62 mg/dL. Proposto internamento, que o doente recusou. Foi 
medicado em ambulatório com amoxicilina, ácido clavulânico e azitromicina. 
Regressa ao SU 2 dias depois, por agravamento das queixas, tendo sido 
internado sob antibioterapia empírica de largo espectro (piperacilina e 
tazobactam) após colheita de hemoculturas. Ao 2º dia de internamento, 
assiste -se a agravamento clínico, analítico e radiológico (infiltrado alvéolo-
-intersticial bilateral), tendo sido transferido para a Unidade de cuidados 
intensivos (UCI) com necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI), 
procedendo -se a ajuste terapêutico (acrescentou -se vancomicina e cotri-
moxazol) e efetuada broncofibroscopia ótica com lavado bronco -alveolar. 
No 3º dia de internamento em UCI, foi detetado material genético de 
VHS -1 nas secreções respiratórias colhidas previamente. Admitiu -se o 
diagnóstico de pneumonite herpética, reformulando -se a terapêutica com 
a introdução de aciclovir endovenoso 15 mg/kg/dia, durante 21 dias. Houve 
melhoria progressiva do estado clínico, tendo o doente sido posteriormente 
extubado com sucesso. Teve alta para o domicílio clinicamente bem e 
com função renal preservada. Discussão: As infeções oportunistas em 
imunodeprimidos podem ser graves, muitas das vezes provocadas por 
agentes atípicos, obrigando a procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
mais agressivos. Este caso, trata -se de doença invasiva por VHS em doente 
imunodeprimido, 19 anos após o transplante, o que dado o tempo a torna 
muito invulgar.

 PO -SE128

LINFEDEMA ASSOCIADO AOS INIBIDORES DO MTOR: CASO CLÍNICO

Sofia Marques (1); Luciano Pereira (1); Manuela Bustorff (1); Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar São João EPE, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: Embora raro, um possível efeito lateral dos inibidores do 
mTOR, é o linfedema. Caso Clínico: Apresenta -se um caso clínico de 
linfedema associado à toma de inibidores do mTOR. Trata -se de um 
doente de 64 anos, com doença renal crónica de etiologia indeterminada, 
transplantado renal no ano 2000, após 3 anos de hemodiálise e inicial-
mente imunossuprimido com ciclosporina, micofenolato de mofetil e 
prednisolona. Em 2006, a ciclosporina foi substituída por sirolimus e, 
em 2008, por everolimus. Alguns meses após início de sirolimus, desen-
volveu linfedema de agravamento progressivo dos membros inferiores 
que manteve após transição para everolimus. O estudo imagiológico 
abdominopélvico e do tórax revelou apenas um nódulo pulmonar, biop-
sado e sem malignidade. Em julho de 2013, foi admitido por agravamento 
de edemas, exsudação de lesões bolhosas bilaterais e dor nos membros 
inferiores. Evidenciava aspectos macroscópicos compatíveis com o diag-
nóstico de elefantíase verrucosa nostra, uma entidade rara, decorrente 
da cronicidade do linfedema com hiperqueratose e liquenificação gene-
ralizada, edema duro e pápulas de aspeto verrucoso. No membro inferior 
esquerdo, apresentava sinais de dermo -hipodermite incipiente, onde se 
isolaram Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis, tendo sido 
tratado com antibiótico. Optou -se pela substituição do everolimus por 
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tacrólimus e, após 4 meses, foi evidente melhoria do edema e regressão 
da maioria das pápulas verrucosas. Conclusão: Trata -se de um caso de 
elefantíase verrucosa nostra dos membros inferiores, com 7 anos de 
evolução, que melhorou com tratamento antibiótico e suspensão de 
inibidores do mTOR.

 PO -SE129

A MODALIDADE DIALÍTICA PRÉ -TRANSPLANTE E OS OUTCOMES NO 

PRIMEIRO ANO APÓS TRANSPLANTE RENAL

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

(1) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;

Introdução: O papel da modalidade dialítica pré -transplante no outcome 
após transplante renal permanece pouco esclarecido. Os resultados da 
maior parte dos estudos têm sido discordantes. Os autores apresentam 
os dados da sua Unidade de Transplante Renal. Material e Métodos: Análise 
retrospectiva dos doentes submetidos a transplante renal de dador cadáver 
na Unidade de Transplante Renal do Hospital Garcia de Orta entre 1 de 
Janeiro de 2007 e 31 de Janeiro de 2013. Foram analisadas as diferenças 
entre aqueles previamente em hemodiálise (grupo HD) e diálise peritoneal 
(grupo DP), com foco em variáveis demográficas, factores de risco imuno-
lógico, imunossupressão de indução, falência primária e atraso de função 
do enxerto (AFE) (definida por necessidade de terapêutica dialítica na 
primeira semana pós -transplante), tempo para redução da creatinina sérica 
para metade (tCr1/2), duração do internamento para transplante, creatinina 
sérica (SCr) à data da alta, aos 6 meses e no fim do primeiro ano pós-
-transplante. Resultados: No período analisado foram transplantados um 
total de 117 doentes, 103 previamente em HD e 14 em DP, com média de 
idades 53±11 anos, 62% do sexo masculino. A idade não variou significa-
tivamente entre os dois grupo mas verificou -se uma maior preponderância 
do sexo masculino no grupo HD ao contrário do observado no grupo DP. 
Na maior parte dos doentes (25% e 29% no grupo HD e no grupo DP 
respectivamente) a etiologia da doença renal crónica era desconhecida, 
seguida da nefroangiosclerose hipertensiva (18% e 7% respectivamente), 
da doença renal poliquística autossómica dominante (14% e 7%) e da 
glomerulonefrite crónica (12% e 7%). O tempo em diálise à data do trans-
plante foi 5.0±2.1 anos no grupo DP e 7.4±5.5 anos no grupo HD. A diurese 
residual era tendencialmente maior naqueles em DP (>500mL/dia em 43% 
vs 23% dos doentes). O tempo de isquémia fria e o número de compati-
bilidades HLA foram semelhantes em ambos os grupos. No grupo HD 
verificou -se uma maior prevalência de indivíduos com transplante renal 
prévio (2% vs 0%), com sensibilização superior a 50% (9% vs 0%) e dador 
de critérios expandidos (46% vs 29%). A imunossupressão de indução 
utilizada foi semelhante em ambos os grupos. Observou -se uma incidência 
de AFE de 29% no grupo DP versus 27% no grupo HD e de falência primária 
do enxerto de 7% e 9% respectivamente. O tCr1/2 foi semelhante em 
ambos os grupos (7±5 dias no grupo HD vs 5±7 dias no grupo DP). Os 
valores de SCr à data da alta e aos 6 meses foram semelhantes em ambos 
os grupos sendo que no fim do primeiro ano pós transplante foi ligeira-
mente superior no grupo HD (2±0.6mg/dL vs 1±0.3mg/dL). A sobrevivência 
do enxerto no primeiro ano após transplante renal foi 98% no grupo HD 
e 92% no grupo DP. Verificou -se 1 óbito com enxerto renal funcionante 
no grupo HD por AVC hemorrágico 1 ano após o transplante. Não se 
registaram óbitos no grupo DP. Conclusão: Não obstante alguns estudos 
mostrarem diferenças nos outcomes após transplante renal consoante a 
modalidade dialítica prévia, na nossa população não observámos diferenças 
significativas na função e sobrevivência do enxerto no primeiro ano após 
transplante renal.

 PO -SE130

AVALIAÇÃO DA DOENÇA ÓSSEA METABÓLICA NO PÓS -TRANSPLANTE RENAL

Miguel Gonçalves (1); Pedro Vieira (1); Luís Resende (1); José Durães (1); Nuno Rosa 
(1); José Alves Teixeira (1); Gil Silva (1);

(1) Hospital Dr. Nélio Mendonça, Nefrologia, Funchal, Portugal;

Introdução: A doença óssea metabólica é uma das complicações da 
doença renal crónica. No período pós -transplante renal verifica -se uma 

persistência e até agravamento das alterações do metabolismo fósforo-
-cálcio. Objectivos: Avaliar a prevalência das alterações do metabolismo 
fósforo -cálcio, factores epidemiológicos, factores de risco e padrões 
de tratamento na população de doentes transplantados renais seguidos 
na consulta de pós -transplante renal do Hospital Central do Funchal. 
Métodos: Entre novembro/2013 e Janeiro/2014, foi efectuada uma análise 
retrospectiva dos registos clínicos de 121 doentes seguidos na consulta 
de pós -transplante renal, com idade >= 20 anos, com enxerto funcio-
nante e função renal estável, com > 6 meses de transplante. Os valores 
de referência utilizados da PTHi, cálcio e fósforo estão de acordo com 
as recomendações da K -DOQI. A TFGe foi calculada segundo a fórmula 
MDRD. Resultados: Foram analisados 121 doentes (59,5% do sexo 
masculino; idade média 49,6±13,8 anos; tempo de transplante 
105,4±73,5 meses; 43,8% efectuavam esquema imunosupressor baseado 
em corticoides tacrolimus micofenolato de mofetil; 88,4% dador cadáver; 
TFGe de 52,0±15,2 mL/mim/1,73m2). Dos 121 doentes, 66,1% apresen-
tavam níveis elevados de PTHi para o respectivo estadio da DRC (PTHi 
média de 101,4±79,2 pg/mL, mínimo 23 pg/mL e máximo 683 pg/mL), 
24,8% dos doentes apresentavam hipercalcémia, 28,1% dos doentes 
hipofosfatémia e 3,3% dos doentes hiperfosfatémia. Relativamente à 
terapêutica, 43% faziam suplementação com vitamina D, 1,7% faziam 
cinacalcet e 2,5% dos doentes faziam quelantes do fósforo. Na análise 
estatística univariada verificamos que os doentes com níveis elevados 
de PTHi apresentavam maior tempo em diálise (p=0,028), estando 
mais doentes sob suplementação com vitamina D (p=0,034). Através 
da correlação bivariada de Pearson verificava -se uma correlação negativa 
entre os níveis de PTHi e a TFGe (R= -0,258; p=0,002) e o nível de 
vitamina D (R= -0,274; p=0,004), e uma correlação positiva com os 
níveis de fósforo (R=0,204; p=0,013).  Conclusão: A prevalência de 
hiperparatiroidismo e alterações do metabolismo fósforo -cálcio no 
período pós transplante renal é elevada. Uma elevada percentagem 
de doentes realiza suplementação com vitamina D. Existe uma correlação 
negativa entre os níveis de PTHi e a TFGe, à semelhança do que 
acontece na DRC.

 PO -SE131

INFEÇÃO CUTÂNEA A SCOPULARIOPSIS BREVICAULIS NUM DOENTE 

TRANSPLANTADO RENAL: CASO CLÍNICO

Sofia Marques (1); Manuela Bustorff (1); Inês Ferreira (1); Maria Dolores Pinheiro (2); 
Catarina Moreira (3); Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar São João EPE, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar São João EPE, Laboratório de Microbiologia, Serviço de Patologia 

Clínica, Porto, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar São João EPE, Serviço de Dermatologia e Venereologia, Porto, 

Portugal;

Introdução: Scopulariopsis brevicaulis é um fungo filamentoso não-
-dermatofítico ubíquo, existente no solo, em alimentos, plantas e outros 
substratos orgânicos. Tem sido reportado como uma causa rara de 
onicomicose e doença oportunista em doentes imunocomprometidos. 
Caso Clínico: Descreve -se o caso de uma mulher de 72 anos, residente 
numa área rural, com doença renal poliquística autossómica dominante, 
transplantada renal há 5 anos. Realizou imunossupressão de indução 
com timoglobulina e manutenção com ciclosporina, micofenolato de 
mofetil e prednisolona. Como intercorrências posteriores ao transplante, 
desenvolveu diabetes mellitus, leucopenia, que motivou a suspensão 
do micofenolato e, há 3 anos, sofreu um acidente vascular cerebral 
com sequelas motoras e desequilíbrio. Foi internada por queda com 
traumatismo cranioencefálico e, durante o internamento, identificou -se 
uma lesão cutânea no membro inferior esquerdo. Tratava -se de nódulo 
eritematoso de 3cm de diâmetro, supurativo, com 1 ano de evolução. 
Terá surgido em contexto de traumatismo com instrumento agrícola. O 
exame histológico revelou a presença de microorganismos fúngicos e, 
nas culturas de fragmentos de biópsia, foi isolado Scopulariopsis bre-
vicaulis. Foi excluída osteomielite e afastado atingimento sistémico 
através de um completo estudo imagiológico. São escassos, na literatura, 
os relatos de infeção por este agente e não foi encontrado nenhum 
descrito em transplantados renais. Optou -se pelo desbridamento cirúr-
gico da lesão e tratamento com voriconazol e caspofungina, esta última 
substituída por terbinafina para realização em ambulatório. Após 2 
meses de tratamento, a lesão encontra -se em cicatrização e não há 
evidência de recidiva.
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 PO -SE132

INFEÇÃO TARDIA A PNEUMOCYSTIS JIROVECII NO TRANSPLANTE RENAL, 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Natacha Rodrigues (1); Hugo Silva (1); Alice Fortes (1); José Barbas (1); Alice Santana (1); 
António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, 
Lisboa, Portugal;

Introdução: A pneumonite a Peumocystis jirovecii(Pj) é uma infecção grave 
que, geralmente, ocorre nos primeiros meses após transplantação de órgãos 
sólidos. Os autores apresentam um caso clínico de infeção a Pj numa 
doente transplantada renal há mais de um ano e que tinha efetuado 
profilaxia com cotrimoxazol durante os primeiros seis meses pós transplante. 
Caso Clínico: Mulher de 61 anos, leucodérmica, com IRC por GNC que 
condicionou transplante renal há 16 meses e medicada com imunossupressão 
tripla com Tacrolimus, Prednisolona e Micofenolato de Mofetil. Como inter-
corrências após o transplante a referir diabetes mellitus insulinotratada e 
disfunção crónica do enxerto (Pcreat basal de 2mg/dl). Foi internada por 
quadro com uma semana de evolução de cansaço fácil, tosse com expec-
toração mucosa, sem febre. Na auscultação pulmonar apresentava diminuição 
do murmúrio vesicular com fervores subcrepitantes bibasais. Analiticamente 
registava hemoglobina 9gr/dl, 8100 leucócitos com 86% neutrófilos, crea-
tinina 2,4 mg/dL, PCR 18 mg/dL, na gasimetria insuficiência respiratória 
parcial. À radiografia de tórax observava -se infiltrado pulmonar intersticial 
bilateral. Admitiu -se o diagnóstico de pneumonia e medicou -se com 
Piperacilina -Tazobactam e Azitromicina. Houve boa resposta inicial mas ao 
quinto dia registou -se agravamento clínico com insuficiência respiratória 
global e necessidade de ventilação não -invasiva. Assumindo -se re -infeção 
a agente nosocomial, alterou -se terapêutica para Meropenem e Linezolide. 
Para esclarecimento do quadro realizaram -se hemoculturas, exame micro-
biológico da expectoração e urocultura, antigenúria de Pneumococcus e 
Legionella, serologia para Mycoplasma pneumoniae e Toxoplasma, carga 
viral de CMV, resultados que se mostraram negativos. O ecocardiograma 
não mostrou vegetações. Realizou -se broncofibroscopia com lavado bron-
coalveolar e isolou -se Pj. Iniciou cotrimoxazol e corticoterapia, com boa 
resposta. Após completar vinte e um dias de antibioterapia fez TC torácica 
que mostrava padrão em vidro despolido com distribuição em mosaico, 
bilateral e simétrico, traços de fibrose em favo de mel nos segmentos 
inferiores e nas provas de função respiratória restrição ligeira com diminuição 
da capacidade de difusão da membrana alveol -capilar para CO. A doente 
teve alta ao x dia de internamento com dose profilática de cotrimoxazol. 
Discussão: Este caso clínico pretende realçar a importância de incluir o Pj 
no diagnóstico diferencial da pneumonia no transplantado renal, mesmo 
em fases mais tardias do periódo pós transplante. O lavado bronco -alveolar 
é um método rápido e fiável de efectuar este diagnóstico.

 PO -SE133

DOR ABDOMINAL HOMOLATERAL AO ENXERTO RENAL: CASO CLÍNICO

Sofia Marques (1); Manuela Bustorff (1); Inês Ferreira (1); Manuel Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar São João EPE, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Descreve -se o caso de um doente de 52 anos com doença renal crónica 
de etiologia indeterminada, com primeiro transplante renal há 20 anos, 
perdido 12 anos depois por nefropatia crónica do aloenxerto, e segundo 
transplante renal há 5 anos, com enxerto implantado na fossa ilíaca 
esquerda. Realiza imunossupressão com tacrólimus, micofenolato de mofetil 
e prednisolona. Tem antecedentes de gastrite crónica, hipertrofia benigna 
da próstata e infeções urinárias de repetição, no período pós transplante. 
Recorreu ao hospital por queixas de dor no flanco esquerdo, agravada 
com a inspiração profunda, com início após uma refeição abundante e 
com 6 dias de evolução, bem como dor menos intensa no ombro esquerdo. 
Apresentava -se apirético e normotenso, com diminuição de sons respira-
tórios na base pulmonar esquerda, dor à palpação profunda do epigastro, 
hipocôndrio e flanco esquerdos. A avaliação analítica mostrava subida de 
parâmetros inflamatórios e sedimento urinário com leucoeritrocitúria mode-
rada. A ecografia abdominal era normal, a radiografia de tórax revelava 
ligeira subida da hemicúpula diafragmática esquerda. Perante suspeita de 
pielonefrite, foi internado sob antibioterapia. No internamento, realizou 
tomografia axial computadorizada abdominal que mostrou esplenomegalia, 

com extensa área focal hipodensa em cunha a traduzir enfarte. No eletro-
cardiograma, documentou -se fibrilação auricular e, no ecocardiograma, 
dilatação moderada da aurícula esquerda, válvula aorta calcificada, com 
insuficiência moderada e válvula mitral de anel calcificado e folhetos 
espessados. Excluíram -se trombos e vegetações sugestivas de endocardite. 
Cumpriu antibioterapia durante 1 semana, apesar da ausência de evidência 
de infeção e os parâmetros inflamatórios diminuíram. Foi ainda iniciada 
hipocoagulação com varfarina. O enfarte esplénico é uma entidade rara 
que resulta da oclusão da vasculatura do baço, com isquemia e necrose 
do parênquima. Possíveis etiologias são as doenças hematológicas infil-
trativas, tromboembolismo, estados de hipercoaguabilidade, infeções e 
traumatismos. O principal sintoma de apresentação é a dor abdominal ou 
no flanco esquerdo. No contexto de fibrilação auricular, o enfarte esplénico 
pode ocorrer por tromboembolismo, sobretudo em doentes com valvulo-
patias, no entanto é uma complicação rara (< 0,1%).

 PO -SE134

IMUNODEFICIÊNCIA COMUM VARIÁVEL E SÍNDROME NEFRÓTICO: 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Tiago Barra (1); Marta Costa (1); Miguel Oliveira (1); Sérgio Lemos (1); Carla Lima (1); 
Jesus Garrido (1); Giovanni Sorbo (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;

A Imunodeficiência Comum Variável é uma imunodeficiência primária sendo 
a causa mais frequente de hipogamaglobulinemia em adultos. Caracteriza-
-se por uma disfunção da imunidade humoral causada por produção insu-
ficiente de imunoglobulinas. A deficiência de IgG e IgA caracteriza a doença 
mas cerca de 50% dos doentes podem também apresentar deficiência de 
IgM e disfunção da imunidade celular. Clinicamente, manifesta -se por 
infecções recorrentes, doenças autoimunes, hiperplasia linfoide, doenças 
granulomatosas e neoplasias. Neste trabalho descreve -se o caso de uma 
doente de 74 anos com uma Imunodeficiência Comum Variável já conhecida 
que recorre ao serviço de urgência por edema acentuado dos membros 
inferiores com cerca de 2 semanas de evolução. Tinha antecedentes de 
tuberculose pulmonar com sequelas (bronquiectasias e insuficiência res-
piratória global sob VNI no período noturno). À observação apresentava -se 
taquipneica e com sinais de estase pulmonar. Da avaliação analítica 
destacava -se uma função renal normal e hipoalbuminemia (2.6g/dl) com 
enzimas hepáticas e provas de coagulação normais. Foi internada em 
enfermaria de Pneumologia onde realizou estudo complementar que con-
firmou tratar -se de um síndrome nefrótico (proteinúria 8.5g/24h sem sedi-
mento ativo e com dislipidemia mista), sendo excluída insuficiência cardíaca 
e hipotiroidismo. Foi transferida para enfermaria de Nefrologia para estudo 
etiológico deste síndrome. Fez ecografia renal que mostrou rins de dimen-
sões normais com diminuição da diferenciação parenquimo -sinusal. Do 
estudo analítico efectuado destacava -se uma IgA<6.7mg/dl, IgG 75mg/dl, 
IgM<4.2mg/dl, C3 157.1mg/dl, C4 58.6mg/dl, TASO e FR negativos, sem 
aumento das cadeias leves Kappa e Lambda, ANAs e ANCAs negativos, e 
serologias víricas negativas para VIH, VHB e VHC. Por ausência de outra 
etiologia evidente e tendo em conta os antecedentes da doente foi colocada 
a hipótese de amiloidose e foi feita biópsia das glândulas salivares que 
mostrou depósitos de amiloide na parede vascular e dos ácinos. Poste-
riormente foi realizada biópsia renal que confirmou tratar -se de uma ami-
loidose AA. A amiloidose AA caracteriza -se pela deposição extracelular de 
fibrilas constituídas por fragmentos de proteína amiloide sérica, uma pro-
teína de fase aguda produzida no fígado. Este tipo de amiloidose ocorre 
muitas vezes em associação a doenças inflamatórias crónicas ou neoplasias, 
existindo raramente associada à imunodeficiência comum variável.

 PO -SE135

MONOCLONAL GAMMOPATHY AND MEMBRANOUS NEPHROPATHY? 

COINCIDENCE OR RELATIONSHIP?

João Sousa Torres (1); Rita Birne (1); Tiago Pereira (1); Henrique Sousa (1); Antónia 
Calenga (1); Ilídio Rodrigues (1); Acácio Pita Negrão (1); José Diogo Barata (1);

(1) Hospital Santa Cruz – CHLO, Nefrologia, Carnaxide, Portugal;

Introduction: Nephrotic syndrome (NS) is a very common presentation 
of kidney disease ranging from the final stage of diabetic nephropathy 
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to other rarer causes of glomerulopathies. These can be primary or 
secondary, being the last one a result of a systemic disease in which 
kidney is somehow affected. Plasma cell dyscrasias belong to this 
group of systemic diseases with renal involvement. A clinical presenta-
tion of nephrotic syndrome with monoclonal gammopathy and Bence 
Jones protein would lead us to think of light chain deposit disease, 
amyloidosis or even membranoproliferative glomerulonephritis. Accord-
ing to literature available, membranous nephropathy (MN) and plasma 
cells dyscrasias do not seem to be related. Case report: It is presented 
a case of a 46 -year old white male referred for a nephrotic syndrome. 
A monoclonal IgG on serum and urine were identified. Unexpectedly, 
the renal biopsy showed a membranous nephropathy, with granular 
IgG deposits. A full hematologic investigation excluded multiple 
myeloma or other malignant disease. Therefore we assumed the diag-
nosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). 
Renal vein thrombosis and a pulmonary embolism complicated the 
NS. Conclusion: We report an uncommon case of a patient presenting 
with NS and MG. There has been a handful of case reports of a MN 
associated with MG or multiple myeloma. This case could represent 
an idiopathic MN in a patient with another different diagnosis (MGUS) 
or the rarely described MN secondary to the hematological disorder 
referred.

 PO -SE136

ESTATINAS E PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÓNICA

Maria Órfão (1); Ana Paula Silva (1); Pedro Leão Neves (1);

(1) Centro Hospitalar do Algarve, Nefrologia, Faro, Portugal;

A Doença renal crónica tem um carácter progressivo e inexorável. 
São vários os factores responsáveis, não estando ainda claro se a 
dislipidémia tenha um papel relevante. Há no entanto alguma evi-
dência que as estatinas poderão ter algum papel no atraso da 
progressão da doença, eventualmente pelo seu efeito anti -lipidico 
mas também pelos seus efeitos pleiotróficos. O objectivo deste 
estudo foi o de analisar o eventual efeito das estatinas na progressão 
da doença renal. Métodos: Um estudo observacional, retrospectivo, 
no qual foram incluídos 349 doentes seguidos numa consulta de 
Baixo Clearance, com idade média de 74,6 anos, sendo 54,7% do 
género feminino e uma taxa de filtração glomerular estimada (TGFe), 
baseline de 19.9mL/min. A população foi dividida em dois grupos: 
G1= sob estatinas (n= 158) e G 2 = sem estatinas (n=191). Para 
análise estatística foram utilizadas para as avariáveis categóricas o 
%u03C72 test, o teste t de Student para comparação entre grupos. 
Foi usado o teste de Kaplan -Meier para determinar a sobrevivência 
renal e a regressão logística para determinar quais os factores pre-
ditivos de risco para a progressão da doença renal. Analisaram -se 
vários parâmetros laboratoriais entre os quais: Hg, cálcio, fósforo, 
PTH, Creatinina, albumina. Analisou -se as doses de consumo mensal 
de estimuladores de eritropoietina, análogos da vitamina D, Calci-
miméticos e quelantes de fósforo. O G1 apresentou níveis séricos 
mais elevados de cálcio (9.34 vs 9.11 mg/dL, p=0.004), albumina 
(4.04 vs 3.90 mg/dL, p=0.018) e TFGe (21.57 vs 18.53mL/min, p=0.004) 
e valores mais baixos de fósforo (4.00 vs 4.17mg/dL, p=0.044), PTH 
(206.08 vs 280.68 μg/dL, p=0.0001) e creatinina (2.88 vs 3.52 mg/
dL, p=0.0001). Verificou -se que o consumo mensal de análogos da 
vitamina D (2.10 vs 6.87μg, p=0.0001) e de Darbepoetina (47.35 vs 
78.93 μg, p=0.002) foi menor no G1. O G1 apresentou um tempo 
de sobrevivência renal de 85.89 meses e o G2 de 65.88 meses 
respectivamente (Log Rank = 6.639; p = 0.010). Num modelo de 
regressão logística usando -se a entrada em técnica depurativa como 
variável dependente e como variáveis independentes a idade, género, 
Hg, fósforo, PTH, creatinina, TFGe, albumina e o uso de terapêutica 
estatinas, verificámos que foram factores preditivos de risco para a 
progressão de doença renal: a ausência de estatinas (OR=0.372, CI 
95% 0.198 a 0.701), p=0.002), a Hemoglobina (OR= 0.741, CI 95% 
0.550 a 0.998, p=0.048), fósforo (OR=1.988, CI 95% 1.205 a 3.280, 
p=0.007) e creatinina (OR= 2.089, CI 95%1.162 a 3.754, p=0.014). 
Conclusões: No nosso estudo o uso de estatinas demonstrou ter um 
benefício na diminuição do risco para a progressão da doença renal 
crónica. Foram factores preditivos independentes de risco para a 
evolução para a doença renal crónica terminal a hiperfosfatémia e 
os valores baixos de hemoglobina.

