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 Abstract Nº CO -QU -01

RENALASE AND OTHER BIOMARKERS CARDIOVASCULAR RISK IN CHRONIC 

KIDNEY DISEASE

Ana Cerqueira (1); Janete Quelhas Santos (2); Sandra Martins (2); Margarida Sarmento 
Dias (3); Manuel Pestana (1);

(1)  Centro Hospitalar São João, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Universidade do Porto, Instituto de Investigacao e Inovacao em Saude, Porto, 

Portugal;
(3)  Universidade do Porto, Faculdade de Nutrição, Porto, Portugal;

Introduction and Objectives: Cardiovascular (CV) events are the leading 
cause of death in patients with chronic kidney disease (CKD). Endothelial 
dysfunction (ED) is a predictor of CV events and functional assessment of 
the endothelium that can identify early endothelial damage and predict 
CV risk. Renalase is a newly -described circulating oxidase endowed with 
hypotensive and cardioprotective effects, which is mainly expressed in 
kidney but also in heart and endothelium. The aim of this study was to 
assess the relationship between renalase plasma levels, renal function, 
biomarkers of CV risk and endothelial dysfunction in 64 pre -dialysis CKD 
patients, stages 1 to 5, followed up in our outpatient clinic. Design and 

methods: Charlson Index, renal function (eGFR), phosphate (Pi), parathor-
mone (iPTH) and natriuretic peptide type B (BNP) serum levels were 
assessed using standard laboratory methods. Endothelial function (RHI) 
was evaluated by peripheral arterial tonometry (Endo -Pat 2000). Intact 
FGF -23 blood levels were measured by ELISA from Immutopics,Inc. Plasma 
renalase levels were assessed using a commercially ELISA kit from Uscn 
Life Science Inc. We examined 64 (35F:29M) CKD patients, with mean age 
of 60 ±2 years, and mean eGFR: 49.7±4 ml/min/1,73m2. The most frequent 
cause of CKD (15.6%) was diabetic nephropathy and mean Charlson index 
was 4.7±0.4. Results: In univariate analysis, renalase serum levels negatively 
correlated with eGFR(r= -0.84, p<0.0001) and RHI (r= -0.36,p<0.03), and 
positively correlated with age (r=0.40, p<0.05), Charlson Index (r=0.60, 
p<0.0001), Pi serum levels (r=0.57, p<0.0005), FGF -23(r=0.44, p<0.01), iPTH 
(r=0.76, p<0.001) and BNP (r=0.64, p<0.05). In adjusted analysis the increase 
in renalase plasma levels was only significantly correlated with the decrease 
of eGFR (%u03B2= -0.31, p<0.05). This relationship proved to be independent 
of changes in age, Charlson Index, RHI, FGF -23, serum Pi and iPTH. Conclu-

sions: The increase in plasma renalase levels observed in CKD patients is 
primarily dependent on renal function. It remains to be established whether 
or not renalase plasma levels are associated with increased of CV risk in 
CKD.

This project was supported by a grant of SPN (Sociedade Portuguesa de Nefrologia).

 CO -QU -02

FGF -23 E O KLOTHO: UM NOVO EIXO DO MAL EM DIABÉTICOS 

COM DOENÇA RENAL CRÓNICA

Ana Silva (1); Ana Silva (2); Filipa Mendes (1); Andre Fragoso (1); Nélio Santos (3); 
Fatima Rato (3); Nelson Tavares (4); Pedro Neves (1); Pedro Neves (2);

(1)  CH Algarve, Serviço de Nefrologia, Faro, Portugal; (2) – Universidade do Algarve, 
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Faro, Portugal; (3) – CH Algarve, 
Patologia Clinica, Faro, Portugal; (4) – CHAlgarve, Serviço de Cardiologia, Faro, 
Portugal;

Na última década, inúmeros trabalhos têm mostrado que o eixo Klotho-
-FGF -23, está envolvido nos sistemas regulatórios do metabolismo mineral. 
Mesmo dentro dos valores considerados normais, nas fases precoces da 
doença renal crónica (DRC), os vários parâmetros do metabolismo mineral 
relacionam -se com a doença cardiovascular. O objectivo do nosso trabalho 
foi avaliar se os vários parâmetros do metabolismo mineral, incluindo o 
alfa Klotho e o FGF -23P se comportaram como fatores de risco cardio-
vascular em diabéticos tipo 2 nas fases mais precoces da doença renal. 
Realizou  -se um estudo de coorte, prospectivo de 107 (f=40, m=67; 
idade média = 59 anos) diabéticos tipo 2, nos estádios 2 e 3 da DRC, 
de acordo com os critérios de inclusão e com tempo médio de follow -up 
de 55 meses. Avaliaram -se os seguintes parâmetros laboratoriais: metabo-
lismo mineral (PTH, fosforo, alfa Klotho, FGF -23, vitamina D), inflamação 
(IL6), insulinorresistência (HOMA  -IR), microalbuminuria / creatininuria 
(M/A) e o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE). Na análise 

dos factores de risco preditivos de morbilidade cardiovascular utilizou -se 
o modelo de regressão logística multivariada. Na análise de sobrevida 
foram utilizados os modelos de Kaplan -Meier e de Cox. Na análise da 
sensibilidade e especificidade dos factores de risco preditivos de mor-
talidade cardiovascular e na determinação dos pontos de cut -off recorreu-
-se às curvas ROC. No modelo de regressão logística multivariada (ajustado 
para a idade, género, metabolismo mineral, HOMA -IR, inflamação, razão 
M/A), foram fatores preditivos de morbilidade cardiovascular: alfa Klotho 
(OR = 0,228, p=0,022), FGF -23 (OR= 1,092, p=0,016) e Vitamina D (OR= 
0,488, p=0,031). No modelo de Cox (ajustado para a idade, género, 
metabolismo mineral, HOMA -IR, inflamação, razão M/A), foram fatores 
preditivos de mortalidade cardiovascular o alfa Klotho (HR=0,873, 
p=0,027) e o FGF -23 (HR=1,139, p=0,016). Os doentes com valores de 
alfa Klotho < 313 pg/mL e FGF -23 >168 RU/mL apresentaram uma sobrevida 
significativamente menor no final do período de 55 meses do estudo 
(p=0,0001). A área sob a curva para o FGF -23 e do alfa Klotho foram de 
0,782 ± 0,074, p =0,001 e 0,762 ± 0,063, p =0,002, respectivamente. A 
média do valor de corte obtido para FGF -23 foi de 168 RU / mL e para 
o alfa Klotho a média do valor de corte foi de 313 pg/mL. O eixo Klotho-
-FGF -23 associa -se a maior morbi -mortalidade cardiovascular em diabéticos 
tipo 2 com doença renal crónica estádios 2 e 3. Apenas estudos com 
intervenção sobre estes parâmetros irão permitir avaliar se estamos 
perante marcadores ou de verdadeiros fatores de risco.

 CO -QU -03

TERAPÊUTICA DE SHUA A LONGO PRAZO COM ECULIZUMAB 

– EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Nuno Oliveira (1); Emanuel Ferreira (1); Helena Pinto (1); Maria Guedes (1); Ana Santos 
(1); Armando Carreira (1); Mário Campos (1);

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

A Síndroma Hemolítica Urémica Atípica (SHUa) é uma Microangiopatia 
Trombótica (MT) mediada por uma activação desregulada da via alterna 
do complemento, de base genética e potencialmente letal. A terapêutica 
convencional com plasmaferese (PEX), apesar de poder transitoriamente 
melhorar o quadro de hemólise, tem resultados globalmente insatis-
fatórios e não trata a doença sistémica de base. O Eculizumab é um 
anticorpo monoclonal humanizado anti -C5 com capacidade de bloquear 
a formação do complexo de ataque de membrana do complemento e 
constitui actualmente o tratamento de eleição do SHUa. Apresenta -se 
o seguimento a longo prazo das 2 primeiras doentes com SHUa tratadas 
com Eculizumab em Portugal. O primeiro caso reporta -se a uma doente 
actualmente com 35 anos. O diagnóstico de SHUa foi estabelecido em 
Abril de 2013 na sequência do estudo de um quadro de MT iniciado em 
Fevereiro de 2013, parcialmente responsivo à PEX. Apresentou lesão 
renal aguda (creatinina sérica máxima de 330umol/l), embora sem neces-
sidade de hemodiálise (HD). O estudo genético identificou mutações de 
Factor I e C3. Iniciou Eculizumab em Julho de 2013 com excelente res-
posta. Encontra -se actualmente sob Eculizumab há 19 meses, mantendo -se 
em remissão completa desde o início do tratamento, sem episódios de 
recidiva. Não se verificaram intercorrências infecciosas; creatinina sérica 
actual em torno de 120umol/l. O segundo caso reporta -se a uma doente 
com 43 anos que se apresentou com quadro de cefaleias e com hiper-
tensão maligna em Setembro de 2013. Apresentava grave retenção 
azotada com necessidade de HD, tendo tido uma má resposta à PEX. 
A evolução inicial complicou -se ainda com hematoma subcapsular hep-
ático espontâneo. Após início de Eculizumab em Dezembro de 2013 
verificou -se remissão completa de MT, com estabilização e posterior 
regressão do hematoma subcapsular hepático. Verificou -se recuperação 
progressiva da função renal com suspensão de HD 4 semanas após 
início de Eculizumab. O estudo genético permitiu identificar um poli-
morfismo do haplótipo de risco do factor H. Actualmente encontra -se 
sob terapêutica de manutenção com Eculizumab há 14 meses, mantendo-
-se sempre em remissão completa e sem intercorrências infecciosas. 
Verificou -se continuada melhoria da função renal, actualmente com 
creatinina sérica em torno de 140umol/l. Os dois casos apresentados 
ilustram a eficácia da terapêutica com Eculizumab em dois casos de 
SHUa que tiveram má resposta à PEX, bem como a segurança da sua 
administração a longo prazo, em particular em termos do risco de 
intercorrências infecciosas, aspectos que se encontram em linha com 
os dados conhecidos da literatura até ao momento.
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 Nº CO -QU -04

PERITONEAL DIALYSIS DROP -OUT: LESSONS FROM A PORTUGUESE 

COHORT

Alice Lança (1); Francisco Ferrer (1); Sequeira Andrade (1); Grupo Multicêntrico Português 
Diálise Peritoneal (1);
(1) Centro Hospitalar Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;

Background: Peritoneal dialysis (PD) is a Renal Replacement Therapy 
(RRT) with high rates of patient drop -out mainly because of technique 
related failure. Along with other reasons, this might be one of the most 
important to explain the decrease of its use in many countries. Aims: 
To investigate the reasons why PD was interrupted and to identify the 
associated factors. Methods: 911 adult patients from 18 Portuguese PD 
centers were enrolled into the study. Each center used a worksheet to 
report details about patients who left PD during the year 2013. Data 
collected: demographic, modality of PD, chronic kidney disease (CKD) 
etiology, co -morbidities, PD and RRT vintages, first modality of RRT, 
reasons for PD drop -out, adequacy indexes, peritoneal membrane trans-
port characteristics and number of previous peritonitis episodes. Results: 
During 2013, 234 patients interruped PD. The main reasons were: HD 
transfer (54.7%), renal transplantation (30.8%) and death (13.7%); 2 
patients (0.8%) recovered renal function. Patients who underwent renal 
transplantation were younger, mainly of female gender, with shorter 
RRT and PD vintages, in which PD was the first choice of RRT and by 
their own option. Chronic glomerulonephritis (cGN) was main CKD etiol-
ogy. The majority of these patients was in Automatized PD (APD). 
Patients were transferred to HD by the following causes: technique 
failure (33%), catheter -related infections (29%), non -compliance (9%), 
catheter mechanical problems (9%), option (6%) and others/non -specified 
(13%). Despite the more frequent use of bicarbonate based PD solu-
tions, higher PD volumes and icodextrin, adequacy indexes were worse 
in this group and the number of previous peritonitis episodes was 
higher. Concerning patients who died on PD, the main causes were: 
cardiovascular (53.1%), infectious (15.6%) and cachexia/Malnutrition 
Inflammation Atherosclerosis Disease (15.6%). This latter group was 
older, mostly anuric, with a higher percentage of %u201Crapid%u201D 
transporters, HD was the previous RRT in the majority of patients, 
vascular access problems were more common and diabetic nephropathy 
was the main cause of CKD. Comorbidities, including diabetes and 
cardiovascular related, were also more frequent. Conclusions: This mul-
ticenter study demonstrate that despite the large number of patients 
submitted to renal transplantation during PD, the majority of patients 
leave PD to HD. Causes are mainly PD catheter infections and technique 
related (either ultrafiltration and/or diffusion failure). To prolong PD 
treatment caregivers should focus their attention in the application of 
strategies to preserve peritoneal membrane and to prevent/timely treat 
catheter -related infections.

 CO -QU -05

ESTUDO ALEATORIZADO DE SUPLEMENTAÇÃO DE COLECALCIFEROL 

EM DOENTES INCIDENTES EM HEMODIÁLISE. AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

AO 2º ANO.

Cristina Jorge (1); Patrícia Matias (1); Pedro Bravo (3); Clara Mil -homens (4); Cecília 
Silva (4); Pedro Ponce (4); Carlos Oliveira (3); Célia Gil (2); Aníbal Ferreira (1);

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

(2)  Dialverca, Nephrocare Alverca, Forte da Casa, Portugal;
(3)  Nephrocare Almada, Nephrocare Almada, Miratejo, Portugal;
(4)  Nephrocare Lumiar, Nephrocare Lumiar, Lisboa, Portugal;
(5)  NIDAN, NIDAN, Vila Franca de Xira, Portugal.

A carência de vitamina D é uma realidade na população geral e também 
nos doentes renais crónicos (dRC). Diversos estudos revelaram que este 
défice se associa a factores de risco cardiovascular e à morbi -mortalidade 
em dRC. Propusemo -nos avaliar prospectivamente a segurança e eficácia 
da suplementação de vitamina D nutricional (colecalciferol) numa popu-
lação de doentes incidentes em HD em 4 clínicas e comparar os resul-
tados desta suplementação com um grupo controlo, suplementado com 
placebo. Avaliámos 108 (66%H) doentes no grupoA(GA) sob vitD: 20 
000 U/sem per os, e 95 (67%H) doentes no grupoB(GB), sob placebo, 

emparelhados em termos de idade (médias de 66 (/ -15,7) e 65 (/ - 15,8) 
anos) e IMC (médias de 25,7 e 26,3 kg/m2) respectivamente, etiologia 
da doença renal e presença de comorbilidades como HTA, disritmia, 
doença vascular periférica e neoplasia. A prevalência de Diabetes Mel-
litus (DM) (42 versus 57%), cardiopatia isquémica (18 versus 32%) e 
de doença cerebrovascular (16 versus 27%), foi superior no GA. Comple-
taram 12M de seguimento 67 doentes no GA e 60 no GB e 24M, 18 
doentes no GA e 21 no GB. O tempo médio de seguimento foi de 14,7 
(/ - 8,4)M no GA e 15,6 (/ - 8,9)M no GB (p=NS). No grupo geral, a idade, 
DM, arritmia, insuficiência cardíaca, a pressão de pulso (pp), os inter-
namentos cardiovasculares (CV), as calcificações vasculares basais e 
aos 12M, avaliadas pelo índice de Kauppila, a fosfatase alcalina óssea 
aos 6M e o índice de resistência à epoetina (ERI) aos 6M correlacionaram-
-se negativamente com os níveis séricos de 25 (OH)vitD3 basais. O 
género masculino e a albumina basal, aos 6M e 12M, correlacionaram -se 
positivamente com os níveis séricos de 25 (OH)vitD3 (correlação de 
Spearman ou Pearson). Os níveis basais de 25(OH)vitD3 foram semel-
hantes nos 2 grupos (mediana de 11 ng/ml) e subiram significativamente 
aos 12M no GA (30 vs 11 ng/ml no GB) e aos 24M em ambos os grupos, 
embora modestamente em B (38 em GA vs 15 ng/ml em GB), mantendo-
-se sempre estatisticamente mais elevados no GA vs GB (p<0,001 Mann 
Whitney U Test). Aos 12M e aos 24M, 52,3% e 83,3% dos doentes no 
GA e apenas 4,8% e 0% dos doentes no GB tinham níveis normais de 
25(OH)vitD3. Em termos de evolução laboratorial semestral (cálcio, 
fósforo, iPTH, fosf alcalina óssea, Hb, PCR ou albumina), não se verificou 
diferença entre os 2 grupos. Verificou -se diferença no ERI (mcg/kg/
sem/g/dl) em T0 (GA=0,034 > GB=0,023, p=0,03) e aos 24M (GA=0,010 
< GB=0,022, p=0,01) (Mann Whitney U Test). Não observámos diferenças 
na evolução da pp, no índice de massa do ventrículo esqº ou nas 
calcificações vasculares (score Adragão e Kauppila anuais). As principais 
causas de internamento foram CV e infecciosa e a distribuição foi 
estatisticamente semelhante nos 2 grupos. Verificaram -se 18 (16,7%) 
falecimentos no GA e 12 (12,6%) no GB, cuja diferença não foi signifi-
cativa (Log rank=0,752; p=NS, na análise de Kaplan -Meier). A mortali-
dade CV e infecciosa também foi semelhante nos 2 grupos. Na regressão 
de Cox, no grupo geral, foram preditores de mortalidade a presença 
de arritmia (RR=4,04, p=0,001), menor TA sist (RR=0,98, p=0,03) e 
menores níveis basais de albumina (RR=0,41, p=0,01). Na análise mul-
tivariada (regressão logística binária), menores níveis de albumina 
(RR=0,17, p<0,001) e de 25(OH)vit D3 < 15 ng/ml (RR=3,45, p=0,03), 
basais, foram preditores de morte e/ou internamento, no grupo geral. 
Em termos de terapêutica com quelantes de fósforo, vitamina D activa, 
cinacalcet ou anti -hipertensores não houve diferença significativa entre 
os 2 grupos. Em conclusão, a administração de colecalciferol na dose 
de 20 000 U/semana, mostrou -se segura e eficaz, não conduzindo, até 
ao momento, a diferenças clinicamente mensuráveis entre os 2 grupos, 
para além dos níveis de vitamina D, que subiram significativamente no 
grupo sujeito a suplementação e do ERI, que foi significativamente 
inferior neste grupo aos 24M.

 CO -QU -06

A SARCOPENIA COMO INDICADOR DE PROGNÓSTICO DE MORTALIDADE 

NOS DOENTES EM HEMODIÁLISE

Rosária Rodrigues (1); Bruno Oliveira (1); Pedro Azevedo (2); José Nunes De Azevedo (2); 
Francisco Travassos (2); Sofia Pedroso (3); André Novo (5); Orlando Pereira (4); Tânia 
Rodrigues (1); Rui Castro (2); Flora Correia (6);

(1)  Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da U. Porto, (FCNAUP), Porto, 
Portugal;

(2)  Nordial, Centro Renal, Mirandela, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar do Porto, S. Nefrologia, Porto, Portugal; (4) – Centro Hospitalar 

do Porto, S. de Anestesiologia, Porto, Portugal;
(5)  Escola Superior de Saúde de Bragança, Bragança, Portugal;
(6)  FCNAUP e Un. de Investigação e Desenvolvimento de Nefrologia da FMUP, Porto, 

Portugal.

Introdução: A Sarcopenia é a perda de massa e força na musculatura 
esquelética, que ocorre com o envelhecimento. Nos doentes em HD, 
vários fatores potenciam a perda de massa e função musculares, pelo 
que a sarcopenia pode ser muito comum nestes doentes. Além das 
consequências físicas negativas como aumento de ocorrência de quedas 
e limitações para as atividades de vida diária, pode promover alterações 
sistémicas que condicionam um aumento da morbilidade e mortalidade 
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dos doentes. Este trabalho tem como objetivo avaliar a sarcopenia e 
o estado nutricional, de uma amostra de doentes em HD, determinando 
retrospetivamente o valor da sarcopenia como preditivo de mortalidade, 
durante um período de 7 anos. Material e Métodos: Amostra: o estudo 
incluiu 93 doentes em HD (60,2% homens; 20,4% diabéticos), com uma 
média de idades de 65,0±13,9 anos (mediana=67,5) que estavam em 
HD há cerca de 5,0±4,7 anos (mediana=3,59). A maioria realizava HDAF 
(91,5%), 3 vezes por semana (86%), por FAV (89,4%), com um tempo 
médio de 10,8±1,6 horas de HD/semana. Os doentes foram avaliados, 
no início do estudo, por BIA (BIA 101) e dinamometria (JAMAR). Foram 
recolhidos parâmetros antropométricos (peso, altura, IMC e % peso de 
referência) e analíticos (albumina, creatinina, colesterol total, proteína 
C reativa e IL6). Foi feita a avaliação nutricional pela SGA (escala 7 
pontos). Diagnosticou -se a sarcopenia de acordo com o consenso euro-
peu (EWGSOP – 2010). Assim, foram considerados com sarcopenia os 
doentes com Índice de Massa Não Gorda (IMNG= massa não gorda em 
kg/ altura2) < ao percentil 20, para o sexo e faixa etária, da população 
de referência NHANES (Homem: <18,1 kg/m2; Mulher: <14,6 kg/m2), 
avaliado por BIA 101; e com valores de força muscular < ao percentil 
10, para o sexo, faixa etária e braço utilizado, dos valores de referência 
da população espanhola, avaliada por dinamometria (JAMAR). Resulta-

dos: Durante o período de estudo faleceram 16 doentes (17,2%). A 
prevalência da sarcopenia, no início do estudo, foi de 17,2%. Os doentes 
diagnosticados com sarcopenia foram os mais idosos (63,1±14,5 vs 
73,8±4,5; p<0,05) e desnutridos (81,3% dos doentes com sarcopenia 
com score de SGA<6 e média score de SGA de doentes sem e com 
sarcopenia: 6,4±0,7 vs 5,6±0,9; p<0,001). Os doentes sarcopénicos apre-
sentaram valores inferiores de: IMC (22,6±2,7 vs 25,5±4,1; p<0,01) e % 
de peso de referência (82,9,6±15,3 vs 98,6±15,9; <0,001), ângulo de 
fase_BIA (5,7±1,5 vs 7,2±1,6; p<0,05), massa celular em kg_BIA (19,8±5,1 
vs 26,9±8,2; p<0,01), índice de massa celular_BIA (7,8±1,6 vs 10,3±12,9; 
p<0,01), creatinina (7,2±1,9 vs 8,7±2,4; p<0,05), albumina (3,8±0,3 vs 
4,0±0,2; p<0,05) e colesterol total (129,7±37,6 vs 149,0±36,2; p<0,05). 
Identificaram -se, nos doentes sarcopénicos, valores superiores de: % 
água extracelular_BIA (47,7±7,2 vs 41,7±5,9; p<0,01), relação Na/k _BIA 
(1,0±0,35 vs 0,85±0,18; p<0,05), proteína C reativa (0,87±0,81 vs 
0,57±0,39; p<0,05) e IL6 (11,3±9,2 vs 7,8±5,3; p<0,05). De acordo com 
a análise de Kaplan -Meier, a sarcopenia foi um preditor de mortalidade 
na amostra estudada (Long Rank=16,1; p<0001). Conclusão: A prevalência 
de sarcopenia, observada na amostra de doentes em hemodiálise, foi 
de 17,2%. A condição de sarcopenia foi capaz de distinguir os doentes 
com comprometimento do estado nutricional e da composição corporal. 
A sarcopenia pode ser um indicador de prognóstico de mortalidade 
dos doentes em hemodiálise.

 CO -QU -07

CINACALCET EM DIÁLISE PERITONEAL, A REALIDADE DE UMA UNIDADE 

PORTUGUESA: O QUE PODEMOS ESPERAR?

Sara Querido (1); Patrícia Branco (2); Sara Pereira (2); Elisabete Costa (2); Augusta 
Gaspar (2); José Diogo Barata (2);

(1)  Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Nefrologia, H. Santa Cruz, Carnaxide, Portugal

Introdução: A doença mineral óssea (DMO) tem sido estudada em 
doentes com doença renal crónica (DRC). O hiperparatiroidismo 
secundário (HS) tem sido alvo de inúmeras estratégias terapêuticas, 
das quais se evidencia o cinacalcet, responsável por melhorar outcomes 
em alguns estudos com estes doentes. Contudo, a maioria dos estudos 
foi realizada exclusivamente em doentes em hemodiálise, sendo escas-
sos os dados referentes à utilização de cinacalcet em doentes sob 
Diálise Peritoneal (DP). Objetivo: Avaliar a eficácia da terapêutica com 
cinacalcet no doentes com HS numa Unidade Portuguesa de Diálise 
Peritoneal. Métodos: Realizámos um estudo observacional prospectivo 
numa Unidade Portuguesa de Diálise Peritoneal; foram incluídos 112 
doentes incidentes admitidos durante 5 anos no programa de DP. Foi 
estudado um subgrupo de 29 doentes com HS moderado a grave, 
tratados com cinacalcet. Foram analisados os dados demográficos, 
clínicos, laboratoriais, incluindo os marcadores analíticos de doença 
renal óssea antes e após a terapêutica com cinacalcet. Analisámos a 
duração da terapêutica com cinacalcet, a dose máxima tolerada, a 
eficácia e o perfil de segurança. Resultados: A média de idades foi de 
46,13±15,8 anos; 15 (51,7%) doentes eram do sexo masculino, 6 (20,7%) 

doentes eram diabéticos e o Índice de Massa Corporal (IMC) era 26,09 
± 5,15 Kg/m2; os doentes estavam sob DP há 29,86±16,72 meses e os 
29 doentes foram tratados com cinacalcet por 12,39±13,47 meses. A 
dose mínima foi de 15 mg/dia e a dose máxima de 90 mg/dia (dose 
média de 45 mg/dia); 70% dos doentes apresentaram efeitos adversos 
gastrointestinais com doses mais elevadas de cinacalcet; 65,5% dos 
doentes faziam soluções de diálise com baixos níveis de cálcio (1,25 
mmol/L) e 34,5% com 1,75 mmol/L; 26 (89,7%) dos doentes encontravam-
-se medicados com análogos da vitamina D e quelantes do fósforo. Os 
valores laboratoriais no início da terapêutica com cinacalcet eram: PTHi: 
1135,81±472,46 pg/mL; Cálcio: 9,07±0,83 mg/dL; Fósforo: 5,14 ±0,82 
mg/dL e nPCR: 1,02±0,27 g/kg/dia. A última avaliação analítica sob 
terapêutica com cinacalcet evidenciou: PTHi: 1131,926 ±584,88 pg/mL; 
Cálcio: 9,16 ±0,84 mg/dL; Fósforo: 5,92 ±0,99 mg/dL e nPCR: 0,95±0,23 
g/Kg/dia. À data do último follow up 22 (81,5%) doentes apresentavam 
níveis PTHi superiores a 600 pg/mL, apesar de medicados com cinacalcet 
na dose máxima tolerada. Os níveis de fósforo aumentaram durante a 
DP (p 0,03) mas os valores de nPCR mantiveram -se idênticos desde o 
início da DP. Não se verificaram óbitos, fraturas ósseas ou aumento 
no número de hospitalizações neste grupo de doentes. Conclusões: O 
cinacalcet mostrou ser um fármaco seguro em doentes sob DP com HS 
moderado a grave. Os efeitos adversos gastrointestinais tornaram impos-
sível o aumento da dose do fármaco e um eventual benefício do efeito 
terapêutico do cinacalcet em doses mais elevadas no HS foi impossível 
de determinar. Torna -se necessário o desenvolvimento de novas formas 
de apresentação do cinacalcet, de modo a evitar os efeitos adversos 
gastrointestinais, permitindo assim titular a dose e optimizar a resposta 
terapêutica.

 CO -QU -08

INSULINORRESISTÊNCIA EM DOENTES NÃO DIABÉTICOS EM DIÁLISE 

PERITONEAL: ASSOCIAÇÃO COM OBESIDADE, MAS NÃO COM TRANSPORTE 

PERITONEAL RÁPIDO NEM COM ABSORÇÃO DE GLICOSE INTRA -PERITONEAL

Ana Bernardo (1); Olívia Santos (1); José Carlos Oliveira (1); Maria J. Carvalho (1); 
António Cabrita (1); Anabela Rodrigues (1);

(1) Centro Hospitalar do Porto, Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: Estudos recentes mostram uma associação entre insulinor-
resistência (IR) e eventos cardiovasculares em doentes em diálise peri-
toneal (DP). Contudo, a associação entre IR, perfil de transporte peri-
toneal e absorção de glicose permanece por esclarecer. Após estudo 
piloto apresentado no ISPD2014, pretendeu -se determinar numa popu-
lação mais alargada as associações entre índices de IR, transporte 
peritoneal, absorção de glicose, parâmetros de composição corporal, 
explorando também adipocinas e a proteína 1 de ligação ao jnsuline -like 
growth factor (IGFBP -1). Métodos: Estudo transversal, que incluiu 51 
doentes não diabéticos em DP. Insulinorresistência avaliada pelo homeo-
stasis model assessment (HOMA -IR), HOMA corrigido para adiponectina 
(HOMA -AD) e rácio leptina/adiponectina (LAR). Composição corporal 
avaliada por bioimpedância (BCM) com determinação de lean tissue 
índex (LTI), fat tissue índex (FTI), percentagem de massa gorda (rel.
FM) e hiperhidratação relativa (relOH). Avaliação laboratorial de IGFBP -1, 
PCR, ficha lipídica e determinação da absorção intra -peritoneal de 
glicose. Realizado TEP (two -in -one protocol) com determinação do perfil 
de transporte peritoneal (D/Pcreatinina). Resultados: 30 doentes eram 
mulheres (58.8%) e o tempo médio em DP era de 36,3±33,6 meses. O 
HOMA -IR médio era 2,08±1,4, LAR 1,04(3,28), e glicose média absorvida 
60,1±29,5g/dia. A prevalência de obesidade na população em análise 
era de 6% de acordo com o IMC, e de 49% de acordo com a percenta-
gem de massa gorda aferida por BCM. O HOMA -IR correlacionou -se com 
HOMA -AD (r=0.734,p<0.001), LAR(r=0.737,p<0.001), IGFBP -1(r=-
-0.558,p=0.007), FTI (r=0.540,p=0.005) e rel.FM (r=0.460,p=0.02), 
especialmente no sub -grupo de doentes obesos. Doentes caracterizados 
como obesos, pelo BCM, apresentaram valores significativamente mais 
elevados de HOMA -IR(2,5±1.6 vs 1,7±0,9, p=0.04), HOMA -AD(52,4±39,0 
vs 27,5±19,2,p=0.014), LAR[2,8(8,0)vs 0,4(0,9), p<0.001]e de PCR[3,6(7,4) 
vs 1,3(4,4),p=0,029] comparativamente aos não obesos. Rápidos trans-
portadores apresentaram valores de HOMA -IR, HOMA -AD, LAR e de 
composição corporal (LTI e relFM) semelhantes aos transportadores 
não rápidos. Doentes com HOMA -IR >2.2 apresentaram pior perfil 
metabólico [LAR 7.3(12.4)vs 0,7(1,4), p<0.001; HOMA -AD 70,7±40,4 vs 
23,5±11,1, p<0,001; IGFBP1 8,2±7,2 vs 21,0±16,3ng/mL, p=0,002; rel.FM 
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39,4±10,1 vs 27,2±11,5%, p=0.002; FTI 14,7±5,9 vs 9,1±4,3Kg/m2, 
p=0.004] e uma prevalência de obesidade significativamente superior 
(84,6% vs 47,8%, p=0,039), quando comparados com doentes com 
HOMA -IR<2,2. A absorção de glicose não se correlacionou com nenhuma 
outra variável, nem foi significativamente diferente nas diversas com-
parações entre grupos. Na análise multivariada FTI (B=0,141, IC 95% 
[0,031 -0,251], p=0,014) e LAR (B=0,100, IC 95% [0,006 -0,195], p=0,038) 
foram preditores independentes de HOMA -IR. Conclusões: O IMC sub-
estima a real prevalência de obesidade nos doentes em DP. O HOMA -IR 
correlaciona -se com novos índices de IR (HOMA -AD e LAR),com IGFBP -1 
e com parâmetros da composição corporal relacionados com a massa 
gorda. Doentes obesos apresentam um pior perfil metabólico e infla-
matório consubstanciado por índices de IR e PCR significativamente 
mais elevados. Rápidos transportadores não apresentam maior risco 
de obesidade nem de insulinorresistência. FTI e LAR são preditores de 
HOMA -IR, independentemente do perfil de transporte peritoneal e da 
absorção de glicose intra -peritoneal.

 CO -QU -09

HIPOFOSFATÉMIA – UM NOVO DESAFIO EM DOENTES EM HEMODIÁLISE.

Cristina Garagarza (2); Ana Valente (2); Ana Silva (1); Cristina Caetano (2); 
Telma Oliveira (2);

(1) Nephrocare, Faro, Faro, Portugal;
(2) Nephrocare, Lisboa, Lisboa, Portugal;

Alterações nos valores séricos de fósforo são comuns em doentes em 
programa regular de hemodiálise (PRHD), tendo -se observado em Portugal 
nos últimos anos, um aumento na prevalência de hipofosfatémias, con-
stituindo um novo desafio para os nutricionistas e dietistas. Vários 
estudos têm mostrado uma associação entre hipofosfatémia e um pior 
prognóstico clínico. O objectivo deste estudo foi avaliar a relação entre 
hipofosfatémia e diversos parâmetros clínicos assim como a sua relação 
com mortalidade. Trata -se de um estudo longitudinal multicêntrico com 
3731doentes em PRHD (43% do sexo feminino e 30.8% diabéticos; 
média de idade: 70.0±14.5anos e tempo médio de diálise: 76.6±60.3 
anos). A amostra foi dividida em 3 grupos de acordo com os valores 
séricos de fósforo: G1 [fósforo <3.5 mg/dl (28.5%)]; G2 [fósforo =3.5 -5.5 
mg/dl (56.0%)] e G3 [fosforo>5.5 mg/dl (15.5%)]. A análise da composição 
corporal foi realizada através de espectroscopia de bioimpedância [Body 
Composition Monitor%uF0D2 (BCM)]. Os dados obtidos foram submetidos 
aos testes estatísticos de qui -quadrado e análise de variância (ANOVA). 
Na análise dos factores de risco preditivos de mortalidade global utilizou-
-se o modelo de proporção de Cox e na análise de sobrevida o modelo 
de Kaplan -Meier. Considerou -se significativo um p<0.05. Observou -se 
uma prevalência de 27.3% de hipofosfatémia nos doentes não diabéticos 
enquanto que no grupo dos diabéticos a prevalência foi de 31.1%. 
Verificou -se que o G1 (hipofosfatémia) eram mais idosos(p<0.001), tinham 
valores mais elevados de Kt/V (p<0.001) e mais hiperhidratados (p<0.001). 
Esse grupo de doentes, apresentavam valores mais baixos de albumina, 
nPCR, creatinina, hemoglobina, cálcio, PTH, índice de massa corporal, 
índice de massa celular corporal, água intracelular, água extracelular e 
índice de massa magra, com resultados estatisticamente significativos 
(p<0.001). Constatou -se que 26.6% dos doentes com hipofosfatémia 
estavam sob prescrição de quelantes de fósforo (p<0.001). Através do 
teste de Kaplan -Meier observou -se uma menor sobrevida no grupo de 
doentes G1 (hipofosfatémia) comparativamente com o G2 (normofosfa-
témia) e o G3 (hiperfosfatémia) (p<0.001). No modelo de regressão de 
Cox univariado, a hipofosfatémia mostrou ser um factor preditivo de 
mortalidade (HR: 1.52; CI 1.29 -1.81; p<0.001). No entanto, após ajuste 
para algumas variáveis de confundimento, não foram encontradas dife-
renças estatisticamente significativas (HR: 0.99; CI 0.80 -1.22; p=0.9). 
No nosso estudo observamos que os doentes em PRHD apresentavam 
uma maior prevalência de hipofosfatémia comparativamente à hiperfos-
fatémia. A hipofosfatémia foi um factor de risco independente de mor-
talidade global quando comparada com normo e hiperfosfatémia. Segundo 
os nossos resultados, os doentes com níveis mais baixos de fósforo 
apresentaram um pior estado nutricional e uma maior taxa de hiperhi-
dratação. Por outro lado, observou -se uma eficácia dialítica acima dos 
valores recomendados. Estes resultados realçam a necessidade de inter-
venções nutricionais específicas de forma a prevenir e tratar níveis de 
fósforo baixos, com o objectivo de melhorar o estado nutricional e 
aumentar a sobrevida destes doentes.

 CO -SEX -10

EXCREÇÃO FRACIONAL DE FÓSFORO NOS DOENTES EM DIÁLISE 

PERITONEAL: AVALIAÇÃO LONGITUDINAL E IMPACTO CLÍNICO

Sofia Santos (1); Laetitia Teixeira (2); José Carlos Oliveira (3); Tiago Barra (4); Andreia 
Campos (1); Maria João Carvalho (1); António Cabrita (1); Anabela Rodrigues (1);

(1) Centro Hospitalar do Porto – Hospital Santo António, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  ICBAS, UP, Porto, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar do Porto – Hospital Santo António, Química Clínica, Porto, 

Portugal;
(4)  Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Nefrologia, Viseu, Portugal;

Introdução: A fração excrecional de fósforo (FePi) é um marcador importante 
nas intervenções dirigidas ao controlo do metabolismo fosfocalcio em 
doentes pré -diálise. Está também associado a risco de mortalidade em 
alguns estudos. No entanto, a sua relevância clínica após o início de diálise 
não está esclarecida. Este estudo tem como objetivo explorar longitudi-
nalmente o papel do FePi em doentes em tratamento crónico de diálise 
peritoneal (DP) com função renal residual (FRR). Métodos: 108 doentes 
renais crónicos (DRC) em DP com FRR foram seguidos durante uma mediana 
de 31 meses com avaliações seriadas de FePi ao longo do tempo. Uma 
abordagem de modelação conjunta foi considerada para analisar conjun-
tamente a FePi (outcome longitudinal) e o evento observado (outcome de 
sobrevivência): morte e sobrevida da técnica, tendo em conta o transplante 
renal como evento competitivo. Foram ainda consideradas covariáveis 
clinicamente relevantes, incluindo sexo, idade, diálise peritoneal automática 
(DPA) e diabetes mellitus. Resultados: A idade mediana dos doentes foi 
48.4 anos, 52.8% eram homens, 53% estavam em DPA e 20% eram 
diabéticos. A média da FePi foi 60.4% (min 3.9%, max 99.4%). Drop -out 
ocorreu em 29% dos doentes devido a morte e transferência para 
hemodiálise; 31% foram transplantados e 43% permaneceram em DP até 
ao fim do follow -up. Os resultados obtidos para o modelo ajustado (con-
siderando as covariáveis descritas previamente) indicam um aumento 
significativo da FePi ao longo do tempo (p<0.05). Adicionalmente, a idade 
e o sexo exibiram um efeito na FePi: doentes mais jovens e do sexo 
masculino apresentaram valores de FePi mais elevados (p<0.05). O trata-
mento por DPA e o status de diabetes nao se associaram significativamente 
com a FePi ao longo do tempo. A associação entre FePi e os outcomes 
analisados (sobrevida e transplante renal) não foi estatisticamente signifi-
cativa. Conclusão: Existe um aumento significativo dos níveis de FePi em 
doentes crónicos em DP, o que apela a uma otimização da dieta e inter-
venção terapêutica. No entanto a FePi não esteve associada a risco de 
mortalidade na nossa população.