 PO -SE137

DREPANOCITOSE E DOENÇA RENAL: CASUÍSTICA DE UMA CONSULTA 

DE NEFROLOGIA

Marina Vieira (1); Ana Lobos (1); Carina Ferreira (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A drepanocitose é uma doença conhecida há mais de 100 anos. Terá tido a 
sua origem em África pensa -se que por %u201Cadaptação%u201D genética 
para conferir protecção para o Plasmodium falciparum. Ocorre na raça negra, 
raramente em caucasianos originários do Sul da Europa, África do Norte, Médio 
Oriente e Índia. A prevalência do gene em África é de25 a 50%. A sua trans-
missão é autossómica dominante e a doença é consequente a uma mutação 
no cromossoma 11 com substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 
6 da cadeia %uF062 da hemoglobina (Hb) o que leva a uma alteração da sua 
configuração tridimensional dando -lhe a capacidade de falciformar, daí o termo 
%u201Canemia de células falciformes%u201D e que resulta da presença de 
uma Hb anormal a HbS em vez da HbA. A anemia hemolítica (hemólise intra 
e extravascular) caracteriza -se por concentração sérica inapropriadamente baixa 
de eritropoietina efeito que será mais pronunciado se cursar com insuficiência 
renal. A situação de homozigotia é uma doença grave com múltiplas reper-
cussões orgânicas nomeadamente: atraso de crescimento e desenvolvimento, 
infecções (S. pneumoniae, S. aureus, E. coli, Salmonela, parvovirus B19), 
complicações cerebrovasculares (AVC), cardiovasculares (EAM), pulmonares 
(HTP), ósseas (necrose óssea avascular), dermatológicas (úlceras), hepatobi-
liares (colecistite), relacionadas com transfusões (hemossiderose), materno-
-fetais (aborto espontâneo), renais (síndroma de hiperfiltração, hipostenúria, 
acidose tubular, necrose papilar, infecção urinária, litíase, glomeruloesclerose 
segmentar e focal), entre outras. Apresentamos a casuística de uma população 
de 13 doentes (d) com hemoglobimopatia S referenciados a uma consulta de 
nefrologia: %u2640=10 e %u2642=3, idade média=28,5 anos; 12 melano e 
2 leucodérmicos; país de origem: S. Tomé=5; Angola=3; Cabo Verde=3; 
Portugal=2; 11 homozigóticos SS (1 também com %uF061talassémia); 2 hete-
rozigóticos (1 SA e 1 com dupla heterozigotia SC). As complicações incluíram: 
AVC=2 d; Litíase vesicular=6 d (colecistectomia=1); Esplenectomia=1 d; Uro-
litíase=2 d, Necrose óssea avascular=3 d (prótese articular=2 d), Aborto 
espontâneo=1.d. As alterações (média) laboratoriais observadas foram: 
Hb=8,5g/dL; Htc=25,2%; DLH=871UI/L; Ferritina=917ng/mL; Bilirrubina 
total=3,4mg/dL; Creat=0,56mg/dL; Ureia=19,3mg/dL; Clcreat=148mL/min; 
K=4,4mEq/L; densidade urinária=1010, pH urinário=5,6; Doseamento de pro-
teinúria 6/13 d:4 com microalbuminúria e 2 com proteinúria=2,2g/24h. Nenhum 
d fez doseamento de eritropoietina. Relativamente à terapêutica os 11 doentes 
SS faziam por indicação da consulta de hematologia: hidroxiureia, piracetam, 
ácido fólico e flucloxacilina. Todos os d SS faziam ou tinham feito desferoxa-
mina. Em 5 d que mantiveram seguimento nefrológico por alguns meses 
introduziu -se IECA ou ARA2 em pequena dose. Todos os doentes, excepto 
uma, perderam -se para o follow -up. Essa d foi proposta para terapêutica com 
epoietina que iniciou recentemente, sob responsabilidade da hematologia. 
Nenhum d foi biopsado dados os riscos inerentes.

 PO -SE138

HIPERCALCÉMIA: A IMPORTÂNCIA DA BIÓPSIA RENAL

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

(1) Centro Hospitalar Médio Tejo, Serviço de Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: A Sarcoidose é uma doença granulomatosa multissistémica de 
etiologia desconhecida, mais frequente em jovens. Caracteriza -se pela presença 
de granulomas não caseosos, sendo o envolvimento torácico (pulmonar e 
ganglionar) o mais frequente. O atingimento renal surge em cerca de 35 a 
50% dos doentes, manifestando -se por hipercalcémia, hipercalciúria, nefrolitíase 
e nefrocalcinose, podendo em alguns casos cursar com insuficiência renal. A 
lesão renal clássica traduz -se por uma nefrite intersticial granulomatosa não 
caseosa, muito raramente documentada histologicamente. Caso clínico: Doente 
do sexo masculino, 51 anos, agricultor, ex -fumador, com antecedentes pessoais 
de hiperuricémia medicado com Alopurinol. Trata -se de um doente assintomático 
até Abril de 2013, altura em que inicia perda ponderal significativa, adinamia, 
astenia, anorexia, tosse seca e sudorese noturna. Ao exame objectivo salientava-
-se emagrecimento marcado, sem outras alterações significativas. Analiticamente 
apresentava alteração da função renal (creatinina: 3,14 mg/dL, Ureia: 68,4 mg/
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dL), hipercalcémia: 11.2 mg/dL com PTH suprimida (<3 pg/mL), hipercalciúria 
nas 24h e proteinúria de 1248 mg/24h. Do ponto de vista imagiológico torácico, 
identificaram -se alterações intersticiais de natureza cicatricial, bronquiectasias, 
adenopatias mediastínicas e densificação em vidro despolido sugestivo de 
alveolite. A Ecografia renal demonstrou rins com dimensões conservadas, com 
presença de litíase renal bilateral. Na investigação posterior verificou -se enzima 
da convesão da angiotensina sérica e ANAs elevados. Realizou -se biópsia renal 
que corroborou a hipótese diagnóstica de Sarcoidose ao mostrar nefrite inters-
ticial granulomatosa. Iniciou -se corticoterapia e teve alta com seguimento em 
Consulta de Nefrologia. Conclusão: O diagnóstico de sarcoidose faz -se habi-
tualmente pelas manifestações clínicas e imagiológicas e pela detecção histo-
lógica de granulomas não caseosos. No caso clínico apresentado, a biópsia 
renal revelou -se essencial no diagnóstico desta patologia.

 PO -SE139

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA E LEUCEMIA 

LINFOCÍTICA CRÓNICA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Mário Góis (1); João Sousa (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A glomerulonefrite membrano -proliferativa (GNMP) corresponde a um padrão 
histopatológico caracterizado por proliferação mesangial e espessamento da 
parede capilar (duplo contorno). Estas alterações são consequência da depo-
sição de imunoglobulinas e complemento (ou ambos) no mesângio e ao longo 
da parede capilar glomerular. De acordo com a localização destes depósitos 
definem -se três tipos de GNMP: tipo 1 (idiopática) -depósitos subendoteliais; 
tipo 2 -depósitos densos na membrana basal glomerular; tipo 3 -depósitos 
subendoteliais e subepiteliais; De acordo com a etiologia pode também 
classificar -se a GNMP em primária (ou idiopática) ou secundária (associada a 
imunocomplexos circulantes no contexto de doenças infecciosas crónicas, 
doenças auto -imunes ou gamapatia monoclonal). Caso Clínico: Doente de 62 
anos, sexo masculino, com história de hipertensão arterial e diabetes mellitus 
tipo 2 desde há 10 anos, ambas com bom controlo, com seguimento regular 
na consulta de Hematologia por Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), diagnos-
ticada em 2009 (B, atípica, CD38, documentada por mielograma e biópsia 
óssea). Cumpriu durante 4 meses terapêutica com ciclofosfamida e prednisolona 
com remissão hematológica (sem linfocitose e sem infiltração medular óssea). 
Dois meses depois, é referenciado à consulta de Nefrologia por edema gene-
ralizado, creatinina plasmática (Pcreat) 2,1g/dL, proteinuria 8g/24h, hipoalbu-
minemia 3,3 g/dL e hipercolesterolemia 237mg/dL. Da avaliação imunológica 
destacava -se aumento da IgM (600mg/dL), imunofixação com componente 
IgM monoclonal e hipocomplementemia (C3 62mg/dL e C4 8mg/dL). Foi efec-
tuada biópsia renal que mostrou proliferação endocapilar com lobulação e 
duplos contornos na maioria dos glomérulos. A imunofluorescência demonstrou 
depósitos granulosos de IgM e C3 na parede capilar. Foi admitido o diagnóstico 
de GNMP secundária a gamapatia monoclonal IgM no contexto de LLC, iniciando 
esquema de quimioterapia (QT) com R -CVP (rituximab %u2013 ciclofosfamida 
vincristina prednisolona), num total de 8 ciclos (mensais). Quatro meses após 
suspensão de QT registou -se boa resposta à terapêutica, comprovada pela 
redução da proteinuria para 600mg/24h, normalização do valor sérico de IgM 
(78mg/dL e sem evidência de componente monoclonal sérico) e melhoria da 
função renal (Pcreat 1,5mg/dL). Conclusão: Das causas secundárias de GNMP, 
a gamapatia monoclonal é a que surge associada de forma menos frequente. 
Contudo, será sempre um elemento a considerar, necessariamente em relação 
com o contexto clínico global do doente, já que a terapêutica tem de ser 
direcionada para a doença hematológica de base.

 PO -SE140

TUMORES CASTANHOS ASSOCIADOS A HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO

Carolina Belino (1); Domingos Goulão (1); Clara Almeida (1); Ana Ventura (1); Maria 
João Oliveira (2); João Carlos Fernandes (1);

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

(2)  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Serviço de Endocrinologia, Vila 
Nova de Gaia, Portugal;

Introdução: O Hiperparatiroidismo Primário é a causa mais frequente de 
hipercalcemia. Na doença renal avançada, o atingimento ósseo é grave 

e por vezes irreversível. Caso Clínico: Apresentamos o caso de uma 
mulher, com 61 anos, com antecedentes de Hipertensão Arterial mal 
controlada e Doença Renal Crónica de provável etiologia hipertensiva 
(creatinina (Scr) basal de 1,75 mg/dl), enviada por dores ósseas em 
1.2011. Tinha anemia (Hemoglobina~9,5 g/dl), hipercalcemia (11,7 mg/dl), 
Paratormona (PTH) elevada (433,7 pg/ml)e função renal agravada (Scr 
2,6 mg/dl). Fez Tomografia Axial Computadorizada (TAC): nódulo parati-
roideu direito (32 mm) e múltiplas lesões líticas, expansivas e multilo-
buladas nos ossos occipital, clavícula, omoplata, sacro e ilíaco direitos 
bem como em ambos os fémures. Submetida a hemitiroidectomia direita 
a 5.2012: Adenoma paratiroideu. Fez biópsia óssea: lesões sugestivas 
de tumores castanhos. Houve normalização da calcemia mas a PTH 
permaneceu elevada (>500 pg/ml). Iniciou tratamento com cálcio, Vitamina 
D e Pamidronato, sem redução relevante da PTH. A 12.2013 admitida no 
internamento de Nefrologia por azotemia severa (Scr 10,7 mg/dl; Ureia 
190 mg/dl). Apresentava hipercalcemia (10,7 mg/dl) e hiperfosfatemia (6,3 
mg/dl), PTH 50 pg/ml. Estava medicada com Vitamina D e carbonato de 
cálcio (3g/dia). Ecograficamente apresentava rins com sinais de nefropatia 
crónica, sem outras alterações relevantes. Repetiu TAC que mostrou 
lesões ósseas líticas sobreponíveis ao exame anterior. Após correcção 
da hipercalcemia e remoção de nefrotóxicos, não recuperou a função 
renal e iniciou terapêutica de substituição da função renal. À alta com 
PTH 299,5 pg/ml. Conclusão: Os tumores castanhos são lesões osteolíticas 
causadas pelo elevado turnover ósseo induzido pela PTH elevada. São 
tradutores de doença grave prolongada e são pouco comuns actualmente, 
devendo, contudo, constar no diagnóstico diferencial de dor óssea e 
hipercalcemia.

 PO -SE141

UM COGUMELO NÃO TÃO MÁGICO

Joana Coutinho (1); Filipe Teixeira (1); Raquel ChorÃo (1); Rui Filipe (1); Catarina Santos (1); 
Ernesto Rocha (1);

(1)  Unidade Local de Saude de Castelo Branco, Serviço de Nefrologia, Castelo Branco, 
Portugal;

A nefrotoxicidade é uma complicação comum das intoxicações por 
cogumelos, quer numa fase inicial, quer numa fase tardia. Habitualmente 
manisfesta -se com insuficiência renal aguda grave, podendo ser acom-
panhada de falência de outros orgãos. Os achados histológicos são 
muito variados, sendo o padrão mais comum a lesão tubular. A maioria 
dos casos são reversíveis, e não requerem biópsia renal, mas frequen-
temente necessitam de recurso temporário a técnicas de diálise. Rela-
tamos o caso clínico de um doente do sexo masculino de 47 anos, sem 
antecedentes patológicos, que recorreu ao Serviço de Urgência por 
naúseas e vómitos com 2 semanas de evolução. À admissão hospitalar, 
o doente apresentava um bom estado geral, TA 140/82mmHg, diurese 
mantida e exame objectivo sem alterações. No serviço de urgência o 
doente referiu que as nauseas e vómitos inicialmente foram acompa-
nhadas de dejecções diarreicas, cerca de 4 a 5, que resolveram em 24 
horas. De relevância, na história clínica, havia referência a ingestão de 
duas refeições de cogumelos selvagens apanhados no campo 15 dias 
antes. Dos exames complementares salientava -se: Ureia 447 mg/dL, 
Creatinina 27,8mg/dL, ALT 152 U/L, GGT 131U/L, LDH 1929U/L, lipase 
1472U/L, amilase 897U/L, Ca 7,9mg/dL, Pi 13,0mg/dL, PCR 22,8mg/L. 
Urina II sem alterações. Gasometria arterial documentava acidose meta-
bólica parcialmente compensada com alcalose respiratória. Para exclusão 
de pancreatite aguda, fez TAC abdominal sem contraste que revelou 
apenas uma hipodensidade difusa do fígado em relação com infiltração 
esteatósica. Foram realizadas serologias que se revelaram negativas. 
Pela gravidade da retenção azotada o doente foi internado no serviço 
de Nefrologia, tendo realizado quatro sessões de hemodiálise, com boa 
resposta clínica e analítica. Durante o internamento o doente desen-
volveu poliúria (débitos urinários >4L/dia), que condicionaram necessi-
dade de soroterapia por disfunção tubular com sinais de nefropatia 
perdedora de sal, com o doente a desenvolver hipotensões sintomáticas 
quando suspensa soroterapia por mais de 24 horas. O doente teve alta 
ao 10º dia de internamento (Cr (s) 4mg/dL), tendo posteriormente 
realizado hidratação endovenosa durante 12 dias pós -alta em Hospital 
de Dia. Verificou -se recuperação funcional (Creatininemia 0.9mg/dL) ao 
fim de 2 meses. Este caso ilustra a gravidade da nefrotoxicidade causada 
por cogumelos e a importância de referenciação atempada para um 
desfecho favorável.
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 PO -SE142

SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMÁRIA ASSOCIADA A CRIOGLOBULINÉMIA 

TIPO II EM PUÉRPERA COM GLOMERULONEFRITE 

MEMBRANOPROLIFERATIVA

Rita Leal (1); Ana Galvão (1); Luis Escada (1); Luis Freitas (1); Jorge Pratas (1); Carol 
Marinho (2); Vitor Sousa (2); Ligia Prado E Castro (2); Mario Campos (1);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Anatomia Patológica, Coimbra, Portugal;

O envolvimento renal na Síndrome de Sjögren primária manifesta -se habi-
tualmente por nefrite intersticial e alterações da função tubular. O envol-
vimento glomerular é muito raro e quando surge devem ser excluídas 
outras causas que podem estar associadas ou não à S. Sjögren. Apresen-
tamos o caso de uma doente com diagnóstico de S. Sjögren primária 
desde os 24 anos, com quadro de xeroftalmia e xerostomia, Ac. anti SSA60 
(Ro60) positivo forte, Ac. anti SSB (La) positivo moderado e confirmação 
por biopsia labial. Analiticamente era de realçar elevação do fator reuma-
toide (78 IU/mL) e níveis de C4 baixos (<0,01) com C3 normal. Não apre-
sentava alterações analíticas ou clínicas compatíveis com outra doença do 
colagénio ou artrite reumatóide. Estava medicada com hidroxicloroquina 
com estabilização do quadro clínico. Aos 35 anos, na 24ª semana da 1ª 
gravidez, iniciou quadro de astenia marcada, hipertensão arterial e edema 
dos membros inferiores. Referia também mialgias e artralgias das grandes 
e pequenas articulações, de ritmo misto, e aparecimento de pápulas pur-
púricas nos membros inferiores. Analiticamente tinha proteinúria nefrótica 
(3,8 g/24 h), sedimento urinário ativo e aumento dos valores de creatinina 
sérica (Cr=1,18mg/dL, valor prévio=0,75mg/dL). Às 29 semanas de gravidez 
por quadro de pré -eclâmpsia com sofrimento fetal foi submetida a cesariana 
eletiva tendo nascido um prematuro do sexo feminino com peso de 790gr 
e Indíce de APGAR=9.10.10. Após o parto a doente ficou medicada com 
nifedipina e hidroxicloroquina, com diminuição dos níveis de proteinúria 
e melhoria clínica e analítica. No entanto, 3 meses após o parto, a doente 
dá entrada no serviço de Medicina Intensiva por edema agudo do pulmão 
e lesão renal aguda anúrica (Cr=4,38mg/dL), com necessidade de hemo-
diafiltração contínua durante 3 dias. Realizou biopsia renal, após estabi-
lização clinica, que revelou glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I, 
com depósitos de IgM, C3 e IgG, lesões de endoteliose e microangiopatia 
trombótica focal e segmentar e nefrite tubulo -intersticial aguda com lesões 
discretas de vasculite. Sendo o envolvimento glomerular muito raro na 
S.Sjogren fez -se estudo para diagnóstico diferencial com pesquisa de 
crioglobulinas cujo resultado foi compatível com crioglobulinemia mista 
tipo II (presença de componente monoclonal IgM/K e policlonal IgG). As 
serologias para vírus hepatite C, hepatite B e HIV foram negativas.  Em 
retrospectiva, existiam vários dados na história clínica e laboratorial prévios 
da doente que poderiam sugerir a associação da S. Sjogren a crioglobu-
linemia mista entre eles: tríade de Meltzer, fator reumatoide positivo, 
presença de gamapatia monoclonal IgM, níveis baixos de C4 com níveis 
de C3 normais. Atendendo a que a crioglobulinemia tipo II está na maior 
parte dos casos associada à infeção HCV fez -se pesquisa do RNA virusal 
que foi indetectável. De momento a doente está medicada com metilpred-
nisolona oral (1g/Kg/dia) e apresentou melhoria clínica e analítica (Cr=0,94 
mg/dL; proteinúria 24h=1,7g). Tendo em consideração estudos que associam 
a presença de crioglobulinémia, adenopatias e níveis baixos de C4 a um 
aumento do risco de linfoma não Hodgkin, este dado deverá ser conside-
rado no acompanhamento futuro.

 PO -SE143

GLOMERULONEFRITE SECUNDÁRIA A DEFICIÊNCIA PRIMÁRIA COMPLETA 

DE C3

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

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE – Hospital Curry Cabral, Nefrologia, Lisboa, 
Portugal;

Introdução: A deficiência primária completa de C3 é rara e manifesta -se 
por infecções graves e recorrentes com início na infância, traduzindo o 
papel central deste componente nos mecanismos de opsonização. Estes 
doentes estão predispostos a desenvolverem doenças autoimunes, reflec-
tindo a importância de C3 na solubilização e remoção dos imunocomplexos 

(IC). O tratamento da doença primária ou das complicações associadas 
não se encontra definido. Caso Clínico: Doente de 21 anos, sexo masculino, 
com imunodeficiência primária por défice de C3 diagnosticado na infância, 
medicado em ambulatório com antibioterapia profilática com amoxicilina 
id e sulfametoxazol -trimetoprim id, vacinação anual para a gripe sazonal 
e vacinação anti -pneumocócica e anti -meningocócica actualizada, foi inter-
nado no Serviço de Infecciologia em contexto de sépsis sem foco identi-
ficado. Foi observado por Nefrologia por edema dos membros inferiores 
acompanhado de poliartralgias e exantema petequial generalizado. Anali-
ticamente verificava -se agravamento da função renal (creatinina plasmática 
(Pcr) de 1.3 mg/dl para 2.6 mg/dl), hematúria e proteinúria/24h (P24) de 
3g, com hipoalbuminémia (2.4 g/dl.) Apresentava níveis indoseáveis de 
C3 e normais de C4, ausência de IC circulantes e de crioglobulinas, Ac. 
anti dsDNA e ANA negativos bem como o restante estudo imunológico. 
Os exames culturais e as serologias virais (VIH, VHB e VHC) foram negativos. 
A radiografia do tórax, ecografia renal e abdominal, ecocardiograma e 
TC -CE eram normais. A biópsia cutânea evidenciou vasculite leucocitoclástica 
e a biópsia renal revelou glomerulonefrite membranoproliferativa com 
depósitos granulosos e globais de IgG, IgM, C1q e C4. Apresentou boa 
evolução do quadro infeccioso e teve alta orientado para consulta de 
Nefrologia, medicado com iECA. Por agravamento da nefrose com P24 de 
8g e hipoalbuminémia de 2.4 mg/dl, iniciou prednisolona 1 mg/kg/dia e 
dois meses depois, por refractariedade à terapêutica, introduziu -se mico-
fenolato de mofetil 1 g de 12/12h e reduziu -se prednisolona para 20 mg/
dia. Apesar da terapêutica instituída, sete meses depois, mantém nefrose 
grave, com Pcr 1.5 mg/dl, P24 de 9g e hipoalbuminémia de 1.9 g/dl. 
Conclusão: A lesão renal na deficiência primária completa de C3 é rara, 
sendo a mais frequente a glomerulonefrite membranoproliferativa. Apesar 
de o tratamento não estar definido, pelas semelhanças que apresenta com 
a nefrite lúpica classe IV, alguns estudos sugerem benefício com uma 
terapêutica imunossupressora idêntica. O uso de plasma fresco congelado 
ou de plasmaferese é controverso, apesar da sua importância noutras 
patologias do complemento. Pelo insucesso terapêutico e dada a gravidade 
clínica, admitimos urgente a necessidade de instituir novas opções 
terapêuticas.

 PO -SE144

DOENÇA DE GOODPASTURE: UMA APRESENTAÇÃO INVULGAR

Marta Sofia Costa (1); Tiago Barra (1); Miguel Oliveira (1); Sofia Nicola (2); Cátia Pêgo 
(1); Jesus Garrido (1); Sérgio Lemos (1); Bernardo Faria (1); Joana Vidinha (1); Geovanni 
Sorbo (1); Carla Lima (1); Edgar Lorga (1); Tânia Sousa (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Serviço de Medicina 2, Viseu, Portugal;

Introdução: A doença de Goodpasture (DGP) caracteriza -se pela presença 
de lesões renal e pulmonar, secundárias a glomerulonefrite rapidamente 
progressiva (GNRP) e a hemorragia alveolar, causada pela presença de 
anticorpos anti -membrana basal (AcAMB) contra a cadeia alfa -3 do colagénio 
tipo IV. A sua incidência é rara, podendo afetar os dois sexos, com quadros 
de predomínio pulmonar e renal nos indivíduos jovens e mais circunscrito 
ao rim nos adultos. Cursa, habitualmente, de forma aguda, com rápida 
evolução e mau prognóstico, embora a literatura registe casos com curso 
insidioso que podem mudar a orientação diagnóstica. Caso Clínico: Homem 
de 65 anos, ex -fumador, que recorreu ao Serviço de Urgência com quadro 
de epigastralgia, emagrecimento, anorexia, astenia e anemia, com mais 
de 4 meses de evolução, sob toma regular de anti -inflamatórios não-
-esteróides. Negava outra sintomatologia. Ao exame objetivo estava polip-
neico, taquicárdico e com fervores crepitantes dispersos, apresentando 
insuficiência respiratória hipoxémica, acidose metabólica, elevação dos 
parâmetros inflamatórios, anemia grave e lesão renal severa. Radiologica-
mente objetivou -se infiltrado pulmonar difuso bilateral. Ecograficamente 
apresentava rins com diminuição da diferenciação do parênquima e derrame 
peritoneal moderado. Realizou hemodiálise (HD) de urgência, sem melhoria, 
e foi admitido em internamento com necessidade de ventilação não -invasiva 
(VNI) de alto débito. O estudo analítico complementar revelou elevação 
dos AcAMB, assumindo -se provável DGP. Não foi possível realizar a biópsia 
renal pela instabilidade clínica. Foi admitido na Unidade de Cuidados 
Intensivos Polivalente e iniciou terapêutica com corticóides, ciclofosfamida 
e plasmaferese. Após melhoria clínica, foi transferido para a Unidade de 
VNI, dependente de HD, onde o quadro agravou com pneumonia nosocomial 
a Staphylococcus aureus e hemoptises, com evolução desfavorável e óbito 
ao 17º dia de internamento. Conclusão: A DGP pode apresentar -se com 
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um curso insidioso, ao contrário do habitualmente descrito na literatura 
– atingimento renal de rápida evolução (GNRP com síndrome nefrítica) e 
hemorragia alveolar associadas. Existem fatores imuno -genéticos que podem 
explicar esta variabilidade clínica. Esta apresentação, que determina um 
diagnóstico mais tardio e eventual pior prognóstico, obriga ao diagnóstico 
diferencial da DGP com as vasculites ANCA -positivas, mas não deve excluir 
o seu reconhecimento.

 PO -SE145

GLOMERULONEFRITE PÓS INFECCIOSA COM PROTEÍNURIA NEFRÓTICA: 

CASO CLÍNICO

José Gago (1); Tânia Santos (1); Patrícia Neto (1); Luís Rodrigues (1); Luis Freitas (1); 
Mario Campos (1);

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

Introdução: A glomerulonefrite pós infecciosa (GNPI) é uma doença glome-
rular mediada por imunocomplexos induzido por estirpes nefrogénicas de 
estreptococos beta hemolíticos do grupo A. O quadro clínico mais comum 
é o aparecimento súbito de edema, hematúria macroscópica, hipertensão 
arterial e proteinúria inferior a 3g/dia. Caso Clínico: Homem, 49 anos de 
idade, obeso, sem antecedentes patológicos de relevo, regressado recen-
temente de Moçambique com sintomatologia caracterizada por calafrios e 
sudorese nocturna. Realizou controlo analítico 5 dias após a chegada sem 
alterações. Na semana seguinte recorre ao Serviço de Urgência por epistáxis 
à esquerda, artralgias, mialgias, edema periorbitário e da face associado 
a hipertensão arterial. Negava sintomatologia urinária acompanhante, como 
disúria, hematúria ou diminuição do débito urinário. Da avaliação inicial 
destacava -se uma creatinina sérica de 3,26 mg/dl, azoto ureico de 97 mg/
dL, Na: 138mmol/L; k: 5.8mmol/L; Albumina 3.5g/dL; Proteína C Reactiva 
de 3.11g/dL com leucocitose de 12.8. Radiografia do Torax: reforço hilar 
bilateral em contexto de sobrecarga hídrica. Gasimetricamente hipoxémia 
ligeira. Ecograficamente: Rim direito com 8 cm e perda de diferenciação 
parênquimo sinusal e um rim esquerdo vicariante com 15 cm de eixo 
longitudinal e preservação da diferenciação parênquimo -sinusal e da espes-
sura. Foi instituida terapêutica antihipertensiva e antibioterapia empírica. 
Da restante avaliação analítica refere -se pesquisa de plasmodium negativa, 
Hemoculturas e Urocultura: negativas. TASO elevado (470 UI/mL), C3 dimi-
nuído (0.07g/L); C4 normal. Autoimunidade negativa. Proteinograma, imu-
nofixação sérica e urinária sem alteração. Serologias infecciosas negativas. 
Sumária de urina com hematoproteinúria, leucocitúria e cilindros patológicos. 
Por apresentar 12.6 g de proteinúria nas 24h e não apresentar melhoria 
significativa da função renal, apesar de diurese conservada, foi realizada 
biósia renal que mostrou uma glomerulonefrite proliferativa endocapilar 
com aspecto de glomerulonefrite aguda pós infecciosa com lesões focais 
e segmentares de glomerulonefrite crescêntica, com crescente de tipo celular 
e depósitos granulares de IgG (mais); IgA (mais) e depósitos granulares e 
segmentares de IgM (mais/menos). Durante o internamento permaneceu 
independente de terapêutica dialítica, com melhoria da função renal (creat 
1.44mg/dL), bom controlo tensional e reversão do edema. Conclusão: A 
GNPI habitualmente, não cursa com proteinúria na faixa nefrótica, por essa 
razão, um quadro clínico compatível com GNPI que curse com proteinúria 
em níveis nefróticos, como o caso apresentado (12.6g/24h), o diagnostico 
não pode ser concluído sem uma investigação mais apurada considerando 
a possibilidade de outras glomerulonefrites. Esta diferenciação não é mera-
mente académica, pois a GNPI costuma evoluir de forma benigna com 
resolução espontânea enquanto que outras causas de glomerulonefrite 
necessitam de tratamento medicamentoso específico.

 PO -SE146

FABRY DISEASE, RARE BUT REAL!

Maria Guedes Marques (1); Filipe Mira (2); Cristina Silva (1); Emanuel Ferreira (1); Pedro 
Maia (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (3);

(1) CHUC – Hospital dos Covões, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) CHUC – Hospital dos Covões, Oftalmologia, Coimbra, Portugal;
(3) CHUC – Hospitais Universidade de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introduction: Fabry’s disease is a recessive X -linked disorder that results 
from a deficiency of the lysosomal hydrolase alpha -galactosidase A 

(alpha -Gal A). The absence of alpha -Gal A enzyme activity leads to accu-
mulation of glycosphingolipid globotryaosylceramide (GL -3) in the lysosomes 
of a variety of cell types. It can cause skin and ocular lesions, progressive 
renal, cardiac or cerebrovascular disorders. Clinical Case: The authors report 
a case of a 39 -year -old female who was refered to Nephrology appointment 
by her Ophthalmologist, after the diagnose of Cornea Verticillata and 
posterior subcapsular catarat. She presented with progressive decrease of 
visual acuity, chronic fatigue, upper and lower limbs parestesias and mild 
periorbitary edema. She denied other symptoms like dermatologic, neu-
rologic and cardiac ones. Her past medical history was unremarkable, 
however, related to her family, her grandmother died under regular hemo-
dialysis program (undetermined cause). Chronic medication: Ginera ® id.  
She was normotensive, normal cardiopulmonary auscultation, normal urine 
output and mild malleolar and periorbitary edema. The review of systems 
was otherwise negative. Blood laboratory investigation showed a mild 
mixed dyslipidaemia, normal renal function, as well as normal hemogram. 
Urine analysis showed an active sediment (9 leucocyte/camp and 11 eryth-
rocyte/camp), glomerular hyperfiltration (140 ml/min/1,73 m2) and proteinuria 
(1254 mg/24h). Eletrocardiogram, X -ray, abdominal ultrasound and echo-
cardiogram were normal. Renal ultrasound presented normal morphology 
and dimensions of both kidneys, with milimetric parapielic cysts. Brain 
magnetic resonance revealed “Images of small dimensions...related to 
outbreaks of gliosis resulting from small vascular sequelae...cortical atrophy 
in relation to age.” Urinary GL3 excretion was increased. Biochemistry 
analysis confirmed a low leucocytes alpha -Gal A activity. Molecular study 
identified the mutation c.317_27del11(pL106fs). She is now under an aldo-
stern receptor blocker and is going to begin treatment with enzyme replace-
ment therapy (Agalsidase beta 1 mg/kg/15 -15 days). Conclusion: This case 
illustrates the importance of a multidisciplinar evaluation to an effective 
clinical screening. In males, most symptoms begin in childhood; but in 
females the onset can be observed later and its presentation is more 
variable. Various manifestations often lead to misdiagnosis and clinical 
diagnosis is frequently delayed for many years, even decades. Enzyme 
replacement therapy highlights the importance of early diagnosis so that 
treatment can be initiated before irreversible organ damage.

 PO -SE147

SÍNDROME NEFRÓTICO EM DOENTE COM SÍNDROME DE SÉZARY: 

DA DOENÇA OU DA CURA?

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

(1) Instituto Português de Oncologia, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

O síndrome de Sézary (SS) constitui uma forma rara e agressiva de linfoma 
cutâneo de células T, em que existe leucemização dos linfócitos malignos. 
O seu modo de apresentação passa, habitualmente, por um quadro de 
eritrodermia e/ou outras manifestações cutâneas predominantes, associadas 
a linfadenopatias generalizadas, com atingimento eventual de outros órgãos, 
mais frequentemente fígado, pulmão e trato gastrintestinal. Apresenta -se o 
caso de um homem, de 56 anos, com o diagnóstico de SS estadio IV -A 
desde há 3 meses, tendo cumprido, inicialmente, quimioterapia com o 
protocolo CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisolona). 
Não teve remissão após o primeiro ciclo e iniciou tratamento com interferão-
-alfa (IFN -alfa) e PUVA (psoraleno radiação ultra -violeta A). Nessa altura, 
tinha função renal normal. Apresentava edema cutâneo desde há vários 
meses, aumento de 25% do peso corporal e eritrodermia generalizada, com 
prurido persistente. Após a introdução do IFN -alfa, evoluiu com alívio sin-
tomático temporário. No entanto, recorre à urgência, ao fim de 44 dias, por 
agravamento dos edemas, intensificação do prurido e eritema cutâneo, 
associado a oligoanúria, dispneia e ortopneia. Analiticamente, identificou -se 
lesão renal aguda, com pCr de 5.5mg/dL e síndrome nefrótico, com proteinúria 
maciça de 31.7g/24h. A ecografia renal apresentava hiperecogenicidade difusa 
bilateral de novo, sem hidronefrose. Por agravamento clínico e analítico, 
iniciou hemodiálise (HD) e corticoterapia (CCT) e realizou biópsia renal 
percutânea. Foi suspenso o tratamento com IFN -alfa. Ao fim de 7 dias de 
HD e CCT, verificou -se melhoria progressiva da função renal, com recuperação 
da diurese e descida da pCr. Teve alta após 13 dias de internamento, com 
pCr de 1.64mg/dL, resolução dos edemas e das queixas respiratórias. Apre-
sentava proteinúria de 2.1g/24h. A biópsia renal revelou uma glomerulos-
clerose segmentar e focal (GESF) e evidência de necrose tubular aguda. Não 
se verificaram sinais de infiltração linfocitária. Duas semanas após a alta, 
apresenta remissão total do síndrome nefrótico, com normalização da função 
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renal (pCr 0.99mg/dL). Constatou -se agravamento das adenopatias após 
suspensão do IFN -alfa, pelo que foi proposto para tratamento com o pro-
tocolo CHOP. No caso em questão, as manifestações clínicas presentes ad 
initium levantam a suspeita de estarmos, já nessa altura, perante um síndrome 
nefrótico incipiente, atribuível ao clone maligno de células T. Contudo, não 
é possível destrinçar se a terapêutica subsequente com o IFN -alfa e a indução 
de alterações imunológicas nesse contexto terá sido, efectivamente, o factor 
desencadeador que culminou no aparecimento da GESF.

 PO -SE148

VASCULITE E SÍNDROME PULMÃO -RIM – A PROPÓSITO DE UM CASO 

CLÍNICO

Helena Pinto (1); Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); 
Fátima Costa (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (1);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A síndrome pulmão -rim caracteriza -se pela associação de lesão renal 
aguda ou insuficiência renal rapidamente progressiva e insuficiência respiratória. 
As vasculites ANCA são uma das principais causas desta síndrome. Estas 
caracterizam -se por ser vasculites de pequenos vasos que condicionam a nível 
renal glomerulonefrite necrotizante segmentar com formação de crescentes. O 
tratamento mais usado consiste em imunossupressão (metilprednisolona e 
ciclofosfamida) e na realização de plasmaferese. A idade avançada, um valor 
de creatinina muito elevado à admissão, a presença de hemorragia pulmonar 
e a lesão renal com necessidade de diálise constituem alguns dos principais 
factores de mau prognóstico nas vasculites ANCA. Caso Clínico: Doente do sexo 
masculino, 54 anos. Apresentava queixas de astenia, náuseas, anorexia e perda 
ponderal (cerca de 2Kg) com 1 mês de evolução. Referia ainda dispneia com 
várias semanas de evolução, associada a tosse produtiva com expetoração 
hemoptóica nos dias que antecederam a admissão. Sem alterações da diurese, 
queixas miccionais ou das características macroscópicas da urina, excepto epi-
sódio de hematúria no mês anterior, auto -limitado (desvalorizado pelo doente 
devido a antecedentes de litíase renal). Sem queixas de outro foro. Antecedentes 
pessoais de litíase renal e tabagismo activo. Negava medicação habitual ou 
ocasional. Ao exame objectivo apresentava -se pálido, hipertenso (190/102mmHg) 
e subfebril (37.8ºC). Analiticamente apresentava anemia (Hb 6.5g/dL) e função 
renal alterada (ureia 29.4mmol/L e creatinina 770μmol/L, sendo que em análises 
realizadas 9 meses antes apresentava creatinina de 114μmol/L). Sumária de 
urina tipo II com eritrocitúria (>200/campo) e 150mg/dl de proteínas. A ecografia 
renal não mostrava alterações de relevo. A gasimetria de sangue arterial era 
compatível com insuficiência respiratória hipoxémica ligeira. Na radiografia de 
tórax visualizava -se um padrão intersticio -alveolar. O doente realizou ainda uma 
tomografia computadorizada torácica, na qual foram visíveis aspectos compatíveis 
com hemorragia alveolar. Do estudo auto -imune obteve -se positividade para 
ANCA MPO (título 55), sendo o restante estudo negativo (nomeadamente anti-
corpos anti -MBG). Perante o quadro de vasculite ANCA -p MPO o doente iniciou 
tratamento com corticóides e ciclofosfamida endovenosos, de acordo com o 
protocolo CYCLOPS do EUVAS, associado a plasmaferese. Verificou -se boa evo-
lução com resolução da expetoração hemoptóica e da hipoxemia, com melhoria 
radiológica após a segunda sessão de plasmaferese. Teve necessidade transitória 
de hemodiálise nos primeiros dias de internamento por retenção azotada severa, 
com posterior recuperação parcial da função renal (à data de alta ureia 
25.6mmol/L e creatinina 474μmol/L). Conclusão: Este caso ilustra uma forma 
de apresentação das vasculites ANCA, nomeadamente uma Síndrome pulmão-
-rim. Esta síndrome cursa, por vezes, com uma clínica muito exacerbada, tendo 
um desfecho fatal se não diagnosticada atempadamente. Existe uma relação 
inversa entre a recuperação de função renal e o valor de creatinina no início 
do tratamento, pelo que se torna ainda mais importante a precocidade do 
diagnóstico e do tratamento adequado.

 PO -SE149

GLOMERULOPATIA MEMBRANOSA E TUMOR DAS VIAS BILIARES? 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Marina Vieira (1); Ana Lobos (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Centra l - Hospital Curry Cabral, Nefrologia, LISBOA, Portugal;

A glomerulopatia membranosa pode ser idiopática ou secundária tendo 
nesta circunstância as neoplasias malignascomo causa principal.A 

dificuldade está em estabelecer um nexo de causalidade entre a nefropatia 
e a doença maligna pois a divergência temporal entre elas pode ser grande 
e por isso mesmo a ligação fica apenas na hipótese.É o que se passa com 
o caso clínico abaixo relatado. Homem que aos 32 anos foi enviado à 
consulta de nefrologia por síndrome nefrótico,de aparecimento recente, 
com proteinuria de 10g/24h e função renal normal (Pcreat= 0,8mg/dl). 
Efectuou biopsia renal queidentificou depósitos sub -epiteliaiscom positi-
vidade na imunofluorescência paraIgG e C3 naestabelecendo o diagnóstico 
de glomerulopatia membranosa. Cumpriu vários cursos de pulsos de Metil-
prednisolona, fez um período deCiclofosfamidaoral e esteve nos últimos 
anos sob Ciclosporina A e Prednisolona orais. Com esta última associação 
terapêutica conseguiu os períodos mais longos de remissão parcial da 
proteinúria. Nunca houve uma remissão completaao longo de 28 anos, 
aproteinúria maciçacom nefrose clínica alternou com períodos de proteinúria 
sub -nefrótica; a função renal foi sempre normal e nunca tevePcreat> 1mg/
dL. Nos últimos 5 anos surgiu diabetes mellitus 2 que foi facilmente 
controlada com anti -diabéticos orais. Negou sempre hábitos tabágicos ou 
alcoólicos. Cumpriu com regularidade exames de rotina que incluíram 
ecografias abdominais e endoscopias do tubo digestivo e que foram sempre 
inocentes. Contudo, não tinha feito nos últimos anos exames tomográficos 
computorizados. Logo que disponível fez o doseamento do anticorpo anti 
receptor da fosfolipase A2 num surto de agravamento que foi negativo. 
Aos 60 anos iniciou um quadro de dor abdominal intensa associada a 
icteríciacolestática. Concomitantemente a proteinúria que estava há meses 
na gama sub -nefrótica com 1 a 2g/24h subiu para 7g/24h. Os exames 
complementares diagnosticaram um tumor das vias biliares(Klatskin). Foi 
inicialmente submetido a drenagem percutânea da via biliar e posterior-
mente ahepatectomia esquerda alargada. Faleceu 2 meses após o diag-
nóstico. Tentar estabelecer uma relação causal entre a patologia glomerular 
e esta neoplasia do tubo digestivo não poderá deixar de ser especulação 
pois o desvio temporal é enorme. Contudo,fica -nos um sério alerta. A 
verdade é que temos um grande desconhecimento sobre os mecanismos 
patogénicos íntimos envolvidos nestas situações. A negatividade do anti-
corpo anti receptor da fosfolipase A2 é uma muito pequena achega a 
apontar para o carácter secundário desta nefropatia membranosa. Também 
se poderá especular sobre o papel que a terapêutica imunossupressora 
teve no eclodir da neoplasia.

 PO -SE150

SÍNDROME DE CHURG STRAUSS: UM CASO CLÍNICO

José Gago (1); Patrícia Neto (1); Brigite Aguiar (1); Luís Rodrigues (1); Luis Freitas (1); 
Mario Campos (1);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Seviço de Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A síndrome de Churg Strauss (SCS), também conhecida como 
granulomatose eosinofílica com poliangeíte é um distúrbio multissistémico 
pertencente a um grupo heterogéneo de vasculites que tem como achado 
comum a degeneração inflamatória das paredes dos vasos. A granulo-
matose com eosinofilia afecta o trato respiratório além de outros órgãos, 
estando associada com a vasculite necrotizante dos pequenos e médios 
vasos. A eosinofilia severa e a asma são dois achados típicos da SCS. 
Caso clínico: Homem de 74 anos, com antecedentes de epilepsia, asma 
diagnosticada aos 40 anos, polipose nasal, alergia às sulfonamidas medi-
cado com hidantina, budenosida, fluticasona, salmeterol e montelucaste 
é enviado pelo médico de família ao Serviço de Urgência por quadro de 
mialgias que condicionam as actividades de vida diária há cerca de 2 
meses, edema dos membros inferiores e aparecimento súbito de lesões 
purpúricas na perna direita. Já havia sido medicado com flucloxacilina e 
celecoxib com melhoria momentânea. À entrada no serviço de urgência 
apresentava lesões purpúricas em ambas as pernas não pruriginosas. 
Sem outras alterações de relevo ao exame físico. Referia ainda astenia 
e anorexia. Negava qualquer outra sintomatologia acompanhante assim 
como toma de antiagregantes ou anticoagulantes. Analiticamente apre-
sentava: Hg:13.9g/dL; Leucócitos:34.8 com eosinofilia de 73%; VS:29 
mm/h plaquetas: 437; T.Protrombina15.1s; APTT: 24.3s. Creat: 2.66mg/
dL, Azoto ureico: 35mg/dL; S. Urina; hematoproteinúria com 2.5g de 
proteínas nas 24 horas. CK: 875 U\L; PCR:7.31 mg/dL. O estudo de 
autoimunidade revelou pANCA (4 mais) com anti MPO positivo; anti CCP 
e FR aumentado. IgE aumentada e serologias infecciosas negativas. Rx 
Torax sem alterações significativas tendo a espirometria revelado um 
padrão obstructivo. Ecografia abdominal sem alterações. Ecografia renal: 
Rins de morfologia e dimensões normais. Ligeiro aumento difuso da 
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reflectividade do parênquima. Ao 6º dia de internamento por agravamento 
da função renal e forte suspeita de S. Churg Strauss iniciou corticoterapia 
em bólus e ciclofosfamida com evolução favorável das lesões cutâneas 
e da função renal. Realizou biopsia renal que mostrou uma glomerulo-
nefrite proliferativa endo e extra capilar com formação crescêntica e 
pauci -imune com depósitos glomerulares de igM (mais), Fibrinogénio 
(mais) e C3 (mais). Realizou posteriormente Biópsia da mucosa nasal 
compatível com síndrome de Churg -Strauss. À data da última consulta 
apresenta função renal normal, com sumária e sedimento urinário sem 
alterações, p -ANCA e anti -MPO: negativos. Conclusão: O espectro clínico 
do síndrome de Churg Strauss é heterogéneo podendo variar desde um 
transtorno alérgico/eosinofílico até uma vasculite sistémica. O atingimento 
renal neste síndrome encontra -se presente em cerca de 25% dos casos. 
O quadro prevalente é o de uma glomerulonefrite crescente necrotizante, 
podendo no entanto existir outras formas de nefropatia. A evolução e 
prognóstico são geralmente favoráveis.

 PO -SE151

SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO E DOENÇA RENAL CRÓNICA: CASO CLÍNICO

Mário Góis (1); Dulce Carvalho (1); Francisco Ribeiro (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando 
Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;

O síndrome antifosfolípido (SAF) é uma patologia protrombótica auto-
-imune, caracterizada por eventos de trombose arterial ou venosa, 
perda fetal, e anticorpos circulantes contra fosfolípidos membranares 
aniónicos (anticorpos anticardiolipina – ACA), contra proteínas plas-
máticas a eles associadas (beta -2 glicoproteína – AB2G) ou evidência 
laboratorial da existência de anticoagulante lúpico. Pode associar -se 
a outras doenças auto -imunes (lupus eritematoso sistémico) ou 
apresentar -se isoladamente, denominando -se SAF primário. Embora 
estejam bem documentadas as consequências sistémicas do SAF, o 
envolvimento renal só nos últimos anos passou ser explorado. O 
compromisso renal secundário ao SAF abrange desde a trombose da 
artéria e veia renais até à microangiopatia trombótica (crónica e aguda). 
Caso Clínico: Doente de 35 anos, sexo masculino, com história de 
hipertensão arterial conhecida desde os 25 anos (sem qualquer inves-
tigação complementar ou terapêutica) e tabagismo activo, recorre ao 
serviço de urgência por cefaleias occipitais, disartria e hemiparesia 
direita de predomínio crural. Apresentava -se hipertenso (PA 
235/135mmHg) e com os défices neurológicos já referidos. A TC -CE 
não evidenciava lesões vasculares agudas. Dos restantes exames com-
plementares destacava -se Hb 10,8g/dL Plaquetas 230000, retenção 
azotada grave com creatininemia 8,2mg/dL e ureia plasmática 178mg/
dL LDH 300 IU/L. Urina II com proteínas 200mg/dL (posteriormente 
quantificado em 6g/24h). A ecografia renal mostrava rins com perda 
da diferenciação parenquimo -sinusal, sem outras alterações. Internado 
no Serviço de Nefrologia com o diagnóstico de acidente vascular 
cerebral isquémico (em fase isodensa), iniciando, posteriormente, 
hemodiálise por cateter de longa duração. Da investigação comple-
mentar efectuada é de destacar RMN -CE que evidenciou enfarte agudo 
em topografia lenticulo -caudada à esquerda e várias lacunas isquémicas 
frontais bilaterais. O ecocardiograma mostrou HVE concêntrica moderada 
e o Doppler dos vasos do pescoço não apresentava alterações. Doppler 
renal com aumento do índice de resistência, mas tempo de ascensão 
sistólico e velocidade sistólica normais. A avaliação imunológica efec-
tuada não apresentava alterações (ANA; ANCA; Anti -GBM negativos; 
C3 e C4 normais). Estudo protrombótico com destaque para anticoa-
gulante lúpico moderadamente positivo, com ACA e AB2G negativos. 
A biópsia renal apresentou a maioria dos glomérulos em esclerose 
total por isquémia, extensa atrofia tubular com fibrose intersticial de 
100%, artérias interlobulares com marcado espessamento fibroso da 
íntima e arteríolas com marcada hialinose e algumas com oclusão do 
lúmen. Imunofluorescência sem alterações significativas. Colocou -se o 
diagnóstico de SAF primário e iniciou anticoagulação oral com varfarina, 
contudo, e atendendo à cronicidade das lesões renais, não se registou 
qualquer recuperação da função renal. Conclusão: O SAF apresenta um 
significativo espectro de lesões que atingem os vários níveis da vas-
culatura renal. A conjugação de elementos clínicos, laboratoriais e 
histológicos permitem não só efectuar o diagnóstico, mas também 
inferir acerca do prognóstico do doente relativamente às implicações 
do SAF na área dos acessos vasculares e transplantação renal.