 CO -SEX -11

FGF23, FOSFATÚRIA E CALCIFICAÇÃO VASCULAR NUMA POPULAÇÃO 

EM DIÁLISE PERITONEAL COM FUNÇÃO RENAL RESIDUAL

Sofia Santos (1); José Carlos Oliveira (2); Tiago Barra (3); Andreia Campos (1); Maria 
João Carvalho (1); António Cabrita (1); Anabela Rodrigues (1);

(1)  Centro Hospitalar do Porto – Hospital Santo António, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar do Porto – Hospital Santo António, Química Clínica, Porto, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Nefrologia, Viseu, Portugal;

Introdução: O fator de crescimento de fibroblastos -23 (FGF23) induz fos-
fatúria e em doentes em diálise os valores séricos são 100 a 1000 vezes 
superiores aos da população geral. O seu impacto clínico está para além 
da doença óssea associada à doença renal crónica (DRC), agregando -se à 
calcificação vascular e mortalidade. A função renal residual (FRR) está 
associada com significativa capacidade de excretar fosfato em doentes em 
diálise peritoneal (DP). Assim, a investigação da relação entre FGF23 com 
ao débito filtrado glomerular (DFG) e a excreção de fósforo é oportuna, 
no intuito de aumentar o conhecimento da sua relevância clínica neste 
estadio de doença renal. Métodos: FGF23 (C terminal assay, Immunotopics) 
foi medido em 40 doentes cronicamente em DP, com mais de três meses 
de técnica e com função renal preservada. Variáveis clinicamente relevantes 
foram exploradas transversalmente, incluindo parâmetros de doença óssea 
na DRC, vitamina D sérica, magnésio (Mg), dose de diálise, DFG, fosfato 
urinário, fração excrecional de fósforo (FePi) e score de calcificação vascular 
(Adragão et al, NDT, vol. 19, No 6, 2004). Foram aplicados testes não 
paramétricos (Correlação de Spearman e Teste de Mann Whitney). 

Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   6Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   6 01/04/2015   17:30:1901/04/2015   17:30:19



Port J Nephrol Hypert 2015; 29(Suppl. 1): 3-97    7

29th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

Resultados: A tabela 1 mostra os resultados da população estudada (as 
variáveis são apresentadas em percentagem e em medianas incluindo 
interquartis 25  -75%).

Tabela 1

Sexo feminino 36.6%

DM 19.5%

DPA 37.5%

Fármacos

Calcitriol 4.9%

Paricalcitol 12.2%

Carbonato cálcio 31.7% 

Sevelâmero 63.4%

Cinacalcet 29.3%

Idade (anos) 61.5 (51.0 -67.0)

Tempo em DP (meses) 43.5 (23 .0 -80.0)

FGF23 (RU/mL) 1997 (1623  -2149)

Mg (mmol/L) 0.94 (0.85  -1.0)

Vitamina D (nmol/L) 30 (18 - 47)

Cálcio (mmol/L) 2.2 (2.0  -2.37)

Fósforo (mmol/L) 1.69 (1.30 - 1.90)

PTH (pg/mL) 429 (309 - 626)

Albumina (g/L) 4.01 (3.78 -4.22)

proBNP 1637 (556 -4358)
 

O FGF23 correlacionou -se positivamente com os fosfato sérico (r=0.39, 
p= 0.013) e negativamente com o volume de urina (r= -0.48, p= 0.001), 
com a fosfatúria (r= -0.594, p<0.0001) e com o DFG (r= -0.61, p <0.0001). 
No entanto não houve relação significativa com a idade, tempo em diálise, 
FePi, Mg nem com a vitamina D. Além disso, nem o FGF23 nem o ratio 
baixo de FePi/FGF23 se associaram ao score de calcificação vascular. 
Apenas níveis de albumina (baixa), de magnésio (baixo) e de proBNP 
(elevado) divergiram significativamente quando comparados doentes cal-
cificados versus não calcificados (todos com p<0.05). Conclusões: Um 
aumento sustentado do FGF23 em doentes em DP sinaliza um processo 
endócrino ativo que visa uma ação fosfatúrica compensado a perda da 
FRR. Isso deve colocar -nos alerta no sentido de optimizar dieta e terapêutica 
nos nossos doentes. Na nossa população, no entanto, não foi associado 
a calcificação vascular.

 CO -SEX -12

PRIMEIRO TRANSPLANTE RENAL ABO -INCOMPATÍVEL REALIZADO 

EM PORTUGAL

Patrícia Barreto (1); Pedro Vieira (3); Manuela Almeida (2); Sofia Pedroso (2); La Salete 
Martins (2); Leonídio Dias (2); Marika Bini (4); António Castro Henriques (2); António 
Cabrita (2);

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

(2)  Centro Hospitalar do Porto, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;
(4)  Centro Hospitalar do Porto, Serviço de Hematologia Clínica, Porto, Portugal;

O transplante renal (TR) é a modalidade de tratamento da doença renal 
crónica (DRC) estadio 5 associada a melhores sobrevivência e qualidade 
de vida. Nas listas de espera para TR de dador cadáver os doentes do 
grupo sanguíneo O apresentam tempos de espera superiores aos dos 
doentes dos outros grupos sanguíneos. No nosso país muitos potenciais 
dadores vivos têm sido recusados devido à incompatibilidade ABO. O TR 
de dador vivo (DV) ABO incompatível (ABOi) é hoje prática comum em 
diversos países com resultados positivos mesmo em centros com pouco 
volume de TR ABOi. Os autores descrevem o primeiro TR ABOi realizado 
em Portugal. Doente do sexo feminino, de 49 anos, com DRC secundária 
a doença renal poliquística autossómica dominante, que iniciou diálise em 
Janeiro/2014, grupo sanguíneo O (positivo), história de 2 gravidezes de 

termo e nefrectomia direita em Março/2014 complicada com hemorragia 
digestiva alta com necessidade de 4 transfusões de glóbulos rubros. 
Admitida a 10/11/2014 para preparação para TR DV ABOi; DV irmã de 53 
anos, grupo sanguíneo B (positivo); 3 incompatibilidades (haploidênticas), 
PRA 0%, crossmatch por CDC negativo para linfócitos B (LB) e T (LT), 
crossmatch por citometria de fluxo positivo para LB e negativo para LT. 
Pesquisa de aloanticorpos anti -HLA classes I e II por Luminex negativa. 
Iniciou protocolo de dessensibilização com rituximab a 11/11/2014 (375 mg/
m2 toma única). Necessitou de realizar 7 sessões de plasmaferese (PF) 
pré -TR para atingir o nível alvo de isoaglutininas anti -B de 1/8. O protocolo 
de indução foi com basiliximab, tacrolimus, micofenolato de mofetil e 
metilprednisolona. Procedimento cirúrgico (20/11/2014) sem intercorrências. 
Apresentou diurese imediata. Realizou sessões de PF de acordo com títulos 
de isoaglutininas anti -B (na primeira semana pós -TR o objetivo foi títulos 
%u22641/8; na segunda semana pós -TR títulos %u22641/16). Na primeira 
semana pós -TR manteve sessões de PF diárias (6 sessões) e na segunda 
semana reduziu a frequência das sessões (2 sessões). A 28/11/2014 fez 
administração única de imunoglobulina humana inespecífica endovenosa 
(0,3mg/Kg). Evoluiu com creatinina sérica (SCr) em decrescendo (ao 5º dia 
pós -TR com função do enxerto normal). Dois meses após TR apresenta 
SCr 1,1mg/dl sem intercorrências. Este caso clínico ilustra o primeiro TR 
ABOi efetuado em Portugal, com excelente resultado. É um estímulo à 
divulgação desta estratégia terapêutica.

 CO -SEX -13

ESRD IN PORTUGAL BEFORE AND AFTER THE ECONOMIC ADJUSTMENT 

PROGRAMME: A PRELIMINARY ANALYSIS

Helena Oliveira Sá (1); Fernando Macário (2);

(1)  Presidente da Comissão nacional de acompanhamento de diálise, DGS, Lisboa, 
Portugal;

(2)  Presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação, SPT, Lisboa, Portugal;

Background and objectives: Portugal is now under post -programme surveil-
lance (PPS) until at least 75% of the financial assistance (Troika) has been 
repaid. This programme may last at least until 2026. One of the main criti-
cisms of the economic adjustment programme in Portugal has pointed out 
the lack of an analysis of the crisis impact on health.* After four years of 
austerity measures implemented by the Troika, we propose to conduct a 
brief analysis of treatment of ESRD, before and after the economic adjust-
ment programme. The purpose of this analysis was to reflect about the 
consequences of austerity policies on this specifc clinical area. Methods: 

Data were collected from the Portuguese Nephrology Society registry (2008-
-2013), Global Observatory on Donation and Transplantation of WHO (Data 
reports 2008 -2012) and from the United States Renal Data System, 2014 
USRDS annual data report. Results: According to data the impact of the 
crisis on kidney transplantation was greatly felt in 2012, just one year after 
implementation of austerity measures. Portugal used to be one of the most 
active countries in the world in number of transplanted organs per million 
population. However between 2009 and 2012, there was a decline in this 
activity, which meant that Portugal went from 4th place down to 16th place. 
Kidney transplantation followed this negative trend and, in 2012, the rate 
of new kidney transplants had its lowest decrease in recent years (40.6 
pmp). Although hemodialysis (HD) is still the most common form of dialysis 
(93.7% in 2013), there has been a slight improvement of peritoneal dialysis 
prevalence rate since 2009. However, the targets set by the health authori-
ties regarding home dialysis techniques are yet to be met. ESRD incidence 
rates have stabilized for the last 3 years (220 -230 pmp), with a slight 
systematic increase in prevalence which could be also explained by progres-
sively lower mortality rates. Conclusion: In 2012, health authorities acknowl-
edged the negative impact of the crisis on organ transplantation in Portugal 
and created a national committee, to study this decline and to propose 
corrective measures (Despacho 16351/2912, de 24 de Dezembro). The number 
of kidney transplanted patients increased slightly in 2013, but the measures 
proposed by the national work committee have not been implemented yet. 
As a country with one of the highest prevalence of ESRD (1749 pmp in 
2013), one of traditional main quality indicators in this area was a good 
ratio between kidney transplanted and dialysis patients. Given that ratio 
is threatened, and PPS would go on for a few years, we hope health sur-
veillance and corrective measures could be quickly implemented in the 
interest of renal patients and full respect of their rights.

*Portuguese Observatory on Health, Spring Report 2012.
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 CO -SEX -14

SAÍDA DE DIÁLISE PERITONEAL: MOTIVOS NUMA POPULAÇÃO 

PORTUGUESA

Sequeira Andrade (1); Francisco Ferrer (1); Alice Lanca (1); Grupo Multicêntrico De Diálise 
Peritoneal* (1);

(1)  Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
* ARodrigues, ACabrita, JC Fernandes, RCastro, CAraújo, CLima, PMaia, HSá, NFigueiredo, 
ERocha, AGaspar, CAbreu, AVLobos, SSilva, FTCosta, AVaz, MAmoedo, IBernardo, 
MBaptista, SBrum.

Introdução: Apesar dos enormes desenvolvimentos na Diálise Peritoneal 
(DP), esta técnica mantém -se minoritária no tratamento dos Doentes Renais 
em praticamente todo o mundo. Em Portugal os doentes nesta modalidade 
representavam, em 2013, apenas 6,3% dos doentes em Terapêutica Sub-
stitutiva de Função Renal (TSFR) apesar de um crescimento percentual, 
entre 2007 e 2013, muito superior ao da Hemodiálise (HD) (41,6% vs 
21,5%). A técnica merece um papel mais significativo no tratamento dos 
doentes renais? Poderemos alterar os fatores referidos como limitantes 
do seu sucesso? Objectivo: Analisar, num grupo de doentes portugueses 
adultos em DP, os motivos de abandono da técnica e os factores asso-
ciados. Métodos: Estudo observacional envolvendo doentes prevalentes 
em DP, em 2013. Enviado inquérito às unidades de DP para preenchimento 
de: demografia, etiologia DRC, comorbilidades, início TSFR e DP, modalidade 
TSFR prévia, motivo DP, modalidade DP, adequação, tipo e volume das 
soluções utilizadas, transporte peritoneal, peritonites, motivo de abandono. 
Constituídos 2 grupos: Grupo I: doentes que abandonaram DP em 2013 
(excluindo doentes transferidos para transplantação renal); Grupo II: doentes 
em DP a 31/12/2013. Resultados: Identificados 851 doentes, 17 unidades. 
Em 2013 iniciaram a modalidade 213 doentes e 216(25%) saíram. Causas 
de abandono: transferência para HD(55,2%), transplantação renal(30,3%), 
falecimento(14%); recuperação de função(0,5%). Motivos de transferência 
para HD: falência da técnica 33%), infecção relacionada com cateter(29%), 
non -compliance(9%), problemas mecânicos do cateter 9%). Causas de 
morte: cardiovasculares(56,7%), infecciosas(15,6%), malnutrição(15,6%). 
Os grupos não apresentavam diferenças relativamente a: género, idade, 
modalidade de DP (automatizada vs manual), tipo de transporte peritoneal. 
Os doentes do Grupo I apresentavam mais tempo em TSFR (5,04±5,73 vs 
3,88±5.1 anos; p=0,026), e em DP (2,73±2,14 vs 2.38±2.14 anos; p=0,05); 
maior frequência de HD prévia (38,1% vs 24,1%, p=0,008) e de anúria 
(28,2 vs 13,8% p=0,000); índices de adequação mais baixos (clearance 
creatinina 73,7±34,4 vs 87,3±44,2 L/semana, p=0,006; kT/V ur 2,3±0,61 vs 
2,1±0,69, p=0,004; ultrafiltração total: 1,6±1,3 vs 2±1,4 L/dia, p=0,043), 
apesar de maior frequência de uso de icodextrina (78,6 vs 64,4%, p= 
0,001), soluções com bicarbonato (88,1 vs 81%, p= 0,043) e maior volume 
de soluções (10±3,39 vs 8,9±3,09 L/dia, p=0,001); maior número de peri-
tonites; maior comorbilidade cardiovascular. A análise multivariada revelou 
determinantes para saída de DP: tempo em TSFR, anúria e comorbilidades 
cardiovasculares. Conclusões: A maioria dos doentes do Grupo I transitou 
para HD, principalmente por falência da membrana ou infeção. O “doente 
tipo” que abandonou a técnica estava há mais tempo em TSFR e em DP, 
tinha transitado da HD por problemas com o acesso vascular, era anúrico, 
tinha piores índices de adequação (apesar de tratado com maior volume 
de soluções, icodextrina e soluções com bicarbonato), tinha maior número 
de peritonites e de comorbilidades cardiovasculares.

 CO -SEX -15

AMILOIDOSE RENAL POR TRANSTIRRETINA: REDUÇÃO PERSISTENTE 

DA PROTEINÚRIA EM 2 ANOS DE TRATAMENTO COM TAFAMIDIS

Ana Rocha (1); Ana Silva (2); Márcio Cardoso (2); Idalina Beirão (1); Cristina Alves (2); 
Teresa Coelho (2); Luisa Lobato (1);

(1)  Centro Hospitalar do Porto, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Unidade Corino de Andrade, Neurociências, Porto, Portugal;

A amiloidose hereditária por transtirretina (TTR) é uma doença de trans-
missão autossómica dominante associada à deposição sistémica de vari-
antes amiloidogénicas da TTR. A mutação mais comum é a V30M. O 
fenótipo renal, embora não sendo o mais frequente, está associado a 
elevada morbimortalidade. Caracteriza -se por proteinúria e diminuição 
progressiva do débito de filtração glomerular (DFG). Em 2011, o tafamidis, 

um estabilizador da TTR, foi aprovado para tratamento de adultos com 
neuropatia em estádio precoce. O impacto do fármaco na nefropatia nunca 
foi estudado. Investigamos o efeito do tafamidis a longo prazo na albu-
minúria e DFG conduzindo um estudo de coorte, não randomizado e 
prospectivo. Selecionamos doentes com neuropatia estádio I, amiloidose 
por TTR confirmada histologicamente, relação albumina -creatinina urinária 
(RACU) >300 mg/g e DFG>60 mL/min. Critérios de exclusão: variantes não 
V30M, outras doenças renais ou transplante hepático ou renal. Todos os 
doentes receberam a dose diária de 20 mg. As avaliações foram realizadas 
no início do estudo e a cada 6 meses. As variáveis foram comparadas 
utilizando o Wilcoxon rank sum test. Foram incluídos 10 doentes, género 
feminino, com idade média de 48±10 anos e duração média da neuropatia 
de 5 anos. O DFG estimado pelas fórmulas CKD -EPI, MDRD e Cockcroft-
-Gault não diferiu no período de estudo. Os valores à data da inclusão e 
após 2 anos foram 105 e 95; 93 e 83; 84 e 82 mL/min/1.73 m2, respeti-
vamente. Verificou -se uma diminuição significativa dos valores de RACU 
durante os 2 anos de tratamento.

Figura 1

 

Os valores de albumina sérica passaram de um valor médio basal de 3.6 
para um valor de 4.1 g/dL no final do estudo (p<0.01). Na amiloidose por 
TTR, o tafamidis diminui sustentadamente a albuminúria com estabilidade 
da função renal. Este é o primeiro estudo a avaliar o seu efeito na amiloi-
dose renal por TTR, sugerindo um papel da estabilização cinética da 
proteína na prevenção e/ou diminuição dos depósitos renais.

 CO -SEX -16

DIÁLISE PERITONEAL ASSISTIDA NUMA UNIDADE PORTUGUESA DE 

DIÁLISE PERITONEAL: A EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS

Sara Querido (1); Patrícia Branco (2); Elisabete Costa (2); Sara Pereira (2); Augusta 
Gaspar (2); José Diogo Barata (2);

(1)  Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Nefrologia, H. Santa Cruz, Carnaxide, Portugal;

Introdução: A Diálise Peritoneal (DP) é uma modalidade terapêutica de 
substituição da função renal (TSFR) eficaz em doentes idosos e dependentes. 
A DP assistida (aDP) tem demonstrado inúmeras vantagens, contudo, é 
necessário ter em consideração as limitações físicas, sociais e cognitivas 
destes doentes, para os quais a assistência no tratamento é primordial. 
O objectivo do estudo foi avaliar os resultados do programa de aDP, 
considerando os outcomes da técnica numa Unidade Portuguesa de DP. 
Métodos: Estudo retrospectivo realizado numa Unidade Potuguesa de DP, 
baseado na avaliação de 200 doentes adultos incidentes, admitidos durante 
10 anos (2004 -2014) no programa de DP. Foram incluídos os doentes com 
limitações físicas ou défices cognitivos sob DP. Foi estudado um subgrupo 
de 17 doentes sob aDP e analisados os dados demográficos, clínicos, 
laboratoriais, complicações da técnica, hospitalizações e sobrevida da 
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técnica e do doente. Resultados: A média de idades foi de 58±20 anos; 
9 doentes eram do sexo masculino, 12 doentes eram hipertensos e 6 eram 
diabéticos; 14 doentes tinham apenas um cuidador, habitualmente um 
familiar próximo; 1 doente encontrava -se em DP devido a falência de AV; 
5 doentes optaram por DP como primeira modalidade de TSFR e em 5 
doentes a escolha de DP foi uma opção familiar; 5 doentes tinham limi-
tações físicas ou cognitivas ab initium (35,2 vs 65 anos); 7 doentes 
encontravam -se sob Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) e 10 doentes 
sob Diálise Peritoneal Contínua Ambulatória (DPCA). O score de Davies 
era > 2 em 52,9% dos doentes; o Índice de Karnofsky era <70 em 64,7% 
dos casos. Os doentes estavam sob DP à 36,98±31,43 meses, 4 dos quais 
tiveram um início agudo da técnica; o kt/V semanal foi 2,22±0,60 e a nPCR 
foi 0,88±0,30 g/Kg/dia; O Teste de Equlíbrio Peritoneal (PET) foi realizado 
em 14 doentes: 8 doentes eram médios -baixo transportadores e 6 doentes 
eram médios -alto. A função renal residual era de 3,02 ± 3,85 ml/min/1,73 
m2; 3 doentes eram anúricos; 50% dos doentes nunca tiveram peritonites; 
2 doentes apresentaram infecções do túnel enquanto que em 9 doentes 
objectivaram -se um ou mais episódios de infecção do OS. Seis doentes 
necessitaram de mais de 1 cateter de tenckhoff; 4 doentes faleceram sob 
DP, 3 doentes transitaram para hemodiálise (1 doente devido a falência 
de membrana de DP e 2 doentes por peritonite); 1 doente foi transplantado. 
Um doente de 85 anos foi internado em 11.2014 (ao 7º mês após início 
da técnica) por traumatismo crânio -encefálico com consequente hemorragia 
intra -craniana. A taxa global de peritonites foi inferior nos doentes sob 
aPD em comparação com os doentes independentes sob DP: 0,4 vs 0.59 
peritonites/doente/ano. O tempo médio de internamento foi superior nos 
doentes com helper em relação aos doentes autónomos: 0,67 vs 0,45 
internamentos/doente/ano (pns). A sobrevida da técnica em doentes com 
helper vs doentes sem helper foi 100%, 92,3%, 72,7%, 72,7% vs 89%, 
80%, 67%, 60%, no 1, 2, 3 e 4 anos, respectivamente (pns). A sobrevida 
ao 1, 2 e 3º ano foi de 75%; 2 doentes mantiveram -se sob aPD por mais 
de 7 anos. Conclusões: Os nossos resultados são idênticos aos dos estudos 
internacionais. Neste estudo observacional a aDP mostrou ser uma técnica 
eficaz como TSFR para os doentes que não apresentam outras opções 
terapêuticas. Devido à falta de apoio social, os helpers eram parentes 
próximos na maioria dos casos. Torna -se necessária a implementação de 
medidas apoio institucional a este grupo de doentes, não esquecendo 
que alguns são doentes jovens com deficits motores ou cognitivos mas 
com uma esperança de vida considerável.

 CO -SEX -17

A ROLE FOR GALECTIN -3 IN RENAL TRANSPLANTATION?

Ana Rita Martins (1); Patrícia Branco (1); Maria Teresa Adragão (1); André Weigert (1); 
Esther Civantos (2); Cristina Jorge (1); Rita Birne (1); Ana Salvadinha (1); Maria Regina 
Oliveira (1); Patrícia Matias (1); Margarida Bruges (1); Jesus Egido (2); Sebastian Más 
(2); Domingos Machado (1);

(1) Hospital Santa Cruz, Serviço de Nefrologia, Carnaxide, Portugal;
(2)  Fundación Jiménez Díaz, Vascular and Renal Research Laboratory, Madrid, Espanha;

Background: Galectin -3 (gal -3) is a profibrotic mediator with a broad range 
of actions such as promotion of neutrophil adhesion, induction of oxidative 
stress, mastocyte migration and degranulation, and production of pro-
-inflammatory cytokines. It has been proved to be linked to the development 
of renal fibrosis in animal models and inversely correlates with GFR in 
humans. Correlation gal -3 with graft function in kidney transplantation (kt) 
is unknown. Aim: The aim of this study was to evaluate the role of galectin -3 
in the kidney transplantation (kt). Material and methods: Data from clinical 
history, laboratorial data and blood samples were collected. For the quantita-
tive determination of human gal -3 concentration in plasma, a kit Elisa R&D 
Systems was used. Results: We studied 26 kt recipients (pts): 61.5% were 
female; 15.4% had diabetes; 23.1% with cardiovascular disease. The time 
after kt was on average, 4.8 years. The mean eGFR (MDRD) was 56.8 / -16.6 

mL/min. Maintenance immunosupression therapy included prednisolone 
(100%), mycophenolate of mofetil (96%) and tacrolimus (80.8%). Higher 
levels of gal -3 were not associated with either hypertension or acute rejec-
tion. In a multivariate analysis (linear regression) gal -3 plasma levels were 
closely related with eGFR (B= -0.063; CI 95%:  -0.125 to  -0.001; p=0.046) and 
time of kt (B= -0.001; CI 95%:  -0.002 to  -0; p=0.048), in a model adjusted 
to age. Conclusion: As plasma gal -3 levels were associated with both eGFR 
and KT vintage, our results suggest an association of gal -3 with worse 
allograft function. Larger studies with histomorphometric evaluation of kT 
tissue should be performed in order to confirm these preliminary results.

 CO -SEX -18

INDUÇÃO COM MMF: COMPARAÇÃO COM OS PROTOCOLOS ENVOLVENDO 

CICLOFOSFAMIDA

Brigite Aguiar (1); Tânia Santos (1); Fernando Macário (1); Mário Campos (1);
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço de Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: O tratamento da nefropatia lúpica (NL) tem evoluído ao longo 
das últimas décadas e muitos estudos têm sugerido que a terapêutica de 
indução com Micofenolato de mofetilo (MMF) pode ser mais vantajosa em 
relação à ciclofosfamida (CYC). Objectivos: Avaliar a eficácia da terapêutica 
de indução com MMF versus (vs) CYC. Material e Métodos: Estudo retro-
spectivo de 80 doentes com diagnóstico histologicamente comprovado de 
NL que foram submetidos a terapêutica de indução com MMF ou CYC. 
Recolhidos dados demográficos, clínica à apresentação da doença renal, 
classe histológica, remissão completa à data da última avaliação, exacer-
bações da doença, evolução para doença renal crónica e/ou necessidade 
de terapêutica substitutiva da função renal. Resultados: A idade média à 
data do diagnóstico da NL foi de 31.01 ± 13.60 anos, sendo a maioria 
(86.1%) do sexo feminino. A NL foi diagnosticada 28.99 ± 50.07 meses 
após a doença sistémica. Os principais motivos para a realização de biópsia 
renal foram síndrome nefrótico (31.6%), hematoproteinúria (29.1%), lesão 
renal aguda (20.3%) e proteinúria subnefrótica (19.0%). A creatinina sérica 
média à data da biopsia renal (BR) era de 1,28 ± 1.02 mg/dl, a proteinúria 
das 24h era 3.63 ± 3.96 mg/dl e 44.30% dos doentes apresentavam dis-
lipidémia. A NL classe IV foi verificada em 82.3% (65 doentes), a classe 
III em 11.4% (9 doentes), a classe V em 5.1% (4 doentes) e a classe VI 
em 1.3% (1 doente). Sessenta e oito doentes (86.1%) realizaram terapêutica 
de indução com CYC e onze doentes (13.9%) realizaram terapêutica de 
indução com MMF. No grupo de 68 doentes, a indução com CYC foi efec-
tuada em 83.8% dos casos com NL classe IV, 8.8% de classe III (6 doentes), 
5.9% de classe V (4 doentes) e 1.5% de classe VI (1 doente). Estes doentes 
apresentavam taxa de filtração glomerular (TFG) %u226560 e < 90 ml/
min/1.73m2 na maioria dos casos (32.4%) e com 12 doentes (17.6%) com 
TFG %u226515 e < 30 ml/min/1.73m2. No grupo de indução com MMF (11 
doentes), a indução foi efectuada em 72.7% dos casos com NL classe IV 
(8 doentes) e em 27.3% dos casos com NL classe III (3 doentes). A maioria 
dos doentes apresentava TFG %u2265 90 ml/min/1.73m2. Não houve dife-
rença estatística entre as várias classes histológicas relativamente à escolha 
do esquema. Também não foram encontradas diferenças entre as terapêu-
ticas aplicadas em relação à forma de apresentação da doença renal. Dos 
11 doentes submetidos a terapêutica de indução com MMF, 81.81% atingiram 
remissão clínica completa (RC) ao fim de 8.33 ± 9.23 meses. Os doentes 
submetidos a CYC também apresentaram uma taxa de RC de 83.82% ao 
fim de 17.29 ± 30.94 meses, no entanto, não houve diferença estatistica-
mente significativa em relação ao tempo de alcance da RC. Também não 
observamos diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito 
aos efeitos secundários e/ou infecções, no entanto o grupo tratado com 
CYC apresentou mais complicações. A longo prazo os doentes que entraram 
em TSFR foram tratados inicialmente com CYC. Conclusões: Este estudo 
permitiu -nos concluir que o MMF foi tão eficaz como a CYF no tratamento 
de indução dos doentes com NL, permitindo um tratamento com menos 
riscos a longo prazo.
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 PO -QU -01

MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS INIBIDORES DA CALCINEURINA 

– UMA OPÇÃO VÁLIDA NOS DIAS DE HOJE

Rute Carmo (1); Ana Cerqueira (1); Sofia Marques (1); Inês Ferreira (1); Isabel Tavares (1); 
Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1);

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

Introdução: As características do par dador -receptor condicionam a estra-
tégia imunossupressora. O nosso objectivo é avaliar o impacto de diferentes 
esquemas de imunossupressão nas taxas de rejeição aguda (RA), função 
do enxerto e desenvolvimento de diabetes pós -transplante (NODAT). Méto-

dos: Estudo observacional retrospectivo de 196 receptores de transplante 
renal consecutivos, realizados entre 1/1/10 e 31/12/12, no nosso centro. 
Setenta receberam indução com basiliximab e manutenção com minimização 
de CNI (tacrolimus 3 -7ng/mL; ciclosporina 50 -100ng/mL) -grupo (1); 82 e 10 
doentes receberam protocolo standard (CNI dose standard, MMF, PDN) 
com e sem indução com basiliximab -grupos (2) e (3); 34 receberam indução 
com timoglobulina (TMG) e manutenção com CNI em dose standard, MMF 
e PDN -grupo (4). Resultados: Tempo de seguimento médio de 40,15±12,13 
meses; 64,8% eram do sexo masculino e idade média à data de transplante 
51,8 ± 11,45. A causa de doença renal crónica (DRC) foi indeterminada em 
37,8%. Não se verificou diferenças entre os grupos quanto à idade, etiologia 
DRC, tempo em diálise, PRA e mismatches. O grupo (4) foi o único em 
que predominou o sexo feminino.O grupo (1) apresentou maior % de 
dadores de critérios alargados (DCA)(44,6%, p=0,002), mas % de função 
tardia semelhante aos outros (p=0,21). A creatininemia à data da alta foi 
tendencialmente inferior nos grupos (1,4). Noventa por cento das RA ocor-
reram nos primeiros 3 meses, tendo sido de 18,6%, 19,5%, 20%, 38,2% 
nos grupos (1,2,3,4) (p=0,11). A rejeição celular foi a mais frequente, 56,3% 
dos casos no grupo (2) e todos os casos no grupo (3). No grupo (4) a 
maioria das rejeições foram humorais (RH) (46,2%) e no grupo (1) borderline 
(53,8%). A taxa de filtração glomerular (TFGe) aos 12 meses e no final do 
seguimento foi semelhante em todos os grupos (61 -67,9 mL/min/1,73m2 
(p=0.65) e 64,3 -72,8 mL/min/1,73 m2 (p=0,86)). Não se verificaram dife-
renças estatisticamente significativas na % NODAT entre os grupos e entre 
TAC e CsA. Foram diagnosticadas 16 neoplasias, sem diferenças entre os 
grupos (p=0,815) ou no subgrupo com rejeição (p=0,131), sendo as mais 
comuns as da pele (n=6). Em 17 casos verificou -se perda do enxerto (10 
por morte com aloenxerto funcionante; 3 por RA; 2 por disfunção crónica; 
1 por nefropatia de BKV; 1 por enfarte), sendo 9 dos casos no grupo (1) 
(7 por morte com aloenxerto funcionante, 1 por nefropatia BKV, 1 por RA). 
Discussão: A diferença estatisticamente significativa na % de DCA observada 
no grupo (1) poderá ter contribuído para a ausência de diferenças na % 
rejeição e TFGe deste grupo relativamente aos outros. A maior % de RH 
no grupo (4) foi expectável dada a maior % de doentes hiperimunizados. 
NODAT foi elevado em todos os grupos, sem diferenças entre os grupos 
tratados com CsA ou TAC, ressalvando -se o papel da corticoterapia. Em 
consonância com a literatura, a causa mais frequente de perda do aloenxerto 
foi morte. Estes resultados chamam a atenção para o papel potencial do 
protocolo de minimização de CNI no caso de dadores com critérios alar-
gados, uma realidade cada vez mais frequente na transplantação renal.

 PO -QU -02

ECOCARDIOGRAFIA E RISCO CARDIOVASCULAR: QUE RELAÇÃO 

NO PÓS -TRANSPLANTE RENAL?

Miguel Gonçalves (1); Micaela Neto (2); Pedro Vieira (1); Luís Resende (1); Susana 
Gomes (2); José Durães (1); Nuno Rosa (1); José Alves Teixeira (1); Gil Silva (1);

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;
(2) Hospital Central do Funchal, Serviço de Cardiologia, Funchal, Portugal;

Introdução: A doença cardiovascular é a principal causa de morbi-
-mortalidade no pós -transplante renal (pós -TxR). Alterações ecocardiográ-
ficas descritas na doença renal crónica têm sido associadas ao aumento 
do risco de eventos cardíacos e mortalidade. Objectivo: Caracterizar os 
factores de risco cardiovascular numa população de doentes transplantados 
renais seguidos na consulta de pós -transplantação renal. Determinar a 
probabilidade de evento cardíaco major (“major adverse cardiac events” 
– MACE) e morte a 7 anos. Caracterizar a morfologia cardíaca, função 
ventricular e alterações ecocardiográficas preditoras de MACE e morte a 7 

anos. Material e métodos: Entre Novembro/2014 e Janeiro/2015, foi efectuada 
uma análise retrospectiva dos registos clínicos de 107 doentes seleccionados 
da consulta de pós -TxR com tempo de transplante >12 meses, enxerto 
funcionante e função renal estável, com ecocardiograma realizado há <12 
meses. Determinação da probabilidade de MACE a 7 anos e de morte a 
7 anos, utilizando uma calculadora de risco cardiovascular desenhada para 
transplantados renais por Soveri I. et al.. Avaliação ecocardiográfica da 
função sistólica e diastólica, morfologia do ventrículo esquerdo e da aurícula 
esquerda (AE), pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP), calcificações 
valvulares e regurgitação mitral. Resultados: Foram estudados 107 doentes 
(57.9% do sexo masculino; idade média 50.4±13.9 anos; tempo em diálise 
49.0±40.8meses; tempo de transplante 115±71.8meses; TFGe 54.2±16.1mL/
min/1.73m2). Na população em estudo 21.5% diabéticos, 86% hipertensos, 
57% com dislipidemia, 5.6% com eventos cardiovasculares passados, 25.2% 
com história passada ou presente de tabagismo, índice de massa corporal 
26.4±4.0 Kg/m2. Na população estudada a probabilidade de MACE a 7 
anos foi <10% em 69.2% dos doentes, 10 -20% em 15.0% dos doentes e 
>20% em 15.9% dos doentes. A predição do risco de morte a 7 anos foi 
<10% em 43.9% dos doentes, 10 -20% em 29% dos doentes e >20% em 
27.1% dos doentes. Na avaliação ecocardiografica 55.1% dos doentes 
apresentavam hipertrofia ventricular esquerda (HVE), 39.3% disfunção 
diastólica, 53.3% dilatação da AE, 29.0% PSAP elevado, 22.4% calcificações 
valvulares e 3.7% regurgitação mitral moderada a grave. A fracção de 
ejecção estava preservada em 99% dos doentes, com média 68.4±6.9%. 
A análise estatística univariada mostrou um maior risco de MACE a 7 anos 
nos doente com HVE [6.9% vs 14.5% (p<0.001)], com disfunção diastólica 
[9.2% vs 14.0% (p=0.028)], dilatação da AE [7.4% vs 14.3% (p=0.001)], 
presença de calcificações valvulares [9.2% vs 17.9% (p<0.001)], elevação 
da PSAP [8.3% vs 18% (p<0.001)] e regurgitação mitral [10.5% vs 28.0% 
(p=0.001)]. Relativamente ao risco de morte a 7 anos, os doentes com 
HVE [9.8% vs 20.2% (p<0.001)], com disfunção diastólica [12.5% vs 20.2% 
(p=0.005)], dilatação da AE [10.4% vs 20.1% (p<0.001)], presença de cal-
cificações valvulares [12.9% vs 24.6% (p<0.001)], elevação da PSAP [11.7% 
vs 24.9% (p<0.001)] e regurgitação mitral [14.8% vs 33.9% (p=0.007)], 
apresentaram maior risco. A análise multivariada identificou associação 
independente de MACE a 7 anos >10% com a presença de calcificações 
valvulares [OR 3.499 (1.115 -10.982, P=0.032)] e com PSAP elevado [OR 
7.954 (2.412 -26.238, p=0.001)]. Identificou ainda associação independente 
de morte a 7 anos >10% com a disfunção diastólica [OR 3.909 (1.261 -12.115, 
p=0.018)] e PSAP elevada [OR 4.319 (1.201 -15.535, p=0.025)]. Conclusão: 
Neste trabalho verificou -se uma elevada prevalência de factores de risco 
cardiovascular e de anormalidades ecocardiográficas na população de 
transplantados renais, que permitem a identificação de doentes em maior 
risco de MACE e morte a 7 anos. A presença de calcificações valvulares e 
PSAP elevado são preditores significativos para MACE a 7 anos >10%, 
enquanto a disfunção diastólica e PSAP elevado são preditores significativos 
de morte a 7 anos >10%.

 PO -QU -03

TRANSPLANTE RENAL DE DADOR VIVO: ANÁLISE RETROSPECTIVA 

DOS DADORES

Mário Góis (1); Marina Vieira (1); João Sousa (1); Aníbal Ferreira (1); Francisco Remédio (1); 
Fernando Nolasco (1);

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

O transplante renal de dador vivo tem vindo a aumentar a sua importância 
nos últimos anos, apresentando melhores resultados clínicos do que o 
transplante renal de dador cadáver. Exige, contudo, uma avaliação criteriosa 
dos potenciais dadores, assim como um seguimento nefrológico a longo 
prazo dos mesmos. Foram analisados retrospectivamente os primeiros 38 
dadores, com tempo médio de seguimento de 45±11 meses. Os dadores 
do sexo feminino correspondiam a 73,6% (n=28). A maioria dos dadores 
apresentava algum grau de parentesco com o receptor (60,5% vs 39,5%), 
sendo a maioria destes o progenitor (n=14). Dos dadores que não 
registavam consanguinidade com o receptor (n=15), apenas um não era 
o cônjuge. O rim doado foi maioritariamente o esquerdo (n=35). A creat-
ininemia (Pcr) pré -doação era de 0,77±0,1mg/dl e a taxa de filtração glo-
merular estimada (TFGe) pela fórmula CKD -EPI era de 99,3±19,4 ml/
min/1,73m2. A pressão arterial sistólica (PAs) era de 128±16mmHg e a 
pressão arterial diastólica (PAd) era de 74±11mmHg. Ao longo do seguimento 
não se verificou uma alteração significativa nos valores da PAs (127±21mmHg, 
p=NS) e da PAd (72±11mmHg, p=NS), mas aumentou o número de dadores 
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medicados com hipotensores (9 vs 18, p<0,01). Assistiu -se a um agravamento 
da Pcr após a doação (1,0±0,23mg/dl, p<0,001) e a uma queda da TFGe 
(75,3±19,1ml/min/1,73m2, p<0,001). A proteinuria também agravou de forma 
estatisticamente significativa (136±97mg/dl vs 217±192mg/dl, p<0,05), 
salientando -se a existência de 2 dadores com proteinuria >0,5g/24h. Três 
dadores desenvolveram hematuria microscópica (0 vs 3, p=NS), destacando-
-se também a existência de algumas intercorrências clínicas após a doação: 
litíase renal (n=2), dor na cicatriz (n=1), diplopia (n=1) e eosinofilia (n=1). 
Analisando dois grupos – grupo 1 (G1: dadores com <50 anos; n=23) e 
grupo 2 (G2: dadores com >=50 anos; n=15) – verifica -se uma diferença 
significativa entre ambos os grupos nos valores de PAs pré -doação 
(G1:122±14mmHg vs G2:138±16mmHg, p<0,05) e pós -doação (G1:118±14mmHg 
vs G2:139±24mmHg, p<0,05), mas sem diferença ao nível da proteinuria. 
Existia também diferença na Pcr pré -doação (G1:0,73±0,14mg/dl vs 
G2:0,85±0,13mg/dl, p<0,05), mas não na Pcr pós doação (G1:1,04±0,16mg/
dl vs G2:0,97±0,27mg/dl, p=NS). Regista -se, contudo, diferença na TFGe 
entre ambos os grupos, mas com maior significado estatístico na pré -doação 
(G1:109,7±14,8ml/min/1,73m2 vs G2:83,4±14,2ml/min/1,72m2, p<0,001) do 
que na pós -doação (G1:82,4±19,9ml/min/1,73m2 vs G2:64,7±11,8ml/
min/1,72m2, p<0,05). Na nossa experiência, a maioria dos dadores é do 
sexo feminino e tem algum grau de parentesco com o receptor. Verificámos 
um agravamento da Pcr e da TFGe, assim como da proteinuria. Embora 
os valores tensionais não se tenham alterado significativamente, aumen-
taram o números de dadores sob hipotensores. Não existe diferença entre 
a Pcr pós -doação entre os dadores de >=50 anos e os dadores com <50 
anos, embora exista na TFGe. Estes resultados demonstram a necessidade 
de acompanhamento clínico criterioso dos dadores vivos.

 PO -QU -04

FOLLOW -UP DA CONVERSÃO PARA INIBIDOR MTOR EM TRANSPLANTADOS 

RENAIS COM NEOPLASIAS PÓS TRANSPLANTE: CASUÍSTICA DA CONSULTA

Brigite Aguiar (1); Catarina Romãozinho (1); Lídia Santos (1); Fernando Macário (1); Rui 
Alves (1); Mário Campos (1); Alfredo Mota (1);

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

Introdução: O follow -up das neoplasias desenvolvidas no período pós-
-transplante renal deve incluir não só o controle da neoplasia mas 
também a preservação da função renal. A conversão para inibidores 
mTOR tem potencialmente ambos os efeitos. Objectivos: Determinar o 
número de doentes transplantados renais que desenvolveram neoplasias 
no período pós transplante renal e que foram posteriormente convertidos 
para inibidores mTOR, avaliando a eficácia e segurança da conversão e 
o seu impacto na função do enxerto. Métodos: Foi realizado um estudo 
observacional, retrospectivo que incluiu 72 doentes seguidos em consulta 
pós -transplante renal no CHUC -HUC, e que foram submetidos a conversão 
para Inibidor mTOR após o diagnóstico de neoplasia. Avaliou -se o 
impacto da conversão para imTOR em relação à função do enxerto renal, 
evolução da proteinúria, desenvolvimento de dislipidémia, causas de 
perda do enxerto. Variáveis demográficas e clínicas foram colhidas a 
partir dos processos clínicos. Resultados: Num total de 72 doentes, 
79.2% eram do sexo masculino, com idade média de 49 anos à data 
do transplante. O tempo médio desde o transplante renal até à conversão 
foi de 94.1 ± 71.9 meses e desde o diagnóstico da neoplasia até à 
conversão foi de 10.3 ± 22.8 meses. Em 16,7% dos casos receberam 
terapêutica de indução com timoglobulina. As neoplasias que motivaram 
a conversão foram as seguintes: renal (n = 15), gastrintestinal (n = 14), 
pele (n = 12), próstata (n = 12), ginecológicas (n = 4), PTLD (n = 4), 
sarcoma de Kaposi (n = 4), vesical (n = 3), tiróide (n = 3) e laringe (n 
= 1). Cinquenta doentes foram convertidos para everolimus e 22 doentes 
para sirolimus. Foram submetidos a cirurgia 52 doentes (72.2%). A taxa 
de filtração glomerular (TFG) inicial (1 ano), foi de 60,4 ± 21,7 ml/
min/1.73m2 versus 58,0 ± 29,1 ml/min/1.73m2 no último controlo (p=não 
significativo [ns]). Creatinina sérica inicial (1 ano): 1.56 ± 1.03 mg/dl 
versus 1.33 ± 0.9 mg/dl no último controlo (p=ns). Foi observado um 
aumento da proteinúria e da dislipidémia, no entanto, sem diferença 
estatisticamente significativa. Durante um período de follow -up médio 
de 123.9 ± 75.3 meses, a perda de enxerto ocorreu em 19 casos (26.4%). 
A principal causa de perda do enxerto foi a morte, que ocorreu em 14 
doentes (73.7%), sendo que na maioria dos casos (n=10) esteve directa-
mente relacionada com a evolução da neoplasia; em 2 casos de causa 
cardiovascular e em 2 casos de causa desconhecida. A perda de enxerto 

por rejeição crónica ocorreu em 5 doentes (26.3%), mas que já apre-
sentavam disfunção do enxerto à data da conversão. A sobrevivência 
do doente e do enxerto renal desde a data da conversão foi de 81.7 % 
e 93% respectivamente. Conclusão: Os resultados observados nesta 
série sugerem que a conversão para imTOR após o diagnóstico de 
neoplasia é uma alternativa terapêutica segura, uma vez que permite 
preservar a função do enxerto. A maioria das mortes que ocorreram 
após a conversão estiveram directamente relacionadas com a evolução 
da neoplasia e não com eventos cardiovasculares.

 PO -QU -05

GRAVIDEZ EM DOENTES TRANSPLANTADAS RENAIS: EFEITOS SOBRE A 

MÃE E O RECÉM -NASCIDO: 29 ANOS DE EXPERIÊNCIA NUM ÚNICO CENTRO

Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Patrícia Matias (2); Rita Birne (2); Cristina Jorge 
(2); André Weigert (2); Teresa Adragão (2); Margarida Bruges (2); Domingos Machado (2);

(1)  Centro Hospitalar de Setúbal, Nefrologia, Setúbal, Portugal;
(2) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Introducão: A doença renal crónica (DRC) na mulher provoca diminuição 
da fertilidade. Com a transplantação renal esta alcança a fertilidade em 
poucos meses, sendo um dos seus principais benefícios. Objectivo: Anal-
isar a viabilidade da gravidez no transplante renal e o seu impacto sobre 
a função renal, assim como as complicações na mulher e no recém -nascido. 
Material e métodos: Estudo retrospectivo das gravidezes ocorridas em 
transplantadas renais entre 1985 e 2014 numa Unidade de Transplantação 
Renal. Foram avaliados dados demográficos, tipo e níveis de imunos-
supressão, taxa filtração glomerular estimada (TFGe) com base na fórmula 
CKD EPI, proteinúria e pressão arterial (PA). Foram ainda avaliadas com-
plicações materno -fetais durante a gravidez e no recém -nascido. Os dados 
recolhidos foram obtidos por consulta dos processos clínicos e foram 
referentes ao período pré concepção, trimestralmente durante a gravidez 
e follow -up aos 3 e 12 meses pós gravidez. A avaliação estatística dos 
resultados foi efectuada utilizando o teste T emparelhado. Resultados: 
Foram incluídas 18 gravidezes (1 gravidez gemelar) em 13 transplantadas 
renais. A média de idades foi de 31,1 ± 4,1 anos e o tempo médio de 
gestação de 35,6 semanas (29 -38). O esquema de imunossupressão foi 
variável mas todos os doentes estiveram sob 1 inibidor da calcineurina 
(ICN); 16 sob 1 anti -proliferativo e 15 sob prednisolona. Ocorreram 12 
gravidezes (11 com sob ciclosporina); 5 (24%) interrupções involuntárias 
da gravidez (IIG), todas no 1º trimestre (3 sob ciclosporina, azatioprina 
e prednisolona e 2 sob tacrolimus, micofelonato de mofetil e prednis-
olona); 1 interrupção voluntária da gravidez (IVG). Apenas 1 gravidez se 
complicou por diabetes gestacional. Ocorreram 2 nados -mortos (gravidez 
gemelar) resultando assim numa totalidade de 11 recém -nascidos com 
um peso médio de 2,6 kg (0,87 -3,5). Todos nasceram saudáveis, 9 dos 
quais com 37 ou mais semanas. Os valores médios relativos à TFGe, 
proteinúria, PA e níveis de ciclosporina encontram -se descritos na tabela 
1. Relativamente à TFGe, observou -se uma diminuição significativa entre 
os valores basais e follow -up aos 3 meses pós parto [p <0,05]. Um ano 
pós parto não se verificou melhoria significativa da TFGe relativamente 
a este período [p>0,05]. No período pré concepção apenas 3 doentes 
apresentavam proteinúria, todos com valores inferiores a 300mg/24h. 
Durante a gravidez verificou -se agravamento ou desenvolvimento de 
proteinúria superior a 300mg/24h em 8 casos (67%) com valor máximo 
no 3º trimestre [p <0,05]. Um ano após o parto, 8 doentes apresentavam 
proteinúria, não se verificando melhoria significativa relativamente ao 3º 
trimestre de gravidez [p>0,05] (8 doentes – 3 sob inibidor mTOR e 5 sob 
ICN). Durante a gravidez assistiu -se a um aumento significativo da PA, 
máximo no 3º trimestre [p<0,05]. Nos doentes sob ciclosporina verificou -se 
diminuição dos níveis séricos deste ICN ao longo da gravidez, com valor 
mínimo no 3º trimestre [p<0,05], com necessidade de ajuste de dose em 
4 casos. Não se detectou nenhuma rejeição assim como falência do 
enxerto durante a gravidez ou no follow -up pós parto. Conclusão: Embora 
a amostra seja limitada, o número de IIGs foi superior ao da população 
geral (24% versus 8 a 20%) podendo sugerir a interferência dos agentes 
imunossupressores. O agravamento da TFGe, proteinúria e PA parece 
sugerir o aumento do risco de disfunção do enxerto. A diminuição dos 
níveis séricos de ciclosporina ao longo da gravidez implica uma vigilância 
mais apertada deste parâmetro neste período. Muitas incertezas persistem 
quando estamos perante uma gravidez numa mulher transplantada, sendo 
imperativo a necessidade da realização um estudo multicêntrico com 
maior número de doentes.
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BIÓPSIA DE ENXERTO RENAL PROTOCOLADA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

David Navarro (1); Ariana Azevedo (1); Ana Carina Ferreira (1); Fernando Caeiro (1); 
Francisco Remédio (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

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

Introdução:Mesmo no actual estado da arte, a rejeição aguda do enxerto 
renal mantém -se um risco após a transplantação. A rejeição sub -clínica é 
uma entidade reconhecida há mais de 30 anos, associada ao desenvolvimento 
de fibrose intersticial e atrofia tubular. O tratamento precoce destas alterações 
permite um melhor outcome dos enxertos. Contudo, os actuais marcadores 
séricos e urinários são relativamente ineficazes na detecção de alterações 
precoces no enxerto, apenas passíveis de caracterizar através da biópsia do 
mesmo. A biópsia de enxerto protocolada (BxP) surgiu com o intuito de 
detectar essas alterações de forma a melhorar o outcome a médio e longo 
prazo. Objectivo:Comparar o outcome renal dos doentes submetidos a BxP 
com doentes que não realizam BxP. Métodos:Estudámos uma população 
submetida a transplante renal (TR) de novo, entre 2007 e 2010, com imunos-
supressão de manutenção baseada inicialmente em esquema de tacrolimus 
MMF PDN, que tenham tido alta hospitalar após transplante com BxP (GrupoA) 
versus sem BxP (GrupoB, de controlo). Foram excluídos doentes hiperimu-
nizados, submetidos a transplantação dupla, falecidos ou com perda de 
enxerto antes da alta hospitalar e doentes que tivessem efectuado biópsia 
de enxerto por motivos clínicos. Análise descritiva retrospectiva, através da 
consulta do processo clínico. Análise estatística com STATA. Resultados:Durante 
um follow -up mediano de 63.3 meses (3.7 -94.7) estudámos 52 doentes, 32 
género masculino (61.5%), idade média de 53±12 anos, 10 diabéticos (19.3%), 
com tempo mediano em HD prévio de 66 meses (4.3 -283.6), PRA mediano 
de 0%. Dador género feminino em 27 TR (51.9%), idade média de 47±17 
anos, mismatch médio de 3.8±1.5 e isquémia fria média de 47±17 horas. Ao 
longo do follow -up, 17 doentes (32.7%) desenvolveram NODAT, 36 doentes 
com HTA (69.2%), 7 com DAP (13.7%), 35 com dislipidemia (67.3%) e 9 com 
hiperuricemia (9.6%); 17 doentes (33.3%) medicados com iECA/ARA, 29 (57%) 
com estatina e 15% com alopurinol. No final do follow -up, 5 doentes (9.8%) 
faleceram e 2 (3.9%) perderam o enxerto renal. A creatinina sérica (Scr) final 
foi de 1.41±0.4 mg/dl. Dos 32 doentes (61.5%) que realizaram BxP, em 4 
(11.8%) encontraram -se alterações imunológicas (2 rejeições celulares e 2 
rejeições borderline), todas tratadas. Não foi alterada a ISS de manutenção 
em nenhum doente. Registaram -se 2 (3.9%) hematomas após BxP. Sem 
diferenças entre os dois grupos relativamente à idade, tempo de HD, PRA, 
presença de DM/NODAT ou outras comorbilidades, tempo de isquémia fria 
ou características do dador. 80% das mulheres fizeram BxP versus 50% dos 
homens. O grupo A tinha maior número de mismatches que o grupo B (4.1 
vs 3.2, p=0.03). Sem diferenças nos episódios de rejeição após o 1º mês e/
ou tardia. Ao longo do follow -up, tendencialmente mais doentes do grupo 
A efectuaram mudanças da ISS de base (31% vs 21%, p=0.3). Em termos de 
outcome, a análise univariada revelou que os doentes do grupo A apresen-
taram Scr à data da alta mais baixa que o grupo B (1.3 vs 1.6, p=0.009), 
sem diferença no final do follow -up (1.3 vs 1.4, p=0.3). Foram preditores 
independentes para disfunção renal a longo prazo: idade do dador (r=0.25, 
p=0.07), episódios de rejeição tardia (r=0.45, p<0.001), hiperuricémia (r=0.32, 
p=0.02) e uso de alopurinol (r=0.2, p=0.08). Nem o tempo em HD (r=0.9, 
p=0.18), nem a realização de BxP (r=0.13, p=0.3) se relacionaram com 
disfunção renal. Usando um modelo de regressão múltipla, revelaram ser 
factores independentes para disfunção renal: idade do dador (p=0.04), tempo 

de HD prévio (p=0.05) e episódio de rejeição tardia (p=0.01). O uso de BxP 
não foi preditor independente para melhor outcome (p=0.78). Conclusão:As 
BxP são um procedimento bem tolerado, que permitem documentar e actuar 
sobre a rejeição subclínica. Contudo, não se registaram alterações no esquema 
de imunosupressão de base e a BxP não foi preditor de melhor outcome.

 PO -QU -07

CONSULTA DE PÓS -TRANSPLANTAÇÃO RENAL – EXPERIÊNCIA 

DE UM CENTRO ULTRA -PERIFÉRICO

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

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;

O Transplante renal é o tratamento de eleição para o estadio terminal da 
doença renal crónica (DRC), permitindo uma melhoria da qualidade de vida 
e sobrevida dos doentes. O seguimento dos doentes em consulta de pós-
-transplantação é fundamental para o sucesso do transplante renal, permitindo 
a avaliação da função renal, gestão das complicações associadas ao declínio 
progressivo da função do enxerto renal, controlo da imunossupressão, trata-
mento de infecções, diagnóstico precoce de neoplasias e abordagem da doença 
cardiovascular. O seguimento de doentes transplantados renais, em estreita 
colaboração com as Unidades de Transplantação, é realizado na Região 
Autónoma da Madeira (RAM) desde 1985, tendo a consulta de pós -transplantação 
renal nos moldes actuais sido criada em 2000. Até à data, foram seguidos 
na consulta um total de 178 doentes transplantados, tendo -se registado 40 
falências do enxerto renal (19 por disfunção crónica do enxerto, 14 por morte 
com enxerto funcionante, 4 por rejeição aguda e 3 por outras causas). As 
principais etiologias da DRC nos doentes transplantados foram as doenças 
glomerulares (22%), nefropatia diabética (14%) e malformações urológicas 
(10%). Em 31% não foi possível estabelecer a etiologia da DRC. As principais 
Unidades de Transplantação dos doentes seguidos foram o Hospital de Santa 
Maria (43%), Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (34%) e o Hospital de 
Santa Cruz (12%). Actualmente estão em seguimento regular na nossa consulta 
de pós -transplantação renal 135 doentes (112 transplantes com enxerto renal 
de dador cadáver, com 5 doentes submetidos a 2ª transplante renal; 14 
transplantes de dador vivo; 8 transplantes reno -pancreáticos; 1 transplante 
renal de dador vivo com pâncreas de cadáver), tendo 3 doentes sido trans-
feridos para outras Unidades de Transplantação. Regista -se um predomínio 
do sexo masculino (60.7%), idade média 49±13,2anos (máx. 78 anos; min. 
20 anos), tempo de transplante médio 106.4±72.3 meses (máx. 370.6meses; 
min. 2.1 meses). A sobrevida global dos enxertos renais na RAM é de 97.1% 
aos 12meses, 93.6% aos 24meses, 88.6% aos 60 meses, 81% aos 120 meses 
e 63.6% aos 240 meses. Em 2014 foram realizadas 1291 consultas de pós-
-transplantação renal. Registaram -se 36 internamentos correspondendo a 25 
doentes, com um tempo médio de internamento de 10.7±7.9dias, sendo as 
causas infecciosas o motivo de internamento mais frequente (80.5%). Ocor-
reram 2 episódios de rejeição comprovada histologicamente. Perderam -se 2 
doentes por morte com enxerto funcionante. O seguimento integral dos doentes 
transplantados na RAM permite uma descentralização e redução do número 
de consultas de seguimento nas Unidades de Transplantação, assegurando 
ao mesmo tempo uma proximidade na prestação de cuidados e taxas de 
sobrevida renal sobreponíveis ao resto do país. Para além disso, permite 
também uma redução dos custos económicos associados a deslocações às 
Unidades de Transplantação e absentismo laboral, com consequente melhoria 
na qualidade de vida dos doentes e das suas famílias.

Tabela 1

Basal (média ± 
DP)

1º Trimestre (média ± 
DP)

2º Trimestre (média 
± DP)

3º Trimestre (média 
± DP)

3 meses pós parto 
(média ± DP)

12 meses pós parto 
(média ± DP)

TFGe (mL/min/1,73m2) 81,9 ± 24,4 86,3 ± 23,9 88,2 ± 26,1 76,2 ± 26,2 69,3 ± 24,5 a) 74,0 ± 24,5 b)

Proteinúria (24h ou racio prot/cr) 235 ± 38,6 264 ± 199 353 ± 159 682 ± 420 c) 584 ± 563 475 ± 332 d)

PA sistólica média (mmHg) 123 ± 9 122 ± 10 124 ± 19 136 ± 9 e) 134 ± 12 125 ± 14

PA diastólica média (mmHg) 80 ± 9 80 ± 11 79 ± 10 91 ± 11 f) 88 ± 9 79 ± 15

Ciclosporinémia (ng/dL) 113,9 ± 40,9 88,7 ± 38,7 74,3 ± 34,5 68,6 ± 32,2 g) NA NA

NA: Não aplicável

a) p<0,05 relativamente a TFGe basal; b) p>0,05 relativamente a TFGe 3 meses pós parto; c) p<0,05 relativamente a proteinúria basal; d) p>0,05 relativamente a proteinúria no 3ºtrimeste 

de gravidez; e) p<0,05 relativamente a PA sistólica basal; f) p< 0,05 relativamente a PA diastólica basal; g) p< 0,05 relativamente a doseamento de ciclosporinénia basal
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BASILIXIMAB NO TRANSPLANTE RENAL: JUSTIFICA -SE ALTERAR OS 

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM O RISCO IMUNOLÓGICO?

Marta Pereira (1); José Guerra (1); Alice Santana (1); Célia Nascimento (1); João Gonçalves (1); 
António Gomes Da Costa (1);

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

Introdução: A utilização do basiliximab como terapêutica de indução con-
duziu a uma diminuição significativa das rejeições agudas (RA) e, nalguns 
estudos, ao aumento da sobrevivência do enxerto a médio e longo prazo. 
Devido aos reduzidos efeitos adversos, nos doentes de baixo a moderado 
risco imunológico tem -se utilizado o basiliximab preferencialmente à timo-
globulina. O objetivo deste estudo foi estimar as vantagens que resultaram 
da sua utilização determinando a incidência de RA precoces, a sobrevivência 
imunológica do enxerto e a influência do grau de sensibilização (PRA) na 
incidência de RA. Métodos: Os autores analisaram retrospetivamente os 
doentes com PRA%u226450% submetidos a terapêutica imunossupressora 
com inibidor da calcineurina, micofenolato de mofetil e prednisolona 
(n=472). No grupo 1 (n=127) não foi realizada terapêutica de indução 
adicional, no grupo 2 (n=345) foi associado basiliximab. Foi comparada 
a sobrevivência nos dois grupos com o teste log -rank. No grupo 2, através 
da curva de ROC, determinou -se os valores de PRA associados a maior 
incidência de RA no primeiro ano. Resultados: Os doentes que realizaram 
basiliximab tiveram menor incidência de RA (7.8% versus 21.0%; p=0.000) 
e, aos 130 meses de seguimento, uma melhoria significativa na sobrevivência 
imunológica do enxerto. No grupo que recebeu basiliximab, os doentes 
com PRA>0 tiveram maior incidência de RA (12.0% versus 5.9%, p=0.040) 
e, simultaneamente, os doentes com RA tiveram em média uma PRA mais 
elevado (11.6±18 versus 3.7±8.7, p=0.000). Após a análise da curva de 
ROC, confirmou -se que nos doentes submetidos a basiliximab um PRA>10 
foi associado a maior incidência de RA (19.6% versus 6.0%, p=0.004), 
com um risco relativo de RA de 1.34. Conclusão: O basiliximab permitiu 
uma diminuição significativa do número de RA e uma melhoria da sobre-
vivência imunológica do enxerto a longo prazo. Uma sensibilização acima 
de 10% esteve associada a maior incidência de RA, pelo que nestes doentes 
se justifica ponderar terapêutica de indução com timoglobulina.

 PO -QU -09

INFEÇÃO POR POLIOMAVÍRUS NO TRANSPLANTE RENAL - OUTROS RISCOS 

PARA ALÉM DO ESQUEMA DE IMUNOSSUPRESSÃO

Patrícia Barreto (1); Pedro Vieira (3); Manuela Almeida (2); Sofia Pedroso (2); La Salete 
Martins (2); Leonídio Dias (2); António Castro Henriques (2); António Cabrita (2);

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

(2)  Centro Hospitalar do Porto, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;

O BK virus (BKV), um poliomavírus, é altamente seroprevalente em humanos 
causando doença clínica apenas em doentes imunocomprometidos. A taxa 
de infeção em transplantados renais varia de 10 -60%. Embora o fator de 
risco mais importante para infeção e doença seja o grau de imunossupressão 
(IS), outros fatores de risco devem ser considerados nomeadamente o uso 
de tacrolimus e micofenolato de mofetil, rejeição do enxerto, “delayed 
graft function” (DGF), entre outros. Os autores descrevem o caso de um 
homem de 62 anos, com antecedentes de diabetes mellitus (DM) tipo 2, 
hipertensão arterial e doença renal crónica de etiologia desconhecida em 
hemodiálise desde Fevereiro/2009. Foi submetido a TR de dador cadáver 
em 29/09/2014, 2 incompatibilidades e um PRA 0%. O protocolo de indução 
de IS foi com ciclosporina (Csa), micofenolato de mofetil (MMF) e metil-
prednisolona. Apresentou DGF, com creatinina sérica (SCr) à data de alta 
de 2,53mg/dl. Efetuada redução progressiva de IS por pancitopenia e 
descontrolo glicémico. Duas semanas e meia após TR (14/10/2014) apre-
sentou positividade para BKV na urina. Evoluiu com melhoria progressiva 
da função do enxerto (a 03/11/2014 com SCr 1,02mg/dl). Intensificação de 
terapêutica diurética por persistência de edema periférico. Admitido 1 mês 
e 3 semanas pós -TR por disfunção aguda do enxerto (SCr 2,56mg/dl). 
Constatada virémia a BKV positiva 197250 cópias. Reduziu Csa, suspendeu 
MMF e iniciou curso de ciprofloxacina. Excluída obstrução. Diagnosticada 
pielonefrite do enxerto a Enterococos faecalis. Fez curso de amoxicilina 

ácido clavulânico e removeu pig -tail. Após controlo do foco infecioso e 
hidratação evoluiu com recuperação parcial da função do enxerto (SCr 
1,9mg/dl). Realizada biópsia do enxerto compatível com nefrite intersticial 
associada a poliomavírus/nefropatia por BKV. Foi efetuada administração 
de imunoglobulina humana inespecífica intravenosa 2 tomas (0,5mg/Kg/
dose). Evoluiu com agravamento da função do enxerto (1 mês e 3 semanas 
após com SCr 2,59 mg/dl). Este caso clínico relata um caso de doença por 
BKV com apresentação precoce num doente submetido a TR. Enfatiza a 
importância de um elevado nível de suspeição para apresentação atípica 
de infeção/doença a BKV em transplantados renais.

 PO -QU -10

AVALIAÇÃO DA DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA NOS DOENTES COM DIABETES 

MELLITUS TIPO 1 E DOENÇA RENAL CRÓNICA ESTADIO 5D CANDIDATOS 

A TRANSPLANTE RENO -PANCREÁTICO – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Ariana C. Azevedo (1); David Navarro (1); Carina Ferreira (1); Vasco Fernandes (1); Inês 
Aires (1); Francisco Remédio (1); Aníbal Ferreira (1); Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: O transplante reno -pancreático (RP) ou pâncreas -após -rim (PAR) 
é a terapêutica de eleição dos doentes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
e com doença renal crónica (DRC) estadio 5d. Nestes doentes com história 
prolongada de diabetes, a principal causa de morte é a doença arterial 
coronária (DAC), muitas vezes silenciosa, pelo que a sua identificação e 
tratamento precoces se revelam de extrema importância. Métodos: Análise 
retrospectiva, através da consulta do processo clínico, de todos os doentes 
com DM1 submetidos a transplante (RP e PAR) ou em lista no nosso centro 
que realizaram coronariografia como método de screening de DAC. As 
variáveis contínuas foram apresentadas como médias ou medianas, con-
soante a normalidade; as variáveis categóricas como frequências. A com-
paração entre o grupo de doentes com lesão na coronariografia versus 
sem lesão foi efetuada usando o teste de Wilcoxon ou Fisher exact. Foi 
utilizado software STATA e p <0.05 foi considerado estatisticamente sig-
nificativo. Resultados: A coronariografia foi preconizada em 47 doentes 
com predominância do género masculino (25 homens), idade média 37± 
7 anos, DM1 há 25 anos em mediana, com HbA1c média de 9,1% e tempo 
mediano em diálise de 2,7 anos. Verificou -se que 93,6% dos doentes 
tinham retinopatia diabética (RD), 51,1% apresentavam neuropatia (NP) e 
36.2% tinham doença arterial periférica (DAP). Relativamente a outros 
factores de risco cardiovasculares, constatou -se que 95,7% dos doentes 
eram hipertensos, 68% apresentavam dislipidémia e 27,7% tinham história 
de tabagismo. A coronariografia identificou algum tipo de lesão em 36,2% 
(n=17) dos doentes, dos quais 47% (n=8) foram submetidos a intervenção 
coronária e os restante foram tratados com terapêutica médica conserva-
dora. Dividindo a população de acordo com a presença ou não de lesão 
na coronariografia e comparando -as para as mesmas variáveis utilizadas 
na sua caracterização, verificou -se que a única diferença estatisticamente 
significativa entre os dois grupos é o tempo de DM1 (26 anos e 22,5 anos, 
respectivamente; p <0,05). O tempo de follow -up, em mediana, foi de 2,4 
anos não se registando a ocorrência de nenhum evento cardiovascular. 
Conclusão: A coronariografia identificou algum tipo de lesão em mais de 
1/3 dos doentes com consequente intervenção coronária em cerca de 
metade. Estes dados sugerem que nesta população com DM1 de longa 
evolução a coronariopatia é muito frequente e justifica a utilização de um 
método invasivo como abordagem inicial.

 PO -QU -11

TRANSPLANTE RENAL EM DOENTES COM ALTERAÇÕES GENITOURINÁRIAS 

CONGÉNITAS

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

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

As alterações congénitas do trato genitourinário inferior são causa comum 
de doença renal crónica em idade pediátrica. Em alguns casos, a doença 
renal evolui para estadio terminal na idade adulta. O transplante renal 
nestes doentes reveste -se de problemas específicos, nomeadamente maior 
frequência de infeções do trato urinário (ITUs). Além disso, bexigas com 
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baixa capacidade e pouco complacentes podem exigir cirurgia vesical 
reconstrutiva e problemas da continência soluções derivativas. Há poucos 
estudos nesta população, o que dificulta a avaliação pré -transplante.  
Foi objetivo, caraterizar os doentes com alterações genitourinárias con-
génitas da Unidade de Transplante Renal do Hospital de São João e 
avaliar complicações pós -transplante renal. Foram identificados 6 doentes 
com idades compreendidas entre 13 -40 anos à data do transplante, 5 
do sexo masculino. A doença renal crónica estabeleceu -se por refluxo 
vesicoureteral e ITUs de repetição em contexto de mielomeningocelo 
com disfunção vesical (2 casos), bexiga neurogénica congénita (2 casos), 
refluxo vesicoureteral primário e dissenergia vesicoesfincteriana. Quatro 
dos doentes apresentavam outras malformações não urológicas associa-
das. Um dos doentes realizou o seu segundo transplante após falência 
do primeiro por rejeição crónica. Além de tratamento conservador, treino 
funcional ou algaliação intermitente inicial, todos realizaram cirurgia 
reconstrutiva com enterocistoplastia antes do transplante. Após o trans-
plante, 2 doentes necessitaram de ureteroileostomia e 1 conservou cis-
tostomia prévia, usando, estes casos, bolsas coletoras. Os outros 3 
doentes mantiveram -se continentes, 2 praticando auto -algalição e 1 
controlando o esfíncter uretral. Os esquemas de imunossupressão usados 
não foram diferentes dos da globalidade dos transplantados da Unidade. 
O período pós -transplante foi marcado por episódios frequentes de bac-
teriúria assintomática e ITUs, com 0,4 internamentos por pielonefrite 
aguda do enxerto por ano. Dois doentes perderam o enxerto por pielone-
frite crónica, 6 e 10 anos após transplante. Ambos realizaram transplan-
tectomia. Os restantes têm enxertos funcionantes, 1 -11 anos após trans-
plante, e creatinina sérica média de 1,5mg/dL. O transplante renal em 
doentes com malformações urológicas é possível, tem demonstrado bons 
resultados e pode melhorar a qualidade vida. Na série estudada, esteve 
associado a uma taxa de pielonefrites 10 vezes superior à encontrada 
em populações de transplantados renais por qualquer causa. A perda 
de enxerto por infeção crónica (2 dos 6 doentes – 33,3%) foi também 
bastante superior aos 4% apurados para transplantados por qualquer 
causa. A avaliação urológica urodinâmica, cistoscópica ou por uretrocis-
tografia miccional é fundamental para estabelecer indicação cirúrgica, 
tendo todos os doentes sido submetidos a cirurgia.

 PO -QU -12

URINOTÓRAX: UMA COMPLICAÇÃO RARA APÓS O TRANSPLANTE RENAL

Joel Ferreira (1); Rita Gouveia (1); Ana Mateus (1); Pedro Cruz (1); Carlos Oliveira (1); 
José Miguel Carvalho (1); Maria José Ferreira (1); Aura Ramos (1);

(1) Hospital Garcia de Orta, Unidade de Transplante Renal, Almada, Portugal;

Introdução: O urinotórax, acumulação de urina no espaço pleural, constitui 
uma causa rara de derrame pleural e associa -se geralmente a lesões do 
tracto urinário ou à uropatia obstrutiva. Vários mecanismos fisiopatológi-
cos foram propostos para explicar o extravasamento transdiafragmático 
de urina a partir de uma colecção intra -abdominal conhecida como uri-
noma. No contexto da transplantação renal, o urinoma é uma das com-
plicações urológicas mais frequentes no período pós -transplante precoce. 
Caso clínico: Apresenta -se o caso de um doente do sexo masculino, 22 
anos de idade, raça negra, submetido a um primeiro transplante renal 
de dador cadáver no contexto de uma doença renal crónica terminal 
secundária a uma nefropatia de refluxo. O período pós -transplante 
caracterizou -se por uma função imediata do enxerto renal, porém o 
doente apresentou várias intercorrências, nomeadamente: dois episódios 
de edema agudo do pulmão presumivelmente no contexto de imunos-
supressão com timoglobulina, deterioração da função renal com necessi-
dade transitória de diálise e, uma rejeição celular aguda tratada com 
pulsos de metilprednisolona. No 14º dia de pós -transplante, a radiografia 
de tórax evidenciou um derrame pleural direito maciço. Efectuou -se tora-
cocentese diagnóstica e terapêutica e, a análise do líquido pleural foi 
compatível com o diagnóstico de urinotórax (ratio de creatinina pleural/
sérica superior a 1). A investigação imagiológica através de uro -ressonância 
magnética evidenciou um leak urinário numa área de enfarte do pólo 
inferior do enxerto renal, drenando para um volumoso urinoma. Um 
tratamento conservador envolvendo a permanência do stent duplo -J e a 
algaliação prolongada permitiram a resolução do leak e a reabsorção 
progressiva do urinoma. Conclusões: Este caso constitui a quarta descrição 
de um urinotórax como complicação do transplante renal, porém trata -se 
de o primeiro caso associado à presença de um leak urinário no adulto. 
Apesar de rara, é uma patologia tratável e o seu diagnóstico requer um 

elevado grau de suspeição. Nos doentes transplantados renais, após a 
exclusão de outras causas, deve ser sempre considerada a hipótese de 
extravasamento de urina para o espaço pleural. Intervenções endou-
rológicas com o objectivo de promover o alívio da pressão no tracto 
urinário são geralmente suficientes para a cicatrização do leak. Neste 
caso, o leak urinário teve ponto de partida numa área de enfarte do 
enxerto renal, pelo que o tempo de cicatrização foi prolongado e requereu 
um maior tempo de algaliação.

 PO -QU -13

PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE APÓS O TRANSPLANTE RENAL: 

CASUÍSTICA DE UMA UNIDADE

Brigite Aguiar (1); Catarina Romãozinho (1); Lídia Santos (1); Fernando Macário (1); Rui 
Alves (1); Mário Campos (1); Alfredo Mota (1);

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

Introdução: A perda de enxerto funcionante relacionada com a mortalidade, 
deve -se em parte à inclusão de doentes de maior risco cardiovascular e 
também ao uso de potentes esquemas de imunossupressão, que podem 
ter efeito sinérgico. A mortalidade com enxerto funcionante continua a ser 
uma causa determinante na perda do enxerto. Objectivos: Identificar as 
principais causas de morte nos transplantados renais com enxerto funcio-
nante; e avaliar se existem diferenças em relação ao longo do tempo. 
Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes falecidos com enxerto funcio-
nante, que foram transplantados na nossa Unidade, no período de tempo 
compreendido entre 1987 a 2011. Variáveis demográficas e clínicas foram 
colhidas a partir da base de dados da Unidade de Transplantação Renal. 
Resultados: No total foram transplantados 2233 doentes, 916 doentes 
(41%) antes de 2000 e 1317 depois (59%); 51% permanecem com o enxerto 
funcionante, e as duas principais causas de perda de enxerto foram a 
transferência para hemodiálise por rejeição crónica (20.3%) e a morte 
(20.5%). Das perdas de enxerto que ocorreram por morte (n=456), foram 
após follow -up médio 72.9 ± 65.8 meses: 95 doentes após 10 anos de 
follow -up; 116 entre 5 -10 anos, 133 doentes entre 1 -5 anos, 113 antes do 
1º ano (sendo que 50 faleceram precocemente, sem alta hospitalar). A 
população dos 456 doentes tinha idade média 49.1 anos; tempo médio 
em diálise 50.1 ± 45.4 meses; 310 homens (68%); 48 diabéticos (10.5%), 
340 (74.2%) hipertensos), 130 fumadores (28.4%); 20 seropositivos HCV 
(4.4%) e 290 CMV (63.3%). Idade média do dador 37.4 ± 17.3 anos, média 
de compatibilidades HLA 2.5 ± 1.0. Terapêutica de indução em 132 doentes 
(28.9%). Causas de morte: cardiovascular (CV) em 155 doentes (33.9%): 
infecciosa em 140; neoplásica em 61 (13.3%; 45 -sólido,16 -PTLD); outras 
em 29 (6.1%) e desconhecida em 73 (6.0%). Avaliando a década em que 
os doentes foram transplantados (antes e após o ano de 2000), verificamos 
que as mortes por doença CV (n=116 vs 39; p<0.001), por neoplasia (n=46 
vs 15, p= ns) e por doenças infecciosas (n=80 Vs 59; p=ns) diminuíram 
entre a primeira e segunda década. O grupo de morte CV era tendencial-
mente mais hipertenso, sendo que as principais etiologias da DRC nesse 
grupo eram a Nefropatia Diabética e a Nefroangiosclerose (n=43, 27.7%); 
teve maior proporção de doentes do sexo masculino (75%) e com maior 
tempo em HD (55.4 ± 47.7 meses). O grupo de morte por infecção apre-
sentava maior proporção de doentes submetidos a terapêutica de indução 
(35%), no entanto sem diferença estatisticamente significativa. O grupo 
de morte por neoplasia apresentava maior tempo de follow -up (92.33 ± 
63.5 meses Vs 70.1 ± 3.3 meses, p= ns). Conclusão: A mortalidade de 
causa cardiovascular foi a principal causa de perda de enxerto funcionante, 
e esta tem vindo a reduzir significativamente entre as décadas 
analisadas.

 PO -QU -14

INFECÇÕES URINÁRIAS NO PRIMEIRO ANO PÓS TRANSPLANTE RENAL

Marina Vieira (1); Mário Gois (1); Inês Aires (1); Fernando Caeiro (1); Aníbal Ferreira (1); 
Francisco Remédio (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Central, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

As infeções do trato urinário (ITUs) são as mais frequentes nos doentes 
transplantados renais sendo um factor de risco para a sobrevida do enxerto 
renal. Apresenta -se um estudo retrospectivo de 107 doentes (62 do género 
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masculino) transplantados renais, sendo 2 reno -hepáticos e 9 reno-
-pancreáticos, ocorridos entre Janeiro 2010 e Dezembro 2011. A incidência 
de ITUs foi de 53,2 %, num total de 57 episódios. Dos doentes infectados 
30 (52,6 %) eram do género feminino. A idade média dos doentes foi de 
54,1 ± 10,7 anos. O tempo médio de Terapêutica Substitutiva da Função 
Renal (TSFR) foi 21,2 ± 8,2 meses. Das 57 infecções documentadas, 11 
(19,3 %) foram Bacteriúrias Assintomáticas e todas foram tratadas à excep-
ção de 4 episódios; 21 (36,8 %) foram Pielonefrites Agudas, e em todas 
foi necessário o internamento, tendo ocorrido sépsis em 11 doentes mas 
nenhum faleceu. Observaram -se 25 (43,9 %) infecções urinárias baixas, 5 
foram Prostatites e as restantes Cistites, somente 9 doentes foram inter-
nados. A E.coli foi o agente implicado em 42 (73%) episódios, em 85% 
dos casos multisensível; outros agentes encontrados foram a K. pneu-
mophila e o P. mirabilis. Trinta e cinco doentes tinham sido incluídos no 
protocolo de imunossupressão com Timoglobulina, enquanto os restantes 
22 tiveram um protocolo de indução com Basiliximab. Para melhor carac-
terização do grupo dos doentes com ITUs comparámo -lo com o grupo de 
50 doentes transplantados no mesmo período (70% do género masculino, 
com 52,8 ± 8,4 anos e 18,1 ± 8,6 meses de TSFR), sem infecções do trato 
urinário (NITUs) quanto:

1 –  à idade média do dador que no grupo ITUs foi de 49,9 ± 14,2 anos e 
no grupo NITUs foi de 48,5 ± 10,2 anos.

2 –  o tempo médio de TSFR que foi de 23,8 ± 6,8 meses no grupo ITUs 
e de 18,2 ± 8,6 meses no grupo NITUs (1 doente foi transplantado em 
prè -emptive neste grupo).