 PO -SE152

NEFRITE TUBULO -INTERSTICIAL HIPOCOMPLEMENTÉMICA IDIOPÁTICA

Ana Azevedo (1); Isabel Mesquita (1); Helena Viana (1); Gizela Rocha (1); Carina Ferreira (1); 
Vasco Fernandes (1); António Murinello (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2) Hospital Curry Cabral, Serviço de Medicina I, Lisboa, Portugal;

A maioria das nefrites intersticiais é mediada por células. A nefrite tubulo-
-intersticial associada a depósitos imunes, sem envolvimento glomerular 
pode ocorrer na síndrome de Sjogren, na nefrite lúpica e em outras duas 
patologias descritas recentemente: doença relacionada com IgG4 e nefrite 
tubulo -intersticial hipocomplementémica idiopática. Apresentámos o caso 
de uma doente do sexo feminino, 64 anos, etnia indiana, admitida no 
nosso hospital por insuficiência renal dependente de diálise, sem envol-
vimento de outro órgão ou sistema. A análise sumária de urina revelou 
hematúria (3) e a proteinúria nas 24h foi quantificada em 1,5g. A ecografia 
renal revelou rins de dimensões normais com perda da diferenciação 
parenquimo -sinusal. Analiticamente salienta -se: C3 baixo, ANA positivo, 
mas anticorpo anti dsDNA, SSA e SSB negativo. A electroforese de proteínas 
séricas era normal. O restante estudo imunológico não apresentou altera-
ções. Durante o internamento a doente foi submetida a biópsia renal que 
mostrou grandes áreas de fibrose intersticial e atrofia tubular, marcado 
infiltrado inflamatório mononuclear e os glomérulos com esclerose seg-
mentar e global. A imunofluorescência no corte congelado revelou depósitos 
granulares no interstício e na membrana basal tubular de IgG (), C3 (), 
C1q (/), IgG1 (), IgG2 (), IgG3 () e IgG4 (). A caracterização do infiltrado foi 
feita por imunohistoquímica no corte em parafina que mostrou CD3 (), 
CD138 () e CD20 (). A doente iniciou terapêutica com prednisolona (1mg/
Kg/dia), não se verificando recuperação da função renal. A nefrite tubulo-
-intersticial hipocomplementémica idiopática é uma doença rara, com poucos 
casos descritos na literatura. Tanto quanto sabemos, este é o primeiro 
caso descrito em Portugal.

 PO -SE153

SÍNDROME NEFRÓTICO COMO MANIFESTAÇÃO PRIMÁRIA DE AMILOIDOSE AL

Brigite Aguiar (1); José Gago (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1); Rui Alves (1); Mário 
Campos (1);

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra -HUC, Serviço de Nefrologia, Coimbra, 
Portugal;

A amiloidose é uma doença de depósito de um tipo de proteína, a 
proteína amilóide, que resulta de uma sequência de alterações no seu 
desdobramento, levando ao depósito de fibrilhas amilóides insolúveis, 
principalmente nos espaços extracelulares de órgãos e tecidos. As fibrilhas 
amilóides podem depositar -se localmente (amiloidose localizada) ou 
envolver praticamente todos os sistemas do organismo (amiloidose sis-
témica, que pode ser de causa primária, secundária ou hereditária). O 
caso clinico reportado pelos autores refere -se a um doente do sexo 
masculino, de 39 anos de idade, emigrado na Suíça desde 02/2013 por 
motivos profissionais, com antecedentes cirúrgicos de cirurgia de Heller 
por acalásia e com hábitos etílicos moderados. Recorre ao Serviço de 
Urgência do nosso Hospital no dia 13.12.2013 por quadro de edemas 
progressivos com cerca de um mês de evolução associado a pletora 
facial, astenia e prurido nos membros inferiores. Sem diminuição da 
diurese. À admissão apresentava -se consciente, eupneico, normotenso, 
com face pletórica, abdómen globoso e indolor à palpação e com hepa-
toesplenomegália. Analiticamente apresentava Síndrome nefrótico (SN) 
sem lesão renal aguda (Crs -0.95 mg/dl), hipoalbuminémia -1.5 mg/dl, 
hipercolesterolémia -509 mg/dl, hipertrigliceridémia  -492 mg/dl, 
protrombinémia -31%, ratio proteínas/creatinina urina - 10.0g/g; alterações 
das provas hepáticas, com TGO/TGP -90/39, FA -938, GGT -1254, Bil T -0.5, 
LDH -583; VS -65 mm/h e poliglobulia (Hg -19.4 g/dl, Ht -55.8%). Dos exames 
complementares de diagnóstico destacava -se ecografia abdominal: hepa-
toesplenomegalia, rins com dimensões normais e diferenciação 
parenquimo -sinusal mantida, e derrame peritoneal de moderado volume. 
Realizou ecodoppler abdominal e renal para exclusão de trombose, que 
revelou vascularização arterial e venosa mantida. O estudo autoimune 
para as doenças hepáticas (Ac anti.mitocondriais, Ac anti -musculo liso, 
Ac anti -LKM), anemia perniciosa, doenças sistémicas (Acs ANA, 
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anti -ds -DNA, anti SSA60,SSB,Sm, RNP), Vasculites (ANCA) e Síndrome 
anti -fosfolipídico foi negativo.Serologias virusais (HVC,HBV,HIV)e crioglo-
bulinas negativas. Factor Reumatóide, anti -estreptolisina O, eritropoietina 
normais. Mutação genética JAK2 V617F negativa. Défice do Factor X. 
Factor V Leiden normal.Imunoglobulinas com pico nas cadeias leves Kapa 
Livres (73.9), com um aumento da relação Kapa Livre/Lambda Livre (3.08). 
Na imunofixação urinária apresentava grande quantidade de componente 
monoclonal das cadeias Leves Kapa. Medulograma sem alterações. Para 
esclarecimento da etiologia do S.N. e tendo em conta a impossibilidade 
de realização de biópsia renal por discrasia hemorrágica, foi submetido 
a biópsia hepática por via transjugular. Observou -se marcada desorga-
nização lobular devido à presença de um material eosinófilo hialino e 
acelular peri -sinusoidal com reactividade intensa para o vermelho de 
congo sugerindo amiloidose hepática -amiloidose primária AL. A imuno-
histoquímica obteve -se expressão para a substância P; a amilóide A com 
expressão num ramo da artéria hepática. Foi transferido para o Serviço 
de Hematologia com o diagnóstico de Amiloidose AL tendo iniciado 
tratamento com dexametasona 40 mg id, seguido por ciclofosfamida 50 
mg id, que mantém actualmente.

 PO -SE154

HIPERPARATIROIDISMO NA DOENÇA RENAL CRÓNICA: A PROPÓSITO 

DE UM CASO CLÍNICO

Isabel Mesquita (1); Marco Mendes (1); Fernando Caeiro (1); Carina Ferreira (1); Helena 
Viana (1); Dulce Carvalho (1); Joaquim Calado (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral – CHLC, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

O enquadramento etiológico do Hiperparatiroidismo (HPTH) nem sempre 
é linear no doente com Doença Renal Crónica (DRC) sendo o seu rastreio 
e reavaliação essencial no seguimento destes doentes. Apresenta -se o 
caso de uma doente de 80 anos, caucasiana, hipertensa, internada para 
indução dialítica, por DRC por nefrite tubulointersticial (NTI) crónica litiásica. 
À admissão, em Junho de 2011, salientavam -se nódulos subcutâneos dolo-
rosos nos membros inferiores e deformação da clavícula esquerda. Por 
episódios de lipotímia, realizou TC -CE que evidenciou crânio com hetero-
geneidade difusa, esboçando múltiplas lesões líticas infracentimétricas. 
Do restante estudo destaca -se imunoelectroforese e doseamento de cadeias 
leves livres normais; cálcio (Ca): 9,2 mg/dl; fósforo (Pi): 4,5 mg/dl; para-
tormona intacta (iPTH)>2500 pg/ml. A ecografia paratiroide mostrou no 
pólo inferior dos lobos da tiróide imagens nodulares de características 
sólidas hipoecogénicas (20×9 mm à direita) e a cintigrafia com sestamibi 
revelou tecido paratiroideu hiperfuncionante na mesma localização. Realizou 
AngioTC para estudo da deformação óssea, compatível com tumor de 
Brown. Por apresentar placas e nódulos eritematovioláceos e dolorosos 
na região pré -tibial e face interna das coxas realizou biópsia cutânea que 
revelou paniculite calcificante. Admitiu -se HPTH primário com tumor de 
Brown secundário e calcifilaxia. Iniciou terapêutica (hemodiálise, sevelamero 
e cinacalcet 60 mg/dia) com resolução das lesões cutâneas mas apenas 
descida parcial da iPTH (1604pg/ml). Após 6 meses de terapêutica mantinha 
HTPH não controlado (tabela 1).

Tabela 1

Mês iPTH (pg/ml) Ca (mg/dl) Pi (mg/dl) FA (UI/l)

Set 2011 1379 7.4 3.7

Dez 2011 1501 8.2 4.5 1133

Abr 2012 1334 6.4 3.6 1326

Ago 2012 6.2 4.6

Dez 2012 1816 7.3 3.6 1055

Abr 2013 1057 7.2 2.8 679

Jul 2013 324 7.2 3.1 836

Nov 2013 354 7.7 2.8 714
 

Foi proposta paratiroidectomia. Ao 18º mês (Julho 2013), enquanto aguar-
dava cirurgia, protelada pelo estudo de patologia cardíaca da doente, 
alcançou -se controlo do HPTH, sem qualquer alteração terapêutica instituída 
(tabela 1). Actualmente mantém HPTH controlado, sem indicação para 
paratiroidectomia. Quando não tratado o HPTH é responsável por 

complicações sistémicas graves: osteíte fibrosa quística (e eventual tumor 
de Brown), calcificações vasculares, litíase e nefrocalcinose. A calcifilaxia 
associa -se a elevada morbi -mortalidade devendo ser tratada de forma 
agressiva. O cinacalcet assume -se como uma terapêutica eficaz no HPTH 
primário, com efeitos mantidos com o tratamento a longo prazo, consti-
tuindo uma alternativa à abordagem cirúrgica.

 PO -SE155

LEPTOSPIROSE, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Filipe Teixeira (1); Joana Coutinho (1); Raquel Chorão (1); Catarina Santos (1); Rui Filipe (1); 
Ernesto Rocha (1);

(1) Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Nefrologia, Castelo Branco, Portugal;

A leptospirose é considerada uma das zoonoses mais comuns. Apesar de 
ser autolimitada em 90% dos casos, pode progredir para doença sistémica 
com disfunção renal e ou hepática. O diagnóstico é sugerido por quadro 
clínico e contexto epidemiológico e confirmado pela pesquisa de anticorpos 
anti -leptospira positivos. O tratamento consiste em antibioterapia com 
penicilina G ou doxiciclina desde a fase inicial. Reporta -se um caso clínico 
de um homem com 69 anos, que recorreu à urgência por queixas de 
astenia, mialgias e artralgias com 3 dias de evolução. Ao exame objectivo 
apresentava -se subfebril, hemodinâmicamente estável, sem alterações do 
débito urinário; referia contacto próximo com animais. Antecedentes pes-
soais de HTA, medicado e controlado com anti -hipertensor. Sem história 
prévia conhecida de insuficiência renal. Analiticamente documentou -se 
anemia, trombocitopenia e elevação da PCR 320,3 mg/dL, dos paramêtros 
de retenção azotada (Ur(s)122 mg/dl, Cr(s)6,9 mg/dL) e dos marcadores 
de lesão hepática (AST 94 U/L, AST 50 U/L, GGT 243 U/L, fosfatase alcalina 
126 U/L) e CK 711 U/L,; urina tipo II revelava hematoproteinúria. Estudo 
auto -imune negativo. Foi internado na nefrologia por quadro de IRA de 
etiologia a esclarecer. Resultados das serologias para leptospirose com 
elevação dos títulos IgG e IgM, confirmando -se a hipótese de leptospirose. 
Foi medicado com doxiciclina, observando -se uma evolução clínica e ana-
lítica favorável com alta ao 10º dia de internamento com 1,3 de creatinina. 
Este caso remete -nos para a importância da história clínica incluíndo o 
contexto sócio -laboral que nos orientou para a etiologia do diagnóstico e 
respectica atitute terapêutica precoce na fim de evitar lesões sistémicas 
nomeadamente síndrome Weilz̆s.

 PO -SE156

SÍNDROME NEFRÓTICO E COLITE ULCEROSA? A PROPÓSITO DE UM CASO 

CLÍNICO

Marina Vieira (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital curry cabral, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A colite ulcerosa (CU) é uma doença inflamatória do cólon em que o 
principal sintoma é a diarreia constante e incapacitante. Crê -se que seja 
uma doença sistémica talvez com origem auto -imune sendo frequentes 
os sintomas e complicações extra -intestinais. O rim pode assim ser um 
órgão alvo desse ataque imunológico e apresentar um espectro de 
doenças que afectam tanto o compartimento intersticial como o glome-
rular. Dentro das glomerulopatias (gp) a nefropatia IgA, as glomerulo-
nefrites proliferativas e também a lesão mínima são as mais frequen-
temente reportadas. A glomeruloesclerose segmentar e focal (GSF) foi 
descrita pela primeira vez na doença em 1976. Apresentamos o caso 
clínico de um homem de 34 anos referenciado por síndroma nefrótico: 
albumina=2g/dL, proteinúria=7g/24h, colesterol=438mg/dL e função 
renal normal com Pcreat= 0,9 mg/dL. Na sua história clínica era relevante 
a presença de diarreia sem sangue, persistente nos últimos meses e 
que condicionou a realização de Colonoscopia que não reportou alte-
rações ao nível da parede intestinal. Foram entretanto descartadas 
outras causas de diarreia nomeadamente infecciosas, parasitológicas e 
intolerância à lactose. Foi efectuada biopsia renal que revelou alterações 
compatíveis com GSF %u201Ctip lesion%u201D com hipertrofia e vacuo-
lização dos podócitos e sinéquias do novelo capilar à capsula de 
Bowman. A imunofluorescência identificou depósitos granulosos de IgG 
nos tubos e de IgM nas paredes capilares. O doente completou 6 meses 
de prednisolona oral na dose de 1mg/kg/dia sem melhoria da nefrose 
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clínica e laboratorial. Em contrapartida apresentou sinais de toxicidade 
pelos corticóides e agravamento da função renal com Pcreat=1,6 mg/
dL. Introduziu -se então Ciclosporina A (CyA) na dose de 5mg/kg/dia 
com adaptação à ciclosporinémia. Observou -se uma ligeira descida da 
proteinúria que se manteve contudo na faixa nefrótica (5g/24h), houve 
melhoria dos efeitos secundários dos corticóides dado o seu descalo-
namento e conseguiu -se melhorar a %u201Ccosmética%u201D da nefrose 
clínica. Contudo, houve um agravamento da função renal com subida 
da Pcreat=2,4 mg/dL e a diarreia tornou -se cada vez mais incapacitante. 
Reduziu -se a CYA e o doente repetiu a colonoscopia com biopsias da 
parede intestinal que revelou CU activa. Iniciou tratamento dirigido à 
CU com sulfassalazina oral e enemas de messalazina. Constatou -se uma 
redução franca da proteinúria <1g/24h, resolução clínica e laboratorial 
do síndroma nefrótico e descida da Pcreat=1,1mg/dL. A CYA continuou 
a ser reduzida estando agora na dose de 2mg/kg/dia. Observou -se uma 
coincidência temporal entre o controlo farmacológico da doença infla-
matória intestinal e a resolução da nefrose o que nos permite especular 
sobre um nexo de causalidade entre as duas patologias onde a exposição 
a antigénios intestinais com formação de complexos imunes seria o elo 
patogénico.

 PO -SE157

MIELOMA MÚLTIPLO – UMA HISTÓRIA COM DUAS ÉPOCAS?

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

(1) Instituto Português de Oncologia, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) acompanha -se, frequentemente, 
de disfunção renal, apresentando como causa predominante a nefropatia 
de cilindros, secundária à nefrotoxicidade de cadeias leves livres. Esta 
evidência levou ao desenvolvimento de novas técnicas dialíticas capazes 
de remover esse tipo de moléculas, utilizando filtros de alto cut -off 
(ACO). Por outro lado, o seu aparecimento coincidiu com a introdução, 
na prática clínica, de novas armas terapêuticas no campo da quimio-
terapia (QT), das quais é exemplo o inibidor de protéases Bortezomib. 
Objectivo: Avaliar a evolução de doentes com MM que necessitaram 
de técnica substitutiva da função renal e comparar as populações 
tratadas antes e após o ano de 2010, altura em que passou a verificar-
-se a utilização preferencial das duas estratégias terapêuticas mencio-
nadas. Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com MM estadio 
IIIB com necessidade de tratamento dialítico, seguidos num único 
Centro Hospitalar, entre Janeiro de 1999 e Julho de 2013. Resultados: 

Foram tratados um total de 47 doentes, 55% do sexo masculino, com 
uma mediana de idades de 65 ± 10.7 anos. 33 Doentes (70%) faleceram. 
A maioria dos MM foram atribuíveis à proliferação monoclonal de 
cadeias pesadas de tipo IgG (38%), com os tumores de cadeias leves 
a constituir a 2ª causa mais comum (34%). A frequência dos dois 
subtipos de cadeias leves foi idêntica. 9 Doentes foram tratados com 
filtros de ACO e todos estes fizeram esquemas de QT com Bortezomib. 
17 Doentes (35%) fizeram Bortezomib em algum momento. Onze doentes 
(23%) recuperaram função renal (FR), 3 dos quais apresentavam hiper-
calcemia (p<0.05). Além da presença deste último factor, a recuperação 
da FR associou -se a doentes: mais jovens (p<0.005), tratados com 
bortezomib (p<0.001) ou filtros de ACO (p<0.001). Por outro lado, a 
recuperação foi menos provável em doentes com MM de cadeias leves 
(p< 0.05). Foram factores protectores para a morte os seguintes: recu-
peração da FR (p<0.001), terapêutica com filtros de ACO (p<0.05) ou 
com Bortezomib (p<0.05). 33 Doentes iniciaram hemodiálise antes de 
2010 e 14 durante esse ano ou depois. Dos primeiros, apenas 9% 
recuperaram FR, versus 47% dos últimos (p<0.001). Por outro lado, o 
Bortezomib foi significativamente mais utilizado nos últimos anos: 65 
vs. 35% (p<0.001). A mediana de sobrevida da amostra total foi de 19 
meses, com 58% dos doentes vivos aos 12 meses. A sobrevida aos 
12 meses foi superior nos tratados depois de 2010 (63 vs. 57%). Em 
relação à terapêutica com ou sem Bortezomib, observou -se uma impor-
tante diferença na mediana de sobrevida: 37 vs. 17 meses, respecti-
vamente. Conclusão: Os doentes com MM estadio IIIB e necessidade 
de substituição renal têm hoje melhores perspectivas de recuperação 
da FR e maior sobrevida, graças ao aparecimento de novas estratégias 
terapêuticas. Isto deve -se quer à inibição mais agressiva na produção 
de cadeias leves monoclonais, quer à remoção mais eficaz das 
mesmas.

 PO -SE158

SÍNDROME NEFRÓTICA E NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA: ASSOCIAÇÃO 

OU COINCIDÊNCIA?

Alice Lança (1); Francisco Ferrer (1); Hernâni Gonçalves (1); Sara Querido (1); Rachele 
Escoli (1); Paulo Santos (1); Flora Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar Médio Tejo, Serviço de Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: As complicações renais dos anti -inflamatórios não esteroides 
(AINEs) podem ocorrer entre 1 a 5% dos doentes. Sendo estes altamente 
prescritos (70 milhões de prescrições anuais) o caso clínico apresentado 
pretende sensibilizar os clínicos para a iatrogenia provocada por estes. Caso 

clínico: Mulher com 70 anos, sem passado de doença renal, com antecedentes 
patológicos de hipertensão arterial e osteoartrose. Medicada com bisoprolol, 
valsartan/hidroclorotiazida, ácido acetilsalicilico e furosemida; nega toma de 
inibidores da bomba de protões; referência a abuso de AINEs (aceclofenac 
e etoricoxib) nos 3 meses prévios. Admitida no Serviço de Urgência por 
edemas generalizados e oligúria com 24h de evolução. Exame objectivo: 
edemas dos membros inferiores. Analiticamente: hemoglobina 11 g/dL, crea-
tinina 5.4 mg/dL, ureia 111 mg/dL, albumina 2g/L e urina 2 com proteinúria 
de 400 mg/dL, hemoglobinúria e glicosúria. Ecografia renal: rins aumentados 
com boa diferenciação parenquimo -sinusal. Por lesão renal (LR) aguda oli-
gúrica sem resposta a fluidoterapia, iniciou hemodiálise (HD). Da investigação 
etiológica destaca -se hipercolesterolémia, proteinuria nefrótica (11,805 g/24 
h), estudo imunológico sem alterações, despiste de discrasias plasmocitárias 
negativo. Biópsia renal: nefrite intersticial aguda, sem alterações glomerulares. 
Interpretou -se o caso como de nefrite intersticial aguda (NIA) e lesão mínima 
associada a AINEs. Observou -se recuperação da função renal, com suspensão 
de HD após 4 sessões. Actualmente, 3 mês após o internamento, apresenta 
função renal normalizada e proteinuria < 500 mg/d. Conclusão: Os AINEs 
estão associados diferentes tipos de LR, sendo a hemodinamicamente media-
da a mais comum. No entanto, no caso acima descrito, o tipo de LR provocada 
foi uma NIA, associada a sindroma nefrotica por doença de lesões mínimas. 
Esta coincidência ocorre em menos de 1% dos casos de NIA por AINEs, daí 
a raridade e importância do caso apresentado.

 PO -SE159

SÌNDROME NEFRÓTICA EM DOENTE COM DOENÇA RENAL POLIQUÍSTICA 

AUTOSSÓMICA DOMINANTE

Natacha Rodrigues (1); Hugo Silva (1); Alice Fortes (1); José Barbas (1); Alice Santana (1); 
António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, 
Lisboa, Portugal;

Introdução: A biópsia renal representa uma ferramenta fundamental na abor-
dagem ao síndrome nefrótico. Quando este procedimento está contra -indicado, 
o nefrologista é confrontado com dificuldades diagnósticas e terapêuticas. 
Os autores apresentam um caso de um síndrome nefrótico numa doente 
com doença renal poliquística autossómica dominante já com vários quistos 
renais que inviabilizavam a biópsia renal. Caso Clínico: Mulher de 31 anos, 
leucodérmica, com antecendentes familiares de Doença Renal Poliquística 
Autossómica Dominante. Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro de 
duas semanas de evolução de astenia, edema dos membros inferiores e 
urina espumosa. Na anamnese, sem história de infeções recentes, lesões 
cutâneas, fármacos, artralgias. Laboratorialmente apresentava Creatinina 0,7 
mg/dl, albumina 2,8 mg/dl, proteinúria 5340mg/24h e eritroleucocitúria. A 
doente foi internada para investigação de sindroma nefrótico e da investigação 
realizada obtiveram -se os seguintes resultados: C3 de 22mg/dl, C4 2mg/dl, 
CH50 5mg/dl, DNAse 920mg/dl, ANA positivo, ANCAs, TASO, e RA teste 
negativos, serologia negativa para HIV, HCV, HBV, sem pico monoclonal na 
imunoeletroforese sérica e urinária, sem proteinúria Bence -Jones. Ecografica-
mente verificaram -se rins normodimensionados, com boa diferenciação 
parenquimo -central, com três quistos corticais simples justacentimétricos em 
cada rim e quisto parapiélico à esquerda de 2cm, microquistos em ambos 
os rins, sem dilatações; lobo direito do fígado com quísto de 7mm. Pelo 
padrão laboratorial e achados ecográficos, assumiu -se como hipótese diag-
nóstica mais provável Lúpus Eritematoso Sistémico com envolvimento renal 
em doente com Doença Renal Poliquística Autossómica Dominante. Uma vez 
que não se reuniam condições de segurança para biópsia renal percutânea 
ecoguiada, foi proposta biópsia renal laparoscópica, que a doente recusou. 
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Iniciou terapêutica com Prednisolona 0,5mg/kg/dia e Micofenolato de Mofetil 
2gr/dia. Assistiu -se a melhoria clínica e laboratorial, sendo que aos três meses 
a DNAse era indetectável, complementémia normal, albumina 3,9 mg/dl e 
proteinúria de 223 mg/24h. DIscussão: A Doença Renal Poliquística Autos-
sómica Dominante está associada a várias alterações renais como microal-
buminúria, hematúria, isostenúria. No entanto, quando se faz acompanhar 
de Síndrome Nefrótico, é mandatório excluir outras patologias co -existentes. 
Infelizmente, a presença de quistos renais inviabilizam, muitas vezes, a 
realização de biópsia renal, impossibilitando confirmação e estadiamento de 
muitas patologias. Cabe ao nefrologista o desafio da terapêutica.