3  –  à incidência de rejeição humoral tendo ocorrido em 4 doentes com 
ITU no 1º ano e em 10 doentes com ITU após o 1º ano e em 3 doentes 
NITUs no 1º ano e após esse período em 4 doentes.

4 –  no grupo ITUs 3 doentes (1 com rejeição humoral) tiveram infecção 
por Polioma BK virus enquanto no grupo NITUs foram 8 (2 com rejeição 
humoral), todos os doentes dos 2 grupos fizeram a mesma imunosup-
pressão com Timoglobulina, Tacrolimus, Micofenolato de Mofetil e 
Prednisolona.

5 –  cinco doentes no grupo ITU e 2 doentes no grupo NITU perderam o 
enxerto. Os doentes que perderam o enxerto no grupo ITUs tiveram 
um agravamento médio da creatinina por cada episódio infeccioso de 
1.9 mg/dl para um incremento 1.2 mg/dl no grupo NITUs.

As ITUs foram uma causa importante de morbilidade infecciosa nos 
transplantados afectando mais de metade dos doentes do nosso cohort, 
com predomínio no género feminino (30/45 mulheres para 27/62 
homens). Em 19% das ITUS ocorreu urosepsis, entidade grave mas que 
não levou a qualquer fatalidade. Não foi possível estabelecer diferenças 
significativas entre os grupos de doentes com ITUs e sem ITUs nos 
parâmetros avaliados, embora a perda do enxerto tivesse sido superior 
no grupo ITUs.

 PO -QU -15

INFEÇÃO POR MICOBACTÉRIAS E O IMPACTO DO TRATAMENTO 

COM RIFABUTINA EM DOENTES TRANSPLANTADOS RENAIS: 

EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Catarina Meng (1); Luciano Pereira (1); Patrícia Martins (1); Manuela Bustorff (1); Manuel 
Pestana (1);

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

A infeção por Micobactérias (MB) constitui uma complicação potencialmente 
grave da transplantação renal (TR). Nestes doentes, o tratamento é com-
plexo atendendo à interação farmacológica entre os Inibidores da Calci-
neurina (CNI) e a Rifampicina (RIF). A RIF é um potente indutor do CYP 
450 e reduz significativamente os níveis séricos dos CNI, e em menor 
extensão, dos inibidores da mTOR. A dificuldade de manuseio da imunos-
supressão tem sido associada a um risco aumentado de rejeição aguda 
e perda do TR. A Rifabutina (RFB), um indutor menos potente do CYP 
450, tem sido usada no tratamento das micobacterioses. Contudo, evi-
dência científica sobre a eficácia da RFB neste contexto é escassa. Real-
izamos um estudo observacional, retrospectivo, com o objetivo de avaliar 
as características clínicas e a terapêutica efetuada nos transplantados 
renais seguidos na nossa unidade, entre 2004 e 2014 em que foi feito o 
diagnóstico de infecção por MB. Todos os episódios ocorreram em trans-
plantes de dador cadáver e o esquema de imunosupressão incluiu sempre 
CNI e prednisolona. Foram analisados 18 doentes, 11 do sexo masculino, 
idade mediana no diagnóstico de 55.5 anos, com uma mediana de 71.5 

meses de transplante à data do diagnóstico. A terapêutica antibacilar 
incluiu RIF em 10 RFB em 8 doentes. Em 16 casos o agente isolado foi o 
MB tuberculosis, e em 2 o MB gordonae. Apresentaram tuberculose urinária 
4 doentes (22.2%), e a doença foi disseminada em 8 doentes (5 tratados 
com RFB e 3 com RIF, p= 0.34). A terapêutica foi efetuada em média 
durante 9.7±2.6 meses. No primeiro ano após início de terapêutica anti-
bacilar 2 doentes perderam o TR: 1 RIF por rejeição aguda e 1 RFB por 
abcesso que obrigou a transplantectomia; 3 doentes faleceram, todos 
com rim funcionante (1 RIF por causa desconhecida, 2 RFB:1 por neoplasia 
pulmonar, 1 por doença cerebrovascular) e em todos os outros doentes 
a evolução foi favorável. A doença disseminada foi frequente, na nossa 
série 44.4% dos doentes, o que está de acordo com a literatura. A perda 
de TR excluindo a morte foi de 11.1%. Os nossos resultados mostram que 
o tratamento com Rifabutina foi igualmente eficaz, não se associando a 
nenhum episódio de rejeição aguda, e assim parece ser uma alternativa 
válida à rifampicina no tratamento das Micobacterioses, incluindo nas 
formas disseminadas.

 PO -QU -16

NEFROPATIA ASSOCIADA AO POLIOMAVÍRUS EM DOENTES 

TRANSPLANTADOS RENAIS – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO.

Ariana C. Azevedo (1); David Navarro (1); Vasco Fernandes (1); Ana Carina Ferreira (1); 
Patrícia Cotovio (1); Fernando Caeiro (1); Cecília Silva (1); Inês Aires (1); Helena Viana (1); 
Marília Possante (1); Aníbal Ferreira (1); Francisco Remédio (1); Fernanda Carvalho (1); 
Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: O objetivo do estudo é reportar a frequência e as carac-
terísticas clínicas de uma população de transplantados renais (TR) com 
nefropatia associada ao poliomavirus (NPV) documentada em biopsia 
de enxerto renal (BE). Métodos: Estudo descritivo retrospectivo da 
população TR do nosso centro com diagnóstico de NPV documentado 
em BE entre 2006 e 2014, através da revisão das BE e do respectivo 
processo clínico. Resultados: Foram identificados 7 doentes com NPV, 
com diagnóstico, em mediana, aos 13 meses após TR (6 -43 meses). O 
follow up, em mediana, foi de 47 meses. A idade média foi de 57 anos, 
eram todos caucasianos e seis eram do género masculino. Os TR de 
dador vivo representaram 28,6% (n=2) dos casos; 85.7% (n=6) apre-
sentavam pelo menos 4 incompatibilidades HLA e 1 doente era hiperi-
munizado (PRA 72%). O tempo de isquémia fria médio foi de 12h. A 
timoglobulina foi a terapêutica de indução em 71,4% (n=5) dos casos 
e a terapêutica de manutenção para todos os doentes foi com tacrolimus 
(FK), micofenolato mofetil (MMF), prednisolona. Episódios de rejeição 
aguda ocorreram em 57.1% (n=4) dos casos (3 doentes com episódio 
de rejeição celular e 1 com rejeição humoral). A dose média de metil-
prednisolona foi de 3 mg (1,5 mg – 7,5 mg). Nenhum doente era 
diabético no pré -transplante e 57,1% (n=4) dos doentes desenvolveram 
diabetes mellitus após TR. Ao diagnóstico, todos os doentes apresen-
tavam disfunção do enxerto renal, 57,1% (n=4) tinham leucopenia e 
42,7% (n=3) evidenciavam infeção urinária. Os níveis de proteína -C 
reactiva e de albumina sérica eram normais. A pesquisa de decoy cells 
foi realizada em 6 doentes e positiva em 4, tendo a virémia sido pes-
quisa em todos os doentes e positiva em 6 deles. No mês anterior ao 
diagnóstico de NPV, 85,7% (n=6) apresentavam níveis supra -terapêuticos 
de FK. A redução da imunossupressão (ISS) foi a terapêutica inicial, 
com a suspensão de MMF em todos os casos e a redução da dose de 
FK na maioria. A leflunomida foi utilizada como terapêutica adjuvante 
em 6 doentes por um período médio de 6 meses. Outras opções uti-
lizadas foram a ciprofloxacina, a imunoglobulina e o cidofovir. A perda 
de enxerto renal ocorreu em 57% dos casos. Conclusão: A frequência 
de NPV na população TR é estimada em 8%, o que provavelmente 
justifica o nosso número reduzido de casos. Além disso, as lesões 
histológicas são focais e iniciam -se na medula, pelo que podem não 
ser identificadas. Na maioria dos doentes, os níveis de FK encontravam-
-se em valores supra -terapêuticos no mês anterior ao diagnóstico de 
NPV, sugerindo que a dose de ISS e não o tipo de ISS em si poderá 
relacionar -se com a doença. Reagentes de fase aguda como a PCR e 
albumina não parecem estar alterados na NPV. Além da redução da 
ISS nenhuma terapêutica até agora foi comprovadamente eficaz no 
tratamento da NPV, que apresenta uma elevada taxa de perda de 
enxerto conforme se registou na nossa amostra.
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 PO -QU -17

SINDROME HEMOLÍTICO URÉMICO – ATIPICAMENTE TÍPICO?

José Gago (1); Cecília Santana (1); Catarina Romãozinho (1); Prof. Dr. Rui Alves (1); 
Prof. Dr. Alfredo Mota (1);

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Unidade de Transplantação Renal, 
Coimbra, Portugal;

Introdução: O Sindrome Hemolítico Urémico (SHU) é definido pela ocor-
rência simultânea de anemia hemolítica microangiopática, trombocito-
penia e lesão renal aguda.Existem várias etiologias para o SHU que 
resultam em diferenças na apresentação, orientação clínica e prognóstico. 
A classificação utilizada para as diferentes etiologias do SHU tem vindo 
a evoluir à medida que o conhecimento sobre esta entidade aumenta, 
especialmente aquele devido a mutações genéticas na via alternativa 
do complemento. A SHU no transplante renal, como doença primária, é 
rara. A recorrência da SHU após o transplante de órgãos sólidos é 
controversa, sendo que parece ser mais freqüente no transplante renal. 
Caso Clínico: Doente de 62 anos transplantado renal há 5 anos (DRC 
de etiologia indeterminada) sob imunossupressão com tacrolimus, 
micofenolato de moftil e prednisolona com disfunção crónica do enxerto 
estadio (TFG estimada:53mL/dL) é transferido de um hospital periférico 
por agudização da função do enxerto no contexto de diarreia sanguino-
lenta. Em termos analíticos apresentava anemia, trombocitopenia, LDH 
elevada, haptoglobina diminuída e hiperbilirrubinémia à custa da bilir-
rubina indirecta. O esfregaço do sangue periférico revelou esquizócitos 
e foi isolada E. coli estirpe enterohemorrágica O157:H7 na coprocultura. 
A admissão na Unidade de Transplantação Renal apresentava -se hemo-
dinamicamente estável, mas em anasarca com derrame peritoneal, pleural 
e pericárdico volumosos. Iniciou de imediato plasmaferese e HD diárias 
com melhoria ligeira da trombocitopenia. No 5 dia de internamento, 
desenvolveu um quadro de agitação e hemiparésia esquerda. Neste 
contexto, realizou EEG que demonstrou encefalopatia de grau 2 e TAC 
Cerebral que revelou não só colecções hemáticas endocranianas bem 
como discreto hipersinal temporomesial em T2, FLAIR e múltiplas hip-
erdensidades nas sequências de TR longo a nível subcortical e princi-
palmente justacortical fronto -parietal (aspectos descritos em alguns casos 
de síndrome hemolítico -urémica). Por falência multiorgânica apesar de 
plasmaferese foi transferido para o Serviço de Medicina Intensiva onde 
se manteve em plasmaferese diária. Apresentou melhoria neurológica e 
analítica, tendo sido readmitido na Unidade de Transplantação Renal 
10 dias depois. Manteve sessões diárias de plasmaferese e ultrafiltração, 
com evolução favorável o que permitiu a diminuição progressiva da 
frequência de plasmaferese com estabilidade plaquetaria. Do estudo 
complementar destaca -se uma actividade de ADAMTS 13 de 45%, inibidor 
da ADAMTS 13 negativo e uma mutação para o factor H do complemento. 
A data de alta, apresentava -se autónomo, com comportamento adequado 
e sem qualquer défice neurológico. Por manter edema dos membros 
inferiores, derrame pericárdico moderado e proteinúria de cerca de 8 
g/24 horas, foi integrado em programa de hemodiálise (3 horas – 2 
vezes por semana) através de FAV já existente. Em termos analíticos, 
com hemoglobina 9.7 g/dl, leucócitos – 2.7, plaquetas – 89, LDH – 286 
U/L, creatinina – 1.7 mg/dl e AU – 38 mg/dl.Conclusão: O caso apesar 
de exuberante e grave, com uma apresentação neurológica pouco comum, 
acabou por ter uma boa evolução clínica.

 PO -QU -18

EXTENSÃO DA VEIA RENAL COM VEIA CAVA INFERIOR E KINKING 

DA ARTÉRIA RENAL APÓS TRANSPLANTE DE DADOR CADÁVER 

– A SOLUÇÃO QUE CRIOU O PROBLEMA

Tiago Ferreira (1); Augusto Ministro (1); Lucas Batista (2); Alice Santana (2); Nestor Alves (2); 
Isa Santos (2); José Guerra (2); António Costa (2); José Fernandes E Fernandes (1);

(1)  Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Cirurgia 
Vascular, Lisboa, Portugal; (2) – Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, Serviço de Transplantação, Lisboa, Portugal;

Os vasos ilíacos são o local mais comum de implantação dos enxertos 
renais. Em algumas situações, devido a compromisso da permeabilidade, 
transplantes múltiplos ou cirurgias prévias, é necessário utilizar locais 
alternativos para a reconstrução vascular. A drenagem venosa para a 

veia cava inferior é uma opção quando ambas as veias ilíacas são 
desadequadas. Os autores apresentam um caso de extensão da veia 
renal utilizando veia cava no transplante renal de dador cadáver numa 
mulher de 33 anos com história prévia de trombose venosa ilio -femoral 
bilateral e implantação do enxerto ao nível da veia cava inferior. O 
sucesso técnico inicial do procedimento deu lugar a disfunção precoce 
do enxerto como resultado de kinkingda artéria renal. Um elevado grau 
de suspeição e a rápida avaliação por EcoDoppler sugeriram a existência 
de uma complicação vascular, a qual foi confirmada através de angio-
grafia por tomografia computorizada. A exploração cirúrgica com trans-
posição da artéria renal em posição anterior à veia permitiu a recuperação 
do enxerto. Apesar de a extensão da veia renal com recurso à veia 
cava inferior ser uma forma eficaz de ultrapassar problemas técnicos 
que podem surgir em condições anatómicas especiais e comprometer 
o resultado do transplante de dador cadáver, deve ser tida em consid-
eração a dimensão e posição da artéria renal do enxerto para obviar 
complicações vasculares precoces.

 PO -QU -19

O PAPEL DA ALTEPLASE NA PREVENÇÃO DAS PERITONITES RECIDIVANTES 

E DE REPETIÇÃO NOS DOENTES EM DIÁLISE PERITONEAL CRÓNICA

Joel Ferreira (1); Ricardo Macau (1); Fernando Teixeira E Costa (1); Clara Vasconcelos (1); 
Ana Bela Alcobia (1); Aura Ramos (1);

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

Introdução: As peritonites recidivantes e de repetição nos doentes em 
diálise peritoneal (DP) crónica associam -se a uma morbilidade significativa 
e levam inevitavelmente à remoção do catéter, não existindo estratégias 
preventivas eficazes. A administração intraperitoneal de agentes fibrino-
líticos poderá desempenhar um papel adjuvante à antibioterapia, ao 
permitir a dissolução da fibrina envolvendo o biofilme da superfície do 
catéter e, deste modo, aumentar a susceptibilidade aos antibióticos das 
bactérias sequestradas. Porém, até à data, apenas alguns casos de 
sucesso foram descritos e os resultados dos escassos estudos random-
izados efectuados nesta área são controversos. Métodos: Num período 
de 14 meses, procedeu -se a uma análise comparativa dos outcomes 
clínicos entre um grupo de doentes em DP, com diagnóstico de peritonite 
bacteriana, submetidos a 2 administrações intraperitoneais de alteplase 
no decurso do episódio de peritonite, e um grupo controlo histórico. Os 
doentes foram tratados de acordo com o exame microbiológico do líquido 
peritoneal e foram usadas as guidelines da International Society for 
Peritoneal Dialysis. Foram consideradas as recidivas e repetições ocor-
ridas nas primeiras 6 semanas após o término da antibioterapia. Resul-

tados: Durante o período analisado, foram tratados 92 doentes (47 no 
grupo da alteplase e 45 no grupo controlo), registando -se 23 peritonites 
ou recidivas em 12 dos doentes tratados com alteplase e 18 peritonites 
ou recidivas em 9 doentes do grupo controlo. Não houve diferenças 
significativas entre os grupos quanto à idade, género, tempo em diálise 
até ao primeiro episódio, prevalência de diabetes mellitus e etiologia da 
doença renal crónica. Quanto ao microrganismo causador da peritonite, 
os grupos apenas diferiram no número de infecções causadas por Esch-
erichia coli (n=4 no grupo controlo). A primeira e a segunda administração 
de alteplase (5 e 7,5 mg respectivamente, com permanência de 2 horas) 
foram efectuadas no 3º e no 10º dia após o diagnóstico de peritonite. 
As peritonites recidivantes ou de repetição ocorreram em média 41 
(alteplase) e 16 ± 8,1 dias (controlo) após o episódio anterior e, foram 
causadas pelos seguintes microrganismos: Staphylococcus epidermidis 
(n=3, incluindo 1 no grupo alteplase), E.coli (n=3), Corynebacterium 
species (n=1) e, Staphylococcus aureus (n=1). Constatou -se uma taxa de 
resposta primária significativamente superior no grupo tratado com 
alteplase (p <0,001) e ocorreram mais recidivas/repetições no grupo con-
trolo (n=7 vs n=1, p=0,008). Relativamente aos restantes outcomes 
clínicos, salienta -se: cateteres removidos (n=0 no grupo alteplase vs n=2 
no grupo controlo), disfunções do catéter (n=3 vs n=0); número de 
internamentos (n=5 vs n=7). Foram registados um óbito e uma saída da 
técnica no grupo controlo, não relacionados com a peritonite. Não houve 
outros efeitos adversos significativos associados à administração intra-
peritoneal de alteplase para além de um caso de hemoperitoneu. Con-

clusões: Neste grupo de doentes, a administração intraperitoneal de 
alteplase pareceu ser eficaz como adjuvante da antibioterapia na pre-
venção das peritonites recidivantes ou de repetição, nas primeiras 6 
semanas após o término da antibioterapia.
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 PO -QU -20

DROP -OUT EM DIÁLISE PERITONEAL NA ATUALIDADE: MENOR FALÊNCIA 

DA TÉCNICA E MAIOR ACESSO À TRANSPLANTAÇÃO RENAL

Andreia Campos (1); Laetitia Teixeira (2); Maria João Carvalho (3); Sofia Santos (1); 
António Cabrita (1); Anabela Rodrigues (3);

(1) CHP -Hospital de Santo António, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) ICBAS/UP, UP, Porto, Portugal;
(3) CHP -Hospital Santo António/UMIB, Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução e Objetivos: A diálise peritoneal (DP) é uma técnica de substi-
tuição da função renal semelhante à hemodiálise (HD) em termos de 
eficácia e sobrevivência. Contudo, o número de doentes incidentes em DP 
é menor que em HD e uma das razões que o pode justificar é a menor 
sobrevivência da técnica. O objetivo deste estudo foi investigar a evolução 
das causas de drop -out da DP desde que foi implementado o programa 
no nosso centro até à atualidade. Métodos: Foram analisados todos os 
doentes adultos, incidentes em DP, que constavam de um registo prospetivo 
utilizado no nosso centro, desde o início do programa até à atualidade 
(1985 a 2014). Os doentes foram divididos em 6 cohorts de acordo com 
o ano de admissão no programa: 1985 -1990 (C1); 1991 -1195 (C2); 1996 -2000 
(C3); 2001 -2005 (C4); 2006 -2010 (C5); 2011 -2014 (C6). Para cada cohort 
foram analisadas variáveis demográficas, clínicas e modalidade técnica 
(diálise peritoneal automática, DPA e diálise peritoneal continua ambu-
latória, DPCA). Analisou -se o evento responsável pelo drop -out da técnica: 
morte, transferência para HD e transplantação renal. Foram usados modelos 
de regressão tendo em conta os riscos competitivos para identificar poten-
ciais fatores de prognóstico para os eventos mencionados (ajustados para 
a idade, género, era de admissão, uso de diálise peritoneal automática 
(DPA) e prioridade de opção por DP – “DP first”, DP após HD e DP após 
transplante renal. Resultados: Foram analisados 525 doentes: 211 homens 
(40,2%) e 314 mulheres (59,8%). A idade média à admissão foi 48,7 anos 
e o tempo mediano em diálise peritoneal foi 23 meses (IQR 9 -41,5 meses). 
A opção inicial por DP (“DP first”, p=0,005), o motivo para DP (p=0,001), 
o número de doentes diabéticos (p=0,042) e a modalidade técnica (DPA) 
(p=0,05) foram significativamente diferentes entre os cohorts. Na era mais 
actual (C6), a opção inicial por DP ocorreu em 69,7% dos doentes admitidos 
e diminuiu a admissão de doentes transferidos da HD (15,4%), nomeada-
mente por falência de acessos vasculares (14,1%); aumentou o número de 
doentes transferidos após falência do transplante renal. Apesar de nos 
cohorts intermediários ter diminuído o número de doentes diabéticos, nos 
últimos 4 anos, aumentou o número de diabéticos admitidos (24,4%). 
Assistiu -se a um aumento do uso de DPA até 2010, altura em que atingiu 
os 65,2%, no entanto no cohort mais atual apenas 44,9% dos doentes se 
encontravam nessa modalidade técnica (p<0,001). Foram causas de drop-
-out: a transferência para HD (35,4%), a morte (21,7%), a transplantação 
renal (27,6%) e a recuperação da função renal (2,3%). A proporção de 
falência da técnica por infeção (43,5%), falência de ultrafiltração (22%) ou 
por complicações mecânicas (22%) não foi estatisticamente diferente nos 
vários grupos. A probabilidade de morte, falência técnica e transplantação 
renal aos 2 anos foi 12,7%; 19,2% 1 18,1%, respetivamente. Aos 5 anos 
de follow up foi 21,8%; 34,2% e 27,4%, respetivamente. O modelo de 
regressão de Fine e Gray mostrou que o cohort mais actual teve um menor 
risco de mortalidade, menor risco de transferência para HD e um maior 
acesso à transplantação renal. Conclusões: O dropout devido a falência 
da técnica diminuiu nos últimos anos, o que pode traduzir quer a evolução 
inerente à técnica, quer a melhoria da prestação de cuidados. O acesso 
à transplantação renal deve ser considerado um evento competitivo de 
caráter positivo, a valorizar no nosso programa.

 PO -QU -21

FUNÇÃO RENAL RESIDUAL E DOENÇA CARDIOVASCULAR EM DIÁLISE 

PERITONEAL

André Fragoso (1); Anabela Malho (1); Ana Pimentel (1); Teresa Jerónimo (1); Filipa 
Mendes (1); Ana Paula Silva (1); Céu Laranjo (1); Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); 
Pedro Leão Neves (1);

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

Introdução: A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morbili-
dade e mortalidade precoce na doença renal crónica (DRC). A calcificação 

valvular e a calcificação vascular são importantes factores de risco de DCV 
na DRC. O objectivo deste estudo foi avaliar, numa população em programa 
de Diálise Peritoneal (DP), a correlação entre a função renal residual e 
diversos factores de risco cardiovascular. Métodos: A nossa população foi 
avaliada em vários parâmetros biológicos e laboratoriais à entrada no 
programa de DP. A calcificação vascular foi determinada pelo Score de 
Calcificação Vascular Simples de Adragão através de uma escala de 8 
pontos determinada a partir de radiografias das mãos e anca. Para o 
cálculo do índice massa do ventrículo esquerdo (IMVE) foram utilizados 
os critérios de Devereux (estratificados de acordo com o género). Efectuou-
-se estatística descritiva e analisou -se as correlações entre a função renal 
residual os outros parâmetros estudados através do teste de correlação 
não paramétrico de Spearman. Resultados: Neste estudo observacional 
foram incluídos 105 doentes do nosso programa de DP com idade média 
de 54.3 anos (66.7% inferior a 65 anos), 53.3% do sexo masculino e com 
uma média de seguimento na nossa unidade de 36 meses. A nossa popu-
lação foi dialisada com um Kt/V médio de 2.9 ± 1.3 e os valores médios 
dos parâmetros avaliados foram: Hg= 11.7g/dl, Ca= 9.1mg/dl, P= 4.9mg/
dl, Ca x P= 44.8mg2/dl2, PTH= 721.7pg/ml, albumina= 3.7g/dl e IMVE= 
111.0g/m2. A análise de correlação de Spearman revela que a função renal 
residual está associada com menor calcificação valvular (p=0.041) e menor 
pontuação no score de Adragão (p=0.037). Verifica -se ainda uma correlação 
positiva com os valores de albumina sérica (p=0.024). Na nossa população 
a correlação entre a função renal residual e o fósforo, PTH, TA sistólica, 
tempo de DP e IMVE não foi significativa. Conclusões: Na nossa população 
em programa de DP a função renal residual está inversamente relacionada 
com a calcificação valvular e vascular.

 PO -QU -22

DIÁLISE PERITONEAL EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS: 

FOCO NO DOENTE IDOSO

Andreia Campos (1); Jorge Malheiro (2); Anabela Rodrigues (2); Mjoão Carvalho (2); 
Sofia Santos (1); António Cabrita (1);

(1) CHP -HGSA, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) CHP -HGSA, Nefrologia, UMIB, Porto, Portugal;
(3) ICBAS, UMIB, Porto, Portugal;

Introdução e Objetivos: A diálise peritoneal (DP) é uma técnica substitutiva 
da função renal (TSFR) comprovadamente eficaz no tratamento da doença 
renal crónica estadio 5. Apesar dos avanços técnicos, o número de doentes 
em DP ainda é inferior ao que se encontra em hemodiálise (HD), em 
qualquer faixa etária. A indução de autodiálise na modalidade de DP tem 
limitações no idoso, quer pelas co -morbilidades que lhes possam estar 
associadas, quer pela perda de autonomia e por condicionantes inerentes 
à técnica. Este estudo tem por objetivo descrever a experiência em diálise 
peritoneal no nosso centro, explorando a sobrevivência da técnica e as 
taxas de saída do programa, em diferentes faixas etárias centrando uma 
atenção particular no idoso. Métodos: Foram analisados os dados de 
registo de um programa hospitalar de doentes adultos em DP, com evolução 
de três décadas (1985 a 2014). Analisaram -se variáveis demográficas, 
clínicas, proveniência dos doentes (hemodiálise versus escolha inicial de 
DP “DP first”), tempo e sobrevida na técnica e causas de drop -out ao 
longo das últimas três décadas: D1 (1985 -1995); D2 (1996 -2005) e D3 
(2006 -2014), considerando diferentes grupos de acordo com a idade à 
admissão no programa: grupo A (15 aos 44 anos, n=193 doentes); grupo 
B (45 -64 anos, n= 176 doentes) e grupo C (>65 anos, n= 75 doentes). 
Com a análise de Poisson, foram comparadas as taxas de incidência de 
drop -out da técnica nas diferentes décadas e analisadas causas específicas 
no grupo com mais idade. Resultados: Foram avaliados 525 doentes 
incidentes em DP com idade média à admissão na técnica de 48 anos 
(/ -15,7 anos). O tempo mediano de follow up foi 23 meses e 59,8% eram 
mulheres. A DP foi escolhida como técnica inicial de TSFR em 53,4% dos 
doentes do grupo etário A, 56,2% do grupo B e 48% no grupo C (p<0,001). 
No grupo C (mediana de idade, IQR) 60% dos doentes eram mulheres, 
24% tinham DM tipo 2 e 65,3% tinham HTA, percentagens que não diferiram 
significativamente em relação aos outros grupos; 52% eram provenientes 
de HD e o tempo médio prévio em HD foi 5 anos. A maior causa de drop-
-out da técnica foi a transição para HD em 186 doentes (35,4%), seguida 
do transplante renal (n=145 doentes, 27,6%) e da morte (21,7%, n=114 
doentes). A probabilidade de falência técnica e transplantação renal aos 
2 anos foi 19,2% e 18,1%, respetivamente. Aos 5 anos de follow up foi 
34,2% e 27,4%, respetivamente. Não houve diferenças estatisticamente 
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significativas nas causas de drop -out para hemodiálise (infeção, falência 
de ultrafiltração, incapacidade de auto -diálise ou complicações mecânicas) 
entre os diferentes grupos etários. Comparativamente à década inicial, 
assistiu -se a uma diminuição das taxas de drop -out por infeção (D1: 
8,30/100 doentes ano versus (vs) D2 6,34/100 doentes ano vs D3 5,13/100 
doentes -ano; p=0,333); por incapacidade de autodiálise (D1 2,07/100 
doentes -ano vs D3 1,71/100 doentes/ano; p=0,914) e por falência de ultra-
filtração (D1 7,05/100 doentes -ano; D2 2,92/100 doentes -ano; D3 1,22/100 
doentes -ano; p=0,002). Na análise por grupo etário, verificou -se que a 
taxa de drop -out por transição para HD foi menor no grupo mais idoso 
(11,02/100 doentes -ano em C; 14,97/100 doentes -ano em A e 14,18/100 
doentes -ano em B, p=0,331) e diminuiu ao longo das décadas (D1 17,8/100 
doentes ano, D2 10,68/100 doentes -ano, D3 8,7/100 doentes ano, p=0,520). 
Ao analisar detalhadamente as causas de transição para HD no grupo C 
verificou -se que as taxas de drop -out por infeção (D1 6/100 doentes/ano; 
D3 3,74/100 doentes/ano, p=0,720), falência de ultrafiltração (D1 5,49/100 
doentes -ano; D3 0/100 doentes -ano; p=0,135), incapacidade de auto -diálise 
(D1 2,99/100 doentes -ano; D2 2,49/100 doentes/ano; p=0,833) e compli-
cações mecânicas (D1 2,99/100 doentes -ano; D3 1,25/100 doentes -ano; 
p=0,749) diminuíram na última década, apesar das diferenças não serem 
estatisticamente significativas. Conclusões: A idade avançada à admissão 
não mostrou ser um fator comprometedor da técnica. Apesar da HD ser 
a TSFR inicial mais frequente nos idosos, com consequente exposição a 
este tratamento previamente ao início de DP, nas últimas décadas tem -se 
verificado um menor drop -out da técnica por falência de ultrafiltração, 
infeção ou complicações mecânicas. O drop -out por falência de ultrafiltração 
diminuiu significativamente nas últimas décadas. Estes aspetos traduzem, 
por um lado, os avanços inerentes à técnica e, por outro, a experiência 
de uma equipa multidisciplinar integrada na prestação de cuidados de 
saúde melhores e mais dirigidos.

 PO -QU -23

DIÁLISE PERITONEAL COMO TÉCNICA SUBSTITUTIVA RENAL DE RECURSO 

EM DOENTES COM ESGOTAMENTO DE CAPITAL VASCULAR

Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Cristina Pinto Abreu (1); António Gomes Da Costa (1);

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

Introdução: A exaustão de acessos vasculares para hemodiálise (HD) tem -se 
tornado uma causa frequente de transferência inevitável de doentes para 
diálise peritoneal (DP). É bem reconhecido que a sobrevivência desta técnica 
é limitada, contudo, são escassas as informações sobre o curso clinico 
destes doentes. O objetivo do estudo foi avaliar a adequação da diálise, 
a sobrevivência da técnica e o destino dos doentes em DP por falência 
múltipla de acessos vasculares. Métodos: Os autores analisaram retrospe-
tivamente os doentes em programa de DP por falência múltipla de acessos 
vasculares, seguidos na Unidade de Diálise Peritoneal do Hospital de Santa 
Maria entre 2007 e 2014. Os dados foram colhidos dos processos clínicos. 
Resultados: Foram analisados um total de 25 doentes (60% do sexo mas-
culino, 68% caucasianos), com idade média no início de DP de 49±19 anos 
e um índice de co -morbilidade de Charlson ajustado à idade médio de 
4.4±2.5. Os doentes encontravam -se em técnica substitutiva renal (TSR) 
em média há 7.5±6 anos e a maioria (92%) transitou da HD. Verificou -se 
que 32% dos doentes realizaram DP contínua ambulatória, 52% diálise 
peritoneal contínua cíclica (DPCC) de alta dose, 12% DPCC e 4 % DP inter-
mitente automatizada. Vinte e um por cento dos doentes não eram autóno-
mos na realização da técnica. Verificou -se uma elevada prevalência (60%) 
de anúria, uma remoção de fluídos média total (diurese e ultrafiltração) no 
início da técnica de 1600±700cc/dia (mínimo 200, máximo 2900), um kt/v 
semanal médio de 1.95±0.5 nos primeiros 6 meses de técnica e 2.01±0.3 
na última avaliação. O valor de D/P de creatinina às 4h foi em média de 
0.74, sendo a maioria (92%) dos doentes transportadores médios -rápidos. 
Constatou -se a saída precoce (antes dos 3 meses) da técnica em 6 doentes 
(24%), dos quais 2/6 faleceram por situações infecciosas (não relacionadas 
com a DP) e 4/6 transitaram novamente para HD. Os restantes (n=19) 
permaneceram em DP em média 26±17 meses (mínimo 5, máximo 63). 
Posteriormente, 47% destes doentes foram novamente transferidos para 
HD, na maioria (66%) após construção de um enxerto, 16% foram trans-
plantados em grau super -urgente, 5% faleceram e os restantes (24%) 
permanecem em DP. Destes últimos (n=6), 5 não têm qualquer possibilidade 
de um acesso vascular definitivo para HD e têm, simultaneamente, contra-
-indicação para o transplante renal. Este grupo permanece em DP em média 
há 44±15 meses (mínimo 20, máximo 63), é maioritariamente (83%) 

transportador médio -rápido, tem um D/P creatinina médio de 0.72 e apre-
senta um kt/v semanal médio de 2.06±0.4. Conclusões: Apesar dos doentes 
com falência múltipla de acessos vasculares não serem os candidatos ideias 
para a DP, esta técnica pode constituir uma ponte para a obtenção de um 
acesso vascular para HD ou para o transplante renal, especialmente nos 
casos em que os vasos centrais inferiores estejam já a ser comprometidos 
para o transplante pela existência de um cateter de HD. Por outro lado, 
na ausência de possibilidade de outra TSR, a DP permite prolongar a vida 
do doente com uma eficácia dialítica aceitável. Contudo, dadas as limitações 
desta técnica, ela deveria antes ser encarada como a TSR de eleição para 
preservação do capital vascular.

 PO -QU -24

FACTORES DE RISCO DE MORTALIDADE CARDIOVASCULAR EM DIALISE 

PERITONEAL

André Fragoso (1); Anabela Malho (1); Ana Pimentel (1); Teresa Jerónimo (1); Filipa 
Mendes (1); Ana Paula Silva (1); Céu Laranjo (1); Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); 
Pedro Leão Neves (1);

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

Introdução: A doença cardiovascular é a principal causa de morbilidade e 
mortalidade precoce na doença renal crónica. O objectivo deste estudo foi 
avaliar os preditores de mortalidade em doentes seguidos num programa 
de Diálise Peritoneal (DP). Métodos: A nossa população foi avaliada em 
vários parâmetros biológicos e laboratoriais à entrada no programa. Para o 
cálculo do índice massa do ventrículo esquerdo (IMVE) foram utilizados os 
critérios de Devereux (estratificados de acordo com o género). Efectuou -se 
estatística descritiva e analisou -se os factores de risco de mortalidade através 
de um modelo de Cox. Resultados: Neste estudo observacional foram incluí-
dos 105 doentes do nosso programa de DP com idade média de 54.3 anos 
(66.7% inferior a 65 anos), 53.3% do sexo masculino e com uma média de 
seguimento na nossa unidade de 36 meses. A nossa população foi dialisada 
com um Kt/V médio de 2.9 ± 1.3 e os valores médios dos parâmetros avali-
ados foram: Hg= 11.7g/dl, Ca= 9.1mg/dl, P= 4.9mg/dl, Ca x P= 44.8mg2/
dl2, PTH= 721.7pg/ml, albumina= 3.7g/dl e IMVE= 111.0g/m2. Na análise 
multivariada de regressão de Cox verificou -se que a função renal residual 
(B=0.075; p=0.004; IC 0.013 -0.448), o IMVE (B=1.018; p=0.046; IC 1.0 -1.036), 
a albumina (B=0.049; p=0.0001; IC 0.01 -0.24) e o fósforo (B=2.22; p=0.001; 
IC 1.371 -3.605) foram preditores independentes de mortalidade cardiovascular 
na nossa população, quando ajustado para a idade, género, PTH e tensão 
arterial sistólica. Conclusões: Na nossa população em DP a ausência de 
função renal residual, o IMVE, a hipoalbuminemia e a hiperfosfatemia con-
stituíram preditores independentes de mortalidade cardiovascular.

 PO -QU -25

DIÁLISE PERITONEAL PALIATIVA: APLICAÇÃO NA SÍNDROME 

CARDIORENAL E ASCITE REFRATÁRIA

Sofia Marques (1); Hugo Ferreira (1); Ana Cerqueira (1); Ana Beco (1); Ana Oliveira (1); 
Carla Santos (1); Augusta Praça (1); Manuel Pestana (1);

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

A disfunção combinada dos eixos cardíaco e renal pode precipitar a pro-
gressão da falência de cada um destes órgãos, provocando morbimortali-
dade significativa. A retenção hidrossalina é frequentemente responsável 
por hospitalizações sucessivas. Alguns doentes tornam -se refratários aos 
diuréticos, desenvolvem hepatopatia congestiva com ascite e podem neces-
sitar de ultrafiltração extracorporal ou paracenteses repetidas. Descrevem -se 
2 casos de doentes com patologia cardíaca grave sem condições cirúrgicas, 
resistentes aos diuréticos, precisando de paracenteses semanais e múltiplas 
hospitalizações por insuficiência cardíaca (IC) descompensada que benefi-
ciaram com o início de diálise peritoneal (DP). O primeiro caso trata -se 
de uma mulher de 51 anos, transplantada cardíaca em 1994 por car-
diomiopatia dilatada idiopática, imunossuprimida com everolimus e aza-
tioprina. Desde 2007, apresenta agravamento de IC, com disfunção biven-
tricular, responsável por hepatopatia congestiva, ascite, necessidade de 
múltiplos internamentos e paracenteses evacuadoras. Em março de 2014, 
por insuficiência tricúspide, realizou implantação de prótese biológica, 
tendo ficado com estenose tricúspide significativa e necessidade de 
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paracenteses frequentes. A função renal manteve valores oscilantes, com 
creatinina sérica entre 0,95 -2,1mg/dL, dependente da pressão intra-
-abdominal e da terapêutica diurética, com evidente melhoria após para-
centese. Em outubro de 2014, foi internada em anasarca, apresentando 
agravamento da função renal e oligúria, com necessidade provisória de 
hemodiálise, sobretudo para ultrafiltração, e múltiplas paracenteses sema-
nais. Optou -se pela colocação de cateter de DP para drenagem diária da 
ascite refratária e estabilização metabólica. Após algumas semanas, 
verificou -se melhoria significativa dos sintomas congestivo e da capacidade 
funcional. Por apresentar deterioração progressiva da função renal, optou-
-se pela instituição de diálise peritoneal ambulatória. O segundo caso é 
o de um homem de 68 anos, com insuficiência cardíaca valvular reumática, 
estenose moderada de prótese aórtica mecânica, dilatação e compromisso 
grave da função biventricular, hepatopatia congestiva e isquémica com 
necessidade de paracenteses evacuadoras frequentes. Apesar de autónomo, 
tinha mau estado geral e nutricional com caquexia, não sendo considerado 
candidato a transplante cardíaco. Apresentava uma creatinina sérica basal 
de 1,3mg/dL, agravada com a administração de diuréticos. Em novembro 
de 2014, foi internado por IC descompensada, ascite e oligoanúria, sem 
fator desencadeante evidente. Apresentava perfil hipotensivo (<90/50mmHg) 
e, na avaliação analítica, creatinina sérica de 3,0mg/dL, sódio de 119mEq/L 
e potássio de 8,6mEq/L, pelo que iniciou hemodiálise. Por hipotensão 
limitativa da ultrafiltração e paracenteses frequentes foi -lhe proposta DP. 
As drenagens revelaram -se turvas, mas sem critérios de peritonite ou 
malignidade. Pratica 4 permutas diárias de baixo volume com Physioneal® 
1,36% e 2 semanais com icodextrina e apresenta melhoria sintomática e 
da capacidade funcional, não se tendo registado internamentos desde o 
início da técnica. Tal como nos casos apresentados, o recurso à DP em 
doentes com IC grave e resistente às medidas terapêuticas habituais, com 
ou sem lesão renal significativa associada, pode proporcionar benefício 
sintomático, redução de hospitalizações e melhoria da qualidade de vida.