 PO -SE160

GAMAPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO RENAL, UM DIAGNÓSTICO 

IMPROVÁVEL

Rui Abreu (1); Luís Oliveira (1); Teresa Chuva (2); José Maximino Costa (2); Ramón 
Vizcáino (3); Rui Castro (1); Alfredo Loureiro (2); Teresa Morgado (1);

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

(2) IPO -Porto, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(3) Centro Hospitalar do Porto, Serviço de Anatomia Patológica, Porto, Portugal;

O atingimento renal pode ocorrer em várias gamapatias monoclonais, para 
além do mieloma múltiplo. A gamapatia monoclonal de significado renal 
(GMSR), é uma designação recente que estabelece uma relação causal entre 
gamapatias monoclonais e lesão renal. Descrevemos o caso clínico de um 
homem, 48 anos, com história de consumo ocasional de heroína e cannabis, 
comportamentos sexuais de risco e história de sífilis há dez anos. Apresentava 
função renal normal em 1997. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) no dia 
2/3/2013 por astenia e perda ponderal de 15 Kg em 12 meses. Constatada 
insuficiência renal grave (creatinina: 9,4 mg/dL, ureia: 165 mg/dL), hematúria 
microscópica e síndroma nefrótica (proteinúria de 7g/dia, albumina: 2,8 g/dL 
e colesterol total: 241 mg/dL). Analiticamente, hemoglobina: 10,2 g/dL, cálcio 
corrigido: 7,4 mg/dl e PTH: 278 pg/mL. Da investigação etiológica salientam -se, 
serologia da sífilis positiva (TPPA: 1:640 e RPR: 1:4), Beta2 -microglobulina 
aumentada (20,0 ug/mL) e pico monoclonal em eletroforese de proteínas 
séricas. Imunosubtração sérica e urinária a confirmar gamapatia monoclonal 
do tipo IgG/kappa, com relação de cadeias kappa/lambda séricas elevada 
(34,91). Ecografia renal com aumento da ecogenicidade parenquimatosa e sem 
ectasias. Excluído o diagnóstico de mieloma múltiplo por contagem plasmocitária 
de 6,6% no mielograma e ausência de lesões osteolíticas. Foi avaliado pela 
Hematologia, tendo iniciado terapêutica com dexametasona. Na presunção de 
sífilis latente, iniciou concomitantemente tratamento com Penicilina. Realizou 
biópsia renal percutânea a 7/3/2013 que demonstrou treze glomérulos com 
100% de esclerose nodular. Fibrose intersticial e atrofia tubular em mais de 
50% da extensão cortical. A imunofluorescência direta revelou depósitos de 
cadeias kappa na membrana basal glomerular e dos túbulos, compatível com 
o diagnóstico de doença de cadeias leves. Pelo agravamento progressivo da 
função renal, iniciou hemodiálise a 16/3/2013. Assinou alta contra parecer 
médico a 27/3/2013, ainda mantendo dependência de diálise. Duas semanas 
após a alta, recorreu novamente ao SU por uremia com indicação dialítica 
urgente. Aceitou terapêutica de substituição da função renal e tratamento para 
gamapatia monoclonal, tendo reiniciado dexametasona e cumprido 6 ciclos 
de bortezomib, com remissão completa da doença hematológica, mas sem 
evidência de recuperação da função renal. A GMSR é uma entidade com padrão 
morfológico múltiplo, da qual faz parte a doença de depósito de cadeias leves, 
e associa -se a morbilidade significativa. A sua baixa massa plasmocítica, a 
abordagem multidisciplinar precoce e o uso das novas terapêuticas oncológicas 
parecem ter sido fundamentais na manutenção da remissão hematológica. A 
ausência de recuperação da função renal pode ser explicada pelo início tardio 
do tratamento, bem como pelos sinais de cronicidade na biópsia renal.

 PO -SE161

TIROIDITE AUTO -IMUNE E SÍNDROME NEFRÓTICO

Miguel Gonçalves (1); Pedro Vieira (1); Luís Resende (1); José Durães (1); Nuno Rosa (1); 
José Alves Teixeira (1); Gil Silva (1);

(1) Hospital Dr. Nélio Mendonça, Nefrologia, Funchal, Portugal;

A patologia tiroideia de causa auto -imune é uma das etiologias associadas 
a síndrome nefrótico, sendo a nefropatia membranosa a glomerulopatia 

mais frequentemente encontrada na biopsia renal, embora estejam descritos 
na literatura outros padrões histológicos. Os autores apresentam o caso 
de um doente de 59 anos, sexo masculino, caucasiano, sem antecedentes 
patológicos conhecidos, que iniciou em Julho/2013 quadro de intolerância 
ao calor, palpitações, insónias, ansiedade e irritabilidade. Recorreu ao 
médico assistente em finais de Setembro/2013 por apresentar edemas 
palpebrais e dos membros inferiores, dispneia de predomínio vespertino, 
polidipsia e urina espumosa. Foi solicitada avaliação analítica que mostrou 
função renal normal, proteinúria (400 mg/dL), sedimento urinário inactivo 
e hipotiroidismo clínico de causa auto -imune (TSH 33.49 uUI/mL, T4L 0.4 
ng/dL, Ac Anti -tiroglobulina 158.9 UI/mL e Ac Anti -peroxidade 311.20 UI/
mL). Orientado para consulta de Endocrinologia, medicado com levotiroxina 
sódica 0.150mg id e furosemida. Cinco dias após o início desta terapêutica, 
por anasarca e oligoanúria, recorreu ao Serviço de Urgência, sendo inter-
nado a 04/Outubro/2013 no Serviço de Nefrologia com o diagnóstico 
presumptivo de síndrome nefrótico. Da investigação realizada no interna-
mento destaca -se: função renal normal (creatinina 1.20mg/dL); hipoalbu-
minémia (21 g/L) com proteinúria (14,6g/24h); dislipidémia (Colesterol Total 
334mg/dL, LDL 226mg/dL, TG 293mg/dL); imunologia negativa (C3 e C4 
normais; ANA, ANCA, Anti -MBG negativos); marcadores tumorais negativos; 
serologias virais negativas; ecografia tiroideia com achados imagiológicos 
característicos de tiroidite; ecografia renal e TAC toraco -abdomino -pélvica 
sem alterações. Realizou biopsia renal percutânea a 16/10/2013, cujo padrão 
histológico foi compatível com uma doença de lesões mínimas. Admitiu -se 
como diagnóstico final síndrome nefrótico por doença de lesões mínimas 
associado a tiroidite auto -imune, tendo iniciado corticoterapia (prednisolona 
80mg/dia) e medidas terapêuticas gerais anti -proteinúricas (ARA2, estatina). 
Mantêm -se em follow -up na consulta de Nefrologia, apresentando função 
renal estável (creatinina 1.12mg/dL), redução significativa da proteinúria 
(340mg/24h), albuminémia 41,4 g/L e melhoria analítica do quadro de 
tiroidite (TSH e T4 normais, AC anti -tiroglobulina 65 UI/mL e AC anti-
-peroxidade 270 UI/mL). No caso clínico acima descrito, apresentamos a 
associação entre tiroidite auto -imune e síndrome nefrótico. O padrão his-
tológico encontrado na biopsia renal não é o mais frequentemente associado 
a esta etiologia nem à faixa etária do doente. A instituição de terapêutica 
dirigida à doença glomerular e controlo da doença tiroideia permitiram 
uma evolução clínica favorável.

 PO -SE162

ASSOCIAÇÃO ENTRE CICLOSPORINA E MICOFENOLATO DE MOFETIL NO 

TRATAMENTO DA GLOMERULOSCLEROSE SEGMENTAR FOCAL PRIMÁRIA

Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Lúcia Parreira (1); José Assunção (1); José Vinhas (1);

(1) Centro Hospitalar de Setúbal, Nefrologia, Setúbal, Portugal;

A glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) é uma das causas mais 
comuns de Síndrome Nefrótica, com ou sem insuficiência renal. O trata-
mento, segundo as últimas guidelines, além de medidas antiproteinúricas 
envolve terapêutica imunossupressora, nomeadamente corticoterapia como 
primeira linha de tratamento, sendo a ciclosporina (CsA) o fármaco de 
segunda linha. Em situações resistentes ou intolerantes aos corticóides e 
à CsA, várias alternativas têm sido sugeridas, com base em estudos limi-
tados e com resultados discordantes. O micofenolato de mofetil (MMF) 
em monoterapia constitui uma dessas alternativas. Vários estudos realizados 
no transplante de órgãos têm demonstrado que a associação de CsA e 
MMF têm um efeito sinérgico imunossupressor. Os autores descrevem 3 
casos de GESF, 2 com diagnóstico histológico e outro com histologia de 
doença de lesões mínimas (DLM), mas que pelo curso clínico e resposta 
terapêutica se assumiu como provável GESF. Todos os casos cursaram 
com Síndrome Nefrótica, resistente aos corticóides e posteriormente à 
ciclosporina e também ao MMF em monoterapia num dos casos, mas com 
remissão total com CsA e MMF em associação. O primeiro caso refere -se 
a um doente do género feminino, de 50 anos, com função renal normal 
e síndrome nefrótica secundária a GESF resistente a corticoterapia e pos-
teriormente a CsA em associação com corticóides e a MMF isoladamente, 
que apresentou remissão completa com associação com CsA e MMF. O 
segundo caso refere -se a um doente do género feminino, de 67 anos, 
também com função renal normal e síndrome nefrótica secundária a GESF 
resistente a corticoterapia e posteriormente à CsA, com remissão completa 
com associação terapêutica de CsA e MMF. O terceiro caso, refere -se a um 
doente do género feminino, de 39 anos, com biópsia renal única com 
DLM, com história, num período de 10 anos de seguimento noutro hospital, 
de doença resistente a corticoterapia, a segundo esquema de 
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imunossupressão que incluiu ciclofosfamida e posteriormente a terapêutica 
com ciclosporina, mantendo -se com proteinúria nefrótica e verificando -se 
alteração da função renal, com creatinina sérica de 2.5mg/dL. Efectuou 
novo esquema de imunossupressão com corticoterapia e ciclofosfamida, 
sem melhoria da proteinúria e com necessidade de descontinuação por 
leucopenia e necrose asséptica da anca. Iniciou posteriormente associação 
de CsA e MMF, com remissão completa e função renal normal. Com um 
seguimento de 13, 6 e 1,5 anos, respectivamente, os doentes encontram -se 
em remissão completa, com melhoria clínica significativa, sem alteração 
da função renal ou outras complicações associadas a esta terapêutica. A 
associação CsA MMF parece ser uma terapêutica eficaz e segura no trata-
mento da GESF corticoresistente e com refractariedade à ciclosporina. 
Contudo, mais estudos com maior número de doentes são necessários 
para avaliar a eficácia e segurança desta combinação terapêutica na GESF.

 PO -SE163

A PROPÓSITO DE UM CASO DE HIPERVISCOSIDADE

Ricardo Macau (1); Pedro Bravo (1); Ana Mateus (1); Maria Do Céu Trindade (2); Joana 
Goulão (3); Nadia Korchevnyuk (3); Aura Ramos (1);

(1) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;
(2) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Hemato -oncologia, Almada, Portugal;
(3) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Urgência Geral, Almada, Portugal;

A síndrome de hiperviscosidade é uma emergência clínica. O diagnóstico é 
estabelecido pela viscosidade sérica, mas o tratamento emergente com plas-
maferese deve ser equacionado na presença de sintomas neurológicos impor-
tantes. Os autores referem o caso clínico de um adulto de 45 anos, do sexo 
masculino, internado por alterações do estado de consciência. O doente tinha 
recorrido ao Serviço de Urgência por quadro de letargia, apatia e síndrome 
confusional. Tinha como antecedentes pessoais psoríase e síndrome depressivo, 
sendo ex -fumador. O quadro clínico tinha sido precedido por síndrome gripal 
na semana anterior. À admissão, o doente apresentava -se vigil mas não 
colaborante, afásico, com membro superior direito em flexão, rigidez da nuca, 
paralisia facial direita e lesões labiais sugestivas de infecção a vírus Herpes 
simplex. Apresentava ainda adenopatias axilares e inguinais bilaterais, bem 
como hepatoesplenomegália, sem outras alterações relevantes ao exame obje-
tivo. Analiticamente, houve dificuldade no processamento da amostra por 
coagulação da mesma. Após diluições, constatou -se anemia microcítica (Hb 
7,4 g/dL, VGM 73 fL), Plaquetas 178000/uL, Leucócitos 13800/uL com 48% 
Neutrófilos, presença de roulleaux eritrocitários, proteínas totais aumentadas 
– 11,3 g/dL (albumina 2,8 g/dL), impossibilidade técnica de determinação do 
sódio, ureia 59 mg/dL e creatinina 1,0 mg/dL. Realizou ainda tomografia com-
putorizada craneo -encefálica que demonstrou edema cerebral difuso sem 
alterações focais e tomografia computorizada torácica, abdominal e pélvica 
que demonstrou hepatoesplenomegália e adenopatias. Dado o quadro neu-
rológico inicial, iniciou terapêutica empírica para meningoencefalite com aciclovir, 
ceftriaxone e ampicilina. Assistiu -se a agravamento do estado de consciência 
com surgimento de coma. Não realizou punção lombar dado o edema cerebral. 
O caso foi discutido em equipa multidisciplinar tendo -se assumido um quadro 
de hiperviscosidade com sintomatologia neurológica grave. Iniciou pulsos de 
metilprednisolona e dexametasona e foi contactado o serviço de Nefrologia, 
tendo o doente realizado duas sessões de plasmaferese com melhoria clínica 
franca logo após a primeira sessão. Realizou então mielograma e biópsia 
óssea, tendo os resultados sido consistentes com Doença de Waldenström. O 
doente iniciou entretanto quimioterapia com Ciclofosfamida, Vincristina e Pred-
nisolona. Por persistência de hiperimunoglobulina M, iniciou posteriormente 
Bortezomib. A apresentação da Doença de Waldenström com sintomas neu-
rológicos ocorre apenas em 22% dos doentes, sendo o quadro de coma uma 
apresentação muito rara. A plasmaferese é emergente nestes casos.

 PO -SE164

PLASMAFERESE – A EXPERIÊNCIA DE CINCO ANOS DE UM SERVIÇO

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

(1) Hospital Garcia de Orta, Serviço de Nefrologia, Almada, Portugal;

Introdução: A plasmaferese é uma técnica de depuração extracorporal pro-
videnciada no nosso hospital pelo serviço de Nefrologia, com indicações 

clínicas referentes a múltiplos órgãos e sistemas. Objetivo e Métodos: Os 
autores pretenderam com este trabalho analisar as indicações e resultados 
das sessões de plasmaferese realizadas no nosso hospital entre 1 de Janeiro 
de 2008 e 31 de Janeiro de 2014 (61 meses). Foi feito um estudo retrospectivo 
observacional com base na consulta dos processos clínicos. Resultados: 

Foram realizadas no período em análise (61 meses) 177 sessões de plasma-
ferese referentes a 24 doentes (10 do sexo masculino e 14 do sexo feminino). 
A média de idades dos doentes em questão é de 51 anos. O número médio 
de sessões de plasmaferese por doente foi 7 (mínimo 1 e máximo 33). Em 
termos de indicações clínicas encontrámos 11 doentes com púrpura trombo-
citopénica trombótica (PTT) (dos quais apenas 3 com atingimento renal e 1 
associada a neoplasia), 2 intoxicações a Paraquat, 3 doentes com vasculite 
ANCA, 1 doente com crioglobulinemia mista, 2 doentes com rim de mieloma, 
3 crises tireotóxicas iminentes/tempestade tireoideia), 1 caso de hemorragia 
alveolar num doente com lúpus eritematoso sistémico, 1 caso de Miastenia 
gravis e 1 síndrome de hiperviscosidade com alterações neurológicas graves 
(coma). Nos casos de PTT, 7 tiveram evolução favorável e 4 faleceram (choque 
séptico, choque hemorrágico, complicações de neoplasia gástrica e AVC 
hemorrágico). As intoxicações por Paraquat tiveram uma boa evolução durante 
o internamento, desconhecendo -se a evolução posterior por terem sido per-
didos no seguimento em ambulatório. Em relação aos casos de vasculite 
ANCA, a evolução foi favorável num deles, sendo o seguimento ainda muito 
curto num dos casos e tendo ocorrido recidiva de hemorragia alveolar no 
terceiro. De destacar também o rápido controlo de sintomatologia nos casos 
de crise tireotóxica e do síndrome de hiperviscosidade permitindo a estabi-
lização para terapêutica definitiva. Conclusões: A plasmaferese é uma técnica 
útil quer como primeira linha, quer como terapêutica de resgate ou como 
terapêutica adjuvante em múltiplas patologias, destacando -se patologias em 
que estão envolvidas moléculas de elevado peso (autoanticorpos, complexos 
imunes, imunoglobulinas, hormonas) ou alguns tóxicos.

 PO -SE165

NEFRITE LÚPICA – CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Hernâni Gonçalves (1); Sara Querido (1); Alice Lança (1); Rachele Escoli (1); Francisco 
Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

(1) – Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: A nefrite lúpica é commumente associada ao lúpus eritematoso 
sistémico, que se define por uma combinação de achados clínicos e ana-
líticos. Apesar da nefrite lúpica poder afetar várias estruturas do rim, o 
envolvimento glomerular tem sido o melhor estudado e o que se correlaciona 
melhor com a apresentação, o curso e o tratamento da doença. Os glo-
mérulos podem apresentar diferentes graus de envolvimento, sendo que 
estes se podem modificar continuamente. Atualmente, para classificar estas 
lesões é utilizada a classificação da International Society of Nephrology 
(ISN)/Renal Pathology Society (RPS). Objectivo: Caracterizar os doentes 
portadores de nefrite lúpica, admitidos no Serviço de Nefrologia, no período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 20011 e 31 de Dezembro de 2013. 
Métodos: Estudo retrospetivo em que analisamos os registos dos doentes 
com o diagnóstico de Nefrite Lúpica. Foram analisados os seguintes parâ-
metros: idade, creatinina na admissão hospitalar, presença de anticorpos 
antinucleares (ANA) e anticorpos anti -dupla Hélice do ADN (anti -dsDNA), 
complemento, quantificação da proteinúria, biópsia renal, necessidade de 
terapeutica de substituição renal (TSFR), tipo de tratamento e situação 
atual. Resultados: Foram avaliados 13 doentes, 11 do sexo feminino (85%) 
e 2 sexo masculino (15%), com uma média de idade de 40.7 anos (±16,4). 
Os valores médio laboratoriais foram: creatinina: 2.4 mg/dl (± 2.05) e 
proteinúria (11 doentes): 2645 mg/24h (± 2425). Os ANAs e os anti -dsDNA 
foram positivos em 10 doentes (77%), sendo o doseamento médio deste 
ultimo de 728 UI (± 950) (8 doentes). O complemento apresentava -se 
reduzido em 9 doentes (69%). Em 12 doentes foi realizado biópsia renal, 
com o seguinte resultado: classe IV em 7 doentes (58%), classe II e III em 
2 respetivamente (17%) e microangiopatia trombótica em 1 (8%). A tera-
pêutica escolhida foi corticosteroides na classe II e microangiopatia trom-
bótica e nos restantes doentes foi a associação costicosteroides e ciclo-
fosfamida (80%) e corticosteroides e micofenolato de mofetil (20%). Foi 
necessário TSFR aguda em 4 doentes (31%). Atualmente, 11 doente são 
seguidos em Consulta de Nefrologia com creatinina média na ultima obser-
vação de 1.25 mg/dl (± 0,6) e 2 faleceram. Conclusão: Neste estudo verifi-
camos que sexo feminino foi predominante. Apesar dos anticorpos anti-
-dsDNA serem específicos para nefrite lúpica, constatou -se que a sua ausência 
não exclui a presença desta entidade. A nefrite lúpica é uma entidade com 
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uma apresentação clinica por vezes explosiva, no entanto, o uso de tera-
pêutica agressiva tem se mostrado eficaz na maior parte dos casos.

 PO -SE166

LESÃO RENAL AGUDA ASSOCIADA A MALÁRIA – RELATO DE 3 CASOS 

CLÍNICOS

Sofia S. Coelho (1); Ana Raquel Fernandes (1); Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); 
Ana Sofia Natário (1); Ana Farinha (1); José Vinhas (1);

(1)  Hospital de São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal, Serviço de Nefrologia, 
Setúbal, Portugal;

(2)  Hospital de São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal, Serviço de Nefrologia, 
Setúbal, Portugal;

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação comum mas grave 
da malária a Plasmodium falciparum, com taxas de mortalidade entre 15 -45%. 
A sua incidência é muito superior em adultos não -imunes de áreas não endé-
micas e tem sido reportada de forma crescente em vários países europeus. A 
sua patogénese não está completamente esclarecida, mas poderá estar rela-
cionada com a sequestração de eritrócitos a nível da microvasculatura, inter-
ferindo com o fluxo e o metabolismo renal, e com outros potenciais factores, 
como a hipovolémia e a hemólise intravascular. Descrição dos Casos Clínicos: 
Apresentam -se 3 casos de malária grave aPlasmodium falciparum com LRA. 
Trata -se de 3 doentes do sexo masculino, com idades entre os 35 e os 60 
anos, 2 caucasianos e 1 de raça negra, com estadia recente em países Africanos. 
Um deles sem antecedentes conhecidos, outro com antecedentes de malária 
3 anos antes, e o terceiro com hipertensão arterial. Todos tinham função renal 
prévia normal. Internados por síndrome febril tendo sido estabelecido o diag-
nóstico precoce de malária a Plasmodium falciparum, com parasitémia à entrada> 
5%, medicados com quinino e doxiciclina. Os 3 doentes tiveram evolução clínica 
semelhante com anemia hemolítica, ARDS, falência respiratória com necessidade 
de ventilação mecânica invasiva e LRA oligúrica, com necessidade temporária 
de técnica hemodialítica. As características analíticas estão representadas na 
Tabela 1. Em todos os casos houve boa resposta clínica com recuperação 
progressiva e total da função renal, em média 2 meses após a alta. Conclusão: 
A malária representa uma emergência médica porque pode progredir rapidamente 
para disfunção multiorgânica e morte se não houver tratamento apropriado e 
atempado. Com o aumento da emigração em Portugal nos últimos anos, é 
fundamental considerar o diagnóstico de malária num doente com síndrome 
febril e história de viagem recente para uma área endémica.

Tabela 1

Parâmetros laboratoriais Doente 1 Doente 2 Doente 3

Creatininémia (mg/dL) / Urémia (mg/dL)

À entrada 1,8 / 60 0,9 / 60 ? /?

Pré - indução dialítica 4,6 / 150 5,6 / 210 7,1 / 165

À data de alta 4,3 / 100 4,6 / 85 4,3 / 85

Aos 2 meses (pós -alta) 1,1 / 56 1,1 / 45 1,0 / 45

Hb (g/dL) / LDH (U/L) 10.0 / 500 7.0 / 660 8.0 / 434

Plaquetas (103/μL) 68 26 5

AST (U/L)/ ALT (U/L) 65 / 77 55 / 19 82 /123

Parasitémia a Plasmodium falciparum (%) 6% 76% 6%

Necessidade de TSFR Sim Sim Sim
 

 PO -SE167

MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA EM DOENTE COM NEOPLASIA DO CÓLON

Cátia Cunha (1); Ana Marta Gomes (1); Clara Almeida (1); Ana Ventura (1); Sofia Campelos (2); 
Susana Pereira (1); Joaquim Seabra (1);

(1)  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, Nefrologia, Vila -Nova de Gaia, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar de Vila -Nova de Gaia/ Espinho, Anatomia Patológica, Vila -Nova 

de Gaia, Portugal;

Introdução: A microangiopatia trombótica (MAT) é um processo patológico 
que envolve trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática e oclusão 

microvascular. O envolvimento renal traduz -se por redução da taxa de 
filtração glomerular, hipertensão e, por vezes, hematoproteinúria. As causas 
de MAT são múltiplas. Doenças sistémicas, incluindo neoplasias malignas, 
estão por vezes na base desta patologia. Caso Clínico: Doente do sexo 
feminino, 72 anos, com antecedentes de HTA. Na investigação de uma 
anemia microcítica hipocrómica e ferropenia presentes nos últimos 6 meses, 
foi diagnosticado adenoma viloso do cólon ascendente e cego em estadio 
III, sem metastização à distância. Medicada com diurético de ansa, beta-
-bloqueador, ferro oral e ácido fólico. Internada em Cirurgia Geral por 
hemorragia digestiva baixa. Na admissão encontrava -se normotensa, sem 
alterações de relevo ao exame objectivo; analiticamente com anemia grave 
(Hb 7g/dl), trombocitopenia 100000/ul, esfregaço sanguíneo com esquizó-
citos e glóbulos rubros com pontuado basófilo; bilirrubina total 2,2 mg/
dl (indirecta 1,07mg/dl). Função renal era normal. Estudo da coagulação 
sem alterações. Ao 7º dia de internamento medicada com piperacilina/
tazobactam e gentamicina por infecção do tracto urinário, com isolamento 
posterior de E. Coli na urocultura. Manteve anemia com necessidade trans-
fusional e trombocitopenia (com valor mínimo de 85000/ul). Evoluiu com 
lesão renal aguda oligoanúria (creatinina sérica 5,2mg/dl), pelo que foi 
transferida para o serviço de Nefrologia e realizou hemodiálise aguda na 
admissão. Realizou biópsia renal, tendo -se verificado quadro morfológico 
compatível com microangiopatia trombótica. Do estudo efectuado, consumo 
de C3, com restante estudo imunológico negativo, que incluiu anticorpos 
antifosfolipídicos, que foram negativos; marcadores víricos negativos. Evo-
luiu sem recuperação da função renal, mantendo até ao momento tratamento 
substitutivo da função renal. Actualmente sem critérios de hemólise. Sub-
metida recentemente a hemicolectomia direita. Conclusão: A MAT tem sido 
descrita em associação com neoplasias disseminadas do tracto gastroin-
testinal, mama, pâncreas, pulmão e próstrata. Estudos mostram uma 
associação com adenocarcinomas produtores de mucina. Atendendo à 
baixa probabilidade de síndrome hemolítico urémico atípico nesta faixa 
etária e à ausência de contexto clínico / exclusão de outras causas de 
MAT, é possível que a neoplasia intestinal invasora esteja na base da 
etiologia. A abordagem terapêutica da MAT nestes casos corresponde ao 
tratamento dirigido à neoplasia.