 PO -QU -26

INFLUÊNCIA DA PERITONITE, TEMPO E MODALIDADE DE TRATAMENTO 

NA ULTRAFILTRAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLUTOS NOS DOENTES 

EM DIÁLISE PERITONEAL, A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

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

(1) Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, Nefrologia, Vila Real, Portugal;
(2)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Departamento de Bioquímica, 

Porto, Portugal;

A preservação da membrana peritoneal é um objetivo fundamental na 
diálise peritoneal. A ocorrência de peritonites, bem como o tempo de 
tratamento podem induzir alterações no transporte de água e solutos. 
Nesse sentido, pretendeu -se avaliar a influência de episódios de peritonite, 
tempo de diálise peritoneal e tipo modalidade terapêutica na ultrafiltração, 
transporte de solutos e variáveis analíticas dos doentes em diálise peritoneal. 
Foram avaliados retrospectivamente, vinte e oito doentes em programa de 
diálise peritoneal. A idade média dos doentes era 49,1±14,0 anos, com 
predomínio do sexo masculino (57,1%). As causas mais comuns de doença 
renal crónica foram a etiologia indeterminada (25%), nefropatia diabética 
(17,8%) e nefropatia de IgA (17,8%). Os doentes apresentavam tempo médio 
de diálise peritoneal de 21,8 meses, sendo que a modalidade de tratamento 
mais usada foi a DPCA (67,9%). Da amostra analisada, 17 doentes (60,7%) 
tiveram no mínimo um episódio de peritonite ao longo do tempo de 
tratamento dialítico. O tempo médio de tratamento em diálise peritoneal 
foi de 17,2 meses no grupo de doentes sem peritonite e 24,8 meses nos 
doentes com peritonite (p=0,285). Não se verificaram diferenças na ultra-
filtração, D/PCr e Kt/v em ambos os grupos. O valor médio de creatinina 
plasmática foi superior no grupo de doentes com peritonite (10,1 vs 7,8 
mg/dL; p=0,029), com albuminémia e peso corporal médios semelhantes 
aos do grupo de doentes sem peritonite. O tempo de tratamento em diálise 
peritoneal não demonstrou variações significativas na ultrafiltração, bem 
como nas variáveis D/PCr e Kt/v. A albumina sérica foi inferior nos doentes 
com maior tempo de tratamento (3,1 vs 3,6 mg/dL; p=0,014). A modalidade 
de tratamento em DPCA associou -se a maior ultrafiltração (1476 vs 1154cc; 
p=0,016). O ratio D/PCr e Kt/v foram semelhantes nos grupos tratados em 
DPCA e com recurso a cicladora. A presença de peritonite e o tempo de 
tratamento dialítico não tiveram influência na ultrafiltração e transporte de 
solutos dos doentes. O tempo de tratamento associou -se a valores de 
albumina inferiores, possivelmente por perda através da membrana peri-
toneal. A ultrafiltração foi superior nos doentes em DPCA.

 PO -QU -27

RISCO CARDIOVASCULAR NOS DOENTES SOB DIÁLISE PERITONEAL: 

PREVISÍVEL OU IMPREVISTO?

Sara Querido (1); Patrícia Branco (2); Elisabete Costa (2); Sara Pereira (2); Augusta 
Gaspar (2); José Diogo Barata (2);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Nefrologia, H. Santa Cruz, Carnaxide, Portugal;

Introdução: Os doentes sob terapêutica substitutiva da função renal apresentam 
risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares (CV), quer devido a 
fatores de risco CV globais, quer devido a fatores de risco CV inerentes à 
própria técnica dialítica. Nos doentes sob Diálise Peritoneal (DP) os fatores 
de risco “não tradicionais” como a sobrecarga de volume, a hiperfosfatémia 
e a inflamação mostraram ser importantes preditores de mortalidade. Objetivo: 

Avaliar a correlação entre sobrecarga de volume, estado nutricional e marca-
dores de doença óssea com eventos adversos CV num grupo de doentes 
incidentes em DP numa Unidade Portuguesa. Métodos: Realizámos um estudo 
observacional prospetivo numa Unidade Portuguesa de DP, estudando os 
doentes incidentes, admitidos durante 5 anos, no programa de DP. Analisámos 
dados demográficos, clínicos, laboratoriais (cálcio, fósforo, PTHi, fosfatase 
alcalina óssea (FAO), nPCR)no início da DP e na data da última avaliação, 
calcificação valvular aórtica e mitral, tipo de soluções de DP, hospitalizações, 
eventos CV e óbitos. Resultados: Estudámos 112 doentes (65,2% sexo mas-
culino, 37,8% diabéticos, idade média: 53,12±16,1 (20 -85) anos, Índice de 
Massa Corporal: 25,74±4,66 Kg/m2) durante 22,14±15,70 meses; Fósforo> 5,4 
mg/dL, PTHi> 500 pg/ml, FAO <18 UI/l e nPCR <1 g/Kg/dia foram encontrados 
em 26,4%, 31,2%, 63,4% e 50% dos doentes, respetivamente. Durante o 
período de seguimento em DP, não encontrámos alterações significativas nos 
seguintes parâmetros analíticos: cálcio: 9,05 vs 9,03 mg/dL (pns) e nPCR: 
0,95 vs 0,92 g/Kg/dia (pns). Contudo, verificou -se um aumento nos níveis 
séricos de PTHi (469,97 vs 624,69 pg/ml, p= 0,001), FAO (16,18 vs 21,03, p= 
0,011) e Fósforo (5,03 vs 5,62 mg/d, p<0,001). A função renal residual (GFR: 
6,76 vs 4,49 ml/min/1,73 m2, p< 0,001) e a eficácia dialítica (Kt/v: 2,48 vs 2,26, 
p: 0,017) deterioraram -se ao longo do tempo. Na análise multivariada, ajustada 
para a diabetes e a GFR, a FAO inicial foi preditora de níveis baixos de PTHi 
no futuro. Durante o período de seguimento, 8 (7,14%) doentes faleceram, 
24 (21,4%) doentes iniciaram hemodiálise e 12 (10,7%) doentes tiveram efeitos 
adversos CV. Na regressão de Cox, a calcificação mitral (HR: 5,89, CI: 1.4 -23.9, 
p= 0,013), idade (HR: 1,11, CI: 1,03 -1,19, p=0,013), utilização de soluções com 
icodextrina (HR: 29,7, CI: 4,8 -219, p=0,001) e nPCR (HR: 5.32, CI: 2.1 -13.0, p 
= 0,001) foram preditores independentes de eventos CV ou óbito. Conclusões: 

A idade avançada, a sobrecarga de volume (com necessidade de soluções de 
DP com polímero de glicose), a subnutrição e a calcificação mitral foram 
preditores de mortalidade nos doentes sob DP.

 PO -QU -28

CALCIFICAÇÃO VASCULAR NA DIÁLISE PERITONEAL

André Fragoso (1); Anabela Malho (1); Teresa Jerónimo (1); Ana Pimentel (1); Filipa 
Mendes (1); Ana Paula Silva (1); Céu Laranjo (1); Isabel Pinto (1); Idalécio Bernardo (1); 
Pedro Leão Neves (1);

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

Introdução: As calcificações vasculares são habituais nos doentes com 
doença renal crónica (DRC) e recentemente vários estudos apontaram para 
a sua relação com o aumento da morbilidade e mortalidade. O Score de 
Calcificação Simples de Adragão foi validado em doentes em hemodiálise 
e com DRC. O objectivo deste estudo foi avaliar as calcificações vasculares 
e mortalidade numa população de doentes sob diálise peritoneal (DP). 
Métodos: A nossa população foi avaliada em vários parâmetros biológicos 
e laboratoriais. A calcificação vascular foi determinada pelo Score de 
Adragão através de uma escala de 8 pontos determinada a partir de 
radiografias das mãos e anca. Efectuou -se estatística descritiva e analisou-
-se os factores de risco de mortalidade através de um modelo de Cox. 
Resultados: Incluímos neste estudo 62 doentes em DP (f= 31 m= 31, idade 
média= 53 anos, média de seguimento= 42.5 meses) seguidos na nossa 
unidade. A nossa população foi dialisada com um Kt/V médio de 2.9 ± 1.2 
e os valores médios dos parâmetros avaliados foram: hemoglobina= 11.8 
g/dl, Ca= 9.1 mg/dl, P= 4.7 mg/dl, Ca x P= 43.0 mg2/dl2, PTH= 695.9 pg/
ml e albumina= 3.7 g/dl. Utilizando um modelo de Cox verificou -se que a 
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diabetes (B= 9.612, p= 0.008) e um elevado score de Adragão (B=0.135, 
p=0.030) influenciavam, independentemente, a mortalidade na nossa 
população, quando ajustado para a idade, género e hipertrofia do ventrículo 
esquerdo. Conclusões: Na nossa população, a diabetes e a calcificação 
vascular correlacionaram -se independentemente com mortalidade aumen-
tada, validando o Score de Adragão nesta população em DP.

 PO -QU -29

ANÁLISE DOS CASOS DE PERITONITE DURANTE UM ANO EM UMA 

UNIDADE DE DIÁLISE PERITONEAL.

José María Sanchez Montalbán (1); Maria Del Carmen Jiménez Herrero (1); Silvia González 
Sanchidrián (1); Santiago Polanco (1); Guadalupe Rodriguez (4); Pedro Labrador Gómez 
(1); Ines Castellano Cerviño (1); Juan Ramon Gomez Martino (1); António Ramalheiro 
(2); João Gonçalves (3);

(1) Hospital San Pedro de Alcántara, Nefrologia, Cáceres, Espanha;
(2) Hospital de Braga, Nefrologia, Braga, Portugal;
(3) Hospital de Santa Maria, Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(4) Hospital Clinico de Valladolid, Nefrologia, Valladolid, Espanha;

Introdução: a peritonite é uma das complicações mais frequentes e graves da 
diálise peritoneal (DP), sendo a primeira causa de perda do catéter e de 
falência da técnica. Objectivo: análise descritivo dos episódios de peritonite 
em uma unidade de diálise peritoneal observados durante o ano 2014 Material 

e métodos: recolha de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais dos 
processos clínicos de doentes prevalentes e incidentes na Unidade de diálise 
peritoneal do Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres. Espanha). Análise 
dos dados com o programa estadístico SPSS Resultados: O número total de 
peritonites foi de 25, com uma taxa global de 1 episódio por cada 24,32 
meses/doente/ano. Discriminação segundo modalidade: Taxa de peritonites 
DPA: 1 episodio por cada 32,16 meses/doente/ano. Taxa peritonites CAPD: 1 
episodio cada 17,69 meses/paciente/ano. 19 doentes apresentaram algum 
episodio de peritonite durante 2014, dos quais 6 doentes (31,5%) tiveram 
mais de um episódio. 11 doentes eram do sexo masculino (57,9%). A idade 
media foi de 66 anos (max:80 min:33). A média de meses en DP: 21 (moda:13) 
maximo:73 minimo:2. 8 doentes (42,1%) tinham um tempo de permanência 
em DP inferior a 12 meses. Modalidade de DP: 10 doentes em DPCA (47,4%) 
e 9 doentes em DPA (52,6%). Evolução: curação em 19 casos (76%), exérese 
do cateter em 4 (16%), 2 mortes (8%) Gram positivos: 15 (60%), Gram nega-
tivos: 8 (32%), cultura estéril:2 (8%). O microorganismo mais frequentemente 
isolado foi o Stafilococcus Epidermidis. Conclusões: a taxa de peritonites da 
nossa unidade se encontra dentro das recomendações internacionais; o numero 
absoluto de peritonites foi semelhante em CAPD e DPA, mas a taxa de peri-
tonites foi o dobro para os doentes de CAPD; a percentagem de peritonites 
por gram negativos é ligeiramente superior às recomendações internacionais 
quase metade dos doentes com algum episodio de peritonite em 2014 tinham 
menos de um ano de permanência no programa de DP; a maioria dos episódios 
de peritonite tiveram uma evolução favorável.

 PO -QU -30

COMUNICAÇÃO PERITONEOPLEURAL COMO COMPLICAÇÃO DA DIÁLISE 

PERITONEAL? SÉRIE DE CASOS

Natacha Rodrigues (1); Miguel Bigotte Vieira (1); Cristina Pinto Abreu (1); António Costa 
(1);

(1) CHLN, Nefrologia e Transplantação Renal, Lisboa, Portugal;

Introdução: As complicações relacionadas com o aumento da pressão intra-
-abdominal são relativamente frequentes em doentes em diálise peritoneal. 
Mais raramente, em doentes com defeito diafragmático congénito ou adquiri-
do, este aumento de pressão pode resultar num hidrotórax – derrame pleural 
com migração de líquido dialisante através de uma comunicação peritoneo-
pleural. A literatura descreve maior incidência no primeiro mês de início da 
técnica dialítica, no hemitorax direito. Casos Clínicos: Os autores descrevem 
quatro casos clínicos de doentes que desenvolveram derrame pleural 
secundário a comunicação peritoneopleural. O primeiro caso diz respeito a 
um doente de 72 anos com DRCT por glomerulonefrite crónica que desen-
volveu hidrotorax extenso à direita nas primeiras 24 horas de diálise peritoneal 
com dificuldade respiratória marcada. Foi realizada hemodiálise de imediato 
e suspensa a diálise peritoneal, com resolução do derrame. O doente 

manteve -se em hemodiálise por opção. O segundo caso é o de uma doente 
de 46 anos com DRCT por doença renal poliquística autossómica dominante 
que desenvolve hidrotórax à direita ao iniciar diálise peritoneal. Procedeu -se 
a talcagem e repouso peritoneal de um mês, após o qual se reiniciou a 
técnica. A recidiva do derrame motivou a transferência definitiva para a 
hemodiálise. O terceiro caso trata -se de uma mulher de 48 anos com Doença 
Renal Crónica Terminal (DRCT) por nefroangiosclerose que aos oito meses 
em diálise peritoneal desenvolveu hidrotórax à esquerda. Realizou -se pleurod-
ese e dado manter função renal residual, manteve terapêutica conservadora 
durante 6 semanas, altura em que se reinstituiu dialise peritoneal, com 
sucesso. O último caso refere -se a um homem de 54 anos com DRCT de 
etiologia desconhecida que desenvolveu hidrotorax à direita aos seis meses 
após início de diálise peritoneal. Não havendo resposta à redução de volumes 
de infusão de dialisante e recusando talcagem e cirurgia, foi transferido 
para hemodiálise com resolução do derrame. Conclusão: Os casos clínicos 
descritos demonstram a heterogeneidade de apresentação desta entidade 
quanto à localização e timing do derrame, bem como diferentes respostas 
à terapêutica cirurgica. O diagnóstico é importante dado o manejo particular 
em relação às outras causas de derrame pleural, devendo sempre ser con-
siderado no diagnóstico diferencial de derrame pleural num doente em 
diálise peritoneal. A abordagem terapêutica deve ser individualizada.
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PERITONITE POR KOCURIA: UM CASO RARO.

Telma Santos (1); Brigite Aguiar (1); Andreia Borges (1); Helena Sá (1);

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

As espécies de Kocuria são bactérias saprófitas existentes na pele, cavidade 
oral e no meio ambiente e raramente provocam infeção no homem. Os 
poucos casos conhecidos de patogenicidade relacionam -se com infeções 
associadas a cateteres vasculares e peritoneais. De acordo a literatura 
internacional existem relatos de cerca de 12 episódios de peritonite em 9 
doentes de diálise peritoneal. Esta infecção caracteriza -se por uma boa 
resposta às cefalosporinas embora possa recidivar, não devendo por isso 
ser desvalorizada. Os autores apresentam o caso clínico de um doente de 
69 anos de idade em programa de DPCA desde os 64 anos, com história 
de peritonites por E. coli (em 2013) e por E. faecalis (em 2013) que em 
2014 apresentou drenagem de efluente peritoneal turvo, constatando -se 
hipercelularidade do mesmo (2170 células/microlitro com 84% de neutró-
filos) e cultura positiva para Kocuria spp. Fez tratamento com vancomicina 
2g de 4 em 4 dias intraperitoneal e ceftazidima 1g id intraperitoneal durante 
1,5 semanas. Duas semanas depois apresentou queixas de dor abdominal 
e recidiva de efluente peritoneal turvo tendo -se confirmado sinais analíticos 
de peritonite. A cultura do líquido peritoneal foi novamente positiva para 
Kocuria spp. Efetuou antibioterapia com o mesmo esquema, desta vez 
durante um período de 3 semanas. Apesar de em ambos os episódios 
não ter havido manifestações graves da infeção, este agente não deve ser 
menosprezado e deve ser tratado adequadamente pelo risco associado 
de deterioração do transporte peritoneal ao longo do tempo.

 PO -QU -32

SERUM FIBROBLAST GROWTH FACTOR -21 AND GALECTIN -3 

CONCENTRATIONS ARE ASSOCIATED WITH RENAL RESIDUAL FUNCTION, 

NUTRITIONAL PARAMETERS AND CARDIOVASCULAR DISEASE IN PATIENTS 

RECEIVING LONG -TERM PERITONEAL DIALYSIS

Ana Rita Martins (1); Pedro Campos (3); Patrícia Branco (1); Esther Civantos (2); Maria 
Teresa Adragão (1); André Weigert (1); Jesus Egido (2); Sebastian Más (2); José Diogo 
Barata (1);
(1) Hospital Santa Cruz, Serviço de Nefrologia, Carnaxide, Desconhecido;
(2)  Fundación Jiménez Diáz, Vascular and Renal Research Laboratory, Espanha, 

Desconhecido;
(3) Hospital Fernando Fonseca, Serviço de Nefrologia, Carnaxide, Portugal;

Background: Patients (pts) with end stage renal disease (ESRD) on continuous 
ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) have accelerated atherosclerosis associ-
ated with an increase in cardiovascular morbidity and mortality. Fibroblast 
growth factor -21 (FGF -21) is a new metabolic regulator, which is related to 
antiobesity and insulin sensitivity in vivo. Galectin -3 (gal -3) has emerged as a 
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key regulator of inflammation and fibrosis. However, the clinical implication of 
those markers are poorly understood. Aim: To investigate whether those new 
metabolic regulators may play a role in PD, we measured plasma concentrations 
of FGF -21 and galectin -3 and correlated with comorbidities, nutritional status 
and inflammatory markers. Material and methods: From the 58 pts treated 
with PD (average time on PD: 27.41 months), clinical and laboratorial data 
were collected. An elisa kit R&D Systems was used to determine FGF -21 and 
gal -3 plasma values, according to the manufacter instructions. Results: The 58 
pts on PD presented the following demographic characteristics: 40 were male 
(69%); mean age 55.7 years old; 17 pts (29.3%) had diabetes mellitus (DM); 
24 (41.4%) were on automatized PD; 8 pts (13.8%) had ischemic heart disease; 
19% of the pts had obesity (body index mass>30Kg/m2) at the beginning of 
PD. Patients with obesity or DM had not statistically different plasma values 
of FGF -21 and gal -3. Pts with ischemic cardiopathy had higher FGF -21 (2676 
VS 1503; p=0.013) and higher gal -3 (266 VS 99; pns). In a linear regression, 
gal -3 was related with cardiovascular events (B=429.7; CI (95%) 242 -617.3; 
p<0.001), mitral calcifications (B=115.2; CI (95%) 22.9 to 253; p=0.04 and with 
time on PD (B=5.15; CI(95%) 2.1 -8.2; p=0.001), adjusted to peritoneal transport. 
In a multivariate analysis (linear regression), FGF -21 was closely related with 
albumin (B= -541; CI (95%)  -1016 to  -66.2; p=0.026), nPCR (B= -1495; CI (95%) 
 -2764 to  -226.73; p=0.022) and hospitalar admissions (B=247.9; CI (95%) 61 
to 434; p=0.010), in a model adjusted to DM and time on PD. FGF -21 values 
were also closely related (linear regression) with renal residual function (RRF) 
at the beginning of PD (B= -107; CI (95%)  -169 to  -45; p=0.025), albumin (B=-
-517; CI (95%)  -956 to  -78; p=0.022) and quantity of liters per treatment 
(B=0.029; CI (95%) 0.045 to 0.373; p=0.014), ajusted to age and time on PD. 
Conclusion: Our results suggest an association between those plasmatic markers 
with RRF, nutritional parameters and cardiovascular disease in pts on PD.

 PO -QU -33

LEAKS INTERNOS EM DIÁLISE PERITONEAL? EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Ana Azevedo (1); Isabel Mesquita (1); Vasco Fernandes (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando 
Nolasco (1);

(1) Serviço Nefrologia, H Curry Cabral, CHLC, Lisboa, Portugal;

Nos doentes em diálise peritoneal (DP) verificam -se várias complicações rela-
cionadas com o aumento da pressão intra -abdominal, entre elas os leaks 
peritoneais. Estes podem ser precoces ou tardios, externos ou internos. Os 
leaks internos podem ser para a cavidade pleural, cavidade abdomino -pélvica, 
parede abdominal e genitais externos. O objectivo desta revisão foi determinar 
a incidência de leaks peritoneais internos ao longo dos últimos 10 anos do 
nosso programa de diálise peritoneal. Nesse período, observámos 8 leaks 
internos em 8 doentes, num total de 111 doentes. Cinco eram do género feminino 
e a idade média era 48±23,7 anos. Seis leaks foram para a cavidade pleural 
(4 mulheres e 2 homens), 1 para os genitais externos (1 homem) e outro para 
a cavidade abdomino -pélvica (1 mulher). Dos 8 doentes, 4 estavam em DPCA, 
3 em DPA e 1 em DPCC alta dose. A mediana do tempo em DP era 5,5 meses. 
Os leaks peritoneo -pleurais foram todos à direita e o diagnóstico foi feito 
através de radiografia tórax (6/6) e análise do líquido pleural (5/6). O diagnóstico 
do leak para a cavidade abdominal foi feito através de uma TC abdomino-
-pélvica e o diagnóstico do leak para os genitais externos foi clinico. Uma 
doente manteve -se em DP por falência total de acessos vasculares, falecendo 
pouco tempo depois, um fez pleurodese mas recidivou o leak transitando com 
os restantes 6 para HD. Apesar dos leaks internos não serem uma complicação 
frequente da DP, representam uma causa importante de descontinuação da 
técnica. Os mais frequentes são os peritoneo -pleurais e afectam predominante-
mente o género feminino o que também se verificou na nossa pequena série.

 PO -QU -34

A GRAVIDEZ NA DOENÇA RENAL CRÓNICA TERMINAL – O CASO DE UMA 

DOENTE EM DIÁLISE PERITONEAL

Ana Cerqueira (1); Rute Carmo (1); Ana Nunes (1); Ana Oliveira (1); Ana Beco (1); Patrícia 
Martins (1); Carla Santos (1); Manuel Pestana (1);

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

A gravidez em mulheres com doença renal crónica (DRC) terminal, particu-
larmente em diálise peritoneal (DP) constitui um evento raro. Contudo a 

melhoria nos cuidados materno -fetais, bem como a melhoria na eficácia 
das técnicas substitutivas da função renal, permitiram o aumento da ferti-
lidade e da taxa de sobrevida dos recém -nascidos.
Descreve -se o caso de uma primigesta de 37 anos de idade, com DRC 
em DP, por glomerulosclerose focal e segmentar. A doente recorre ao 
serviço de urgência por quadro de náuseas e vómitos tendo sido 
diagnosticada gravidez de 18 semanas (s). Nesta altura a estratégia de 
DP incluía 3 permutas/dia (Physioneal® 1,36%, 2L), com diurese residual 
(DR) de 1000mL/dia. Após diagnóstico de gravidez foram suspensas as 
terapêuticas potencialmente teratogénicas e aumentadas as permutas 
para 4/dia. Às 15s apresentou um episódio de hemoperitoneu sem 
evidência de trauma pelo catéter de DP e com culturas de líquido 
peritoneal negativas. Por apresentar queixas de distensão abdominal 
e dispesia foi reduzido o volume de dialisante (1700ml) e aumentada 
a sua frequência para 5 permutas/dia. Às 17s apresenta novo episódio 
de hemoperitoneu desta vez com documentação ecográfica de contacto 
do catéter de DP com a serosa uterina, pelo que se removeu o catéter 
e iniciou hemodiálise (HD). A estratégia consistiu em 24h de HD por 
semana (4h/6 vezes por semana) com aumento de peso seco em 450g/
semana. Ao longo da gravidez o controlo da volémia foi efetuado pela 
avaliação clínica, doseamento seriado de BNP, bioimpedância e índices 
de volémia ecocardiográficos. O controlo tensional foi mantido sem 
anti -hipertensores até às 27s, altura em que iniciou metildopa (250mg 
3id). Necessitou de aumento progressivo da dose de estimulador da 
eritropoiese (100 mcg/semana de darbepoietina no final da gravidez). 
Os níveis plasmáticos de ureia mantiveram -se inferiores a 60mg/dL. Às 
27s de gestação por ameaça de parto pré -termo iniciou tocólise com 
nifedipina e ciclo de maturação pulmonar fetal com betametasona. Às 
35s por hipertensão arterial sustentada com traçado cardiotocográfico 
suspeito, foi induzido trabalho de parto (eutócico). O recém -nascido 
(RN)com um índice de Apgar de 7/8 ao 1º/5º minutos, pesava 1975g e 
apresentou inicialmente diurese osmótica e uma dilatação pielocalicial 
ligeira à esquerda (5mm), permanecendo em vigilância por nefrologia 
pediátrica. A mãe teve alta ao 7º dia de puerpério em programa regular 
de HD 4 vezes/semana, tendo reiniciado DP 2 meses após o parto. Este 
caso ilustra um evento clínico relativamente raro especialmente porque 
a doente já se encontrava em tratamento de substituição renal -diálise 
peritoneal. A manutenção da doente em DP permitiu uma maior esta-
bilidade hemodinâmica com alterações graduais mais fisiológicas do 
volume intravascular, minimizando flutuações na pressão arterial e 
diminuindo as alterações hemodinâmicas na circulação utero -placentária. 
Portanto, apesar da gravidez na DRC terminal ser de alto risco,esta 
pode ser bem -sucedida com monitorização fetal apertada e controlo 
intensivo clínico, analítico e imagiológico maternos, sob a supervisão 
de uma equipa multidisciplinar especializada.

 PO -QU -35

ESTUDO LONGITUDINAL DO EFLUENTE DE DIÁLISE PERITONEAL

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

(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;

Nos doentes em diálise peritoneal a membrana peritoneal sofre alterações 
ao longo do tempo, levando à sua degradação e perda de função. O intuito 
deste trabalho prospectivo é avaliar a variação do proteoma em doentes 
incidentes numa unidade de Diálise Peritoneal. O teor de proteína total 
nas amostras de efluente de diálise peritoneal de 4 doentes em estudo 
foi determinado pelo ensaio de Bradford. O proteoma do efluente de 
diálise peritoneal foi fracionado por eletroforese bidimensional (2D -SDS-
-PAGE) correspondendo a primeira dimensão à separação das proteínas 
de acordo com o seu ponto isoelétrico e a segunda dimensão à separação 
pela massa relativa das proteínas, obtendo -se um mapa de proteínas para 
cada um dos tempos estudados. Os géis 2D foram posteriormente anali-
sados com o software SameSpots, permitindo assim visualizar quais os 
spots (cada spot corresponderá a uma proteína) que apresentam expressão 
diferencial (p <0,05) ao longo do tempo, sendo posteriormente analisados 
por MALDI -TOF/TOF MS e identificados com recurso à bases de dados 
bioinformáticas. As proteínas que apresentem variação ao longo deste 
estudo longitudinal poderão ser potenciais biomarcadores para inferir qual 
o estado da membrana peritoneal.
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Tabela 1

Paciente Recolhas
Teor de Proteina Total 

(Teste Bradford)

Spots com Expressão 

diferencial

1

1º mês (1,0 ±0,1) (mg/ mL)

11 Spots
3º mês (1,0 ±0,02) (mg/ mL)

6º mês (0,3 ±0,03) (mg/ mL)

12º mês (1,5 ±0,0) (mg/ mL)

2

1º Mês (0,6 ±0,02) (mg/ mL)

11 Spots3º Mês (0,6 ±0,3) (mg/ mL)

6º Mês (0,8 ±0,0) (mg/ mL)

3

1º Mês (0,4 ±0,02) (mg/ mL)
66 Spots

6º Mês (0,25 ±0,1) (mg/ mL)

4

1º Mês (0,3 ±0,1) (mg/ mL)
24 Spots

6º Mês (0,8 ±0,0) (mg/ mL)
 

 PO -QU -36

PSEUDOMONAS PUTIDA: UM NOVO AGENTE DE PERITONITE EM DIÁLISE 

PERITONEAL.

Pedro Campos (1); Ana Rita Martins (2); Patricia Branco (2); Augusta Gaspar (2);

(1) Hospital Fernando Fonseca, S. Nefrologia, Amadora, Portugal;
(2) H. Santa Cruz, S. Nefrologia, Carnaxide, Portugal;

Introdução: A peritonite é uma das mais sérias complicações em diálise 
peritoneal (DP) e a principal causa de suspensão desta técnica. A 
prática clínica tem demonstrado um aumento na incidência de Perito-
nites por agentes raros complicando a sua abordagem, particularmente 
na antibioterapia empírica inicial. A Pseudomonas putida é um bacilo 
Gram negativo, aeróbio que se encontra disperso de forma ubíqua 
pela água, solo e plantas. Relatos de peritonite por este agente em 
DP tem sido apresentados especialmente em contexto de imunode-
pressão marcada e em populações asiáticas. Os autores apresentam 
um caso de peritonite a este agente atípico, numa doente não imu-
nodeprimida. Métodos: Mulher, 64 anos, leucodérmica com doença 
renal crónica estadio 5d, por provável Pielonefrite crónica em contexto 
de infecções urinárias de repetição e litíase renal bilateral com ure-
terohidronefrose. Iniciou programa de diálise peritoneal contínua ambu-
latória (DPCA) há cerca de 2 anos. Como intercorrências destacam -se 
a presença de comunicação peritoneo -pleural com necessidade de 
talcagem pleural cirúrgica e um ano após inicio de DPCA, episódio de 
cólica biliar que se associou com peritonite a Corynebacterium amy-
colatum. Cumpriu antibioterapia dirigida com remoção do cateter de 
Tenckhoff e realizou colecistectomia. Recorre à unidade de dialise 
peritoneal por quadro de astenia acompanhada por dor abdominal e 
efluente turvo. Negava febre e outros sintomas sistémicos assim como 
contacto com indivíduos doentes ou viajantes internacionais, apesar 
de viver numa zona com elevado grau de multiculturalidade. Colheu 
análises sanguíneas que revelaram elevação dos parâmetros infla-
matórios. Foi colhida solução dialisante para exame citológico e bac-
teriológico e iniciou terapêutica antibiótica empírica com cefazolina e 
ceftazidima intra -peritoneal de acordo com o protocolo do serviço. A 
análise citológica revelou pleocitose com 2120 células/uL, com pre-
domínio de linfócitos (45%). O exame microbiológico isolou uma Pseu-
domonas putida multissensível. A doente cumpriu antibioterapia durante 
2 semanas com resolução das queixas e erradicação do agente, sem 
necessidade de remoção do cateter de Tenckhoff. Conclusão: Este caso 
destaca -se por ser uma peritonite por um agente raro que normalmente 
provoca doença em imunodeprimidos. O agente isolado apresentou 
uma resposta muito favorável à terapêutica dirigida em contraste com 
o perfil das peritonites causadas pelo género Pseudomonas, habitu-
almente resistentes à terapêutica convencional e que exigem antibiote-
rapia prolongada e por vezes obrigam a remoção do cateter de diálise 
peritoneal.

 PO -QU -37

INFECÇÃO ASSOCIADA A CATETERES DE HEMODIÁLISE: 

MICROBIOLOGIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE

Carolina Belino (1); Cátia Cunha (1); Tiago Guedes (1); Ana Ventura (1); João Fernandes (1);

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

Introdução e metodologia: A infecção associada a cateter venoso central de 
hemodiálise (CVC) é uma importante causa de mortalidade e morbilidade nos 
doentes em hemodiálise. Doentes com múltiplas co -morbilidades, exposição 
hospitalar e uso disseminado de antibioterapia promovem o aparecimento de 
estirpes multirresistentes que implicam medidas de controlo de infecções espe-
cíficas. Pretende -se conhecer o perfil microbiológico dos doentes internados 
por infecção de CVC num Serviço de Nefrologia entre 2013 e 2014. Analisaram -se 
os processos dos doentes internados neste período. Resultados: Dos 868 
doentes, 95 tiveram infecção associada a CVC. Destes, 55 tinham CVC de longa 
duração (CVCLD) cuja localização preferencial foi a veia jugular direita e 40 
tinham CVC de curta duração (CVCCD), cuja localização preferencial foi a veia 
femoral direita. Dos CVCLD, 45 adquiriram a infecção em meio extra -hospitalar. 
A antibioterapia empírica (AE) consistiu sobretudo na combinação de Vanc-
omicina com Ceftazidima ou Gentamicina. Outras opções foram feitas nos casos 
com outro foco infeccioso nos quais não foi possível excluir infecção do CVC. 
Analisamos 2 grupos de doentes: os que adquiriram a infecção no hospital 
(grupo 1, 50 doentes) e os que adquiriram a infecção na clinica de hemodiálise 
(grupo 2, 45 doentes). Não houve diferenças significativas em relação à idade 
média dos doentes (67 versus 64 anos), incidência de Diabetes mellitus (44% 
versus 60%), neoplasias (36% versus 31,1%), uso de tratamento imunossupres-
sor (14% versus 15,6%), internamento (52% versus 60%) ou antibioterapia nos 
3 meses prévios (58% versus 51,1%), nos 2 grupos. Foi identificada bacteriémia 
em 28% dos casos no grupo 1 e em 37,8% dos casos no grupo 2. O micro-
organismo mais frequente foi o MSSA nos 2 grupos. Verificamos uma maior 
incidência de infecções por MRSA no grupo 1 em relação ao grupo 2 (6% 
versus 2,2%) e uma maior incidência de infecções por Gram negativos no 
grupo 2 (15,6% versus 8%), nomeadamente por Pseudomonas aeruginosa. 
Nos casos de infecção por Pseudomonas, a sensibilidade à ceftazidima foi 
superior à sensibilidade à gentamicina. Principais conclusões: Idade avançada, 
comprometimento imunitário importante, exposição hospitalar e antibioterapia 
recentes caracterizam estes doentes. Os doentes que adquiriram a infecção na 
clinica de diálise correspondem a casos de infecção mais grave ou sem resposta 
á terapêutica, pelo que o perfil microbiológico destes doentes deve ser inter-
pretado com prudência. As espécies staphylococcus aureus são as mais isoladas, 
todos sensíveis à vancomicina. A nível intra -hospitalar, ocorreram 3 vezes mais 
casos de MRSA pelo que é preciso intervir e reforçar medidas de controlo de 
infecção. De acordo com os nossos resultados, perante risco de infecção por 
Pseudomonas aeruginosa, é preferível a associação inicial com Ceftazidima.

 PO -QU -38

CONTEÚDO DE FÓSFORO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PACIENTES 

EM HEMODIÁLISE CRÔNICA

Marcela Watanabe (1); Raphael Araujo (1); Pasqual Barretti (1); Jacqueline Teixeira 
Caramori (1); Hélio Grassi Filho (2);

(1)  Faculdade de Medicina de Botucatu/ Universidade Estadual Paulista.UNESP, Clinica 
Medica, Botucatu – São Paulo, Brasil;

(2)  Faculdade de Ciencias Agronômicas – UNESP, Ciências do Solo, BOTUCATU, Brasil;

Introdução: Nos estádios IV e V da doença renal crônica (DRC), pacientes 
apresentam hiperfosfatemia devido a excreção urinária diminuída do fósforo, 
o conhecimento sobre a exposição às fontes e absorção dietética desempenha 
um papel fundamental na prevenção das consequências desta complicaçao. 
E, como a fosfatemia está intimamente relacionada à ingestão dietética, ressalta-
-se a necessidade de conhecer o consumo e limitar a ingestão de fósforo 
focando na restrição dietética do fósforo inorgânico, encontrado nos aditivos 
alimentares. Objetivos: Apresentar os alimentos industrializados e bebidas mais 
consumidas por uma população de pacientes com DRC em hemodiálise, e 
analisar bromatologicamente o conteúdo de fósforo nos alimentos selecionados. 
Métodos: Estudo analítico descritivo transversal com questionários de frequência 
alimentar aplicados a uma população em hemodiálise cronica para obter lista 
dos alimentos e bebidas industrializados mais consumidos. Na metodologia 
bromatológica, o fósforo total foi determinado por colorimetria do metavanadato 
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(alimentos sólidos) e por espectrofotometria de absorção atômica (alimentos 
líquidos), e o nitrogênio foi determinado pelo método Kjeldahl para cálculo 
da quantidade de proteína. Foram calculadas razões fósforo/proteína (mg/g). 
Os alimentos foram classificados em categorias, e para comparação com a 
categoria de alimentos cárneos processados, um grupo de alimentos frescos 
foi composto por dados provenientes da Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos %u2013 TACO %u2013 UNICAMP (2011). Os resultados das dosagens 
foram comparados às referências de composição de alimentos. Foi considerado 
o nível de significância de 5%. Resultados: Cem pacientes foram entrevistados, 
com idade média de 59±14 anos, 57% do sexo masculino. Na rotulagem dos 
alimentos analisados, os aditivos com fósforo estavam mencionados em 53%. 
Os alimentos fontes de proteína que contêm aditivos forneceram cerca de duas 
vezes mais fósforo para cada grama de proteína em comparação aos alimentos 
frescos (p<0,001). Conclusão: Alimentos cárneos processados, como embutidos, 
forneceram cerca de duas vezes mais fósforo para cada grama de proteína em 
comparação aos alimentos frescos. Portanto, o conhecimento do teor de fósforo 
nos alimentos, em particular de alimentos processados pode contribuir para 
melhor controle da fosfatemia em pacientes com DRC.
Palavras -chave: doença renal crônica, fósforo, alimentos, aditivos alimentares.
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SUPLEMENTAÇÃO A LONGO PRAZO COM COLECALCIFEROL EM DOENTES 

EM HEMODIÁLISE: EFEITOS NO METABOLISMO MINERAL, INFLAMAÇÃO 

E PARÂMETROS CARDÍACOS

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

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

A deficiência de vitamina D é altamente prevalente nos doentes com doença 
renal crónica. O objectivo deste estudo prospectivo com a duração de 5 anos 
foi avaliar os efeitos da suplementação a longo prazo com colecalciferol no 
metabolismo mineral, inflamação e parâmetros cardíacos, em doentes renais 
crónicos prevalentes em hemodiálise (HD). Os níveis séricos de 
25 -hidroxivitamina D [25(OH)D], metabolismo ósseo, parâmetros de inflamação, 
brain natriuretic peptide (BNP) plasmático, pressão de pulso (PP) e índice 
de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) foram avaliados antes e após a 
suplementação. Os níveis basais de 25(OH)D foram medidos em duas deter-
minações (final do Inverno e do Verão, respetivamente). A terapêutica com 
vitamina D ativa e com darbepoietina foi também analisada. O estudo incluiu 
97 doentes em HD que completaram 60 meses de suplementação, 40.6% 
do sexo feminino, com uma idade média de 63.19±14.14 anos e com uma 
mediana de tempo em HD no ínicio do estudo de 25 meses. O colecalciferol 
foi dado após cada sessão de HD de acordo com os níveis basais de 25(OH)
D nos primeiros 6 meses (dose média de 21.000 UI/semana) e posteriormente 
numa dose de 8.000 UI/semana. Verificou -se um aumento significativo nos 
níveis séricos de 25(OH)D com a suplementação (23.13±13.16 vs. 44.13±11.92; 
p<0.001). Por outro lado, houve uma redução do cálcio sérico (p=0.02), 
fósforo (p=0.018) e iPTH (p=0.03). Foi também observada uma diminuição 
da dose e do número de doentes tratados com vitamina D ativa (p<0.001) e 
com darbepoietina (p=0.02), para valores semelhantes de hemoglobina. A 
albumina sérica aumentou (p<0.001) e a proteína C -reativa diminuíu durante 
o estudo (p=0.01). Os níveis plasmáticos de BNP (p<0.001), a PP (p=0.007) 
e o IMVE (p=0.02) também se reduziram significativamente no final do estudo. 
A suplementação a longo prazo com colecalciferol é uma medida fácil e 
aparentemente custo -eficaz, permitindo uma correcção da deficiência de 
vitamina D, melhoria do controlo do metabolismo mineral com menor utilização 
de vitamina D ativa, redução da inflamação, do consumo de estimuladores 
da eritropoiese, e possivelmente melhoria da disfunção cardíaca.