 PO -SE168

MGUS E DOENÇA DE LESÕES MÍNIMAS: COINCIDÊNCIA OU ASSOCIAÇÃO?

Tiago Barra (1); Miguel Oliveira (1); Marta Costa (1); Bernardo Faria (1); Sérgio Lemos (1); 
Giovanni Sorbo (1); Edgar Lorga (1); Jesus Garrido (1); Tânia Sousa (1); Carla Lima (1);

(1) Centro Hospitalar Tondela Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;

A gamapatia monoclonal de significado incerto (MGUS) é uma discrasia 
de plasmócitos caracterizada pela produção anormal de uma imunoglobulina 
monoclonal em doentes sem evidência clínica de mieloma múltiplo. A nível 
renal as discrasias plasmocitárias podem -se associar a glomerulonefrite 
crioglobulinémica, doença de depósito de imunoglobulinas monoclonais, 
doença de depósito de cadeias leves ou amiloidose AL. Neste trabalho 
descreve -se um caso de um doente de 70 anos que recorreu ao serviço 
de urgência por apresentar edema dos membros inferiores e superiores 
com 3 meses de evolução. Negava alteração do débito urinário referindo 
apenas a presença de grande quantidade de espuma na urina. Já tinha 
sido medicado com furosemida pelo seu médico de família sem melhoria. 
Não apresentava clínica de insuficiência cardíaca e estava normotenso. 
Dos exames complementares de diagnóstico efetuados destacou -se uma 
hipoalbuminemia (1,9g/dl) com função renal normal. Foi feito exame de 
urina com fita -teste que revelou presença de proteinúria importante pelo 
que foi internado para estudo. Durante o internamento foi confirmado um 
S. Nefrótico (proteinúria 5,65g/24h associada a dislipidemia). Apresentava 
rins ecograficamente normais e do estudo analítico efectuado destacou -se 
a presença de pico M aparente, com cadeias leves séricas e imunofixação 
sérica normais mas com imunofixação urinária IgG Lambda positiva. Foi 
pedida colaboração de Hematologia que avaliou o doente, tendo realizado 
medulograma e biópsia óssea. O medulograma mostrou medula com 3,7% 
de plasmócitos %u2013 80% clonais para cadeias lambda intra-
-citoplasmáticas. A biópsia óssea revelou envolvimento focal por população 
de plasmócitos bem diferenciados com restrição de cadeias leves Lambda, 
com coloração por vermelho do congo negativa. Colocou -se a hipótese de 
amiloidose AL versus MGUS e fez -se biópsia renal. A biópsia renal efectuada 
mostrou uma doença de lesões mínimas. Entre as causas identificadas 
para a doença de lesões mínimas estão certos tipos de cancro, em especial 
a doença de Hodgkin, bem como o uso de certos fármacos como o 
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interferão alfa ou os AINEs. Poderá este doente ter uma doença de lesões 
mínimas associada a um MGUS, ou por outro lado, ser apenas uma 
coincidência que tem subjacente a alta prevalência deste tipo de discrasia 
plasmocitária nesta faixa etária?

 PO -SE169

SINDROME DE GITELMAN - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Catarina Zilhão (1); Henrique Sousa (1); Ricardo Vizinho (1); Patricía Branco (1); Augusta 
Gaspar (1); José Barata (1);

(1) Centro Hospital Lisboa Ocidental - Hospital Santa Cruz, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Síndrome de Gitelman é uma doença autossómica recessiva, que acomete 
os túbulos renais distais e que cursa com alcalose metabólica, hipocalciúria, 
hipomagnesémia e hiperaldosteronismo hiperreninêmico. Estas alterações 
são decorrentes da mutação no cotransportador sódio/cloro e nos canais 
de magnésio dos túbulos distais. Apresentamos o caso, de uma mulher 
de 30 anos, melanodérmica, natural de Cabo Verde com história de val-
vulopatia reumática, tendo sido submetida em Agosto de 2013 a implantação 
de próteses mecânicas aórtica e mitral, anticoagulada com varfarina e com 
história de hipocaliémia persistente, não medicada com diuréticos. Internada 
em Novembro de 2013 no contexto de endocardite bacteriana protésica 
mitro -aórtica e submetida a implantação de conduto valvulado aórtico e 
prótese mitral mecânica. Pós operatório decorreu sem intercorrências. 
Durante o internamento, a doente referiu fadiga, cãibras e espasmos 
musculares com vários meses de evolução. Ao exame objectivo de salientar 
hipotensão. Analiticamente documentou -se função renal normal, hipoca-
liémia com potássio - 2.48 mmol/L, renina - 35.30 pg/ml, aldosterona - 31.5 
ng/dl, densidade urinária 1010 e sedimento sem alterações. A urina de 
24h, tinha cálcio - 48 mg/24h e cloro 103 mmol/24h. A Gasimetria venosa 
com alcalose metabólica, pH - 7.500 e HCO3 - 35.9 mmol/L. Da sua tera-
pêutica não fazia parte diuréticos. A Ecografia renal revelou rins de dimen-
sões normais, sem ectasia ou litíase. Foi solicitado rastreio genético para 
Gitelman. A doente teve alta medicada com Espironolactona, Suplemento 
Oral de Potássio e Magnésio e referenciada à Consulta de Nefrologia. Os 
autores discutem o diagnóstico diferencial das situações de hipocaliémia 
de causa renal. Nestes casos é importante excluir o de diuréticos de ansa 
e Síndrome de Batter.

 PO -SE170

MIELOMA MÚLTIPLO E DOENÇA RENAL – CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO 

DE NEFROLOGIA

Hernâni Gonçalves (1); Sara Querido (1); Alice Lança (1); Rachele Escoli (1); Francisco 
Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Rico Sofia (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Introdução: As discrasias de plasmócitos representam um grupo de doenças 
caracterizadas pela expansão clonal de plasmócitos anormais. Dos distúrbios 
de plasmócitos mais frequentes, destaca -se o Mieloma Múltiplo (MM). O 
MM é caracterizado por lesão de órgão, evidenciando -se anemia, hiper-
calcémia, insuficiência renal e lesões osteolíticas. A doença renal é parti-
cularmente comum em doentes com discrasias de plasmócitos e as mani-
festações renais variam dependendo do mecanismo da lesão. Objectivo: 
Caracterizar os doentes portadores de mieloma múltiplo, admitidos no 
Serviço de Nefrologia, no período compreendido entre 1 de Janeiro de 
2001 e 31 de Dezembro de 2013. Metódo: Estudo retrospetivo em que 
analisamos os registos dos doentes com o diagnóstico de Mieloma Múltiplo. 
Foram analisados os seguintes parâmetros: idade, creatinina, hemoglobina 
e cálcio na admissão hospitalar, quantificação da proteinúria, tipo de 
mieloma, mielograma, biópsia renal, envolvimento ósseo, necessidade de 
terapêutica de substituição renal (TSFR), tipo de tratamento e situação 
atual. Resultados: Foram analisados 34 doentes, 15 do sexo feminino 
(44%) e 19 do sexo masculino (56%), com uma média de idade de 74,4 
anos (±9.5). Os valores médios laboratoriais foram: creatinina: 6.8 mg/dl 
(± 3.2), hemoglobina: 8,8 g/dl (± 2.1), cálcio sérico: 9.7 mg/dl (± 1.8). A 
proteinúria obtida em 22 doentes foi de 4099 mg/24h (± 4736). Vinte 
doentes apresentavam envolvimento ósseo. O tipo de MM predominante 
foi o IgG lambda com 8 casos (24,5%), seguido do cadeia leves livres 
lambda com 7 (21,5%), IgG Kappa e IgA lambda com 6 respetivamente 

(18%) e IgA kappa e cadeia leves livres Kappa com 3 respetivamente (9%). 
Foi realizado mielograma em 32 doentes (94%) relevando uma infiltração 
média 52,2% plasmócitos (± 21,4) e biópsia renal em 6 doentes (18%) 
com nefropatia de cilindros em 5 e amiloidose AL em 1. A terapêutica 
escolhida foi a associação de Vincristina Doxorubicina Dexametasona em 
5 doentes (15%), Talidomida Dexametasona em 4 (12%), Melphalan Dexa-
metasona em 8 (23%), Ciclofosfamida Dexametasona em 4 (12%), Idarru-
bicina Dexametasona em 3 (9%) e Dexametasona em 2 (6%). Oito doentes 
não realizaram terapêutica (23%). Necessitaram de TSFR aguda 22 doentes 
(65%) e 26 de TSFR crónica (76%). No follow -up, verificou -se que 32 
doentes faleceram e 2 doentes encontram -se em programa regular de 
Hemodiálise. Conclusão: Neste estudo verificamos, que o MM é uma enti-
dade que afeta maioritariamente a população idosa, afetando em proporções 
semelhantes ambos os sexos. O comprometimento renal traduz -se, histo-
logicamente, na maioria das séries como nefropatia de cilindros. Apesar 
de terapêutica dirigida agressiva, o prognóstico é quase sempre 
desfavorável.

 PO -SE171

NEFRITES TUBULOINTERSTICIAIS CRÓNICAS: QUE DESFECHO?

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

(1)  Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE, Serviço de Nefrologia, 
Lisboa, Portugal;

Introdução: A nefrite tubulointersticial crónica (NTICr) é uma entidade 
histológica, caracterizada pela cicatrização progressiva do interstício renal, 
com consequente fibrose e atrofia tubular. É clinicamente importante, uma 
vez que o interstício é o maior determinante de disfunção renal. Objectivo: 

Examinar os achados histológicos de biópsias de rim nativo, efectuadas 
no nosso serviço nos últimos 10 anos, com o diagnóstico de NTICr e rever 
os dados clínicos e desfecho associados. Resultados: De Janeiro de 2004 
a Dezembro 2013, 83 doentes apresentaram alterações histológicas com-
patíveis com NTICr: 43 homens (51.8%), idade média de 52.7±17.01 anos, 
creatinina plasmática (Pcr) média de 2.8±2.2 mg/dl e proteinúria média de 
1.7±1.9 g/24h. Nesta população, 17 doentes (20.5%) apresentavam uma 
doença imunológica, 10 (12%) o diagnóstico de neoplasia/lesão pré-
-neoplásica; e 8 doentes (9.6%) uma infecção viral (HIV e/ou HCV). O 
motivo para realização de biópsia renal foi doença renal crónica em 33 
doentes (39.8%), proteinúria em 25 doentes (30.1%), insuficiência renal 
rapidamente progressiva/lesão renal aguda em 20 doentes (24.1%) e hema-
toproteinúria em 5 doentes (6%). As causas de NTICr assumidas de acordo 
com a história pessoal e familiar dos doentes foram: por fármacos em 21 
doentes (25.3%); causa hereditária em 13 doentes (15.7%); autoimune em 
11 doentes (13.3%); por cadeias leves em 4 doentes (4.8%); metais em 2 
doentes (2.4%); metabólica (por hipocaliémia) em 2 doentes (2.4%); por 
cristais em 2 doentes (2.4%). Em 28 casos (33.7%) não foi possível esta-
belecer um diagnóstico etiológico. Apenas 3 casos (3.6%) apresentaram 
NTICr granulomatosa (no contexto de toma de rifampicina, por sarcoidose 
e em doente com espondilite anquilosante). A imunofluorescência foi 
negativa em 58 doentes (78%) e positiva em 16 (21.3%), não tendo sido 
possível efectuá -la em 9 casos (10.8%). Comparando as principais etiologias, 
os doentes com NTICr de causa hereditária eram tendencialmente mais 
jovens (39.4±15.7 anos), e apresentavam Pcr mais baixa (1.7±0.5 mg/dl; 
p=0.02). A NTICr por fármacos associou -se a Pcr mais elevada (3.6±2.8 
mg/dl; p=0.008) e a doentes com infecções virais subjacentes (7 dos 8 
doentes com infecção viral teve NTICr por fármacos, p<0.0001). Não houve 
associações entre o tipo de NTICr e o género, presença de neoplasia, 
proteinúria, presença de granulomas ou positividade da IMF. Dos 33 doentes 
pertencentes à nossa unidade nefrológica, documentaram -se as seguintes 
etiologias: por fármacos em 9 doentes; causa hereditária em 7; autoimune 
em 6; por cadeias leves em 2; metais em 1; metabólica (por hipocaliémia) 
em 1; desconhecido em 7. Destes, 9 doentes (27.3%) transitaram para 
hemodiálise (2 por fármacos, 2 por causa imunológica, 1 por cadeias leves 
e 4 de causa desconhecida) e 24 (72.7%) mantém -se na consulta, com 
um follow -up médio de 40.9 34.3 meses e Pcr média de 2.1±0.9 mg/dl. 
Verificou -se uma associação estatística entre a necessidade de tratamento 
dialítico e a ausência de etiologia estabelecida (p=0.046). Não se verificou 
nenhum óbito e nenhum doente foi transplantado. Conclusão: Consideramos 
que as NTICr presumidas de causa hereditária são detectadas mais pre-
cocemente por maior vigilância por parte dos médicos e/ou dos próprios 
doentes, o que contrasta com a detecção mais tardia quando a NTICr é 

Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   71Nefro - 28-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   71 24/03/2014   15:47:2124/03/2014   15:47:21



72    Port J Nephrol Hypert 2014; 28(Suppl. 1): 3-71

28th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

provocada por fármacos. Ainda assim, foram poucos os doentes com NTICr 
provocada por fármacos que necessitaram de TSFR, o que poderá repre-
sentar o crescente surgimento de terapêuticas alternativas menos nefro-
tóxicas. A impossibilidade de se determinar a etiologia da NTICr associou -se 
à necessidade de TSFR, reforçando a importância de uma investigação 
aprofundada e atempada.

 PO -SE172

HIPOCALIÉMIA E HIPERTENSÃO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Ana Pires (1); Luis Inchaustegui (1); Pedro Campos (1); Ines Sapinho (1);

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, S. Nefrologia, Amadora, Portugal;

Introdução: O diagnóstico de hipocaliémia e hipertensão arterial especial-
mente se resistente obriga a investigação de etiologia específica para 
estabelecer uma abordagem terapêutica dirigida. Métodos: Os autores 
apresentam o caso de um doente de 49 anos, sexo masculino, raça branca, 
com antecedentes de Diabetes mellitus diagnosticada aos 36 anos, insulino 
tratada desde os 40 anos, hipertrigliceridémia sob gemfibrozil 300 e hiper-
tensão arterial diagnosticada há cerca de ano medicada com nifedipina 
30mg 12/12H, bisoprolol 5mg e perindopril 8mg, com fraco controlo ten-
sional. Referenciado ao serviço de Urgência por potássio sérico (K) de 
1.8mEq/L, detectado em análises de rotina, negando sintomatologia asso-
ciada. À observação destacava -se pressão arterial de 189/107mmHg e 
edema bimaleolar godet. Electrocardiograma em ritmo sinusal com FC = 
60bpm, bloqueio aurículo -ventricular de primeiro grau, prolongamento do 
intervalo QT (535ms) e onda U incipiente. Foi admitido no S. Nefrologia 
para investigação etiológica. A par da correcção da hipocaliémia foi iniciado 
estudo etiológico com avaliação numa amostra de urina da excreção de 
K corrigida para a creatininuria que se revelou igual a 51 (valor de referência 
<15). A perda renal inapropriada de K foi confirmada por excreção em urina 
de 24H igual a 91mEq/24H. Admitiu -se hipocaliémia em contexto de perda 
renal, e dado ausência de manifestações clinicas apontava para instalação 
insidiosa. A gasimetria (AA): pH = 7.51; pCO2 = 41mmHg, pO2 = 66mmHg, 
HCO3 = 33mmHg compatível com alcalose metabólica. Em situações de 
perda renal de potássio e alcalose metabólica o status de volume deve 
ser avaliado que neste doente com hipertensão de difícil controlo e edema 
periférico aponta para um volume plasmático efectivo elevado. Isto levantou 
a hipótese de distúrbio do sistema renina angiotensina aldosterona. A 
actividade da renina plasmática = 0.3μg/mL/h (Referência: 0.37 -3.84); 
Aldosterona = 34.2ng/dL (Referência: 1 -16); Aldosterona (Urina 24H) = 
140.2μg/24H (Referência: 17 -44). Perante a hipótese de hiperaldosteronismo 
primário foi pedida uma avaliação por TC das supra -renais que revelou 
quatro lesões nas supra renais, duas em cada glândula. Após contraste, 
em todas as lesões o cálculo do washout mostrou caracteristicas de 
adenoma. O doente foi medicado com espironolactona 100mg/dia com 
progressivo controlo tensional e suspensão da suplementação com potássio. 
Discussão: Os autores apresentam este caso pela sua raridade e pela 
importância da marcha diagnóstica no estabelecimento de um correcto 
diagnóstico etiológico e consequente orientação terapêutica.

 PO -SE173

MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA NA GRÁVIDA – A PROPÓSITO DE 3 

CASOS CLÍNICOS

Guida Meneses (1); Maria Manuel Campos (2); Joaquim Calado (1); Vasco Fernandes (1); 
Marina Vieira (1); M. E. Ribeiro (2); T. Araújo (2); Ana Azevedo (1); Francisco Ribeiro (1); 
Ana Carina Ferreira (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); João Sousa (1); Maria 
Céu Santos (3); Francisco Remédio (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2) hospital Curry Cabral, Serviço de Imunohemoterapia, Lisboa, Portugal;
(3) Hospital Curry Cabral, Laboratório de Imunologia, Lisboa, Portugal;

Introdução: As microangiopatias trombóticas na grávida permanecem uma 
importante causa de mortalidade e morbilidade materna e fetal. Métodos: 
Avaliação retrospetiva dos exames hematológicos, bioquímicos, imunoló-
gicos e morfológicos de 3 doentes no período pós parto/aborto. Resultados: 
As doentes foram admitidas por hipertensão arterial, lesão renal aguda, 
anemia hemolítica coombs negativa com esquizócitos e trombocitopénia. 
Apresentavam marcadores virais e autoimunes negativos. Anticorpo anti 

ADAMTS13 negativo. Complemento e estudo da coagulação normal. 1) 33 
anos, G1P0, com aborto espontâneo às 11 semanas de gestação. Após 1 
mês apresenta -se com anemia, hemoglobina (Hb) 7,3g/dl; trombocitopénia 
85000/mm3; LDH 966U/L; haptoglobina <0,07g/L; AST/ALT 61/53U/L; ureia 
214mg/dl; creatinina 10,2mg/dl; proteinúria de 24h quantificada em 
1843,5mg. A biópsia renal (BR) revelou microangiopatia trombótica crónica. 
Assumiu -se síndrome hemolítico -urémico (SHU) pós -aborto. Fez 8 sessões 
de plasmaferese com um total de 120 U de plasma fresco congelado. Não 
recuperou função renal, tendo posteriormente passado a diálise peritoneal 
que mantém atualmente. 2) 32 anos, G2P1, cesariana por suspeita de 
pré -eclampsia às 24 semanas de gestação. Contudo, no 1º dia pós cesariana 
apresenta -se com anemia, Hb 4,4g/dl; trombocitopénia 22000/mm3; LDH 
6290U/L; haptoglobina 0,08g/L; AST/ALT 124/38U/L; ácido úrico 5mg/dl; 
ureia 131mg/dl; creatinina 3,4mg/dl; proteinúria 430mg/dl. Posteriormente 
foi admitido SHU e realizou 9 sessões de plasmaferese com um total de 
240 U de plasma fresco congelado. Verificou -se recuperação progressiva 
da função renal, atualmente com Pcr 1,2mg/dL mantendo hematoproteinúria. 
A BR após 2 meses mostrou glomerulosclerose segmentar e focal. 3) 30 
anos, G1P1, cesariana por HELLP às 32 semanas de gestação. No 3º dia 
pós cesariana apresenta anemia com Hb 7,9g/dl; trombocitopénia 95000/
mm3; LDH 3426U/L; haptoglobina <0,07g/L; AST/ALT 242/536U/L; ácido 
úrico 4,5mg/dl; ureia 211mg/dl; creatinina 6,0mg/dl; proteinuria 10mg/dl. 
A BR mostrou necrose tubular aguda. Assumiu -se HELLP. Sob hemodiálise 
durante 9 dias com posterior recuperação da função renal, apresentando 
atualmente Pcr 0,7mg/dL, sem hematoproteinúria. Aguarda -se realização 
de estudo genético nas 3 doentes. Conclusão: A gravidez terá sido o fator 
precipitante para a microangiopatia trombótica. O alto índice de suspeição 
é essencial para o diagnóstico, dada a importância do tratamento atempado 
para um bom desfecho renal. É importante a distinção entre as diversas 
doenças que se podem manifestar com microangiopatia, uma vez que o 
seu tratamento é diferente.

 PO -SE174

LESÃO RENAL AGUDA NO DOENTE ONCOLÓGICO – A PROPÓSITO DE 3 

CASOS CLÍNICOS

Guida Meneses (1); Marina Vieira (1); Vasco Fernandes (1); João Sousa (1); Helena Viana (1); 
Joaquim Calado (1); Fernanda Carvalho (1); Francisco Remédio (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Serviço de Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Introdução: O doente oncológico apresenta múltiplos factores de risco 
para o desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA). A destruição das 
células tumorais e a toxicidade dos agentes anti -neoplásicos são alguns 
deles. Métodos: Apresentam -se os casos de 3 doentes com diagnóstico 
de neoplasia hematológica e desenvolvimento de LRA. Exames auxiliares 
de diagnóstico: hematológicos, bioquímicos, imunológicos e morfológicos. 
Resultados: 1) 57 anos, sexo feminino, leucemia linfocítica crónica desde 
2008. Vigiada em consulta externa e medicada com clorambucil e predni-
solona intermitentemente. Por sintomas B, adenopatias axilares e cervicais 
iniciou rituximab, fludarabina e ciclofosfamida. Recorreu ao serviço de 
urgência (SU) 5 dias depois por mau estar geral e vómitos. Analiticamente 
creatinina (Pcr) 6,77mg/dL; ureia (Pu) 228mg/dL; potássio (K) 8 mEq/L; 
fósforo (Pi) 31,2mg/dL; cálcio (Ca2) 7,1mg/dL; ácido úrico 25mg/dL. Ecografia 
renal sem alterações. Admitiu -se síndrome de lise tumoral. Indução dialítica 
no 6º dia pós terapêutica tendo -se mantido sob hemodiálise durante 9 
dias com posterior recuperação completa da função renal. 2) 27 anos, 
sexo feminino, linfoma de Hodgkin, celularidade mista desde 2010. Por 
ausência de resposta a protocolos anteriores iniciou esquema com vino-
relbina e gencitabina. Posteriormente início de edemas periféricos. Anali-
ticamente anemia hemolítica microangiopática 5,9mg/dL, LDH 1968U/L, 
trombocitopénia 50000, haptoglobina indoseável, Pcr 6 mg/dL; Pu 210mg/
dL. Análise sumária da urina com 50mg/dL proteínas e 3 eritrócitos. Anti-
corpo anti ADAMTS 13 negativo. Ecografia renal sem alterações. Biópsia 
renal revelou microangiopatia trombótica (MAT). Assumiu -se MAT secundária 
a gencitabina. Fez 13 sessões de plasmaferese e indução dialítica. Manteve-
-se em programa regular de HD, tendo passado para diálise peritoneal por 
falência de múltiplos acessos vasculares. Após 10 meses verificou -se recu-
peração parcial da função renal, tendo descontinuado terapia de substituição 
da função renal. Um ano depois apresentava Pcr 1,9mg/dL. 3) 26 anos, 
sexo masculino, diagnóstico de linfoma de Hodgkin em Setembro 2012. 
Iniciou quimioterapia (QT) com stanfor e radioterapia, sem resposta. Pos-
terior início de QT com ICE (Ifosfamida, Carboplatina e etoposido). Vinte 
e dois dias depois recorreu ao SU por náuseas, vómitos sem evidência 
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de foco infecioso. Analiticamente 100 leucócitos, 3000 plaquetas, Pcr 20mg/
dL; Pu 211mg/dL. Ecografia renal sem alterações. Biópsia renal revelou 
necrose tubular aguda extensa com núcleos gigantes sugestivo de toxicidade 
pela ifosfamida. Fez indução dialítica. Após 4 meses verificou -se recuperação 
parcial da função renal. Seis meses após terapêutica apresenta Pcr 2,05mg/
dL. Conclusão: Algumas etiologias da LRA no doente oncológico são muito 
específicas desta situação. Este trabalho alerta para a importância da 
familiaridade do nefrologista com essas situações/fármacos.

 PO -SE175

DOENÇA DE WEIL E RIM, UMA EVOLUÇÃO RÁPIDA

Natacha Rodrigues (1); Hugo Silva (1); Estela Nogueira (1); Sofia Jorge (1); Alice Fortes (1); 
José Barbas (1); Alice Santana (1); António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal, 
Lisboa, Portugal;

Introdução: A Leptospirose é uma zoonose com apresentação clínica 
variável. Apesar da forma subclínica e auto -limitada da maioria dos 
casos, pode apresentar -se como uma doença grave e potencialmente 
fatal com icterícia e lesão renal aguda (Doença de Weil). Caso Clínico: 

Mulher de 70 anos, leucodérmica, agricultora e tratadora de animais, 
sem antecedentes patológicos conhecidos. Recorre ao Centro de Saúde 
por quadro com duas semanas de evolução de astenia, artralgias prin-
cipalmente referidas aos ombros e cotovelos, febre (38,5ºC) e nos últimos 
dois dias náuseas, vómitos e lesões cutâneas no tronco e membros 
superiores. Foi medicada com Azitromicina. Por persistência do quadro 
e aparecimento de edema dos membros inferiores e oligúria, recorre ao 
Serviço de Urgência hospitalar. Apresentava -se ictérica, com petéquias 
no dorso e edema bimaleolar. Na auscultação pulmonar tinha crepitações 
bibasais. Analiticamente registava -se hemoglobina 10gr/dl, 11000 pla-
quetas, TGO 123U/L, TGP 91U/L, LDH 1100U/L, amilase 251mg/d, bilirrubina 
total 8,3mg/dl, creatinina 7,9mg/dl e ureia 277mg/dl, provas de coagu-
lação normais, sedimento urinário com eritroleucocitúria. A ecografia 
mostrou hepatomegalia ligeira, rins de dimensões normais, com boa 
diferenciação cortico -medular. Por manutenção de oligoanúria, iniciou 
hemodiálise. Pela alta suspeita de diagnóstico de leptospirose iniciou 
ceftriaxone e doxiciclina. Pediram -se serologias para Leptospirose, bru-
celose, febre escaro nodular, sífilis, toxoplasmose, febre Q, leishmaniose, 
parvovirus, CMV, EBV, HSV, estudo da imunidade, TASO, FR e imunofi-
xação sérica. O diagnóstico foi confirmado serologicamente ao quarto 
dia de internamento, apresentando IgM positiva com IgG negativa para 
Leptospira. Assistiu -se a melhoria clínica e laboratorial progressivas. Ao 
nono dia de antibioterapia já se verificava normalização do plaqueto-
grama, melhoria franca da função hepática e pancreática (TGO 48 U/L, 
TGP 73 U/L, amilase 172 e bilirrubina 1,4 mg/dl), bem como recuperação 
da função renal com creatinina 2mg/dl, permitindo suspensão da técnica 
dialítica após 4ª sessão. Discussão: A leptospirose é uma doença rara. 
Deste modo, o seu diagnóstico precoce exige um elevado grau de 
suspeição. Deve ser sempre ponderada na abordagem de um doente 
com lesão renal aguda, citolise hepática e pancreática quando existe 
contexto epidemiológico. A instituição precoce de antibioterapia evita 
a progressão da disfunção multissistémica.

 PO -SE177

SÍNDROME NEFRÓTICO NO ADULTO? RECIDIVA TARDIA DE DOENÇA 

DE LESÕES MÍNIMAS?

Emanuel Ferreira (1); Helena Pinto (1); Maria Marques (1); Cristina Silva (1); Nuno Afonso (1); 
Ana Santos (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (2);

(1) CHUC -HG, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) CHUC -HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A doença de lesões mínimas (DLM) é responsável por 90% 
das síndromas nefróticas (SN) nas crianças com menos de 10 anos e 10 
a 25% das SN em adultos. A evolução na faixa etária pediátrica é habi-
tualmente favorável e menos de 5% das crianças entram na idade adulta 
com recidivas da doença. Estão todavia descritos casos de recidivas na 
idade adulta após períodos de remissão superiores a 10 anos. Caso Clínico: 

Mulher de 30 anos, com antecedentes de SN corticosensível aos 22 meses 

de idade, com recidivas frequentes no 1º ano desencadeadas por infecções 
respiratórias. Iniciou desmame da corticoterapia após um ano de tratamento, 
com remissão completa sustentada e alta da consulta de Nefrologia Pediá-
trica aos 15 anos. Sem outros antecedentes patológicos. Em Julho de 2013 
estava medicada apenas com anticonceptivo oral. Em controlo analítico 
realizado nesse mês foi detectada dislipidémia, tendo sido medicada com 
sinvastatina. A 11 de Agosto, por astenia e edemas periféricos com ganho 
ponderal de 8 Kg foi medicada com furosemida. Por agravamento pro-
gressivo dos edemas, foi internada no Serviço de Medicina do Centro 
Hospitalar de Leiria. O estudo analítico revelou hipoalbuminémia 17g/L, 
hipercolesterolémia 416 mg/dl e proteinúria 2.9g/24h. Realizou terapêutica 
diurética com regressão do quadro edematoso e foi enviada para o Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra -Hospital Geral (CHUC -HG) para estudo 
de SN. À entrada no CHUC -HG referia toracalgia esquerda de características 
pleuríticas com 2 dias de evolução. O doseamento de D -dímeros (871 ng/
mL) e a angio -TAC torácica confirmaram tromboembolia pulmonar, tendo 
iniciado anticoagulação com enoxaparina e varfarina. Foi internada na 
Nefrologia. Do estudo complementar destaca -se sumária de urina com 250 
mg/dL de proteínas, sem eritrocitúria nem cilindros patológicos e ratio 
proteína/creatinina urinárias de 6.12 mg/mg. Restante estudo negativo 
%u2013 anticoagulante lúpico, virologia (HBV, HCV e HIV), ANA, ANCA e 
PES. Colocando como hipótese mais provável uma recidiva tardia de DLM, 
iniciámos prednisolona 60mg/dia e a doente teve alta do internamento. 
Após 9 dias de corticoterapia apresentou melhoria da albumina sérica 
(29g/L) e redução da proteinúria/24h (1.094g). Nas consultas de seguimento 
manteve boa evolução analítica, com normalização da albumina sérica e 
ratio albumina/creatinina urinária às 4 semanas inferior a 0.02 mg/mg. A 
prednisolona 60 mg foi mantida 8 semanas, com posterior desmame. Cerca 
de 5 meses após a alta mantém -se em remissão completa e em desmame 
de corticoterapia. Conclusão: Considerando todas as faixas etárias, a cor-
ticoterapia permite taxas de remissão completa superiores a 86 -90% na 
DLM. Ao contrário do que acontece na criança, a SN no adulto tem geral-
mente indicação para biópsia renal. No presente caso, os antecedentes 
de síndrome nefrótica corticosensível na infância, a ausência de evidência 
de doença sistémica e a excelente resposta à corticoterapia permitem -nos 
considerar a recidiva tardia de DLM como o diagnóstico mais provável, 
motivo pelo qual não realizámos biópsia renal. No entanto, apenas um 
período de follow -up mais alargado permitirá avaliar se a abordagem 
efectuada foi adequada.

 PO -SE178

TROMBOSE ARTERIAL RENAL BILATERAL AGUDA: A PROPÓSITO 

DE UM CASO CLÍNICO

David Navarro (1); Ariana Azevedo (1); Ana Azevedo (1); Ana Carina Ferreira (1); Fernando 
Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Serviço de Nefro-
logia, Lisboa, Portugal;

Introdução: O tromboembolismo é uma complicação conhecida da este-
nose mitral, sobretudo quando associada a fibrilhação auricular. A 
embolização renal é um evento raro, cujo diagnóstico é dificultado por 
manifestações subtis e inespecíficas. A elevada suspeição clínica é essen-
cial, sendo o diagnóstico geralmente confirmado por Angio -TC ou Angio-
-RM. O objectivo deste trabalho é a apresentação de uma causa rara 
de enfarte renal, sua abordagem diagnóstica e seguimento. Caso clínico: 
Mulher de 59 anos, caucasóide, com estenose mitral de etiologia reu-
mática, medicada habitualmente com propanolol. Em Setembro de 2013, 
inicia quadro de febre (39ºC), dispneia para pequenos esforços, dimi-
nuição do débito urinário e dor lombar bilateral. Recorreu ao serviço 
de urgência, onde se encontrava febril, prostrada, com abdómen difu-
samente doloroso e Murphy renal bilateral. A auscultação cardíaca era 
rítmica e o murmúrio vesicular estava abolido em ambas as bases. 
Laboratorialmente salientava -se elevação de parâmetros inflamatórios 
(leucocitose 25.000/mm3, neutrofilia 90%, PCR 28 mg/dL), retenção 
azotada (ureia 167 mg/dL, creatinina 7.3 mg/dL) com acidose metabólica 
compensada, e elevação de LDH (2.000 U/L). A ecografia renal era 
sugestiva de diminuição do fluxo sanguíneo renal bilateral. A ecografia 
abdominal não revelava alterações e o electrocardiograma apresentava 
ritmo sinusal. Admitiu -se urosépsis, complicada por lesão renal aguda, 
tendo -se iniciado antibioterapia com meropenem. Por anúria e sobrecarga 
hídrica foi iniciada TSFR. Ao 4º dia de internamento realizou angio -TC, 
verificando -se trombose de ambas as artérias renais, assim como áreas 
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de hipoperfusão renal bilateral. A decisão da Cirurgia Vascular foi a de 
iniciar HBPM, tendo afastado a cirurgia de revascularização, dada a 
extensão das lesões e o tempo de isquémia (7 dias). O estudo imuno-
lógico e de trombofilias foi negativo; o ecocardiograma transtorácico e 
transesofágico documentaram dilatação bi -auricular, sem presença de 
massas ou trombos. Durante o internamento, apresentou episódio de 
FA com RVR, revertida por cardioversão eléctrica. Considerámos que a 
trombose das artérias renais foi de provável etiologia cardio -embólica 
por FA paroxística, tendo a doente ficado medicada com amiodarona e 
varfarina e mantendo -se actualmente em diálise. Conclusão: As artérias 
renais são ‘end -arteries’, cuja oclusão aguda não tratada resulta sempre 
em enfarte renal. O envolvimento bilateral está estimado em 16% dos 
casos. As causas mais frequentes são o tromboembolismo – sobretudo 
por fibrilhação auricular – e a trombose in -situ. O estado de hipercoa-
gulabilidade é outra causa, devendo -se investigar a presença de trom-
bofilia, SAAF ou síndrome nefrótico. O quadro clínico caracteriza -se por 
dor abdominal/flanco, febre e hipertensão. A apresentação com anúria 
é extremamente rara. As modalidades terapêuticas incluem a anticoa-
gulação, terapêutica endovascular e laparotomia, não existindo estudos 
comparativos que determinem o tratamento ideal, nem o tempo limite 
de actuação. O prognóstico é de difícil classificação, dependendo do 
grau de oclusão, uni ou bilateralidade, rapidez de diagnóstico e tera-
pêutica instituída.

 PO -SE179

NEFROPATIA POR OXALATOS APÓS CIRURGIA GASTROINTESTINAL: 

CASO DE LESÃO RENAL IRREVERSÍVEL

Miguel Verdelho (1); Marco Mendes (1); Helena Viana (1); Francisco Ribeiro (1); Fernando 
Nolasco (1);

(1) Hospital Curry Cabral, CHLC, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

A nefropatia por oxalatos é caracterizada por depósitos tubulares cris-
talinos de oxalato de cálcio, com lesão tubular aguda e crónica, fibrose 
intersticial e insuficiência renal progressiva. Causas reconhecidas e 
nefropatia por oxalatos incluem hiperoxalúria primária, intoxicação por 
etileno glicol, hiperoxalúria entérica, deficiência de vitamina B6 e ingestão 
excessiva de vitamina C ou de alimentos ricos em oxalato como cacau 
e nozes. A hiperoxalúria entérica ocorre em patologias associadas com 
má absorção de lípidos ou ácidos biliares, como doença inflamatória 
intestinal, insuficiência pancreática, ressecção intestinal, síndrome da 
ansa cega e bypass gástrico Roux -en -Y (BGRY). Apresentamos caso 
clínico de doente de 69 anos de idade, sexo masculino, com status pós 
gastrectomia total 1 ano antes do internamento, por adenocarcinoma 
na junção esófago -gástrica, tendo no pós operatório função renal normal. 
Internado por lesão renal aguda não oligúrica, com retenção azotada 
grave (creatinina sérica 10 mg/dL) e anemia (Hb 6.5 g/dL). A ecografia 
renal revelou rim esquerdo com dimensões inferiores ao limite da nor-
malidade (eixo bipolar direito: 9,9 cm e esquerdo: 8,8 cm), razoável 
espessura parenquimatosa renal, embora má diferenciação corticome-
dular, por aumento da ecogenicidade do parênquima. Biopsia renal 
mostrou nefrite intersticial crónica, com necrose tubular aguda por 
deposição de cristais de oxalato de cálcio. Doente iniciou em hemodiálise. 
Não houve recuperação da função renal, pelo que teve alta para ser 
integrado em programa regular de hemodiálise. A nefropatia por oxalatos 
é uma complicação pouco reconhecida do BGRY e tipicamente resulta 
em rápida progressão para doença renal terminal. Embora a principal 
indicação desta cirurgia seja para tratamento da obesidade, esta abor-
dagem também constitui o modo preferido para reconstrução após 
carcinoma gástrico dado a sua capacidade de prevenir refluxo de secre-
ções pancreáticas e biliares até à mucosa esofágica. As causas de má 
absorção nesta situação incluem trânsito intestinal rápido, sobre-
-crescimento bacteriano e baixa estimulação pancreática. Na urina de 
23% dos doentes submetidos a BGRY, verificam -se níveis de oxalato 
superiores a 100 mg/dia (níveis para os quais lesão renal já foi docu-
mentada). Considerando a rápida evolução da nefropatia por oxalatos 
secundária a BGRY, os doentes deverão fazer controlo da função renal, 
devendo -se proceder a modificações dietéticas e, se necessário, reversão 
de procedimentos cirurgicos, caso sejam detectadas anomalias numa 
fase precoce e estas intervenções sejam benéficas. Assim, em doentes 
com lesão renal aguda e antecedentes de cirurgia bariátrica, a nefropatia 
por oxalatos deve ser considerada, devendo o diagnóstico ser estabe-
lecido por realização de biopsia renal.

 PO -SE180

FIRST DIAGNOSTIC/PROGNOSTIC TESTS FOR ALL HEREDITARY KIDNEY 

DISEASES

Lisbeth Silva (1); Olaya Lamas Gonzalez (1); Beatriz Sobrino (2); Marina García Vidal 
(1); Jorge Amigo Lechuga (2); Lara Besada (1); Helena Covelo (1); Patricia Regueira 
Casuso (1); Francisco Barros Angueira (2); Cándido Díaz Rodríguez (3); Ángel Carracedo 
(2); Miguel Angel Garcia González (1);

(1)  Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Laboratorio de 
Genética y Biología del desarrollo de las Enfermedades Renales, Santiago de 
Compostela, Espanha;

(2)  Fundación Pública de Medicina Xenómica, Genética, Santiago de Compostela, 
Espanha;

(3)  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Servizo de Nefro-
loxía e Pediatría, Santiago de Compostela, Espanha;

Supporting evidences suggest that the control of the disease in early stages 
or prior to its first clinical manifestation could be decisive for its preven-
tion. Here we describe the first genetic and functional strategy for genetic 
diagnosis of all known hereditary renal diseases in three main groups: 
hereditary cystic diseases, hereditary glomerulopathies and hereditary renal 
tubulopathies. Our strategy involves the preparation of barcoded libraries 
that can be mixed and loaded into a single chip to streamline workflow 
and enable an effective comparison sample to sample. We provide genetic 
analysis of the entire coding and flanking regions of all renal genes in a 
cost and time effective manner. A total of 4 panels can be offered for 
users: – Panel for common hereditary cystic disease (includes the 8 genes 
more prevalent in the population associated to Polycystic disease, 98.5% 
predicted coverage),  -Diagnostic/prognostic Panel for all hereditary cystic 
diseases (includes every single reported gene associated to hereditary 
cystic disease, 72 different genes with 99.06% of predicted coverage), – 
diagnostic/prognostic Panel for all hereditary glomerular diseases (includes 
the screening of 26 different genes with 99.97% predicted coverage) and 
diagnostic/prognostic Panel for all tubular kidney disease (includes all 
known genes associated with hereditary tubular disease, total of 36 with 
99.7% of predicted coverage). Giving the fact that the analysis of all data 
generated by these panels is not easy to interpret, we have also developed 
a bioinformatic work flow process for all genetic data to be provided in a 
short, easy and quick manner, and cross -referenced with all know genetic 
databases, in silico predictors of human mutation pathogenicity and genome 
human projects. In addition, we have developed functional tests using cell 
culture systems that allow us to conclude in some scenarios the functional 
impact of the genetic variants identified by the genetic panels. To our 
knowledge, here we describe the first genetic and functional strategy for 
diagnosis and prognosis of all hereditary renal diseases. This cost/effective 
multidisciplinary approach is an invaluable tool to anticipate disease and 
provide complete genetic information for clinical decision -making in 
nephrology.

 PO -SE181

LMX1B MUTATIONS IN NAIL -PATELLA SYNDROME (NPS)

Liliana Rocha (1); Susana Alves (1); Susana Fernandes (1); João Oliveira (1);

(1)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Hospital de São João, Depar-
tamento de Genética, Porto, Portugal;

Introduction: Nail -Patella syndrome (NPS; MIM 161200) is a rare (± 1/50000 
births) autosomal dominant disorder characterized by dysplastic nails, 
absent or hypoplastic patellae, elbow dysplasia, iliac horns, glomerulopathy, 
and glaucoma. NPS is caused by mutations in the LMX1B gene (LIM 
homeobox transcription factor 1 -beta), mapped at chromosome 9q34. The 
main pathogenic mechanism underlying NPS, particularly of the skeletal 
defects, is the haploinsufficiency of LMX1B. Material and Methods: Genomic 
DNA was extracted from 5 patients with the clinical diagnosis of NPS and 
an unequivocal autosomal dominant pattern of inheritance. The 8 exons 
of LMX1B were amplified by PCR and sequenced in an ABI Prism 3500 
genetic analyzer. MLPA technique (SALSA P289 -A1 LMX1B) was used for 
detection of deletions and/or duplications. Results: Five different mutations 
were detected: two nonsense mutations – p.Gln60X, on exon 2, and 
p.Cys142X, on exon 3; one missense mutation – p.Arg223Gln, on exon 4; 
one codon deletion on exon 4 – c.724_726delTCG (p.Ser242del); and a 
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duplication of exon 3 (dup Ex.3). Mutations p.Cys142X, p.Ser242del and 
dup Ex.3 are novel. Conclusions: The genetic diagnosis of NPS was con-
firmed by the identification of a pathogenic LMX1B mutation in all five 
patients. Three of these mutations are located in the LIM domains (exons 
2_3) and the remainder in the homeodomain of LMX1B (exons 4_6), the 
former causing a decrease in transcriptional activity and the latter leading 
to loss of DNA binding activity. The three novel mutations found were 
never been described before.
These data are the first description of the molecular genetics pathology 
of NPS in Portuguese families.

 PO -SE182

IDENTIFICATION OF GENETIC FACTORS RESPONSIBLE OF THE VASCULAR 

PHENOTYPE ASSOCIATED TO POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE (PKD): 

GENOTYPE/PHENOTYPE CORRELATION IN ADPKD FAMILIES

Lisbeth Silva (1); Olaya Lamas (1); Beatriz Sobrino (2); Marina Garcia Vidal (1); Teresa 
Cordal (3); Rafael Alonso Valente (3); Carmen Vázquez Gómez (3); Cándido Díaz 
Rodríguez (3); Francisco Barros Angueira (2); Miguel Angel García González (1);
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Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) is the most com-
mon inherited disease defined by progressive cyst development; almost 
12.5 million people worldwide are affected. ADPKD is also a multisystemic 
disease with extra renal manifestations with liver and pancreatic cystic 
phenotype, colonic diverticula, abdominal wall and inguinal hernia, and a 
severe vascular phenotype. The vascular phenotype is associated with 8% 
of all ADPKD cases, 5 times more than in general population, and a consists 
in ruptured intracranial aneurysms associated to subarachnoid haemorrhage, 
intracranial dolichoectasia, dilatation of the aortic root and dissections of 
the thoracic aorta and cervicocephalic arteries. Here, we describe the 
analysis of the genetic factors that could drive the vascular phenotype in 
250 ADPKD families. First, we clinically classified our cohort of ADPKD 
families and identify those with the different vascular phenotypes. Then, 
we developed an strategy to identify the mutations associated to the main 
disease and characterized them according to gene, genomic position, type 
of mutation and identification of other modifier mutations located in other 
PKD genes. It is important to identify the genetic factors responsible for 
the vascular phenotype in ADPKD patients in order to determine the 
prognosis, better understand the pathogenesis and help find future 
therapies.
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Introdução e Objectivos: As alterações do metabolismo mineral são fre-
quentes com a progressão da doença renal crónica (DRC). Diversos estudos 
têm destacado o papel dos análogos da vitamina D como terapêutica 
renoprotectora reduzindo a progressão da doença renal. O objectivo deste 
estudo foi avaliar o papel da terapêutica com análogos da vitamina D na 
sobrevida renal em doentes seguidos em Consulta de Baixo Clearance. 
Material e Métodos: Neste estudo observacional foram incluídos 349 doen-
tes com DRC (f=191, m=158) com idade média de 74,7 anos e uma taxa 
de filtração glomerular estimada (eTFG) de 19.9±9,9ml/min seguidos em 
Consulta de Baixo Clearance durante 124 meses. No início do estudo os 
doentes foram submetidos a uma história clínica e exame objectivo com-
pletos e diversos parâmetros analíticos foram colhidos. A nossa população 
foi dividida em dois grupos: Grupo -I (n= 94) sob análogos da vitamina D 

e G -II (n=255) sem terapêutica com vitamina D. Foi efectuada análise 
univariada e multivariada e um p<0,05 foi considerado significativo. Resul-

tados: Verificou -se que os doentes sob terapêutica com análogos da 
vitamina D (G -I) eram mais novos (72,07 vs 75,60 anos, p= 0,036), apre-
sentavam menores valores de eTFG (MDRD 16,11 vs 21,3ml/min, p=0,0001) 
e hemoglobina (11,29 vs 11,57g/dl, p=0,045). O grupo G -I apresentava 
ainda maiores valores de fósforo (4,48 vs 3,96mg/dl, p=0,0001), PTH 
(409,78 vs 187,16pg/ml, p=0,0001) e pressão de pulso (65,10 vs 61,01mmHg, 
p=0,041). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos em relação às outras variáveis analisadas. Na análise de Cox, a 
terapêutica com análogos da vitamina D (HR: 0,450, 95% IC: 0,373 – 0,638, 
p=0,031), hemoglobina (HR: 0,625, 95% IC: 0,508 – 0,769, p=0,0001), 
cálcio (HR: 0,676, 95% IC: 0,529 – 0.862, p=0,002) e eTFG/MDRD (HR=0,909, 
95% IC 0,868 – 0,952. P=0,0001) foram preditores independentes de início 
de terapia de substituição da função renal quando ajustado para idade, 
diabetes, fósforo e PTH. Conclusão: No nosso estudo em doentes em pré 
diálise a terapêutica com análogos da vitamin D e os valores de hemo-
globina, cálcio e eTFG estão significativamente associados à sobrevida 
renal.
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Introdução: A Incidência da diálise em Portugal é uma das mais elevadas 
na Europa e no mundo. Em 2009, Portugal apresentava uma incidência 
de 240 doentes/pmh quando a incidência global na Europa era de 125 
doentes/pmh. O objetivo deste trabalho passa por identificar as áreas 
prioritárias de intervenção na fase pré -dialítica, indo ao encontro das 
guidelines internacionais, que recomendam que os doentes renais crónicos 
(DRC) nos estádios 3 e 4, sejam acompanhados e educados de forma a 
retardar a evolução da doença e preparados para iniciar diálise adequa-
damente, permitindo uma melhor adaptação ao tratamento, bem como 
melhor adesão a toda a terapêutica envolvente e com menos complicações. 
Metodologia: Estudo epidemiológico retrospetivo. Resultados: A incidência 
de doentes que necessita de TSFR foi de 166 d/pmh em 2010, 154d/pmh 
em 2011 e na metade do ano de 2012 foi de 80 d/pmh. A hemodiálise é 
a técnica mais comum (90%). São os doentes mais jovens que optam pela 
DP. 66% dos doentes que iniciam TSFR são seguidos em consulta de 
nefrologia e destes cerca de 70% tem seguimento há mais de um ano, 
mas na sua maioria não receberam educação formal sobre as opções 
terapêuticas (80%). 52% não tem acesso vascular funcionante. A maioria 
necessita de internamento para o início de TSFR (69%). Os valores médios 
de hemoglobina (10,07 versus 9,16 g/ld) e albumina (3,27 versus 2,93 g/
dl) são mais altos para os dos doentes não seguidos em consulta (p=0,000), 
embora clinicamente sejam valores abaixo dos valores alvo definidos pelas 
guidelines. O quadro clinico que motivou a entrada em diálise parece não 
diferir do quadro clinico de entrada em diálise dos doentes não seguidos 
em consulta de nefrologia. São os doentes seguidos em consulta que 
iniciam TSFR com TFG média mais alta (9,46 versus 8,31ml/min/1,73m2). 
Os doentes mais velhos parecem iniciar TSFR com TFG média mais alta 
(>65 anos 9,42ml/min/1,73m2 versus 8,49 ml/min/1,73m2 < 65 anos p=0,04). 
No que respeita ao sexo são os homens a iniciar TSFR com TFG mais altas 
(H %u2013 9,43 versus M – 8,39 ml/min/1,73m2 p=0,038). Foram os 
doentes que optaram pela DP que apresentam filtrados glomerulares mais 
baixos (DP %u2013 7,85 versus HD – 9,15 ml/min/1,73m2 p=0,024). A TFG 
não variou com o sexo ou necessidade de internamento, à exceção dos 
doentes que iniciaram diálise em UCI face aos doentes internados em 
enfermarias (15,18 versus 8,91 ml/min/1,73m2 p=0,006). Verificou -se ainda 
que o principal motivo de entrada em diálise para filtrados glomerulares 
mais baixos foi o síndrome urémico e para filtrados glomerulares mais 
altos foi o desequilíbrio hídrico. Conclusões: O modelo atual de prestação 
de cuidados, não responde em nosso entender às necessidades destes 
doentes. A prestação de cuidados, por equipas multidisciplinares revelou 
na literatura científica, melhoria da sobrevida dos DRC, na diminuição do 
número de internamentos, construção de acessos definitivos de forma 
atempada e na melhoria dos valores analíticos, o que significa que os 
doentes entram em programa de diálise em melhores condições, facilitando 
a aceitação da sua nova condição de saúde/doença.
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Polycystic Kidney Disease (PKD) is the most frequently inherited disease 
since 1/600 new born carry a mutation in autosomal dominant PKD genes 
(PKD1 or PKD2) or 1/64 in the autosomal recessive gene (PKHD1). This 
counts to approximately 12.5 million people worldwide. Typically, the 
disease manifests progressive bilateral cystic kidney enlargement leading 
to end -stage renal disease (ESRD) in the sixties. But the severity of PKD 
is highly variable, interfamilial and also intrafamilial, with individuals asymp-
tomatic at 90 years old (late onset) and rare cases diagnosed in uterus 
or before 18 months (Very Early Onset, VEO). Here we analyze the clinical 
data from individuals with VEO -PKD in the same family (294 individuals 
from 47 families) and characterize their genetic profile looking for phenotype-
-associated mutations. We postulate that genetic background, accumulation 
and position of mutations in PKD genes account for and correlate with 
the severity and very early onset of PKD. Identifying risk factors and the 
disease progression in the early years of life might be a powerful tool for 
diagnosis and management of high -risk patients.
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Introdução: A escolaridade, o nível de rendimentos e a atividade profissional 
são fatores socioeconómicos que podem explicar o aparecimento de hiper-
fosfatémia em doentes renais crónicos. Também há outros fatores que 
promovem um aumento de fósforo, são eles, alterações no padrão alimentar, 
recurso a comidas transgénicas, dificuldades económicas na aquisição de 
suplementos de fósforo, baixo investimento pessoal e desmotivação nos 
cuidados de saúde individuais. Desta forma, estes aspectos têm influência 
na baixa adesão aos suplementos de fósforo. Objectivo: averiguar a relação 
existente entre os níveis de fósforo, fatores socioeconómicos e o bem -estar 
psicológico na doença renal crónica com sujeitos em pré -diálise. Procedi-