 PO -QU -40

ACESSO VASCULAR INICIAL PARA HEMODIÁLISE E O VALOR DA ANGIOGRAFIA

Henrique Sousa (1); Carlos Lucas (1); Artur Mendes (1); Maria Gaspar (1); José Barata (1);

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

Introdução: A população com DRC tem aumentado, mas parece ter maior 
seguimento em nefrologia, tendo por isso planeamento mais atempado 

do acesso vascular (AV). Este por vezes não se mostra eficaz, pelo que 
técnicas endovasculares têm -se mostrado opções válidas, para resolução 
de diferentes problemas. Métodos: O estudo corrente é retrospectivo 
tendo como objetivo a análise dos procedimentos endovasculares, real-
izados aos primeiros AV dos doentes na indução dialítica (num período 
de 3 meses). Os exames foram realizados numa suite angiográfica hos-
pitalar entre 01 JAN 2008 e 21 DEZ 2014. Os dados foram organizados 
numa base de dados e analisados com o programa SPSS versão 22. 
Resultados: Realizaram -se 146 angiografia (113 doentes). Estes tinham 
idade média 65 (±16) anos com mediana 68 anos. Idade mínima 21 anos, 
máxima 93 anos. Dos doentes, 45% eram diabéticos, 36% estavam 
antiagregados, 4% ACO e 2% estavam antiagregados e ACO. Em relação 
aos AV, 6 doentes (6%) tinham CLD, 9 (9%) tinham PTFE e 82 doentes 
(80%) FAV.

Tabela 1

Resumo dos motivos de pedido por AV

 

Não se observaram diferenças nos motivos de pedido para angiografia 
na população antiagregada e/ou anticoagulada, nem houve diferenças 
de acordo com os diferentes AV. Conclusões: 80% doentes tinham 
FAV como AV inicial e foi a dificuldade de punção a maior complicação 
(49%); as próteses representavam 9% dos AV iniciais e o edema do 
membro foi a complicação mais frequente (32%); a antiagregação e/
ou ACO não se mostrou protetora nem se associou a melhoria do 
perfil do AV, pelo contrário, associou -se positivamente a mau desen-
volvimento do AV. Esta relação poderá ser explicada em parte pela 
maior doença vascular que este grupo (antiagregados e/ou ACO) tem, 
pois 58% dos doentes são DM (ao contrário dos 45% da população 
geral).
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NEFROLOGIA DE INTERVENÇÃO E ESTENOSES CENTRAIS 

– 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Helena Pinto (1); Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (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 evolução das técnicas e materiais disponíveis permite 
cada vez mais “prolongar a vida” dos acessos vasculares de hemodiálise 
recorrendo à nefrologia de intervenção. Este trabalho tem como objec-
tivo a avaliação dos resultados imediatos e a longo prazo da angio-
plastia de estenoses centrais realizadas durante um período de 5 anos 
no nosso Hospital. Métodos: Foram revistos os procedimentos angiográ-
ficos realizados pela Nefrologia de Intervenção do nosso Hospital 
entre o segundo semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2014 e 
seleccionados os doentes a quem foram diagnosticadas e interven-
cionadas estenoses nos eixos vasculares centrais. Foi avaliado o 
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resultado imediato do procedimento, o calibre máximo de balão uti-
lizado para angioplastia de lesão e a ocorrência de complicações 
durante o procedimento. Posteriormente foi avaliada aos 3, 6, 12 e 
24 meses a patência/falência do acesso vascular bem como a neces-
sidade de re -intervenção. Esta avaliação foi obtida através do contacto 
com a clínica de hemodiálise/hospital que referenciou o doente para 
procedimento. Resultados: Dos 238 doentes que foram referenciados 
durante o período determinado, 36 apresentavam estenoses centrais 
com significado hemodinâmico. Em 10 casos (devido a impossibilidade 
de progressão de fio guia ou falta de material necessário) não foi 
possível a resolução da estenose. Em 26 casos foi realizada angio-
plastia das lesões. A maioria dos doentes (69%) tinham como acesso 
vascular activo FAV e o principal motivo de referenciação foi edema 
do membro do acesso vascular (62%). 10 doentes já tinham sido 
submetidos a intervenção prévia. Quanto aos resultados imediatos 
foi conseguido um bom fluxo após angioplastia em 92% dos doentes, 
com estenose residual <30% em 81% dos casos. Houve complicações 
intra -procedimento em 3 casos (apenas uma associada directamente 
à angioplastia da estenose central), no entanto, foi conseguida res-
olução satisfatória das mesmas. A taxa de patência primária foi de 
81% aos 3 meses, 56% aos 6 meses, 35% aos 12 meses e 8% aos 
24 meses. A taxa de patência secundária foi de 88% aos 3 meses, 
76% aos 6 meses, 70% aos 12 meses e 46% aos 24 meses. Conclusão: 

As estenoses centrais são um dos principais problemas de acesso 
vascular nos doentes em hemodiálise. Os resultados do nosso centro 
demonstram o benefício da angioplastia destas lesões na obtenção 
de um acesso activo durante mais tempo, com excelente resultado 
imediato. No entanto, a elevada taxa de recidiva destas estenoses, 
muitas vezes com necessidade de nova intervenção, também presente 
em outros estudos, demonstra a dificuldade em manter a patência 
destes acessos a longo prazo.

 PO -QU -42

TRATAMENTO DO CATÉTER DE HEMODIÁLISE TUNELIZADO 

DISFUNCIONAL COM TROCA POR FIO -GUIA E ANGIOPLASTIA 

DE BAINHA DE FIBRINA

Ariana C. Azevedo (1); Vasco Fernandes (1); Fernando Caeiro (1); Mário Góis (1); David 
Navarro (1); Miguel Verdelho (1); Patrícia Cotovio (1); Marco Mendes (1); Fernando 
Nolasco (1);

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

Introdução: Nos doentes em hemodiálise, o catéter tunelizado ou de 
longa duração (CLD) pode ser o único acesso vascular definitivo pos-
sível e a formação de bainha de fibrina em torno do CLD é uma causa 
comum de disfunção do mesmo. A resolução dessa complicação recor-
rendo à substituição do CLD através de fio -guia após disrupção da 
bainha de fibrina com balão de angioplastia é uma das abordagens 
terapêuticas possíveis. Métodos: Análise descritiva retrospectiva de 
todos os doentes submetidos a substituição de CLD após disrupção 
da bainha de fibrina com balão de angioplastia no nosso hospital. Foi 
avaliada a sobrevivência do catéter após o procedimento, através da 
análise Kaplan Meier, censurando para morte ou transferência de técnica 
do doente, perda de follow -up ou catéter ainda funcionante no momento 
do final da análise. Resultados: Foram referenciados à angiografia 34 
doentes por disfunção do CLD resistente à terapêutica com alteplase. 
Realizaram -se 38 substituições de CLD precedidas de angioplastia de 
bainha de fibrina. A idade média foi de 63 anos e 17 doentes eram 
do género feminino. Verificou -se que 11 doentes eram de raça mela-
nodérmica, 21 caucasiana e 2 de raça indiana. A mediana do tempo 
em hemodiálise foi 44 meses. As localizações dos CLD foram: 3 femoral 
direito e 3 esquerdo, 1 ilíaca externa esquerda, 17 jugular interno 
direito e 14 esquerdo. Na maior parte das situações foram usados 
balões de 10 e 12 mm de diâmetro. Foram perdidos 17 CLD na maioria 
dos casos por infecção ou disfunção persistente, e os restantes 21 
foram censurados principalmente por morte ou por se manterem em 
funcionamento quando a análise foi completada. A mediana da sobre-
vivência do CLD foi 16 meses. Conclusão: Num grupo de doentes com 
CLD disfuncional resistente à administração de alteplase, a angioplastia 
de bainha de fibrina seguida de colocação de novo CLD permitiu a 
sobrevida significativa de um novo CLD, preservando o mesmo local 
do acesso vascular.
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AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO RISCO DE MORTE ATRAVÉS DOS 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA DIÁLISE – UMA FERRAMENTA 

PROGNÓSTICA VÁLIDA?

Tiago Pereira (1); João Torres (1); Helena Boquinhas (1); Artur Mendes (1);

(1) Diaverum, Unidade Linda -a -Velha, Linda -a -Velha, Portugal;

Introdução: A Hemodiálise (HD) constitui -se como a principal técnica de substi-
tuição da função renal em Portugal. A Diaverum utiliza um conjunto de medidas 
de performance, denominadas clinical performance measures (CPM), relacionadas 
com a eficácia de diálise, nutrição, anemia, doença mineral óssea e acesso 
vascular. As CPM têm como objectivo assegurar que cada doente é tratado de 
acordo com o estado da arte e são um poderoso instrumento de avaliação da 
qualidade de cuidados prestados em cada clínica. Objectivos: Determinar se as 
CPM individuais (CPMi) são preditoras de mortalidade. Métodos: Estudo retro-
spectivo que incluiu 334 doentes duma Unidade de HD de 2011 a 2014. Foram 
colhidos e analisados os dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos doentes 
ao longo do período do estudo. As CPM incluem: Kt/V superior ou igual a 1.4; 
tempo semanal de diálise superior ou igual a 720 minutos; Albumina igual ou 
superior a 3.5 g/dL; Hemoglobina entre 10 e 12 g/dL; fosfatémia entre 2.5 e 5.5 
mg/dL; Produto CaxP inferior a 55 mg2/dL2; PTHi entre 150 e 600 pg/mL; Fer-
ritina entre 200 e 800 mg/dL; Pressão arterial média (PAM) inferior a 105 mmHg; 
ganho de peso interdialítico inferior a 4% (GPID) e FAV como acesso vascular. 
Cada CPM foi classificada forma binária (0/1) em cada avaliação mensal e a 
média das avaliações resultou numa variável contínua, sendo esta a referência 
de cada doente. Por fim, a soma das onze CPM em cada doente (CPMi) resultou 
duma soma aritmética. Na avaliação da mortalidade global, foram incluídos os 
doentes entretanto transferidos para HD hospitalar. Foi utilizada estatística 
descritiva, univariada e os modelos de regressão multivariada de Cox para 
determinar factores preditores independentes de mortalidade. Um valor de p 
inferior a 0.05 foi considerado significativo, com um intervalo de confiança de 
95%. Resultados: Destacam -se as seguintes características dos doentes: 59% 
género masculino; 66% caucasianos; idade mediana aquando da indução de 
HD de 68 anos (IQ 57 e 77); 67% diabéticos; mediana de 19 meses em HD (IQ 
2 e 55) no início do período de observação; 66% com FAV, 18% com PTFE e 
16% com CLD. 51% dos doentes apresentavam doença cardiovascular: doença 
coronária em 30%, valvulopatia cardíaca em 9%; doença arterial periférica (DAP) 
em 25%, doença cerebrovascular em 14%. Outras co -morbilidades: 11% com 
doença pulmonar crónica, 4% com doença hepática crónica, 8% com neoplasia 
activa, 13% com síndrome demencial. Durante o período de observação, 33% 
dos doentes faleceram. No modelo de regressão de Cox foram incluídas as 
seguintes variáveis: género sexual, etnia, idade aquando da indução de HD, 
diabetes, doença coronária, DAP, doença cerebro -vascular, valvulopatia cardíaca, 
doença pulmonar e hepática crónicas, neoplasia activa, síndrome demencial, 
pressão de pulso e CPMi. No modelo final, mostraram ser preditores indepen-
dentes de morte a idade (HR 1.09; 1.07 -1.11; p< 0.001), diabetes (HR 2.88; 
1.92 -4.32; p< 0.001), DAP (HR 1,63; 1.09 – 2.44; p = 0.016) e CPMi (HR 0.73; 
0.62 -0.87; p< 0.001). Quando substituído os CPMi pelas suas variáveis consti-
tuintes no modelo anterior, acrescentam -se como preditores independentes de 
morte a albumina (HR 0.016; 0.08 -0.32; p<0.001), PTHi (HR 2.08; 1.10 -3.93; 
p=0.023), GPID (HR 0.34; 0.14 – 0.83; p = 0.018) e presença de FAV (HR 0.61; 
0.4 -0.93; p=0.021). Conclusões: As CPM, para além de serem um indicador de 
qualidade de tratamento ao nível das clínicas, mostraram ser um preditor 
independente de morte, quando aplicadas ao doente – assume -se como uma 
válida ferramenta prognóstica, de fácil aplicabilidade na prática clínica. Das 11 
CPM avaliadas individualmente, apenas a presença de FAV, albumina, PTHi e 
GPID foram preditoras independentes de morte.
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CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE COMORBILIDADES DE CHARLSON 

E PROBABILIDADE DE SOBREVIVÊNCIA EM DOENTES INCIDENTES 

EM HEMODIÁLISE

Ana Fernandes (1); Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Sofia Coelho (1); Ana Natário (1); 
Lúcia Parreira (1); Carlos Barreto (1);

(1)  Centro Hospitalar deSetúbal -Hospital de São Bernardo, Nefrologia, Setubal, Portugal;

Background: A doença renal crónica (DRC) é uma patologia com incidência e 
prevalência significativas em Portugal. Doentes com DRC, nomeadamente em 
hemodiálise apresentam uma sobrevida inferior à população geral. Além da 
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própria DRC, uma comorbilidade importante, estes doentes frequentemente 
possuem outras patologias associadas que contribuem para uma menor sobre-
vida. O índice de Comorbilidade de Charlson (ICC) é um método de previsão 
de sobrevida de doentes de acordo com as suas comorbilidades em que 
quanto maior a pontuação menor é a probabilidade de sobrevivência do 
doente. Este índice ainda apresenta uma variante que tem em conta o valor 
de albumina sérica, atribuindo maior pontuação a doentes com valores inferiores 
a 3.5g/dL. Objectivo: Comparar sobrevida esperada (de acordo com ICC) e 
observada em doentes incidentes em HD. Métodos: Estudo retrospectivo onde 
foram incluídos todos os doentes incidentes em HD entre Janeiro de 2010 e 
Dezembro de 2011. Foram analisadas as comorbilidades desses doentes à data 
da indução dialítica, sendo categorizados em 4 grupos de acordo com o ICC. 
Foi avaliada a mortalidade a 1 e 2 anos após indução de HD. A taxa de 
sobrevida esperada (calculada através do ICC clássico e variante que contabiliza 
a albumina) e a observada foi comparada através do teste de coeficiente de 
correlação de Pearson. Resultados: Foram considerados elegíveis para o estudo 
173 doentes, com predomínio do género masculino (60.7%) com uma média 
de idade de 66.5 ± 15.1 anos. A distribuição da estratificação do ICC foi: 12.3% 
(2 a 3), 20.5% (4 a 5), 33.9% (6 a 7) e 33.3% (>8). A taxa de sobrevivência 
esperada e observada correlacionaram -se (p <0.05). Comparando a sobrevida 
esperada calculada através de variante do ICC que inclui a albumina com a 
sobrevida observada, também se verificou correlação significativa (p <0.05).

Tabela 1

Sobrevida esperada vs observada no ICC sem ponderação da albumina

ICC 1A 2A

Sobrevivência Esperada Obervada Esperada Observada

2 a 3 98,0% 86,0% 85,0% 86,0%

4 a 5 89,0% 83,0% 80,0% 80,0%

6 a 7 79,0% 79,0% 70,0% 76,0%

>8 64,0% 61,0% 35,0% 53,0%
 

Tabela 2

Sobrevida esperada vs observada no ICC com ponderação da albumina

Albumina ICC

1A 2A

Sobrevida 

Esperada

Sobrevida 

Observada

Sobrevida 

Esperada

Sobrevida 

Observada

>3,5g/dL 2 a 3 93,0% 100,0% 89,0% 100,0%

>3,5g/dL 4 a 5 89,0% 75,0% 75,0% 75,0%

>3,5g/dL 6 a 7 84,0% 92,0% 67,0% 85,0%

>3,5g/dL >8 75,0% 100,0% 52,0% 83,0%

<3,5g/dL 2 a 3 91,0% 82,0% 87,0% 82,0%

<3,5g/dL 4 a 5 73,0% 89,0% 61,0% 89,0%

<3,5g/dL 6 a 7 69,0% 91,0% 49,0% 82,0%

<3,5g/dL >8 52,0% 65,0% 30,0% 59,0%
 

Conclusão: A presença de correlação estatisticamente significativa entre a sobre-
vida esperada e observada sugere que o ICC é aplicável na nossa população 
de DRC incidentes em HD. O ICC pode assim ser uma ferramenta útil na abor-
dagem e nos processos de decisão terapêutica relativas a estes doentes.

 PO -QU -45

ACESSO VASCULAR LIFE SAVING NOS DOENTES COM ESGOTAMENTO 

DE CAPITAL VASCULAR: EXPERIENCIA DE UM CENTRO EM CATETERES 

DE HEMODIÁLISE INTRA -AURICULAR

Marta Pereira (1); Iolanda Godinho (1); Noélia Santos (1); Estela Nogueira (1); Sofia 
Jorge (1); Nuno Guerra (2); Fernando Neves (1); Alice Fortes (1); Ângelo Nobre (2); 
António Gomes Da Costa (1);

(1) Centro Hospitalar Lisboa Norte, Nefrologia e Transplantação Renal, Lisboa, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Lisboa Norte, Cirurgia Cardio -Torácica, Lisboa, Portugal;

O esgotamento do capital vascular dos doentes em hemodiálise (HD) 
constitui um dos maiores e mais dramáticos desafios que os nefrologistas 

têm que enfrentar. A colocação de um cateter de HD intra -auricular surge 
nestas situações como uma técnica life saving. O objectivo deste estudo 
foi avaliar a evolução clínica dos doentes submetidos a este procedimento, 
no que respeita a sobrevida do doente e do próprio acesso vascular. 
Métodos: Os autores analisaram retrospectivamente os doentes que colo-
caram cateter de HD intra -auricular por falência múltipla de acessos vas-
culares entre 2004 e 2014. A colocação do referido acesso foi realizada 
pela Cirurgia Cardio -torácica através de esternotomia mediana com peri-
cardiectomia parcial direita, tunelização do cateter com colocação da ponta 
na aurícula direita e fixação com dupla cerclagem. Resultados: Foram 
analisados 7 doentes (5 mulheres, 6 caucasianos) com idade média de 
66±13 anos, 5 (71%) eram obesos e 4 (57%) hipertensos. Os doentes 
encontravam -se em terapêutica substitutiva renal (TSR), em média, há 
76±47 meses, tendo sido a HD a primeira técnica dialítica em todos os 
casos. A DP foi equacionada em 4 (57%) doentes, tendo -se verificado 
falência da técnica. Nos 3 doentes restantes não havia condições para 
realização de DP por obesidade e, simultaneamente, em 2 casos por 
ausência de autonomia e apoio de terceiros. A maioria (6, 86%) apresentava 
contra -indicação para o transplante renal, encontrando -se uma doente 
(14%) em regime prioritário para transplantação. No pós -operatório imediato, 
verificaram -se hemorragia e infecções como principais complicações, respec-
tivamente, em 86% e 43% dos casos; 2 doentes faleceram por pneumonia 
e choque misto. Tiveram alta 5 doentes com o CVC adequadamente fun-
cionante. Destes, em 4 (80%), ocorreu exteriorização do cateter, em média, 
aos 10 meses (1 -24 meses). Foi considerado não existirem condições 
cirúrgicas para repetição do procedimento em 2 doentes (1 transitou para 
DP, o outro faleceu por hematoma retro -peritoneal). Os restantes 2 doentes 
foram re -operados: 1 faleceu por tamponamento cardíaco, o outro mantém-
-se em HD após o terceiro cateter intra -auricular, com uma sobrevida 
actualmente de 38 meses, livre de intercorrências relacionadas com o 
acesso. Excluindo os dois doentes que faleceram no pós -operatório imediato 
do primeiro cateter, a sobrevivência em HD com cateter intra -auricular foi 
em média 12±15 meses (1 -38 meses). Conclusões: A colocação de cateteres 
de HD intra -auriculares é acompanhada de riscos significativos e mortalidade 
elevada, devendo ser esgotadas todas as possibilidades de outras TSR. 
A nossa revisão revela casos em que a sobrevivência deste tipo de acesso 
foi notória e onde a possibilidade de recolocação do cateter intra -auricular 
foi viável, por isso, na impossibilidade de TSR alternativa, ou como ponte 
para outras modalidades, esta opção deve ser considerada. A melhoria 
técnica na colocação destes catéteres tem permitido optimizar resultados, 
nomeadamente no que respeita à redução da exteriorização.
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COMPLICAÇÕES IMEDIATAS ASSOCIADAS À COLOCAÇÃO DE CATETERES 

VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE

Sofia Marques (1); Rui Silva (2); Patrícia Martins (1); Manuel Pestana (1);

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

A colocação de cateteres venosos centrais (CVCs) pela técnica de Seldinger 
apresenta uma taxa de complicações entre 5 -33%, dependendo da local-
ização e experiência de quem executa. Foram analisadas 377 colocações 
consecutivas de CVCs de hemodiálise decorridas ao longo de 6 meses na 
Unidade de Hemodiálise do Hospital de São João. Destas, 39 foram sub-
stituições de CVCs pré -existentes orientadas por fio -guia e não serão anali-
sadas neste estudo. Para apoio ao procedimento esteve disponível ecografia, 
usada por rotina, apenas nos CVCs jugulares e, para biótipos extremos em 
colocações femorais. Na análise foram usados para testar hipóteses o teste 
t para amostras independentes e o teste de qui -quadrado, com nível de 
significância de 0,05. Dos 338 CVCs colocados, 189 foram CVCs provisórios 
e 149 tunelizados. Localizaram -se 214 em veias femorais e 118 em veias 
jugulares. Sessenta e quatro colocações (19,0%) estiveram associadas a 
pelo menos uma complicação imediata. As complicações incluíram punção 
arterial (n=43; 12,7%), não progressão do guia e necessidade de abordar 
outra veia (n=23; 4,4%), hemorragia do óstio de difícil controlo (n=13; 
3,8%), formação de hematoma (n=10; 3,0%), mau posicionamento confir-
mado por radiografia (n=8; 2,4%) e paragem cardíaca em doente com 
hipercalémia (1; 0,3%). Em 5 doentes (1,5%) não foi possível colocar CVC 
senão com posterior recurso a angiografia. Não se verificou associação 
entre as intercorrências e o sexo ou idade do doente. O tempo em diálise 
prévio à colocação do CVC revelou -se superior nas colocações complicadas 
(3,1 vs 2,2 anos), apesar de não atingir significado estatístico (p=0,16). 
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Constatou -se, contudo, que as situações em que a colocação não foi 
conseguida, estiveram associadas a tempo em diálise mais prolongado (7,2 
anos vs 2,2; p=0,024). A colocação de CVCs provisórios e a localização 
femoral estiveram mais associadas a punções arteriais (p=0,02 e p=0,01 
respetivamente) e a colocação de CVCs tunelizados a maior frequência de 
hemorragias de difícil controlo (p=0,03). Considerando as hemorragias do 
óstio isoladamente, constata -se associação significativa à antiagregação 
(p=0,045). Finalmente, ocorreram significativamente mais erros de posic-
ionamento nos doentes diabéticos (5,9% vs 1,6%; p=0,030). Em conclusão, 
o tipo e taxa de complicações imediatas associadas à colocação de CVCs 
de hemodiálise foram semelhantes às descritas por outros autores. As 
complicações e insucesso do procedimento aumentam com o tempo em 
diálise, possivelmente devido a cateterizações prévias e lesão da estrutura 
vascular. Mais punções arteriais ocorreram durante a colocação de CVCs 
provisórios provavelmente por serem colocados de urgência e nas veias 
femorais (que aparentam maior frequência desta complicação).
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NEFROLOGIA DE INTERVENÇÃO ENDOVASCULAR – A ACTIVIDADE 

DE UM SERVIÇO

Emanuel Ferreira (1); Nuno Oliveira (1); Helena Pinto (1); Maria Marques (1); Patricia 
Cotovio (1); Cristina Silva (1); Marco Costa (3); Armando Carreira (1); Mário Campos (2);

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

(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospitais da Universidade de Coimbra, 
Nefrologia, Coimbra, Portugal;

(3)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra -Hospital Geral, Cardiologia, Coimbra, 
Portugal;

Introdução: O acesso vascular de hemodiálise(HD) desempenha um papel 
fundamental na eficácia dialítica e a sua disfunção é uma das principais 
causas de morbi -mortalidade na população em HD.A Nefrologia de Inter-
venção, ao permitir uma abordagem minimamente invasiva no acesso 
disfuncionante,tem ganho crescente importância na manutenção e preser-
vação dos acessos vasculares.No Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra -Hospital Geral(CHUC -HG) a intervenção endovascular no acesso de 
diálise encontra -se sob a responsabilidade do Serviço de Nefrologia. 
Começou a ser efectuada em 2008 e desde 2013 é realizada na Unidade 
de Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia. Objectivo: descrever a activi-
dade desenvolvida na área da Nefrologia de Intervenção no CHUC -HG até 
31 de Dezembro de 2014. Métodos: análise retrospectiva do registo infor-
matizado dos procedimentos efectuados no CHUC -HG até 31 de Dezembro 
de 2014. Resultados: foram efectuados 306 procedimentos em 217 doen-
tes,55.56% do género masculino e idade média de 67.97±14.49 anos. A 
maioria dos procedimentos foi efectuada em fístulas arteriovenosas(FAV)
(n=166; 54.25%), seguido pelas próteses(n=71; 23.20%) e cateteres venosos 
centrais(CVC)(n=36; 11.76%). Foram também efectuados 33 procedimentos 
em doentes sem acesso vascular, 19(6.21%) para flebografia de mapeamento 
e 14(4.58%) para colocação de CVC. Os principais motivos de referenciação 
consoante o tipo de acesso vascular foram: baixo débito em FAV(n=49; 
16.01%) e CVC(n=13; 4.25%) e trombose do acesso em próteses(n=36; 
11.76%). Relativamente à localização das estenoses consoante o tipo de 
acesso arteriovenoso,situaram -se sobretudo na drenagem venosa(n=66) e 
na porção venosa justa -anastomótica(n=57) no caso de FAV e na anastomose 
venosa(n=51) no caso de próteses. Os principais procedimentos efectuados 
foram a angioplastia com balão(n=136; 44.44%), a angiografia isolada(n=74; 
24.18%), a flebografia(n=27; 8.82%), a substituição de CVC(n=20; 6.54%) 
e a trombectomia mecânica seguida de angioplastia com balão(n=18; 5.88%). 
Verificou -se uma taxa de sucesso técnico imediato global de 77.42%, 
destacando -se uma taxa de sucesso de 100% em procedimentos efectuados 
em CVC. Apenas ocorreram complicações graves em 6 procedimentos (1.96%): 
3 hemorragias major, 2 tromboses de FAV e 1 episódio de tromboemboli-
zação arterial. A taxa de permeabilidade primária após o procedimento aos 
3, 6, 12 e 24 meses foi de 84.62%, 67.69%, 40.68% e 22.50% em FAV e 
68.69%, 50%, 15.79% e 2.86% em próteses. A taxa de permeabilidade 
secundária aos 6, 12 e 24 meses foi de 79.71%, 68.97% e 47.50% em FAV 
e de 86.96%, 78.05% e 54.05% em próteses. Conclusão: Os resultados 
apresentados, sobreponíveis aos descritos na literatura actual, reforçam a 
confiança nos cuidados prestados e a importância da Nefrologia de Inter-
venção no tratamento de todo o tipo de acessos vasculares. Importa também 
realçar a segurança destes procedimentos e a crescente taxa de sucesso 
imediato no nosso Centro ao longo dos últimos 2 anos de trabalho.

 PO -QU -48

TRANSIÇÃO DA DARBEPPETINA ALFA PARA A EPOETINA ZETA

Ana Fernandes (1); Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Sofia Coelho (1); Ana Natário (1); 
Lúcia Parreira (1); Carlos Barreto (1);

(1)  Centro Hospitalar de Setúbal’ Hospital de São Bernanrdo, Nefrologia, Setúbal, 
Desconhecido;

Introdução: Os agentes estimuladores da eritropoiese (AEE) têm um papel 
fundamental no tratamento da anemia associada à doença renal crónica 
(DRC). Estão disponíveis no mercado diferentes opções de AEE, com eficácia 
e segurança semelhantes mas com semi -vidas diferentes. Após terem 
expirado as patentes das epoetinas humanas recombinantes (r -HuEPO) 
surgiram no mercado biossimilares das r -HuEPO com menor semi -vida. O 
nosso Serviço fez a transição de Darbepoetina alfa(Darbe) para Epoetina 
Zeta(Epo Zeta) em Abril de 2013, nessa altura a EPO zeta era 2,58 vezes 
mais barata que a Darbe. Objectivo: Avaliar o impacto da alteração de 
Darbe por via endovenosa (I.V.) para Epo Zeta I.V., nos custos e na eficácia 
do tratamento de anemia associada à doença renal em doentes em 
hemodiálise (HD). Métodos: Estudo retrospectivo englobando doentes em 
programa regular de HD num Centro hospitalar. Foram considerados 
elegíveis doentes em HD há mais de 6 meses, com anemia tratada inicial-
mente com Darbe por via I.V. e nos quais foi feita a conversão para Epo 
Zeta por via I.V., utilizando -se um factor de conversão de 1/200. Os primeiros 
4 meses após a conversão de AEE foram considerados como fase de ajuste 
de dose e os 6 meses seguintes como fase de manutenção.Foram com-
parados os dados relativos aos 6 meses anteriores à alteração de AEE 
com os dados referentes aos 6 meses seguintes ao periodo de de ajuste 
de dose, compreendendo o nível médio de hemoglobina (Hb), a dose 
média de AEE e a percentagem de doentes em que foi alcançado o nível 
alvo de Hb (10 a 12 gr /dl). No tratamento estatístico, utilizou -se o teste 
T pareado para comparar os diferentes periodos e o ratio de conversão 
foi calculado a partir do ratio de conversão médio para cada doente. O 
ferro I.V. e transfusões de concentrado de eritrócitos foram administrados 
de acordo com as necessidades dos doentes durante o estudo. Resultados: 

Foram incluídos 20 doentes neste estudo. Nos 6 meses anteriores à 
conversão, o nível médio de Hb foi de 10,7g/dL e a dose média de AEE 
consumida foi de 146U/Kg/semana. Nos 6 meses de manutenção após a 
mudança de AEE, o nível médio de Hb foi de 10,7g/dL e a dose média de 
AEE consumida de 136U/Kg/semana. Nos 6 meses de administração de I.V. 
de Darbe em média 60,1% tinham valores de Hb entre 10 e 12gr/dl e 
65,80% nos 6 meses de manutenção de administração I.V. de Epo Zeta. 
A diferença de consumo não foi estatisticamente significativa (p>0,05) 
assim como a percentagem de doentes que alcançaram o alvo de Hb 
pretendido (p>0,05). O ratio médio de conversão após a estabilização dos 
valores foi de 1/222,18 com intervalo de confiança de 95% (153 -290). 
Tendo em conta este ratio de conversão, o custo económico com a Epo 
Zeta na nossa Unidade foi 2,36 vezes menor, comparativamente à Darbe 
alfa. Durante o período de administração de Darbe existiam em média 14 
doentes medicados com ferro endovenoso e no período de manutenção 
de Epo Zeta 13. A dose média de ferro administrada em cada um dos 
períodos era de 208,7mg/dl e 203,8 respectivamente, não sendo estatis-
ticamente significativo(p>0,05). Não se verificaram reacções adversas sig-
nificativas. Conclusão: Na nossa amostra a Epo Zeta teve uma eficácia 
semelhante à Darbe, com segurança sobreponível e menor custo.
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CIRURGIA CARDÍACA NA DRCT ESTÁDIO 5D – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

D Lopes (1); S Sousa (1); A M Gomes (1); L Vouga (2); João Fernandes (1);

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

Introdução: A doença cardiovascular e suas complicações como: insuficiência 
cardíaca congestiva, doença cardíaca isquémica e as calcificações das estruturas 
cardíacas incluindo as válvulas, constituem a principal causa de morte na DRCT. 
A incidência de morte súbita, ICC, doença coronária e arritmias tem sido 
reportado de 9%, 10%, 17 -31% e 18%,respetivamente. Vários fatores associados 
à DRCT como a anemia, HTA, retenção hidro -salina, sobrecarga de volume, 
aumento do produto fosfo -cálcio contribuem para a aterosclerose acelerada e 
calcificação das estruturas cardíacas e contribuem para a elevada mortalidade 
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neste paciente quando submetidos a cirurgia cardíaca. Objetivo: análise descri-
tiva dos doentes DRC estádio 5D submetidos a intervenção cirúrgica cardíaca 
e avaliação do impacto das características clínicas presentes pré -operatoriamente 
na mortalidade aos 30 dias. Métodos: Realizou -se um estudo retrospectivo 
descritivo dos doentes com DRCT estadio 5D submetidos a intervenção cirúrgica 
cardíaca no período decorrido entre 2007 e 2014. Avaliou -se: mortalidade 
hospitalar e a mortalidade nos 30 dias após cirurgia, tipo de cirurgia e as 
características dos pacientes pré -cirurgia (tempo em diálise, técnica substituição 
função renal, causa da DRC, fatores de risco, co -morbilidades, classe funcional 
NYHA, fracção ejecção VE). Resultados: Estudamos 43 doentes, com idade 
média de 64,6anos; 67,4% sexo masculino. Relativamente aos antecedentes: 
91% HTA (n=39); 35% DM tipo 2 (n=15). Dos doentes estudados, 39(91%)
estava em PRHD e 4 (9%) em diálise peritoneal, e o tempo médio em diálise 
aquando da intervenção era 72,1 meses. As causas de DRCT estão descritas 
na tabela 1. Relativamente à classe funcional de NYHA, a maioria dos pacientes 
(n=25, 58%) encontrava -se em classe II, 11 pacientes em classe III, e um 
paciente em classe IV. Onze pacientes (25,5%) a intervenção era urgente e 
nos restantes 31(74,5%) a cirurgia eletiva. A intervenção mais frequente foi a 
cirurgia substituição valvular da válvula aórtica (n=12). A mortalidade hospitalar 
foi de 18,6% (8/43) e nos primeiros 30 dias foi de 20,9% (9/43) e nos doentes 
submetidos a cirurgia urgente foi 27,3% (3/11). Os pacientes que faleceram 
apresentavam: idade média de 69 anos, 3 diabéticos, 4 encontravam -se em 
classe funcional NYHA III, 4 em classe funcional II, 3 submetidos a intervenção 
urgente e todos apresentavam fração ejecção ventrículo esquerdo entre 40 -50%. 
O tempo médio em diálise nestes doentes era de 77,7 meses, em comparação 
com um tempo médio de 70,6 meses nos doentes que sobreviveram. Conclusão: 
Vários fatores podem contribuir para uma mortalidade superior nos pacientes 
com DRCT submetidos a intervenção cardíaca relativamente aqueles sem com-
prometimento da função renal. O tempo em diálise parece ser um fator decisivo 
e parece relacionar -se com a progressão das calcificações valvulares, doença 
coronária e disfunção miocárdica.

Tabela 1

Etiologia Doença Renal Crónica N (%)

Nefropatia diabética 12 (28)

Indeterminada/isquémica 10 (23)

Glomerulonefrite crónica 7 (16)

Vasculite ANCA 3 (7)

Vascular/hipertensiva 2 (5)

Nefrectomia bilateral 2 (5)

Doença renal poliquistica 2 (5)

Pielonefrite crónica 1 (2)

Obstrutiva 1 (2)

Nefropatia refluxo 1 (2)

Nefrite lúpica 1 (2)

Síndrome de Alport 1 (2)
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PLASMAFERESE TERAPÊUTICA: EXPERIÊNCIA DE 7 ANOS NUM CENTRO

Rita Leal (1); Ricardo Sardo (2); Ana Galvão (1); Jorge Pratas (1); Jorge Tomaz (2); Mário 
Campos (1);

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço de Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço de Imunohemoterapia, Coim-

bra, Portugal;

Introdução: A plasmaferese terapêutica é uma técnica extracorporal de puri-
ficação de sangue através da qual são removidas grandes quantidades de 
plasma e moléculas patogénicas de alto peso molecular, procedendo -se a 
uma posterior reposição com albumina ou plasma fresco congelado. Há um 
número crescente de patologias que evidenciam boa resposta terapêutica à 
plasmaferese terapêutica e na área de Nefrologia, segundo as guidelines da 
American Society For Apheresis de 2013, são várias as indicações de primeira 
linha para o uso desta técnica. No entanto, há ainda poucos estudos ran-
domizados na literatura referentes às suas indicações e resposta terapêutica. 
Analisámos os dados de doentes internados no Serviço de Nefrologia e 
Unidade de Transplante Renal que realizaram plasmaferese terapêutica nos 

últimos 7 anos com enfoque na resposta terapêutica e outcome actual. Mate-

rial e métodos: Trata -se de um estudo observacional retrospectivo que inclui 
doentes internados no Serviço de Nefrologia e Unidade de Transplante Renal 
dos CHUC -HUC, submetidos a plasmaferese terapêutica nas Unidades de 
Hemodiálise e na Unidade de Aférese e Terapia Celular do Serviço de Imuno-
hemoterapia, por ultrafiltração e centrifugação, respetivamente, entre janeiro 
de 2007 e dezembro de 2014. Examinámos dados demográficos, dados da 
patologia base, parâmetros clínicos e laboratoriais, o tipo e volume do líquido 
de reposição, a frequência e número de sessões, a terapêutica concomitante 
e a necessidade de hemodiálise. Para cada doença foi definida resposta 
completa, resposta parcial e ausência de resposta, através de critérios clínicos 
e analíticos, sendo que o outcome actual foi baseado na mortalidade e neces-
sidade de terapêutica de substituição da função renal. Resultados: Foram 
incluídos 44 doentes com idade média de 49 anos, 23 doentes do género 
masculino e 21 do género feminino. As técnica de ultrafiltração e centrifugação 
foram usadas em 36% e 64% dos procedimentos, respetivamente. As causas 
de TPE foram rejeição do enxerto renal medicada por anticorpos em 17 doentes, 
síndrome hemolítico urémico em 8 doentes, vasculite ANCA positiva em 8 
doentes, nefropatia de cilindros em 3 doentes, recidiva de GEFS em 3 doentes 
e macroglobulinemia de Waldenström em 3 doentes. Obtivemos resposta 
completa ao tratamento em 61% dos doentes, resposta parcial em 9% e 
ausência de resposta em 30% dos casos. Nos doentes com rejeição aguda 
do enxerto observou -se uma diferença estatisticamente significativa nos valores 
da creatinina sérica pré e pós plasmaferese (3,4 vs 2,0mg/dL, p<0,05) e nos 
doentes com diagnóstico de síndrome hemolítico urémico observou -se uma 
diferença estatisticamente significativa nos valores de creatinina sérica, lactato 
desidrogenase e plaquetas (4,4 vs 1,5mg/dL; 1533 vs 266 mg/dL; 74 vs 256 
x 109, p<0,05, respetivamente). O outcome actual foi favorável para 52% dos 
doentes, estando 41% dos doentes em diálise. A taxa de mortalidade foi de 
5% (N=3) e as principais complicações registadas foram anemia e infeção 
presumivelmente associadas à doença base e não à técnica. Conclusões: A 
experiência do nosso centro nos últimos 7 anos é concordante com os dados 
publicados na literatura e vem reforçar que a plasmaferese terapêutica é uma 
técnica segura e de fácil acesso, que quando iniciada precocemente e com 
terapêutica adjuvante, apresenta resultados muito favoráveis.

 PO -QU -51

QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM 

ACESSO ARTERIOVENOSO DE ALTO DÉBITO EM DOENTES PREVALENTES 

EM HEMODIÁLISE?

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

(1) Dialverca, Clinica de Diálise, Forte da Casa, Portugal;
(2) Nephrocare Vila Franca de Xira, Clínica de Diálise, Vila Franca de Xira, Portugal;
(3) NIDAN, Departamento de Investigação, Lisboa, Portugal;

Os doentes em hemodiálise (HD) crónica necessitam de um acesso vascular 
adequado, constituindo os acessos arteriovenosos (AV) (fistula ou prótese) a 
primeira opção. Os acessos AV de alto débito (definido arbitrariamente como 
débito do acesso (Qa) > 2L/min) têm sido associados a complicações sistémicas 
e cardíacas. Os factores de risco para o desenvolvimento de um acesso AV 
de alto débito permanecem ainda desconhecidos. O objectivo deste estudo 
foi avaliar quais as características do doente e do acesso vascular que podem 
estar relacionadas com o desenvolvimento dos acessos AV de alto débito. 
Este estudo transversal incluiu 336 doentes prevalentes em HD com idade 
média de 66,4 anos, 62,5% do género masculino, 36,3% diabéticos com uma 
mediana de tempo em HD de 48 meses. Dezassete por cento dos doentes 
tinha um acesso AV de alto débito. O Qa foi medido pelo método BTM – Blood 
Temperature Monitor, Fresenius Medical Care. Os doentes com acessos de 
alto débito eram mais jovens (p=0,001), mas estavam em HD há mais tempo 
(p=0,023), e tinham menor prevalência de diabetes (p=0,004). No que diz 
respeito às características do acesso, verificou -se que um Qa > 2L/min era 
mais frequente em acessos com mais anos (p=0,001), em fistulas compara-
tivamente com as próteses (p=0,005) e em acessos proximais relativamente 
aos distais (p=0,016). Na análise multivariada, o Qa > 2L/min associou -se 
negativamente com a idade de inicio de HD (p<0,001) e com a diabetes 
(p=0,028) e positivamente com mais tempo em hemodiálise (p<0,001), com 
maior duração acesso vascular (p=0,001) e com a construção proximal do 
acesso (p=0,001). O nosso estudo mostrou que os doentes mais jovens, não 
diabéticos, que fazem HD há mais tempo e com fistulas proximais e mais 
antigas desenvolvem acessos AV de alto débito mais frequentemente.
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LESÃO RENAL AGUDA E FACTORES DE RISCO DE MORTALIDADE 

NUMA SÉRIE DE 2 ANOS DE DOENTES CONSECUTIVOS 

QUE PRECISARAM DE HEMODIÁLISE.

Bernardo Marques Da Costa (1); Isabel Mesquita (1); Carina Ferreira (1); Vasco Fernandes (1); 
João Sousa (1); Fernando Nolasco (1);

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

A lesão renal aguda (LRA) é um síndrome clínico grave, associado a elevada 
mortalidade, que parece ser dependente do estado clínico do doente, da 
função renal de base do doente e do tipo de LRA, sendo que quando necessita 
de terapêutica substituição da função renal (TSFR) associa -se a pior prognóstico. 
O objetivo deste estudo foi determinar a incidência de mortalidade intra-
-hospitalar associada a episódios de LRA / doença renal crónica (DRC) agudizada, 
com necessidade de indução dialítica, e determinar possíveis factores de risco 
para morte nestes doentes. Efetuámos um estudo observacional retrospetivo, 
tendo por base todos os doentes que necessitaram de indução dialítica por 
LRA ou DRC agudizada (excluímos as DRC terminais) num período de 2 anos, 
entre 2012 e 2014. Avaliámos variáveis demográficas (género, idade, raça), 
clínicas [presença de diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial (HTA), cardi-
opatia isquémica, hipertensiva ou valvular, uso de determinada medicação 
(alopurinol, diuréticos, IECA / ARA, AINE), tipo de LRA (pré, renal ou pós renal) 
e fator de agudização, e laboratoriais [creatinina plasmática (Pcr) basal e de 
entrada]. As variáveis contínuas foram apresentadas como médias ou medianas, 
consoante a normalidade; as categóricas como frequências. A análise univari-
ada foi efetuada com Qui2/ Fisher exact ou ttest / Wilcoxon. A análise multi-
variada foi efetuada com regressão logística. Usou -se STATA e p<0.05 foi 
considerado estatisticamente significativo. Durante o período em estudo, 
induziram diálise 286 doentes, 63.6% (n=182) do género masculino, com 
idade média 69.3±13 anos, Pcr basal média de 1.6±0.9 mg/dl. Apenas 5% 
(n=13) de raça negra, 34.3% (n=98) com DM, 74% com HTA, 30% com ICC 
e 30% (n=84) com neoplasia diagnosticada, 28% (n=79) com cardiopatia 
isquémica, 38% hipertensiva e 6% valvular. A morte intra -hospitalar ocorreu 
em 77 doentes (27.4%), sendo que outros 8 faleceram após um período de 
3 meses. Foram fatores de risco para morte intra hospitalar nesta amostra: a 
idade avançada (67.6 versus 74 anos, p=0.0002), a Pcr entrada mais baixa 
(5.2 vs 6.2 mg/dl, p=0.03), doentes com neoplasias associadas (OR 1.7, IC 
0.99 -3, p=0.05) e sob diuréticos (OR 2, IC 1.1 -3.7, p=0.03). Na análise multi-
variada (p=0.002, ROC 70%), ajustando para a idade, género, raça, presença 
de DM, ICC, neoplasias e uso de diuréticos, mostraram ser fatores de risco 
para morte a idade (p=0.05) e a presença de tumores (p=0.03). Fazendo a 
análise multivariada para a morte global (n=85: p=0.001, ROC 70%) para além 
da idade (p=0.01) e presença de tumores (p=0.03), também o género masculino 
(p=0.04) surge como fator de risco. Em conclusão a LRA está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade intra -hospitalar. Nesta amostra, nem a função 
renal prévia, nem o tipo de LRA, nem a presença de DM foram preditores de 
morte. Os fatores de risco mais importantes foram os demográficos e o 
diagnóstico de tumores. O facto de a Pcr de entrada mais baixa estar associada 
a maior mortalidade nesta amostra é o achado mais intrigante, e pode significar 
que em muitos casos a mortalidade não é diretamente atribuível ao grau de 
lesão renal, mas à gravidade de outras comorbilidades associadas.

 PO -QU -53

CAUSAS DE MORTE E PARÂMETROS NUTRICIONAIS EM DOENTES 

EM HEMODIÁLISE

Ana Valente (2); Cristina Garagarza (2); Ana Silva (1); Telma Oliveira (2); Cristina Caetano (2);

(1) Nephrocare, Faro, Faro, Portugal;
(2) Nephrocare, Lisboa, Lisboa, Portugal;

Apesar de nas últimas décadas do século XX se ter observado um grande 
avanço, quer farmacológico quer nas técnicas dialíticas, a mortalidade na 
população em hemodiálise (HD) mantém -se elevada. Há vários intervenientes 
que interagem entre si e que são responsáveis por esta situação entre eles: 
as comorbilidades associadas e o catabolismo contínuo. Associada a estas 
situações, estes doentes têm necessidades nutricionais elevadas, quando 
comparados com a população em geral. O objectivo deste estudo foi investigar 
a relação entre parâmetros nutricionais e composição corporal com as diversas 

causas de morte. Neste estudo transversal multicêntrico, foram seleccionados 
3731 doentes em programa regular de HD com média de idade de 
70.01±14.5anos, 43% eram do sexo feminino, 30.8% diabéticos e com um 
tempo médio de HD de 76.6±60.3. Os parâmetros clínicos foram comparados 
entre os doentes que faleceram e os sobreviventes. Os doentes que faleceram 
foram analisados de acordo com a causa de morte: cardiovascular (34.8%), 
infecção (25.8%), desnutrição calórico -proteica (4.9%) e outras (34.5%). A 
composição corporal foi avaliada através do Body Composition Monitor%uF0D2. 
O teste One -Way ANOVA foi realizado e um p<0.05 foi considerado estatisti-
camente significativo. Os doentes que faleceram devido a desnutrição calórico-
-proteica mostraram diferenças significativas comparativamente aos restantes 
doentes. Estes apresentaram idade mais avançada (p<0.001), Kt/V mais elevado 
(p=0.001) e hiperhidratação superior (p<0.001). Por outro lado, mostraram 
níveis mais baixos de albumina (p<0.001), creatinina (p<0.001), hemoglobina 
(p<0.001), fósforo (p<0.001), PTH (p<0.001), índice de massa corporal (p<0.001), 
índice de massa celular corporal (p<0.001), água intracelular (p<0.001),índice 
de massa gorda (p=0.004) e índice de massa magra (p<0.001). De acordo com 
os resultados obtidos, concluiu -se que os parâmetros nutricionais e de com-
posição corporal foram menos favoráveis nos doentes que faleceram devido 
a desnutrição calórico -proteica. O estado nutricional dos doentes em programa 
regular de HD deve ser avaliado regularmente através da monitorização da 
composição corporal e análise dos parâmetros nutricionais, de forma a permitir 
identificar precocemente doentes em risco de desnutrição calórico -proteica e, 
consequentemente, planear a intervenção nutricional mais adequada.

 PO -QU -54

IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR NA AVALIAÇÃO 

DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS EM INSUFICIENTES RENAIS CRÓNICOS

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

(1) Hospital Amato Lusitano, Nefrologia, Castelo Branco, Portugal;

Anomalias das fístulas arteriovenosas (FAV) surgem com elevada frequência 
no decurso da hemodiálise (HD). Desta forma, é importante proceder a uma 
avaliação dos territórios vasculares quer antes da construção da FAV quer 
no follow -up do doente para identificação de alterações que comprometem 
a funcionalidade do acesso. Propusemo -nos avaliar a importância da 
ultrassonografia vascular na avaliação de FAV em pacientes insuficientes 
renais crónicos. Os dados foram recolhidos no Serviço de Nefrologia de 
Castelo Branco, no período compreendido entre Junho e Julho de 2013, 
através da realização de exames de Eco -Doppler a Cores aos acessos. O 
estudo classifica -se como analítico observacional transversal, sendo a amostra 
obtida através de uma técnica de amostragem não probabilística e por 
conveniência. Abrangeu assim um total de 26 indivíduos, com predomínio 
do género masculino (76,9%) e com uma média de idades de 66,38% 
 -15,461. Dos 26 indivíduos comtemplados neste estudo, o acesso utilizado 
foi maioritariamente FAV (88,5%), havendo no entanto também alguns aces-
sos vasculares através de próteses (11,5%). Do total 53,8% apresentam 
aneurisma no acesso vascular, 34,6% estenose da anastomose A -V, 30,8% 
tinham arteriopatia em grau ligeiro e 19,2% detêm estenose venosa periférica, 
arteriopatia moderada e sintomas de roubo. O estudo permitiu ainda concluir 
que a utilização frequente do Eco -Doppler a Cores para avaliação das FAV 
revelou -se útil na manutenção do acesso permeável e funcionante. É possível 
manter e tratar o acesso precocemente de modo a que não evolua para 
complicações mais graves. O Eco -Doppler a Cores demonstrou ser uma 
ferramenta de fácil acesso e bastante precisa na avaliação das FAV, devendo 
por isso ser recomendada como primeira escolha. 

 PO -QU -55

EXPLOSÃO CELULAR: RECONHECER, PREVENIR, TRATAR

Rute Aguiar (1); Filipa Alves (1); David Fiel (1); Vitor Ramalho (1); Rui Silva (1); Pedro 
Pessegueiro (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: a síndrome de lise tumoral é uma emergência médica que resulta 
da destruição rápida e massiva de células tumorais. Pode ocorrer de forma 
espontânea ou após o início de terapêutica cito -redutora. Apresenta -se por uma 
constelação de achados clínicos e analíticos, complicando -se frequentemente 
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de lesão renal aguda. É portanto uma entidade que o nefrologista deve estar 
atento... Caso clínico: Mulher de 56 anos, com antecedentes de mieloma múltiplo 
e lúpus eritematoso sistémico, apenas com atingimento cutâneo e articular. 
Recorreu ao SU por astenia e queixas álgicas lombares. As análises realizadas 
mostraram anemia, trombocitopenia, linfocitose, retenção azotada grave, hip-
ercalcémia e discreto aumento da LDH. Ecografia renal sem alterações relevantes. 
Iniciou fluidoterapia, pamidronato e corticoterapia. A imunofenotipagem de 
sangue periférico mostrou leucemia aguda plasmocitária, pelo que iniciou qui-
mioterapia com bortezomib. Durante o internamento iniciou quadro caracterizado 
por temperatura subfebril, taquicardia, polipneia e alteração do estado de con-
sciência, acompanhado de parâmetros sugestivos de infecção (PCR e procalci-
tonina discretamente elevadas), pelo que iniciou antibioterapia. Dois dias depois 
verificou -se agravamento clínico com hipotensão e anúria, analiticamente com 
agravamento do valor de creatinina, hipercaliémia, hiperuricémia e hiperfosfa-
témia. Decidiu -se início de técnica de substituição da função renal, que manteve 
durante cerca de duas semanas. Nos ciclos de quimioterapia subsequentes foi 
realizada terapêutica profilática da síndrome de lise tumoral, não se registando 
eventos semelhantes. Conclusão: a síndrome de lise tumoral deve ser pensada 
o mais precocemente possível, de forma a ser iniciada terapêutica profiláctica 
e se obviar importantes consequências, entre elas, a lesão renal aguda. Quando 
não reconhecidas atempadamente, o manejo desta síndrome e a introdução 
de técnica dialítica são igualmente importantes no outcome do doente.

 PO -QU -56

QUANDO A DIABETES DEIXA DE SER A CULPADA – A PROPÓSITO 

DE UM CASO CLÍNICO

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

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

Introdução: A diabetes é uma causa frequente de albuminúria e deterioração 
da função renal, apresentando geralmente um aumento progressivo dos valores 
de proteinúria. No entanto os doentes diabéticos podem apresentar outras 
causas de disfunção renal. Nos casos de proteinúria com evolução atípica, 
hematúria macroscópica ou sedimento urinário activo, insuficiência renal rapi-
damente progressiva e de doentes com DMT1 sem retinopatia mas com retenção 
azotada ou proteinúria está indicada a realização de biopsia renal. Caso Clínico: 

Doente de 64 anos, com antecedentes de DMT2 com 3 anos de evolução 
controlada com antidiabéticos orais, sem retinopatia diabética, HTA com controlo 
tensional razoável e dislipidemia. Enviado à consulta de Nefrologia pelo médico 
assistente por insuficiência renal e proteinúria subnefrótica. Apesar da intensi-
ficação da terapêutica médica e do bom controlo metabólico verificou -se um 
agravamento rápido e substancial do valor de proteinúria pelo que foi proposto 
para realização de biopsia renal. À data da biopsia o doente apresentava edema 
periférico moderado e periorbitário ligeiro e agravamento do perfil tensional, 
mantendo perfil glicémico controlado. Do estudo analítico salientava -se um 
agravamento ligeiro de função renal (creatinina sérica 130μmol/L), hipoalbumi-
nénia (albumina 25g/L) e proteinúria de 18g/24h com sedimento urinário normal 
e estudo imune negativo. A ecografia renal não mostrava alterações. A biopsia 
renal foi compatível com nefrite lúpica membranosa (NL classe V). Foi iniciada 
terapêutica com metilprednisolona (3 pulsos de 1g de em dias consecutivos) 
seguida de prednisolona na dose 0.5mg/Kg/dia (40mg), tendo -se verificado boa 
resposta. Aos 6 meses associou -se MMF, apresentando remissão após 3 meses 
de MMF (proteinúria de 929mg/24horas) com melhoria da função renal para os 
valores basais (creatinina sérica 105μmol/L). Conclusão: Este caso clínico ilustra 
a evolução atípica da proteinúria num doente com presumível nefropatia diabé-
tica. A biopsia renal foi fundamental para a obtenção do diagnóstico nefrológico 
– nefrite lúpica membranosa – e definição da terapêutica apropriada.

 PO -QU -57

LESÃO RENAL AGUDA DURANTE INFEÇÃO GRAVE POR MALÁRIA: 

A PROPÓSITO DE DOIS CASOS

Hugo Ferreira (1); Sofia Marques (1); Augusta Praça (1); Joana Santos (1); Manuel 
Pestana (1);

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

A lesão renal aguda (LRA) pode complicar casos de malária, geralmente 
quando o agente é o Plasmodium falciparum (PF). Os mecanismos que 

levam à LRA são habitualmente a isquemia e hipóxia, menos frequentemente 
pode ocorrer glomerulonefrite. Caso 1: Homem, 49 anos, residente em 
Angola. Inicia quadro de febre alta, calafrios, mialgias e cefaleias 2 dias 
após regresso a Portugal. Ao exame físico no serviço de urgência (SU) 
estava normotenso, ictérico e febril, sem outras alterações. Analiticamente 
com hemoglobina (Hb) 15.9g/dL, parasitemia muito acentuada e por vezes 
múltipla, trombocitopenia (26000x10^12/L), bilirrubina total (BT) 2,67mg/
dL, creatinina sérica (Cs) 1,16mg/dL, ureia séria (Us) 49, hipomagnesemia, 
hipofosfatemia, antigenios positivos para PF. Iniciou tratamento com quinina 
e doxiciclina e foi internado na unidade de cuidados intensivos de infec-
ciologia (UCII). Evolui com quadro de choque séptico com necessidade de 
suporte aminérgico (SA) e ventilação invasiva (VMI) necessitando inclusi-
vamente de ECMO durante 15 dias. Concomitantemente anúria com agra-
vamento progressivo da função renal até Cs máxima 1,87mg/dL em dia 3, 
motivo pelo qual iniciou hemofiltração veno -venosa contínua (HFVVC) que 
manteve durante 16 dias. Evoluiu favoravelmente do ponto de vista séptico 
e foi transferido para diálise de baixa eficiência lenta diária (SLEDD) durante 
5 dias, nesta altura com recuperação do débito urinário (DU), realizou uma 
sessão de hemodiálise intermitente (HD), com posterior suspensão de 
técnica. À alta com Cs 5,34mg/dL Us 85mg/dL, após uma semana apre-
sentava Cs 2,32mg/dL e Us 71mg/dL. Caso 2: Homem, 39 anos, a trabalhar 
em Angola há 18 meses. Três dias antes de regressar a Portugal desenvolve 
quadro de febre alta, hipersudorese, calafrios e diarreia foi medicado com 
amoxicilina/clavulanato e regressou a Portugal. Durante a viagem notou 
ausência de diurese. À chegada a Portugal recorreu ao SU onde se apre-
sentava desidratado, ictérico, febril, hipotenso e oligúrico. Analiticamente 
com Hb 7,5g/dL, parasitemia por PF de 48%, trombocitopenia 
(28000x10^12/L), BT de 9,7mg/dL, Cs 8,24mg/dL, Us 382mg/dL, Na 125mEq/L, 
proteina C reativa 303mg/L. Iniciou tratamento com quinina e doxiciclina 
e foi admitido na UCII por choque séptico no contexto de infeção por 
malária, onde necessitou de VMI, SA e HFVVC desde a admissão. Como 
intercorrência de relevo desenvolveu, ao 15° dia, colecistite alitiásica com 
necessidade de drenagem percutânea. Evolução favorável com desmame 
de ventilador ao 18° dia e aminas ao 6° dia. Foi transferido de técnica de 
substituição da função renal (TSFR) contínua para SLEDD em dia 11 de 
internamento, com necessidade desta técnica por mais 15 dias. Realizou 
apenas duas sessões de HD e por evidência de recuperação da função 
renal suspendeu técnica, inicialmente com poliúria marcada mas posterior 
normalização do DU e melhoria progressiva da função renal. À alta (dia 
46) apresentava Cs 1,05mg/dL, Us 41mg/dL. Conclusão: A malária constitui 
uma causa de LRA rara no nosso país, no entanto, o seu reconhecimento 
e tratamento precoce, nomemadamente com anti -maláricos e TSFR parecem 
acarretar benefício prognóstico. Nos dois casos descritos, apesar da gravi-
dade clínica, a LRA foi reversível, pelo menos parcialmente.

 PO -QU -58

USO DE EVEROLIMUS NO TRATAMENTO DE ANGIOMIOLIPOMA RENAL 

GIGANTE EM DOENTE COM ESCLEROSE TUBEROSA

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

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

Introdução: A esclerose tuberosa é um distúrbio hereditário autossómico 
dominante condicionando mutações nos genes da tuberina e hamartina, 
ambas proteínas supressoras tumorais. Carateriza -se pelo desenvolvimento 
de hamartomas em vários órgãos; o atingimento renal ocorrem em cerca 
de 80 % dos doentes, sendo o angiomiolipoma a lesão mais frequent-
emente encontrada. Os doentes com esclerose tuberosa e lesões renais 
associadas têm maior risco de doença renal devido à substituição e 
compressão do parênquima renal pela massa tumoral. Caso Clínico: 

Mulher de 34 anos, antecedentes de esclerose tuberosa com envolvimento 
sistémico (fibromas cutâneos, tumores subependimários, linfoangioleio-
miomatose), incluindo renal (angiomiolipomas bilaterais com nefrectomia 
radical esquerda prévia devido a choque hipovolémico por rutura do 
tumor; angiomiolipoma no rim direito já submetido a 2 quimioemboli-
zações). Referenciada à consulta por doença renal crónica estádio III 
(creatininemia basal 1,8 mg/dL); fez ecografia renal, que evidenciou volu-
mosa massa tumoral na dependência do rim direito; para melhor cara-
terização da lesão, fez tomografia computorizada (TC) do abdómen, que 
revelou rim direito praticamente ocupado por volumoso angiomiolipoma 
com 19x10,2x11,4 cm, tumor não suspetível a nova quimioembolização 
devido às suas dimensões. Perante o elevado risco hemorrágico, foi 
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proposta nefrectomia radical direita, que a doente recusou. Neste contexto, 
tendo em conta o risco hemorrágico, a recusa da doente em ficar depen-
dente de diálise pós -nefrectomia e o facto de não dispor de dador vivo 
para transplante renal programado, iniciou everolimus 10 mg por dia. 
Feitos doseamentos sequenciais dos níveis séricos de everolimus, estando 
estes sempre dentro do intervalo terapêutico. A doente não apresentou 
sinais ou sintomas de toxicidade secundários ao everolimus. Ao sexto 
mês de terapêutica efetuada TC abdominal para controlo imagiológico 
do angiomiolipoma renal e avaliação da eficácia do tratamento: não 
houve qualquer regressão das dimensões do tumor, continuando a medir 
19x10,2x11,4 cm. Discussão: Na esclerose tuberosa, as mutações do 
complexo hamartina -tuberina provocam sobre -expressão do mammalian 
target of rapamicin (mTOR); é a via mTOR que condiciona o desenvolvi-
mento dos amgiomiolipomas renais. O everolimus é um inibidor da via 
mTOR e, como tal, tem sido utilizado no tratamento de angiomiolipomas 
renais, condicionando redução em mais de 50 % do volume inicial do 
tumor em 42 % dos doentes (ensaio EXIST -2). No caso clínico apresen-
tado, o uso de everolimus, ainda que sem sucesso na redução do volume 
tumoral, representou uma terapêutica de resgaste quando todas as res-
tantes alternativas não eram possíveis.

 PO -QU -59

NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA INDUZIDA PELO PARACETAMOL: 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICIO

V. Batista (2); L. Pereira (3); R. Meireles (2); M. Mesquita (2); Carlos Botelho (1);

(1) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Unidade de Nefrologia, Penafiel, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Serviço de Medicina Interna, Penafiel, Portugal;
(3) Centro Hospitalar de São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;

A Nefrite Intersticial Aguda é uma causa comum de lesão renal aguda. 
Várias etiologias têm sido identificadas incluindo: alérgica/Induzida por 
drogas, infecciosa, autoimune/sistémica e formas idiopáticas da doença. 
A causa mais comum é a induzida por drogas, sendo responsável por 
60 -70% dos casos. Múltiplos agentes de diferentes classes farmacológicas, 
podem causar nefrite intersticial aguda; a apresentação clínica e os achados 
laboratoriais variam de acordo com o fármaco em causa. Histologicamente 
é caracterizada por inflamação intersticial, tubulite, edema e eventual 
fibrose intersticial. O diagnóstico definitivo é determinado pela Biópsia 
Renal. No que diz respeito ao tratamento o mais importante consiste na 
identificação e interrupção da droga responsável.Por outro lado, e apesar 
da terapêutica com corticóides permanecer controversa, alguns estudos 
demonstraram uma mais rápida e total recuperação funcional após o seu 
uso. Os autores apresentam o caso clínico de uma doente do sexo femi-
nino, 73 anos, caucasiana, com antecedentes pessoais de tuberculose 
ganglionar (em 2010) e diabetes mellitus tipo 2 não insulinotratada com 
cerca de 10 anos de evolução. Follow up regular em Consulta de Endo-
crinologia; adequado controlo metabólico da sua diabetes; sem disfunção 
renal prévia. Medicada diariamente com Glicazida; sem hipersensibilidade 
prévia a fármacos. Auto -medicou -se com paracetamol 3gr/dia durante 3 
semanas, no contexto de queixas osteoarticulares. Recorreu ao Serviço 
de Urgência por quadro clínico de dor lombar bilateral,febre e diminuição 
do débito urinário, com cerca de 2 semanas de evolução. Ao exame físico 
pele e mucosas descoradas e edema bilateral dos membros inferiores. 
No estudo realizado salienta -se: anemia normocrómica normocítica 
(hbg:9,7); VS: 86; moderada retenção azotada (Ur:99; Cr:3,5); provas 
hepáticas sem alterações, PCR elevada. Urina II: proteinas 50 mg/dl; 
glicosúria; sedimento urinário: inocente. Proteinúria: 0,64 gr/24 horas. 
EStudo imunológico:negativo. A ecografia renal mostrou rins normais. 
Efectuou Biópsia Renal que revelou: MO - 16 glomérulos, 1 esclerosado, 
os restantes sem alterações. Presença de necrose tubular. Presença de 
atrofia tubular, com cilindro hialinos. Interstício com marcado infiltrado 
linfo -plasmocitário, que permeia o epitélio tubular. Identificam -se também 
ocasinai eosinófilos dispersos. SEm granulomas. Cerca de 20% de fibrose 
intersticial. IMF:negativa. Conclusão: nefrite túbulo -intersticial. Durante o 
internamento agravamento progressivo da função renal (Scr:7,2mg/dl) e 
oligoanúria.Neste contexto e após 2 semanas,efectuou pulsos de mnetil-
prednisolona 1 gr /3 dias e posteriormente corticoide oral 1mg/kg em 
desmame progressivo. Na útlima avaliação nefrológica, função renal normal, 
urina II:sem alterações.PU24:0,1gr. Os autores apresentam os resultados 
de follow -up subsequentes, questionando aspectos diagnósticos e opções 
terapêuticas. São raros os casos relatados de nefrite intersticial induzida 
por paracetamol. Assim o objectivo do nosso relato é aumentar a con-

sciência dos seus potenciais efeitos adversos.

 PO -QU -60

CALCIFICAÇÃO METASTÁTICA PULMONAR EM DOENTE RENAL CRÓNICA 

EM FASE PRÉ -DIALÍTICA

Joana Rego Silva (1); Cristina Outerelo (1); Cristina Santos (1); José Paulo Santos (1); 
Francisco Jorge Silva (1); Aura Laginha Ramos (1);

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

A Calcificação Metastática (CM) corresponde à deposição de sais de 
cálcio num tecido, sendo o pulmão um dos órgãos mais frequentemente 
envolvidos. Pode ter etiologia benigna ou maligna, sendo a mais comum 
a Doença Renal Crónica (DRC) em hemodiálise. Pode ocorrer no Hiper-
paratiroidismo Primário. A patogénese não está totalmente esclarecida, 
porém sabe -se que são factores predisponentes o pH alcalino, a existên-
cia de produto fosfocálcio elevado e a insuficiência renal. Não há 
correlação com os níveis séricos de cálcio, fósforo e Hormona Parat-
iroideia (PTH), ou com a duração da hemodiálise. Os autores relatam 
o caso de doente do sexo feminino, leucodérmica, de 45 anos, com 
antecedentes de DRC, Rim Esponjoso Medular, Hiperparatiroidismo, 
Hipocaliémia persistente (com pelo menos 3 anos de evolução), história 
de Distúrbio do Comportamento Alimentar mal esclarecida e abuso de 
laxantes e furosemida (com pelo menos 20 anos de evolução). Recorreu 
ao Serviço de Urgência por síncope. Ao exame objectivo estava emagre-
cida e desidratada. Na avaliação complementar inicial tinha creatinina 
sérica de 4 mg/dL, hipocaliémia (1.8 mmol/L), alcalémia (pH 7,5) e 
apresentava em radiografia de tórax hipotransparências com aspecto 
micronodular nos terços superior e médio de ambos os campos pul-
monares. Foi feita Tomografia Computorizada (TC) torácica que foi 
compatível com CM pulmonar. Nas análises realizadas no internamento, 
há a destacar: calcémia no limiar superior do normal (9,3 mg/dL), 
hiperfosfatémia (5,0 mg/dL), 25 -OH -calciferol diminuído (19,4 ng/mL) e 
PTH aumentada (1202 pg/mL). Foi feita Broncofibroscopia com lavado 
e biópsia pulmonar, tendo sido excluídas doença granulomatosa (com 
Enzima Conversora da Angiotensina dentro dos valores de referência), 
infecciosa e neoplásica. Em TC abdominal confirmou -se o diagnóstico 
de Rim Esponjoso Medular com calcificações. Colocou -se como hipótese 
etiológica da CM pulmonar nesta doente a insuficiência renal com 
Hiperparatiroidismo Secundário (com concomitante alcalémia provavel-
mente de loga data), não se podendo excluir Hiperparatiroidismo 
Primário com calcémia normal. Em Ecografia cervical e Cintigrafia sub-
sequente, foi detectado um nódulo com tecido paratiroideu hiperfun-
cionante. A doente foi referenciada para cirurgia para ser equacionada 
paratiroidectomia. A prevalência da CM pulmonar não está bem definida 
na população geral. Nos doentes em hemodiálise é subdiagnosticada 
devido ao seu curso indolente e ao facto de ser, na maioria dos casos, 
assintomática. Os exames de imagem convencionais como a radiografia 
de tórax têm baixa sensibilidade para a sua detecção. Neste contexto, 
os autores destacam o presente caso pela exuberância dos achados e 
pelo facto de ser uma doente em fase pré -diálise.
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SÍNDROME ANTI -FOSFOLIPÍDICA E DOENÇA DE LESÕES MÍNIMAS: 

UMA ASSOCIAÇÃO CASUAL?

Alice Lança (1); Rachele Escoli (1); Hérnani Gonçalves (1); Sara Querido (1); 
Ivan Luz (1); Francisco Ferrer (1); Paulo Santos (1); Flora Sofia (1); Ana 
Farinha (1); António Patrício (1); Sequeira Andrade (1);

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

Introdução: A Síndrome anti -fosfolipídica (SAF) é uma entidade auto-
-imune, multissitémica que pode cursar isoladamente (SAF primária) ou 
associada a outras patologias. As manifestações renais são sobretudo 
vasculares, podendo revelar -se catastróficas. Contudo, em raros casos, 
as lesões glomerulares podem sobrepor -se às vasculares induzidas por 
anticorpos anti -fosfolípido (APL) e apresentar -se como Síndrome Nefróti-
ca (SN). Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 45 anos, doméstica, 
natural e residente em Santarém, com antecedentes de SAF primária 
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(história de dois abortos, 1 acidente vascular isquémico e positividade 
para APL) cronicamente medicada com varfarina, lisinopril e dois anti-
depressivos. Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro edematoso 
generalizado com um mês de evolução. Analiticamente, com função 
renal normal (creatinina: 0,9 mg/dL), hipoalbuminémia (1,9 mg/dL) e 
proteinúria de 16g/dia. Admitida Síndrome Nefrótica iniciou estudo 
complementar: complemento sérico normal; ANA, ENAs, ANCA e anti-
-MBG negativos; dislipidémia mista (à custa do colesterol LDL e Tri-
glicéridos); proteinograma electroforético sérico com aumento Beta2 e 
Alfa2, cadeias leves séricas urinárias com ratio mantido; anticorpos APL 
positivos para anti -beta2 glicoproteína e anti -cardiolipina. Procedeu -se 
a biópsia renal: 3 glomérulos normais e 7 isquémicos; alguma atrofia 
tubular e algumas áreas subcorticais com infiltrado inflamatório crónico 
mais denso; imunofluorescência sem depósitos glomerulares – Doença 
de Lesões Mínimas (DLM). Iniciou prednisolona 1mg/kg/dia. Cerca de 1 
mês depois, sem proteinúria identificável, com subida da albuminemia 
e normalização da ficha lipídica. Iniciada redução progressiva de cor-
ticoterapia 2 semanas após, progredindo -se até à suspenção completa 
ao fim de 5 meses. A doente manteve -se em remissão completa, com 
função renal e albumina sérica normais, proteinúria 52mg/24h. Conclusão: 
Apresenta -se o caso pela raridade da associação entre Síndrome anti-
-fosfolipídica e doença de lesões mínimas, com excelente resposta à 
terapêutica instituída.
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CETOACIDOSE NA GRÁVIDA – NEM SEMPRE PELA CAUSA MAIS ÓBVIA

Rute Carmo (1); Ana Cerqueira (1); Hugo Ferreira (1); Inês Ferreira (1); Manuel Pestana (1);

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

Introdução: Na gravidez, o distúrbio ácido -base mais frequente é a 
alcalose respiratória. A acidose metabólica grave é incomum. Quando 
presente geralmente é causada por cetoacidose diabética ou acidose 
láctica. Raro, mas não menos grave, a cetoacidose do jejum é um dis-
túrbio cujo diagnóstico atempado é mandatório para evitar complicações 
graves maternas e fetais. Caso clínico: Mulher, 30 anos, 2 gestas 1 para, 
grávida de 36 semanas e 4 dias, sem antecedentes patológicos ou 
cirúrgicos de relevo, recorre ao Serviço de Urgência por quadro de febre, 
tosse com expectoração mucopurulenta, e dispneia em repouso com 
vários dias de evolução, agravado nas últimas 24h por vómitos e anorexia. 
Negava consumo de anti -inflamatórios não esteróides ou álcool. Sem 
registo de intercorrências na gravidez, inclusive diabetes gestacional. Ao 
exame objectivo, apresentava -se vigíl, consciente e colaborante, discurso 
coerente, ENS sem alterações. Sub -febril, hemodinamicamente estável, 
SpO2 em ar 98%. Respiração de Kussmaul. Auscultação pulmonar: sons 
respiratórios globalmente diminuídos, sibilos dispersos. Analiticamente: 
leucitose e neutrofilia (13,70/11,34), função renal normal (pU 6 e pCreat 
0,49 mg/dL), glicose 71 mg/dL, albumina 3,8 g/dL, Na 128, K 3,7 e Cl - 
103. A gasimetria arterial mostrou um distúrbio misto com acidemia 
metabólica com anion gap aumentado, sem lactacidemia, acidemia 
metabólica hiperclorémica e alcalose respiratória (pH 7,25|pCO2 14,2|pO2 
113,7|HCO3 -7|SaO2 98,5| Na 130| K 3,5| Cl - 106|Lac 1,49). Por indisponibi-
lidade do laboratório não foi possível a quantificação de osmolaridade 
sérica. Doseamento de cetonúria por tira teste foi positiva e confirmada 
em exame sumário de urina: corpos cetónicos 80mg/dl, sem glicosúria. 
Sedimento urinário sem alterações. Perante o diagnóstico de cetoacidose 
de jejum na grávida, instituiu -se fluidoterapia intensiva (glicose a 5% 
em NaCl 0,9%) e antibioterapia empírica para infecção respiratória. A 
normalização do anion gap verificou -se 6h após início de terapêutica 
(pH 7,32|pCO2 15|pO2 101,9|HCO3 -7,6, Anion gap 8), com necessidade 
de correcção de hipocaliemia. Resolução completa do distúrbio ácido 
base e electrolítico ao 2º dia de internamento. Alta ao 10º dia de inter-
namento sem necessidade de indução do trabalho de parto. Discussão: 

A cetoacidose de jejum na grávida é um diagnóstico de exclusão. Esta 
entidade rara pode desenvolver -se de forma súbita, e é mais frequente 
no 3º trimestre. A deficiência relativa de insulina é causada pela insu-
linorresistência que as hormonas produzidas pela placenta (lactogéneo 
humano placentário, cortisol e glucagon) exercem nos tecidos, de forma 
perpetuada, favorecendo a cetogénese. A ausência de uma intervenção 
precoce pode causar sequelas neurológicas no feto e, por vezes, morte 
intra -uterina, exigindo a indução do parto numa % significativa de ges-
tantes, dada a dificuldade na reversão do quadro aquando de diagnóstico 
tardio.
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UM CASO DE RECIDIVA DE VASCULITE COM HEMORRAGIA ALVEOLAR 

NUMA DOENTE EM HEMODIÁLISE – PAPEL DO RITUXIMAB

Ricardo Macau (1); Rita Gouveia (1); Cristina Santos (1); Maria José Santos (2); Aura 
Ramos (1);

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

As vasculites associadas a ANCA são vasculites necrotizantes de pequenos 
vasos que podem atingir os capilares glomerulares, pulmonares ou outros, 
em que se verifica a presença de auto -anticorpos circulantes contra com-
ponentes do citoplasma dos neutrófilos. Destacam -se 4 subtipos (poliangeíte 
granulomatosa, poliangeíte granulomtosa com eosinofilia, poliangeíte 
microscópica e vasculhe limitada ao rim). A presença dos anticorpos parece 
ter um papel patogénico na doença, havendo correlação entre os títulos 
de ANCA e a atividade da doença. O envolvimento renal pode manifestar -se 
por hematúria microscópica, proteinúria não nefrótica e insuficiência renal 
frequentemente na forma rapidamente progressiva com oligúria. O envolvi-
mento pulmonar com hemorragia alveolar (mais associada a poliangeíte 
granulomatosa) ocorre em 10% dos doentes e é a manifestação mais grave 
deste grupo de doenças. O tratamento das vasculites ANCA envolve ter-
apêutica de indução e manutenção com remissão em cerca de 85 -90% 
dos casos. Existe o risco de recidiva, sendo que o risco de recidiva em 
doentes em diálise é inferior ao dos doentes com função renal preservada 
(0,08 versus 0,16 episódios por doente/ano). Os autores apresentam o 
caso de uma doente do sexo feminino de 62 anos com doença renal 
crónica estádio 5d por vasculite ANCA (poliangeíte granulomatosa) em 
programa regular de hemodiálise há 12 anos que se apresenta com um 
quadro de anemia e dificuldade respiratória. Trata -se de uma doente com 
diagnóstico de vasculite ANCA com envolvimento renal (insuficiência renal 
rapidamente progressiva), pulmonar (hemorragia alveolar) e neurológico 
aos 45 anos, com ausência de recuperação da função renal após terapêutica 
de indução. Estando clinicamente estável há mais de uma década, em 
programa regular de hemodiálise, a doente apresentou quadro com cerca 
de 3 meses de evolução de anemia não ferropénica e com fraca resposta 
a análogos da eritropoietina, astenia e artralgias. Do estudo realizado 
destacavam -se títulos ANCA francamente positivos. Foi iniciada corticote-
rapia com melhoria das queixas constitucionais. A doente acabou por ser 
admitida no serviço de Nefrologia por quadro de dispneia e cansaço, 
apresentando hipoxémia, anemia agravada (6 g/dL) e infiltrados alveolares 
na telerradiografia de tórax. A tomografia de tórax e a broncofibroscopia 
confirmaram o diagnóstico de hemorragia alveolar. A doente iniciou então 
corticoterapia e terapêutica com Rituximab com resolução do quadro clínico. 
Encontra -se atualmente estável, com negativação dos títulos ANCA. Tem 
sido realizada administração de Rituximab semestral. O Rituximab parece 
ser uma estratégia terapêutica efetiva e segura quer de indução, quer de 
manutenção em vasculites ANCA recidivantes ou refractárias. Os autores 
destacam também este caso pela apresentação pouco comum de recidiva 
de vasculite grave após mais de uma década do episódio inaugural e 
numa doente sem recuperação da função renal.
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DOENÇA RENAL POLIQUÍSTICA AUTOSSÓMICA DOMINANTE: 

NOVA VARIANTE GENÉTICA

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

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

Introdução: A doença renal poliquística autossómica dominante (DRPAD) 
ocorre na presença de mutações no gene PKD1 (cromossoma 16) ou no 
gene PKD2 (cromossoma 4). Geralmente, o fenótipo associado a mutações 
no PKD1 surge mais precocemente e de forma mais severa. O diagnóstico 
depende, essencialmente, da deteção imagiológica de rins volumosos e 
com múltiplos quistos. A pesquisa e deteção da mutação subjacente 
confirma a etiologia genética primária. Caso clínico: Mulher de 41 anos, 
sem história familiar de doença renal crónica, nomeadamente de DRPAD. 
Assintomática. Realizou exames complementares de diagnóstico requisita-
dos pelo seu médico assistente. Apresentava função renal normal e sedi-
mento urinário benigno. Ecograficamente foi detetado um fígado aumentado, 
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globoso, com inúmeras formações quísticas simples de natureza hepato-
biliar, com diâmetros até aos 4 cm, e rins com inúmeros quistos corticais 
e diminuição da diferenciação cortico -medular. Efetuou TC abdominal que 
confirmou os achados prévios e identificou um nódulo hepático sólido 
compatível com hemagioma e um quisto no polo inferior do rim esquerdo 
com características de quisto complicado. Perante estes achados foi ref-
erenciada à consulta de Nefrologia onde foi pedido estudo genético dire-
cionado que revelou uma variante c.1248del (p.Asn416Lysfs*49) em het-
erozigotia no gene PKD1, tendo, por isso, risco de transmissão do alelo 
mutado à descendência de 50%. Não foram detetadas mutações no gene 
PKD2. Conclusão: A mutação c.1248del (p.Asn416Lysfs*49) no gene PKD1 
é uma variante que não se encontra descrita na literatura. Esta alteração 
traduz -se na introdução de um codão stop prematuro dando origem a uma 
proteína PKD1 truncada e, consequentemente, à produção de alfa -globina 
anómala com tradução estrutural. As mutações de novo na DRPAD são 
um fenómeno raro, ocorrendo em menos de 5% dos casos.
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CASO CLÍNICO: NEFROTOXICIDADE POR ACICLOVIR ORAL. UMA REALIDADE?