mento: aplicação do Questionário de Caracterização Sociodemográfica e 
Questionário de Avaliação Clínica Geral de Saúde Mental (CORE -OM). Méto-
dos: incluídos todos os doentes que acordaram em participar no estudo 
e que cumpriam os critérios de inclusão. Na análise de dados foi feita 
estatística descritiva e utilizados testes paramétricos ou não paramétricos, 
de acordo com o tipo de variável em estudo. Resultados: Foram incluídos 
59 doentes; o grupo 1 (f=3; m=29) apresentou idade média = 73.5 anos, 
escolaridade média de 4 anos (n=24) e maioritariamente reformados (n=31). 
O grupo 2 (f=11; m=16) apresentou idade média = 70,9 anos, escolaridade 
média de 4 anos (n=22) e reforma enquanto atividade profissional (n=20). 
Os níveis de fósforo têm uma correlação positivamente significativa com 
a reforma (p=0.013) e os comportamentos de risco (em relação a si próprio 
e a outros) (p=0.045). Não houve correlação significativa no que se refere 
ao rendimento mensal (p=0.673), à idade (p=0.813) e à escolaridade 
(p=0.450). Conclusão: Neste estudo, elevados níveis de fósforo associaram-
-se a: baixo nível socioeconómico, inatividade profissional, alterações no 
padrão alimentar e no aumento de comportamentos de risco. À semelhança 
de outras investigações, este estudo visa fomentar estratégias de promoção 
e controlo na adesão a suplementos de fósforo, uma vez que aumentam 
o bem -estar e qualidade de vida do doente renal.
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Introdução: A desnervação renal (DNR) tem sido aplicada com sucesso no 
tratamento de doentes (dts) com HTA resistente severa, principalmente no 
ambiente dos ensaios clínicos. Reportamos os resultados aos 12 meses da 
DNR numa população selecionada de dts com HTA resistente severa. Métodos: 

Registo prospetivo consecutivo de todos os dts com HTA resistente submetidos 
a DNR entre Julho/2011 e Dezembro/2013. O objectivo primário foi definido 
como a redução da pressão arterial sistólica (PAS) %u226510mmHg na con-
sulta aos 12 meses de seguimento e o secundário pela ocorrência combinada 
de redução da PAS >10 mmHg, redução da medicação anti -hipertensiva ou 
obtenção de valores de PAS <140mmHg. Resultados: De 204 dts com suspeita 
de HTA resistente, avaliados em consulta dedicada de HTA, foram submetidos 
a DNR 50 doentes (sistemas de radiofrequência: Symplicity®, N=38; EnligHTN®, 
N=8 e Oneshot®, N=4). Não ocorreram complicações significativas relacionadas 
com o procedimento. O IMC médio era 31±5kg/m2, 62% tinham diabetes e 
34% doença vascular em pelo menos um território. O débito de filtração 
glomerular médio estimado (DFGe -MDRD) era 82±31ml/min. Dos 18 (42,9%) 
dts com seguimento aos 12 meses, 13 (72,1%) foram respondedores – descida 
da PAS: 181±25 para 154±14mmHg (p<0,001) e diastólica: 92±17 para 
80±15mmHg (p=0,004). Verificou -se também uma redução significativa tanto 
na mediana do número de fármacos hipotensores (p=0,016) como do número 
de classes farmacológicas (p=0,018), ambas de 4 para 5. Conclusão: A eficácia 
da desnervação renal na redução da pressão arterial aos 12 meses em doentes 
com HTA resistente manteve -se, apesar da redução significativa do número 
de classes e fármacos hipotensores.
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Introdução: O micofenolato de mofetil (MMF) é um fármaco imunossupressor 
(IS) utilizado com larga experiência no campo da transplantação de órgãos 
sólidos. Nos últimos anos a sua utilização tem sido alargada com sucesso 
ao tratamento de outras doenças imunologicamente mediadas, na área 
da Nefrologia. Objectivo: Apresentar os resultados da utilização de MMF 
nas doenças glomerulares. Resultados: Retrospetivamente, foram estudados 
30 doentes desde 2004 que utilizaram MMF: 10 do sexo feminino e 20 do 
sexo masculino; idade média: 51 ± 19 anos. As patologias que mereceram 
a utilização do fármaco estão apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1

Patologia

Diagnóstico Número de Doentes

Vasculites 11 (ANCA MPO: 10; ANCA PR3: 1)

Nefrite Lúpica 7

Nefropatia Membranosa 5

Glomerulosclerose focal e segmentar 4

Doença de Lesões Mínimas 1

Nefropatia de IgA 1

Outros 1

Total 30
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Em 11 doentes, o MMF foi o primeiro IS utilizado; a dose inicial média foi 
de 1,6 ± 0,4 g/dia; os valores iniciais médios de creatinina e proteinúria 
foram respectivamente 3,15 ± 2 mg/dL e 5,35 ± 3,7 g/dL; a duração média 
da sua utilização foi de 10 meses; observou -se resposta terapêutica em 6 
(55%) doentes (remissão parcial ou completa). Em 5 (45%) doentes houve 
ausência de resposta: 3 faleceram, 1 entrou em hemodiálise e outro foi 
perdido o seu seguimento. Os restantes 19 doentes já tinham sido tratados 
com outros esquemas de IS, nomeadamente: ciclofosfamida e prednisolona 
– 10 doentes; prednisolona – 5; ciclosporina e prednisolona – 3; azatioprina 
e prednisolona – 1. Foi utilizado como terapêutica de manutenção em 4 
doentes (21%) e nos restantes, por falência de imunossupressão prévia/
efeitos secundários. Nos doentes em que o MMF foi prescrito após IS 
prévia, a dose inicial média foi de 1,4 ± 0,4 g/dia; creatinina inicial média: 
2,27 ± 1,7 mg/dL; proteinúria média inicial: 4,3 ± 3,5 g/dia. A duração 
média de tratamento foi 25 de meses. Observou -se resposta terapêutica 
em 85% (remissão completa: 53% e remissão parcial: 32%). Os doentes 
que não responderam (3 – 15%) evoluíram para doença renal terminal. 
Conclusão: O MMF permitiu obter sucesso terapêutico em 55% dos doentes 
quando utilizado como primeira linha; Relativamente à estratégia de manu-
tenção, o MMF manteve a doença em remissão em 85% dos casos. Na 
nossa experiência, os resultados mais satisfatórios verificaram -se no tra-
tamento da Nefropatia Membranosa.
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A glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) pertence a uma sín-
drome clínica com fisiopatologia complexa e um extenso diagnóstico dife-
rencial. É habitualmente classificada em 4 tipos: tipo 1: Doença de Ac. 
Anti membrana basal glomerular (MBG), tipo 2: doença mediada por imu-
nocomplexos, tipo 3: doença pauci -imune (ANCA associada) e tipo 4: 
doença com duplo Ac positivo (Ac. Anti MBG e ANCA). Apresenta -se um 
caso clínico de um homem de 35 anos, com antecedentes de HCV, HTA, 
crioglobulinémia mista tipo 3 e poliartrite simétrica que desenvolveu um 
quadro de GNRP. Na admissão salienta -se uma Cr sérica de 7,2 mg/dL, 
sedimento urinário activo, relação proteína/creatinina urinária de 2,19, 
RNA -HCV indetectável no soro, p -ANCA francamente positivo (), doseamento 
de Ac. anti -MPO (>600 U/mL), Ac. Anti nuclear -positivo (), Ac. Anti MBG 
negativo, Ac. anti -ds DNA negativo e níveis de complemento normais (C3 
e C4). A biópsia renal mostrou uma GN crescêntica com lesões activas, 
compromisso intersticial moderado e vários ramos arteriais com arterios-
clerose. Na imunoflurescência encontraram -se depósitos difusos, com 
intensidade segmentar positivos para IgG (), IgA (), IgM (), C3 (), C1q () e 
fibrinogénio (). Os autores apresentam a discussão diagnóstica de uma 
GNRP atípica, com imunocomplexos e p -ANCA positivo num doente sem 
critérios clínicos necessários para o diagnóstico de LES e com complementos 
normais.
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A acidose láctica associada à metformina tem uma incidência muita baixa 
(9 casos por 100000 pessoas -ano de exposição). A taxa de mortalidade é 
muito elevada. A maioria dos casos ocorre em doentes em choque ou 
hipoxia tecidular na presença de factores predisponentes. Os factores 
associados a maior risco de acidose láctica com metformina são função 
renal deteriorada (Creatinina superior a 1,4 mg/dL em homens ou superior 
a 1,5mg/dL em mulheres), doença hepática concomitante, abuso de álcool, 

insuficiência cardíaca, história prévia de acidose láctica e instabilidade 
hemodinâmica (nos casos mais graves, choque) por sépsis ou outras 
causas. Os autores apresentam o caso de uma doente do sexo feminino 
de 74 anos com antecedentes conhecidos de carcinoma basocelular exci-
sado, hipertensão arterial essencial controlada com um fármaco (lisinopril) 
e Diabetes mellitus tipo 2 sob insulinoterapia e metformina 850 mg tid. 
A função renal prévia da doente era normal (Creatinina 0,95 mg/dL), não 
havendo história de nenhum factor de risco dos previamente mencionados. 
A doente foi admitida por quadro de náuseas e vómitos após início de 
antibioterapia (amoxicilina e ácido clavuânico) para infecção respiratória, 
tendo sido trazida ao serviço de urgência por perda da via oral e agrava-
mento do estado geral com prostração e alterações do discurso. À entrada 
encontrava -se prostrada, desidratada, polipneica (30 cpm, SpO2 97% em 
ar ambiente), hemodinamicamente estável (TA 112/85 mmHg, FC 84 bpm). 
Foi algaliada com saída de urina concentrada. A gasimetria em ar ambiente 
à entrada demonstrou acidémia metabólica grave com hiperlactacidémia 
(pH 6,87, pCO2 inferior a 10mmHg, pO2 139mmHg, K 6 mmol/L, Lactatos 
superiores a 20mmol/L, HCO3 - inferior a 3 mmol/L). Analiticamente: Hemo-
globina 97 g/dL, Leucócitos 27700/uL (Neutrófilos 83.2 %), Glucose 243 
mg/dL, Ureia 105 mg/dL, Creatinina 8.5 mg/dL, Sódio 135 mmol/L, Potássio 
6.8 mmol/L, Proteína C Reactiva 13.6 mg/dL. A telerradiografia de tórax 
demonstrou hipotransparência parahilar direita. Admitiu -se quadro de lesão 
renal aguda pré -renal e acidose láctica grave em contexto de metformina 
e desidratação por vómitos e quadro infeccioso. Iniciou inicialmente no 
serviço de urgência correcção com hidratação e bicarbonato mas por se 
manter oligoanúrica e sem resposta franca (pH 7,08, Lactatos superiores 
a 20 mmol/L e HCO3 - 3,5 mmol/L, optou -se por indução dialítica. A doente 
cumpriu 2 sessões de hemodiálise com recuperação da diurese e melhoria 
da função renal (alta com creatinina 1,7 mg/dL). Assistiu -se também à 
recuperação do estado de consciência e psicomotricidade. Concomitante-
mente, iniciou antibioterapia com ceftriaxone com diminuição dos parâ-
metros inflamatórios. Os exames microbiológicos realizados foram negativos. 
Este caso pretende demonstrar a importância de se estar alerta para este 
diagnóstico e na prontidão do início de terapêutica dialítica em caso de 
ausência de resposta a hidratação com bicarbonato, sendo de ponderar 
esta logo ao início em caso de insuficiência renal grave como se verificou 
neste caso. A ausência de comorbilidades importantes e de factores de 
risco para acidose láctica são indicadores de melhor prognóstico nesta 
patologia, cuja taxa de mortalidade e morbilidade é globalmente muito 
elevada.

 PO -SE191

SERÁ LUPUS? SERÁ RHUPUS? – CASO CLÍNICO

Ana Fernandes (1); Cristina Candido (1); Márcio Viegas (1); Sofia Coelho (1); Carlos 
Barreto (1); José Vinhas (1);

(1) Centro Hospitalar de Setubal -Hospital de São Bernardo, Nefrologia, Setubal, Portugal;

Os autores apresentam o caso clínico de um homem de 51 anos com o 
diagnóstico de Artrite Reumatóide (AR) desde os 33 anos, estabelecido 
em consulta de Reumatologia, de acordo com os seguintes critérios defi-
nidos pela Associação Americana de Reumatologia (AAR) em 1987: rigidez 
matinal, artrite simétrica em mais de 3 articulações, artrite das articulações 
das mãos, factor reumatóide positivo. Foi medicado com sais de ouro que 
suspendeu ao fim de 2 anos pelo aparecimento de proteinúria nefrótica 
e enfarte agudo do miocárdio do qual resultou cardiomiopatia dilatada, 
justificando acompanhamento em consulta de Cardiologia e início de tera-
pêutica anticoagulante oral crónica. Três anos mais tarde (38 anos de 
idade) por persistência da proteinúria (5.6g/24H) e aparecimento de micro-
hematúria foi referenciado à consulta de Nefrologia. Nessa altura, a crea-
tinina sérica era normal e a pesquisa de ANA e anti -ds DNA foi negativa. 
Perante este quadro, colocaram -se as seguintes hipóteses diagnósticas: 
doença renal secundária à AR e/ou às suas complicações e tratamento. 
Como o doente estava medicado com varfarina, optou -se por não realizar 
de imediato biópsia renal e efectuar pesquisa de amilóide na gordura 
abdominal tendo esta sido negativa. Face a este resultado e ao agravamento 
da proteinúria (13g/24H) nos 6 meses seguintes, foi reavaliada com a 
Cardiologia a relação risco/benefício da suspensão temporária da terapêutica 
anticoagulante, decidindo -se realizar biópsia renal com colheita de 2 frag-
mentos. O fragmento avaliado por microscopia óptica apresentava alterações 
compatíveis com glomerulonefrite membranosa, excluindo -se depósitos de 
substância amilóide. O fragmento destinado à análise por imunofluores-
cência não apresentava glomérulos. Instituíu -se corticoterapia, e 
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constatou -se redução da proteinúria de 12,5g /24H para 4,9 g/24H, ao fim 
de 5 meses de tratamento. Procedeu -se a titulação da dose de corticóides, 
mas verificou -se agravamento da proteinúria (6,2g/24H), pelo que se asso-
ciou ciclosporina, que o doente não tolerou. Após 5 anos de seguimento 
em consulta de Nefrologia por aparecimento de rash malar e recorrência 
das artralgias foram efectuados doseamentos de C3 e C4 que foram normais 
e nova pesquisa de ANA e anti -dsDNA que foi positiva. Estes achados 
conjugados com o quadro clínico do doente resultaram no diagnóstico de 
Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) com 4 critérios de acordo com a AAR. 
Optou -se por medicar com azatioprina em associação à corticoterapia mas, 
por agravamento da proteinúria (10g/24 H), embora com função renal 
preservada, foi decidido efectuar 6 ciclos quinzenais de ciclofosfamida IV 
de acordo com o protocolo Eurolupus, verificando -se redução da proteinuria 
(4,4g/24H)passando posteriormente a ser tratado com micofenolato de 
mofetil e prednisolona. Desde então a proteinuria tem oscilado entre 
0,86g/24H e 5,31g/24H, habitualmente >3.2g/24H e a função renal mantem-
-se normal. Considera -se relevante neste caso a dificuldade em chegar a 
um diagnóstico preciso, determinado em grande medida pela sobreposição 
das manifestações clínicas de entidades nosológicas distintas, com poten-
ciais implicações na escolha das terapêuticas mais apropriadas e no 
prognóstico.

 PO -SE192

LESÃO RENAL EM DOENTE COM CO -INFECÇÃO VIH -VHC: UMA ETIOLOGIA 

RARA PARA UMA ASSOCIAÇÃO FREQUENTE

Marta Pereira (1); Pedro Vieira (2); Maria João Melo (1); Joana Gameiro (1); José António 
Lopes (1); Sofia Jorge (1); Daniela Pires (3); Alexandra Zagalo (3); Tiago Brito (3); Artur 
Silva (4); António Gomes Da Costa (1);

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

(2)  Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;
(3)  CHLN – Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;
(4)  CHLN – Hospital de Santa Maria, Serviço de Anatomia Patológica, Lisboa, Portugal;

Apresenta -se o caso de um homem de 59 anos, caucasiano, com 
infeção por vírus da imunodeficiência humana tipo 1 diagnosticado 
aos 32 anos, com supressão vírica mantida sob terapêutica anti-
-retroviral (abacavir, lamivudina, ritonavir e darunavir), e co -infeção 
por vírus da hepatite C (VHC) diagnosticada aos 42 anos, sob tera-
pêutica com interferão (INF) e ribavirina há 32 semanas. É internado 
por quadro de astenia e anorexia com um mês de evolução. A avaliação 
inicial revelou anemia hemolítica, interpretada como efeito secundário 
à ribavirina, e retenção azotada com creatinina plasmática (PCr) de 
5mg/dl (PCr basal de 1.3mg/dl). Suspendeu -se a terapêutica com INF 
e ribavirina, sendo administrado metilprednisolona (1g/dia, 3 dias) e 
iniciada hidratação endovenosa. Como mostra a tabela 1, houve uma 

melhoria inicial da retenção azotada com posterior agravamento e 
necessidade de indução dialítica. A investigação laboratorial (tabela 
2) não foi esclarecedora e a pesquisa de amiloide na gordura abdo-
minal foi negativa. A ecografia mostrou rins de dimensões aumentadas 
com parênquima hiperecogénico. Para esclarecimento etiológico foi 
realizada biópsia renal destacando -se um interstício alargado com 
infiltrado inflamatório crónico linfoplasmocitário e vários granulomas 
de células epitelioides e células gigantes multinucleadas, não necro-
santes, com colorações de Ziehl -Neelsen, Grocott e PAS negativas. 
Assumiu -se nefrite intersticial granulomatosa (NIG) de etiologia não 
infeciosa. Colocou -se como hipóteses mais prováveis NIG secundária 
ao INF ou sarcoidose renal induzida pelo INF. Realizou TAC torácica 
exclui adenopatias e alterações significativas do parênquima pulmonar. 
Reiniciou -se corticoterapia (prednisolona 1mg/kg/dia) que se manteve 
durante 2 meses, assistindo -se a descida progressiva da retenção 
azotada com suspensão da técnica dialítica e estabilização da PCr em 
3mg/dl. Este caso confirma a associação já descrita da nefrite intersticial 
com o INF. Por outro lado, sendo a causa mais frequente de NIG a 
sarcoidose, e uma vez que a generalização da terapêutica combinada do 
VHC tem sido associada a um aumento exponencial de sarcoidose induzida 
pelo INF, permanece a possibilidade deste caso se tratar da primeira 
descrição de sarcoidose renal induzida pelo INF.

 PO -SE193

OSTEÍTE FIBROSA SINTOMÁTICA: INDICAÇÃO PARA PARATIROIDECTOMIA?

Maria João Melo (1); Cristina Pinto Abreu (1); António Costa (1);
(1) – Hospital de Santa Maria, Nefrologia e Transplantação Renal, Lisboa, Portugal;

Apresenta -se o caso de uma jovem de 21 anos, caucasiana, com LES 
diagnosticado aos 11 anos (envolvimento cutâneo, articular, hematológico 
e renal, condicionando DRC estadio V -D em programa regular de DP, que 
em Janeiro de 2013 referia quadro de dores ósseas, mais intensas ao nível 
do joelho direito. Sem queixas de outros órgãos ou sistemas. Sem alte-
rações ao exame objectivo. Laboratorialmente, salientava -se anemia nor-
mocítica normocrómica (Hb 10,5 mg/dL), elevação dos parâmetros de 
retenção azotada (ureia sérica de 143 mg/dL, creatinina sérica de 4,80 mg/
dL), sem alteração do ionograma sérico (sódio de 140 mmol/L, potássio 
de 4,1 mmol/L, cálcio de 9 mg/dL, fósforo de 4,2 mg/dL), PTHi de 1118,9 
pg/mL, sem alteração das fracções C3 e C4 do complemento, ac anti DNA-
-ds ou ANAs (sem evidência de reactivação lúpica). A radiografia do joelho 
direito evidenciava: “lesão osteolítica com cerca de 10 cm na tíbia direita”. 
A TC de corpo revelou: “osteosclerose/densificação difusa da trabeculação/
medular dos elementos ósseos visualizados; lesões osteolíticas nos ilíacos 
(maiores dimensões no ilíaco direito), sendo a de maior expressão no colo 
femoral direito, em risco elevado de fractura; esclerose e irregularidade 
com erosões dos bordos ilíacos concordante com processo de reabsorção 
óssea; irregularidade com pequenas erosões nos bordos da sínfise púbica”. 
A biópsia guiada por TC da lesão na região metafisária póstero -interna da 
extremidade proximal da tíbia direita, revelou: “proliferação de tecido 

Tabela 1

Dias de Internamento D2 D7 D9 D10 D15 D21 D23 D26 D31 D39 D41 D49 D53

Creatinina plasmática (mg/dl) 4.5 3.9 4.1 3.7 2.5 2.8 3.2 4.5 7.0 4.4 4.4 3.8 2.9

MP (3dias) Inicia HD MP–> PDN Suspensa 
HD

 

Tabela 2

Sedimento urinário normal ANA screening negativo Hemoculturas micobactérias neg

Proteinúria 900mg/dia Anti -dsDNA negativo Urocultura micobactérias neg

ANCA negativo IGRA negativo

C3 e C4 normais ECA 99 (8 -52)

Complexos imunes circulantes ausentes

Doseamento de crioglobulinas negativo

Eletroforese proteinas – ausência de banda monoclonal

Doseamento de imunoglobulinas normal
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conjuntivo fibroso com algumas células gigantes multinucleadas de tipo 
osteoclasto dispersas, tecido ósseo neoformado e alguns depósitos de 
hemossiderina, aspectos enquadrados nas lesões ósseas do hiperparati-
roidismo”. Perante o quadro, excluíram -se ainda causas neoplásicas (imu-
nofixação sérica e TC tóraco -abdomino -pélvica sem alterações, a doente 
recusou o estudo endoscópico do tubo digestivo). Tendo em conta o 
diagnóstico de tumores castanhos no contexto de hiperparatiroidismo 
secundário, procedeu -se a terapêutica farmacológica com cinacalcet 120 
mg/dia e calcitriol 0,25 mcg/dia e ponderou -se a paratiroidectomia. Dado 
o elevado risco de fractura, foi submetida a cirurgia de colocação de 
prótese total da anca direita em Fevereiro de 2013. Apesar da redução 
dos valores de PTHi mantinha lesões líticas nos membros inferiores, tendo-
-se realizado biópsia óssea no HCC para melhor caracterizar o osso e 

excluir lesões metastáticas. A biópsia revelou “doença óssea de elevada 
remodelação no passado mas a evoluir para doença óssea de baixa remo-
delação/ doença adinâmica” pelo que se optou por procurar valores não 
tão baixos de PTHi e não realizar a paratiroidectomia. Em conclusão, com 
a apresentação deste caso clínico pretende -se realçar a importância da 
inclusão dos tumores castanhos no diagnóstico diferencial da doença óssea 
no doente renal crónico, já que podem ser múltiplos e ser confundidos 
com lesões ósseas metastáticas. Uma vez que existem agora novas armas 
terapêuticas como o cinacalcet, deverá ser ponderada de imediato a maxi-
mização desta terapêutica em vez da paratiroidectomia, como primeira 
terapêutica dos tumores castanhos, exactamente porque a osteite fibrose 
pode evoluir para doença adinâmica, o que seria potenciado pela 
paratiroidectomia.
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