Filipa Caeiro Alves (1); Rute Aguiar (1); David Fiel (1); Beatriz Malvar (1); Rui Silva (1); 
Vítor Ramalho (1); Pedro Pessegueiro (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: Aciclovir é um nucleósido acíclico utilizado frequentemente em 
infecções virais por herpes simplex e varicella zoster. O mecanismo de nefrotoxi-
cidade classicamente descrito, consiste em obstrução por precipitação intratu-
bular de cristais deste fármaco pouco solúvel, associada a administração rápida 
ou em dose excessiva de formulações endovenosas. Caso Clínico: Doente do 
género feminino, 81 anos, com antecedentes de Diabetes mellitus tipo2, HTA, 
hiperuricemia e insuficiência respiratória parcial, internada por pancreatite aguda 
alitiásica. Na admissão com lesão renal aguda (LRA) relacionada com hipovo-
lémia no contexto de pancreatite, da qual teve recuperação completa (descida 
de 2,6 para 0,93 mg/dl de creatinina), sem necessidade de TSFR. Cerca de 20 
dias após estabilização clínica inicial, verificou -se novo episódio de LRA em 
estadio RIFLE F. Nesta observação, doente apirética, normotensa e bem oxi-
genada, no 4º dia de antibioterapia com vancomicina por infecção urinária a 
Enterococcus faecium multirresistente. Sem história de medicação com anal-
gésicos nem realização de exames contrastados, não oligúrica. Por níveis 
supra -terapêuticos de vancomicinémia (46,9 ug/ml), colocou -se a hipótese de 
se tratar do fator causal de nefrotoxicidade. Apesar optimização de hidratação 
e normalização dos níveis de vancomicinémia, manteve agravamento da função 
renal, atingindo 4,34mg/dl de creatinina e 61mg/dl de ureia 72 horas depois, 
com diurese preservada. Pedida consultoria a Nefrologia. Verificou -se que a 
doente estava sob aciclovir em dose elevada (800mg/dia), via oral, iniciada 8 
dias antes por lesões sugestivas de herpes genital. Com a suspensão deste 
fármaco observou -se melhoria progressiva e sustentada dos valores de função 
renal. Após 12 dias de suspensão de aciclovir, a doente teve alta clínica, estável, 
com creatinina de 1,01mg/dl. Discussão: Estudos recentes têm sustentado a 
hipótese de existência de toxicidade tubular direta do aciclovir por mecanismos 
de lesão oxidativa com disfunção mitocondrial, não necessariamente associado 
a formulações endovenosas, como parece ter ocorrido neste caso clínico. Em 
doentes com factores de risco de lesão renal (idade avançada, diabetes mel-
litus, insuficiência cardíaca, depleção de volume intravascular efetivo), a 
nefrotoxicidade é exacerbada, pelo que o aciclovir deve ser evitado. Fármacos 
antivirais com menor nefrotoxicidade, como a brivudina, podem surgir como 
alternativas nestas situações. Este caso vem também salientar o fraco potencial 
efeito nefrotóxico da vancomicina, isoladamente.
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ACUTE KIDNEY INJURY AND LONG -TERM OUTCOMES AFTER MAJOR 

ABDOMINAL SURGERY: A RETROSPECTIVE COHORT ANALYSIS

Joana Gameiro (1); Catarina Bekermen (1); Natacha Rodrigues (1); Maria João Melo (1); Marta 
Pereira (1); Rosário Rosa (1); Sofia Jorge (1); António Costa (1); José António Lopes (1);

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

Introduction: Data regarding the influence of acute kidney injury (AKI) on 
long -term outcomes of patients submitted to major abdominal surgery is 

still lacking. We analyzed the impact of acute kidney injury (AKI) on long-
-term renal outcome and mortality in a cohort of patients undergoing major 
abdominal surgery. Methods: Patients who underwent major abdominal 
surgery in Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, (Lisbon, Portugal) between 
January 2010 and February 2011 and who were discharged alive from the 
hospital were retrospectively studied. AKI was defined by an increase in 
absolute serum creatinine (SCr) >= 0.3 mg/dl or by a percentual increase 
in SCr 50%, and/or by a decrease in urine output to < 0.5 ml/kg/hour for 
more than 6 hours, in the first 48 hours after surgery. Renal outcome was 
defined as the requirement for long -term dialysis and/or a 25% decrease 
in estimated glomerular filtration rate after hospital discharge. Cumulative 
survival curves were determined by the Kaplan -Meier method, and log -rank 
test was employed to analyze statistically significant differences between 
curves. Multivariate analysis was used to determine predictors of renal 
outcome and mortality. A two -tailed P value <0.05 was considered significant. 
Results: A total of 390 patients were analyzed and 72 out of them (18.5%) 
had postoperative AKI. Median follow -up was 38 months (1 to 48 months). 
Patients with AKI had worse renal outcome than patients with no AKI (47.2 
versus 21.4%, P<.0001; unadjusted OR 3.2, 95%CI 1.9 -5.4, P<.0001). In 
multivariate analysis, AKI still emerged as a risk factor for renal outcome 
(adjusted OR 2.2, 95%CI 1.2 -4, P=0.013). At 1, 2 and 3 years of follow -up, 
the cumulative probability of survival of patients with AKI was 83.3, 68.4 
and 56.8%, respectively, as compared with 96.2, 93.4 and 90.9% in patients 
without AKI (log -rank, P<.0001). In multivariate analysis AKI was associated 
with increased mortality (adjusted HR 1.7, 95% CI 1.1 -2.6; P = 0.016). 
Conclusion: Postoperative AKI was associated with poor long -term renal 
outcome and mortality in patients undergoing major abdominal surgery.
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NEFRITE “LUPUS LIKE” LIMITADA AO RIM – RARA ENTIDADE

Daniela Lopes (1); Cátia Cunha (1); Ana Marta Gomes (1); David Tente (2); Susana 
Pereira (1); João Fernandes (1);

(1)  CHVNG/E, Nefrologia, VNGaia, Portugal; (2) – CHVNG/E, Anatomia Patológica, VNGaia, 
Portugal;

Introdução: A nefrite lúpica (NL) é uma glomerulonefrite (GN) mediada por 
imunocomplexos que se distingue de outras por apresentar: imunofluo-
rescência positiva para IgG, IgM, IgA, C3 e C1 tipo “full -house”; depósitos 
extraglomerulares; combinação de depósitos no mesângio, subendoteliais 
e subepitiliais e a presença de inclusões reticuloendoteliais. Imunologicamente 
a presença de anticorpos ANA, anti -dsDNA e consumo de complemento são 
a marca do LES. Recentemente têm sido descritos casos raros de pacientes 
com alterações histológicas típicas da NL que não se acompanha de sero-
logias positivas ou atingimento de outros órgãos e que não reúnem critérios 
de LES, tendo sido denominada nefrite “lupus -like” (NLL). Caso clínico: 

Mulher, 36 anos. Antecedentes de: hipotiroidismo e obesidade. Avaliada 
em Consulta de Nefrologia em 06/2011 por LRA. Ao exame objetivo apre-
sentava HTA (TA 160/80) e edema periférico, sem outras alterações de relevo. 
Analiticamente: Scr=1,8 mg/dl, Salb=2,5 mg/dl, microhematuria, proteinuria 
nefrótica (relação pr/cr=6,46) e consumo de C3/C4/C1q. Restante estudo 
imunológico, incluindo ANA e dsDNA, e serologias víricas eram negativos. 
Ecografia renal sem alterações. Biópsia renal mostrou GN proliferativa endo-
capilar e mesangial global com crescentes celulares em 9 de 21 glomérulos 
associado a infiltrado intersticial multifocal compreendendo essencialmente 
linfócitos e alguns plasmócitos. Imunofluorescência não apresentava glo-
mérulos, mas notava -se deposição extraglomerular nas membranas basais 
tubulares de anticorpos anti -IgG e C1q. Aspectos compatíveis com NL classe 
IV -G(A). Foi tratada com pulsos metilprednisolona (MP) e 6 pulsos quinzenais 
de ciclofosfamida (CYC) ev 500mg seguido de manutenção com azatioprina. 
Apresentou resposta favorável à terapêutica com recuperação da função 
renal (Scr=1,2mg/dl), proteinuria<1g/dia, sedimento inativo e normalização 
do complemento 4 meses após inicio do tratamento. Onze meses após 
diagnostico e o inicio tratamento apresentou reativação da doença que se 
manifestou com sedimento ativo, agravamento da proteinuria e consumo 
C3/C4. Não foi realizada biopsia por recusa da paciente. Alterada terapêutica 
para micofenolato de mofetilo 3g/dia com resposta favorável. Completou 6 
meses de terapêutica de indução seguido de dose manutenção (1g/dia). Em 
06/2014 admitida por dispneia e edema periférico. Apresentava Scr=6,4mg/
dl, Salb=2,9mg/dl, proteinuria nefrótica (relação pr/cr=8,07) e sedimento 
ativo. De novo consumo C3/C4 e restante estudo imunológico mantem -se 
negativo. Biopsia renal mostrou: GN proliferativa endocapilar e mesangial 
global com crescentes celulares e alguns sinas de cronicidade. 
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Imunofluorescência: positividade para os anticorpos anti -IgG, IgM, C3 e C1q 
granular difusa nos glomérulos. Aspectos compatíveis com NL classe IV -G 
(A/C). Dado a ausência de atingimento extra -renal e a ausência de estudo 
imunológico compatível com diagnóstico LES, foi diagnosticada recidiva de 
nefrite lupus -like limitada ao rim. Inicia hemodiálise (HD) e imunossupressão 
com pulsos MP e CYC quinzenal. Evoluiu sem evidência de recuperação da 
função renal pelo que foi decidido iniciar rituximab (4 pulsos de 700mg). 
Posteriormente transferida para diálise peritoneal por opção. Três meses 
após inicio de rituximab e 2 meses após transferência para DP apresentou 
recuperação parcial (Scr=3mg/dl) da função renal tendo sido suspensa DP. 
A doente durante os 30 meses de follow -up manteve -se sempre sem evidência 
de atingimento extra -renal. Conclusão: Este caso clínico mostra um caso 
raro de GN lupus -like limitada ao rim, que se manifesta no adulto. O curso 
clinico agressivo, caracterizado por múltiplos flares e evolução para DRC na 
ausência de manifestações extra -renais está de acordo com os casos descritos 
na literatura. Nenhum dos pacientes descritos previamente foi tratado com 
rituximab e todos evoluíram para DRCT. Este caso clínico mostra por isso 
a importância da terapêutica de resgate com rituximab nos casos de NLL.

 PO -QU -68

LEPTOSPIROSE – CASUÍSTICA DE 2 ANOS DE INFECÇÕES

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

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;

Introdução: A leptospirose é uma zoonose causada pela espiroqueta Lep-
tospira, hospedeiro natural de vários mamíferos. Os humanos podem ser 
infectados acidentalmente após exposição ambiental ou contacto com o 
próprio animal. O curso clínico é variável, apresentando na maioria das 
vezes manifestações ligeiras e auto -limitadas. É mais frequentemente 
observada em áreas rurais. Os casos mais graves, caracterizados por 
falência hepática e lesão renal aguda (LRA), são classicamente denominados 
por doença de Weil. Objectivo: Caracterizar demograficamente a população 
infectada pela Leptospira. Identificar os sintomas, sinais e parâmetros 
analíticos mais frequentemente verificados na leptospirose. Avaliar a dis-
função renal e sua recuperação nos doentes infectados por Leptospira. 
Identificar as disfunções de órgão, local de tratamento e desfecho final. 
Material e métodos: Análise retrospectiva dos registos clínicos de 277 
doentes com suspeita clínica de leptospirose registados na Região Autóno-
ma da Madeira (RAM), entre 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 
2014. Estratificação da LRA de acordo com as guidelines da KDIGO. Resul-

tados: Foram seleccionados 20 doentes (7.2%) com pesquisa de leptospira 
positiva por pesquisa de anti -corpos e/ou pesquisa de DNA (80% do sexo 
masculino, 55.95±12.85 anos de idade). Os sintomas mais frequentemente 
encontrados foram a febre (95%), mialgias (55%), náuseas e vómitos (45%) 
e dor abdominal (40%). Quanto aos sinais encontrados, destaca -se a 
icterícia (45%), rash cutâneo (20%) e hepatomegália (15%). A hemorragia 
conjuntival só foi identificada em 2 doentes (10%). Analíticamente salienta-
-se a hiperbilirrubinémia em 17 doentes (85%), trombocitopenia em 16 
doentes (80%), hiponatrémia em 12 doentes (60%), proteinúria em 10 
doentes (50%) e hipocaliémia em 6 doentes (30%). A disfunção hema-
tológica foi encontrada em 80% dos doentes, seguida pela disfunção 
respiratória (25%), neurológica (20%) e cardiovascular (20%). Relativamente 
à presença de disfunção renal, 80% dos doentes apresentaram LRA, com 
a seguinte distribuição de acordo com os critérios das KDIGO: 6 doentes 
(30%) no estadio 1, 1 doente (5%) no estadio 2, 9 doentes (45%) no 
estadio 3. Relativamente à necessidade de terapêutica substitutiva da 
função renal (TSFR), apenas 3 doentes (15%) necessitaram de técnica 
depurativa, tendo os restantes doentes recuperado a função renal com 
terapêutica conservadora. Apresentaram critérios para doença de Weil 17 
doentes (85%). Necessitaram de internamento em Unidade de Cuidados 
Intensivos 7 doentes (35%), tendo -se registado 1 óbito (5%). Conclusão: 
Os autores apresentam uma casuística da infecção por Leptospira registados 
em 2013 -14 na RAM, destacando a inespecificidade da sintomatologia da 
leptospirose, sendo necessário um elevado grau de suspeição diagnóstica. 
Destaca -se a elevada frequência no sexo masculino, explicável pelo carácter 
acidental da infecção ligada à actividade rural. A gravidade da doença 
manifestou -se na maioria dos doentes (85%), com a presença concomitante 
de falência hepática e disfunção renal, cuja incidência foi frequente (80%), 
embora na maioria dos casos geridos de forma conservadora, com apenas 
3 doentes a necessitarem de TSFR. Apesar da elevada incidência de doença 
grave, a mortalidade foi baixa (5%).

 PO -QU -69

POLIÚRIA, POLIDIPSIA, FADIGA CRÔNICA E HIPOCALEMIA SEVERA 

EM PACIENTE ADULTO: RELATO DE CASO

José Pedroso (1); Francisco José Verissimo Veronese (1); Rebecca Dode (1); Elvino José 
Guardao Barros (1);

(1) Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Serviço de Nefrologia, Porto Alegre, Brasil;

Relato de caso: Paciente feminina, 42 anos apresenta -se com fraqueza e 
fadiga fácil, dores nas pernas, náuseas sem vômitos e inapetência. Associado 
a estes, apresentava poliúria, polidipsia, obstipação crônica (há 20 dias sem 
evacuar). Informa que havia recebido alta de outro Hospital nas 48 horas 
precedentes, onde teria feito reposiçao EV de KCl. Há 2 anos apresentava 
múltiplas internações por alteração de níveis séricos de potássio, persis-
tentemente baixos. Em 2010, informa que sofria de obstipaçao intestinal, 
requerendo enemas de repetiçao, e que teria ocorrido perfuraçao de viscera, 
com laparotomia e necessidade de colostomia, revertida no ano sucessivo. 
Devido suboclusao por bridas em 2012, requereu laparotomia mediana e 
colocaçao de tela. O exame fisico mostrou regular estado geral, mucosas 
pouco hidratadas, ausculta cardiaca normal, abdomen globoso, pouco tim-
panico, ruidos diminuidos, doloroso à palpaçao em fossa iliaca esquerda, 
sem defesa. Apresentava cicatrizes de multiplos acessos vasculares prévios. 
A gasometria arterial, com potassio em sangue total 1,3 mEq/L, pH=7.56, 
pCO2=36.6, HCO3=32.4, TCO2=33.5, EB=9.8, pO2 88.1, Sat02=97.7%, 
Ht=49.0, Hb=16.6. A creatininemia e a uréia sérica eram normais. O ECG 
mostrava depressao de ST e onda T achatada com onda U proeminente. A 
ecografia mostrou presença de rim de dimensoes normais manejo inicial 
consistiu na infusao de KCl 10% 40mL NaCl 0.9% 240 mL EV pushs a 50mL/h 
(4 x dia). Durante a internaçao, apresentou niveis persistentemente baixos 
de potassio, diurese 24h=7050mL, K U 24h= 198,1 mEq/24h, K Urinário=28,1 
mEq/L, K Plasma=2,0 mEq/L, U osmolalidade= 247 mOsm/kg H20, P osmo-
lalidade= 270 mOsm/kg H20, Na U=57 mEq/L e gradiente transtubular de 
potassio (TTKG)=15,3. Bulimia, abuso de diureticos ou laxativos foram exclui-
dos. Recebeu reposiçao vigorosa de cloreto de potassio, pidolato de mag-
nesio, citrato de potassio e doses altas de espironolactona. Com uso de 
indometacina oral houve aumento gradual do potassio, permitiram gradual 
reduçao da reposiçao EV e manutençao com reposiçao de potassio VO. 
Discussao: Trata -se de uma tubulopatia perdedora de potassio, produzindo 
grave disturbio na qualidade de vida. A hipotese é de sindrome de Bartter 
tipo III, de herança autossomica recessiva, defeito genetico CLCKB. A mani-
festaçao ocorre geralmente entre os 0 e 5 anos, mas pode ocorrer na idade 
adulta. Caracteriza -se pela presença de polidramnio, poliuria, polidipsia e 
nefrocalcinose. Ocorre aumento de renina e angiotensina e tensao arterial 
baixa. O pH sanguineo costuma mostrar alcalose, sodio, potassio, magnesio 
e cloro séricos baixos, com aumento do calcio urinario. Não há cura e o 
manejo eletrolítico requer reposiçao de Cloreto de Potássio, várias centenas 
de mEq/dia para manter K sérico entre 2 -3 meq/L. Diuréticos poupadores 
de Potássio como a Espironolactona, amilorida ou triantereno. Os inibidores 
da ECA podem auxiliar na redução da perda do potássio. A inibição de 
síntese de PGE2 pode contribuir na correção do defeito de hemoconcentração. 
Na literatura é discutida a possibilidade de que o transplante renal seja 
uma soluçao definitiva, embora haja poucos casos descritos.

 PO -QU -70

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFORMAÇÃO PARA A DRC CENTRADA 

NA PERCEPÇÃO DO DOENTE. VALEU A PENA?

Rachele Escoli (1); Isabel Santana (1); Alice Lança (1); Hernani Gonçalves (1); Sara 
Querido (1); Ivan Luz (1); Paulo Santos (1); Flora Sofia (1); Ana Farinha (1); Francisco 
Ferrer (1); António Patrício (1); José Andrade Sequeira (1);

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

Os benefícios dos programas de informação no tratamento da doença renal 
crónica (DRC) são indiscutíveis, contudo, nem sempre os resultados obtitos 
traduzem a satisfação dos doentes. As guidelines actuais sublinham a 
importância do feedback do doente como garantia de qualidade nestes 
programas. Em 2011 foi publicada uma norma nacional para informação das 
diferentes modalidades terapêuticas disponíveis no tratamento da DRC, tendo 
criado a chamada consulta de esclarecimento. No nosso Serviço esta consulta, 
implementada em Agosto de 2013, envolve nefrologistas, enfermeiros e 
dietista. Objectivo: Avaliar o grau de satisfação e apreciação subjectiva da 
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sessão, perspectivas, questões pertinentes na escolha da técnica, auto-
-cuidados e nível de conhecimento relativo à sua doença renal dos doentes 
que participaram na consulta de esclarecimento no período compreendido 
entre 01 de Setembro de 2013 e 31 de Agosto de 2014. Métodos: Foi feito 
um questionário telefónico composto por 12 questões. Resultados: De uma 
amostra inicial de 50 doentes, foi obtida resposta a 41 questionários. A 
totalidade dos doentes concordou que a sessão foi muito útil e 31,7% 
gostariam de ter tido mais que uma sessão. 60% dos doentes reconhece 
que desconhecia como era feita a avaliação laboratorial que traduzia o 
funcionamento renal e 36% a existência de outra modalidade de tratamento 
além da hemodiálise (HD). Relativamente à informação apresentada [audio-
visual e escrita (norma DGS folheto informativo)] 70,7 % consideraram útil 
ambas as informações, no entanto 29,3% não consideraram a informação 
escrita importante. Quando questionados sobre a instrução com outros doen-
tes, 34,1% afirmou tê -lo feito e, dos que não o fizeram, 63% gostaria de o 
ter feito. 78% dos doentes sentiu -se capaz de fazer uma escolha informada 
no fim de uma sessão. Da totalidade dos doentes, 12,2% escolheu e iniciou 
diálise peritoneal (DP), sendo que as principais razões apontadas para não 
terem escolhido HD foram limitação de tempo e autonomia. Já no que respeita 
aos 87,8% dos doentes que escolheram e estão neste momento sob HD, as 
principais razões apontadas para não terem escolhido DP foram o receio de 
infecções e a recusa em assumir a responsabilidade pelo tratamento. Depois 
desta consulta, 97,6% dos doentes modificaram os seus hábitos, em particular 
a alimentação e a higiene. Por fim, 82,9% dos doentes sente -se adaptado 
à técnica escolhida, sendo que 41,5% dos doentes ficaram com dúvidas no 
final da sessão, e tentaram esclarecê -las com outros doentes em diálise e 
com o seu médico nefrologista. Conclusão: A satisfação do doente é o reflexo 
de uma consulta de esclarecimento completa e cuidada, sendo o principal 
objectivo desta consulta o de ajudar os pacientes a escolher a modalidade 
de tratamento que produz a maior satisfação, adesão e qualidade de vida.

 PO -QU -71

REFERENCIAÇÃO ATEMPADA À CONSULTA DE NEFROLOGIA? 

TAMBÉM UMA QUESTÃO ECONÓMICA.

Teresa Jerónimo (1); Anabela Malho Guedes (1); Ana Pimentel (1); André Fragoso (1); 
Sandra Sampaio (1); Ana Paula Silva (1); Viriato Santos (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro 
Leão Neves (1);

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

A referenciação tardia de doentes renais crónicos aos cuidados nefrológicos 
tem efeitos deletérios no seu prognóstico. As guidelines KDIGO definem 
como tardia a referenciação à especialidade em menos de 1 ano antes do 
início da terapêutica de substituição renal. O objetivo deste estudo foi 
determinar o custo -eficácia e benefício clínico da referenciação atempada 
aos cuidados de nefrologia. Foram incluídos todos os doentes que iniciaram 
hemodiálise (HD) no nosso Centro de HD, entre 2008 e 2011. Foram colhidos 
dados laboratoriais à data de início de diálise e mensalmente até 12 meses 
de follow -up. Os custos foram calculados com base no Sistema de capitação 
português. Na análise estatística foram utilizados o teste t de student para 
a comparação entre variáveis e a análise de Kaplan -Meier para a sobre-
vivência. Foram incluídos 252 doentes (94 F, 158 M), com idade média de 
66,7 anos. O Grupo I (n= 144 doentes) incluiu doentes referenciados à 
Nefrologia pelo menos 12 meses antes do início de diálise (tempo médio 
de seguimento= 51,3 meses) e iniciou HD mais cedo (TFG (MDRD) 9,6 vs 
8,1 ml/min/1,73m2; p= 0,004); mostrou níveis mais elevados de hemoglobina 
(10,7 vs 10,2 g/dL; p= 0,017) e de albumina (3,7 vs 3,5 mg/dL; p= 0,021) 
no início de HD. Não houve diferenças relacionadas com a idade, sexo, 
prevalência de diabetes ou doença cardiovascular, nem em relação ao 
metabolismo osteomineral. O Grupo II (n= 108 doentes, tempo médio de 
seguimento= 2,5 meses) revelou uma maior despesa global aos 6 meses 
de avaliação (4900,5 vs 3946,2 euros/doente; p= 0,026). Estas diferenças 
estão associadas, na sua maioria, com os custos da medicação relacionada 
com a anemia (4226,7 vs 3173,3 euros/doente; p= 0,008), para um controlo 
igualitário dos níveis de hemoglobina aos 12 meses de seguimento. O 
Grupo I iniciou HD com um acesso vascular definitivo em 81,8% dos casos 
(vs 25,7% no Grupo II; p<0,001). A referenciação precoce resultou em menor 
morbilidade (tendência para menor taxa de internamentos e da sua duração 
(1,2 vs 1,7 internamentos/doente; p= 0,051 e 7,3 vs 11,2 dias de interna-
mento/doente; p= 0,053) e maior sobrevivência aos 5 anos (75,9 vs 64,1; 
logrank= 3,9; p= 0,048). Em conclusão, os doentes referenciados à consulta 
de nefrologia iniciaram diálise mais cedo, com melhor controlo dos níveis 
de hemoglobina e albumina e maior prevalência de acesso vascular definitivo. 

Verificou -se um menor custo relacionado com a medicação (principalmente 
dirigida ao controlo da anemia), menor morbilidade e mortalidade.

 PO -QU -72

VÍRUS EPSTEIN BARR COMO CAUSA DE SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO 

E DE NEFRITE INTERSTICIAL ASSOCIADO A PROVÁVEL 

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA PRÉVIA

Iolanda Godinho (1); Estela Nogueira (1); Sofia Jorge (1); Alice Fortes (1); Tiago Marques (2); 
Artur Silva (3); António Gomes Da Costa (1);

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

(2)  Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;
(3)  Hospital de Santa Maria, Serviço de Anatomia Patológica, Lisboa, Portugal;

O síndrome hemofagocítico (SH) caracteriza -se por uma desregulação do 
sistema imunológico manifestando -se através da hiperactividade dos mac-
rófagos com consequente libertação excessiva de citocinas e destruição 
tecidular. Os estudos demonstram estar associado a disfunção hereditária 
ou adquirida dos linfócitos T citotóxicos e Natural Killer. Nos adultos na 
maioria dos casos a etiologia é secundária, sendo desencadeado princi-
palmente por infecções virais (nomeadamente Epstein Barr – EBV) ou 
associado a neoplasias hematológicas e doenças reumatológicas. A mani-
festação renal mais frequente consiste em necrose tubular aguda, numa 
entidade descrita como nefropatia de citocinas. A literatura também revela 
casos de síndrome nefrótico em contexto de glomerulosclerose focal e 
segmentar ou doença das lesões mínimas. Os autores apresentam um 
caso de uma doente de 24 anos com hematoproteinúria persistente 
detectada há 3 meses, sem sintomatologia associada e sem sedimentos 
urinários prévios, que desenvolve quadro de febre diária, sem adenopatias 
periféricas ou outras alterações ao exame objectivo. A avaliação analítica 
revelava pancitopénia, elevação da LDH, da ferritina, das transaminases, 
dos parâmetros inflamatórios (proteína C reactiva 10mg/dL) e de retenção 
azotada (pCr 3mg/dL) e proteinúria 1.3g/24hrs. A ecografia renal não revelava 
alterações. Por suspeita inicial de síndrome hemolítico urémico por obser-
vação de esquizócitos e descida de haptoglobina a doente iniciou infusão 
de plasma fresco congelado, com discreta melhoria clinicolaboratorial, mas 
mantendo febre diária. O estudo imunológico foi negativo, assim como 
todas as serologias virais e de agentes atípicos e exames culturais. O 
mielograma revelou medula normocelular, sem alterações. Com a manuten-
ção do quadro verificou -se preenchimento de critérios de SH. Foi excluída 
a presença de doença linfoproliferativa e foi pedida a carga viral dos 
agentes mais frequentemente associados detectando -se carga viral EBV 
positiva com 800 cópias/mL. Perante agravamento da função renal foi 
realizada biópsia renal que revelou nefrite intersticial exuberante com 
positividade para EBV -DNA associada a glomerulonefrite membranoprolif-
erativa (GNMP) com presença de 3 crescentes celulares num total de 6 
glomérulos. A imunofluorescência demonstrou ligeiros depósitos de C3 e 
IgA a nível mesangial e na parede capilar. A necessidade de reduzir as 
lesões inflamatórias graves identificadas a nível renal, levou à decisão de 
iniciar imunossupressão com corticoterapia (CCT). Após a realização de 3 
pulsos de CCT, seguidos de CCT a 1mg/kg/dia, constatou -se a recuperação 
total da função renal ao fim de 18 dias. A identificação de hematoproteinúria 
3 meses antes da manifestação do quadro viral torna pouco provável que 
o EBV constitua a causa de GNMP, sendo este caso particular na maneira 
como demonstra um quadro clínico raro secundário a uma infecção a EBV 
com provável nefrite intersticial associada numa doente que possivelmente 
já tinha uma GNMP estabelecida.

 PO -QU -73

AMILOIDOSE RENAL SECUNDÁRIA A INFEÇÃO CRÓNICA: 

UM CASO COM MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO.

Joana Francisca Rocha (1); C Eusébio (1); M Fructuoso (1); J R Vizcaíno (2); T 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: A amiloidose AA é uma complicação rara dos estados de 
inflamação crónica, mas potencialmente grave. O rim é o órgão mais 
comumente atingido por esta patologia, conduzindo frequentemente ao 
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desenvolvimento de síndrome nefrótico (SN) e deterioração da função 
renal. As infeções crónicas são, atualmente, causas infrequentes de amiloi-
dose AA. Caso clínico:Reportamos o caso de um doente de 39 anos, com 
antecedentes de consumo endovenoso (ev) de heroína durante 16 anos, 
sob tratamento substitutivo com metadona. Apresentava história prévia 
de infeção pelo vírus da hepatite C (VHC), sem tratamento, e úlcera cutânea 
ativa da perna direita com 5 anos de evolução (15cm de maior diâmetro), 
pós -traumática. Necessidade de desbridamento cirúrgico e vários ciclos de 
antibioterapia. Sem hipertensão arterial ou diabetes mellitus.Sem ante-
cedentes nefro -urológicos de relevo.Referência a consumo regular de anti-
-inflamatórios não esteróides(AINE). Admitido no Serviço de Urgência do 
nosso hospital a 11/8/2014 por edemas generalizados, com instalação 
insidiosa(3 meses). Constatou -se nessa altura SN grave (albuminemia de 
1,4g/dl, proteinúria de 11g/dia, colesterolemia de 304mg/dl), sem eritrocitúria 
e com função renal preservada (CrS 0,8mg/dl). A ecografia renal evidenciava 
rins de dimensões normais e hiperecogenicidade cortical, sem outras alte-
rações. Do estudo realizado destaca -se IgA sérica elevada (734mg/dl), 
complemento (C3 e C4) normal, ANAs e ANCAs negativos. Marcadores do 
vírus da hepatite B e VIH negativos.A pesquisa de anticorpo anti -VHC foi 
positiva, com carga vírica indetectável e sem alteração das enzimas hep-
áticas. A eletroforese de proteínas séricas não apresentava pico monoclonal. 
Constatada elevação do TP e aPTT.Iniciou tratamento com albumina e 
diurético de ansa. Sem redução da proteinúria após suspensão de AINE. 
Evolução com disfunção renal progressiva. Foi submetido a biópsia renal 
em 4/9/2014, compatível com amiloidose, mas apresentando também lesões 
de necrose tubular aguda (admitida no contexto de depleção de volume 
efetivo e toxicidade dos AINE). A ecografia abdominal não evidenciava 
hepato -esplenomegalia e o ecocardiograma era normal. O doente recusou 
estudo endoscópico. Iniciou tratamento com colchicina, que não tolerou. 
Evoluiu com agravamento rápido e sustentado da função renal e hiper-
volémia de difícil controlo, motivo pelo qual iniciou hemodiálise a 23/10/2014 
(nessa data: CrS 5,9mg/dl, depuração de creatinina 8ml/min). Melhoria 
progressiva da volémia, tendo tido alta a 30/10/2014, sem evidência de 
recuperação da função renal à data de alta. Discussão: Estamos perante 
um caso de amiloidose secundária num doente com múltiplos fatores e 
patologias a condicionar um estado de inflamação persistente: úlcera 
cutânea crónica com infeções frequentes, infeção pelo VHC e um longo 
período de abuso de drogas ev. A agressividade da doença de base e a 
sobreposição de NTA conduziram a uma rápida evolução para a necessidade 
de instituir tratamento substitutivo da função renal. O tratamento desta 
entidade baseia -se sobretudo no controlo das patologias subjacentes, 
embora estejam em desenvolvimento agentes experimentais que podem 
atrasar a progressão da doença.

 PO -QU -74

VASCULITES PAUCI -IMUNES: A PROPÓSITO DE 5 CASOS CLÍNICOS

V. Batista (2); T. Moreira (2); J. Soeiro (2); V. Fagundes (2); N. Oliveira (2); A. João (2); 
R. Meireles (2); M. Mesquita (2); R. Vizcaino (3); Carlos Botelho (1);

(1) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Unidade de Nefrologia, Penafiel, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Serviço de Medicina Interna, Penafiel, Portugal;
(3) Centro Hospitalar do Porto, Serviço de Anatomia Patológica, Porto, Portugal;

O Rim é um alvo frequente de processos vasculiticos, particularmente dos 
que atingem os pequenos vasos. As Vasculites PAUCI -Imunes caracterizam-
-se pela ausência ou escassez de depósitos imunes à IMF e pela associação 
com os ANCA. Estes anticorpos surgem em cerca de 80% dos doentes 
com doença activa, desempenhando um papel fulcral no work -up diagnóstico 
e no follow up destes doentes. Caso 1: Mulher 58 anos, com sindroma 
clínico polimórfico caracterizado por astenia, anorexia e febre com 1 mês 
de evolução. EO: normal; Exames complementares: Hbg: 7,9g/dl; VS elevada; 
função renal: normal; sedimento urinário activo.Estudo imunológico: posi-
tividade para ANCA -MPO. Rx Torax: normal; Eco Renal: Rins normais; 
Recusou Biópsia Renal. Fez corticoterapia e recusou ciclofosfamida. Caso 

2: Mulher 44 anos, admitida por febre, astenia, anorexia, dispneia e 
diminuição do débito urinário com 3 semanas de evolução. EO: HTA sis-
todiastólica grave e edema bilateral dos membros inferiores. Exames 
complementares: Hbg: 7,2gr/dl; Ureia: 204; Scr: 4,8mg/dl, sedimento urinário 
activo; ANCA MPO positivos. GSA:hipoxémia grave. Rx Torax: infiltrados 
intersticiais bilaterais. TAC Toracica: exclui hemorragia alveolar. Eco renal:  
Rins normais. BR: GN Crescêntica pauci -imune. Fez corticoterapia e ciclo-
fosfamida oral. Caso 3: Mulher 68 anos, admitida por sindroma pulmão -rim. 
EO: HTA sistodiastólica severa e edema bilateral dos membros inferiores. 

Exames complemantares: Hbg: 7,9g/dl; Ureia: 180mg/dl; Scr: 3,8; sedimento 
urinário activo. GSA: insuficiência respiratória hipoxémica. ANCA -PR3 posi-
tivos. RX Torax: normal. BR: GN Crescêntica Pauci -imune. FEz corticoterapia 
e ciclofosfamida oral. Caso 4: Homem 35 anos, admitido por sindroma 
gripal. EO: normal; Na admissão: Hbg: 9,3gr/dl; VS: 120; SCr: 1,5 (máximo: 
2,9); sedimento urinário activo.Positividade para ANCA -PR3. Rx Torax: 
normal; TAC toracica: opacidades nodulares bilaterais. Eco renal: rins 
normais. Recusou BR. Fez terapêutica com corticoides e ciclofosfamida 
oral. Caso 5: Homem 66 anos, fumador pesado,hipertenso, admitido por 
sindroma nefritico. EO: HTA sistodiastólica grave. Edema bilateral dos 
membros inferiores. Exames complementares: Hbg: 9,6gr/dl; Ureia: 186; 
Scr: 5; sedimento urinário activo. Positividade ANCA -MPO. Eco Renal: Rins 
dimensões normais, com aumento da ecogenicidade do parênquima. TAC 
Toracica: multiplas adenopatias mediastínicas, nódulo pulmonar. BR: GN 
crescêntica pauci -imune. Fez terapêutica com corticoide. Não efectuou 
terapêutica com ciclofosfamida por apresentar lesões mediastinicas pul-
monares suspeitas de neoplasia. O diagnóstico precoce das Vasculites 
Pauci -Imunes e a instituição atempada da terapêutica adequada são fun-
damentais. Os autores apresentam os resultados de follow -up subsequentes, 
questionando aspectos diagnósticos e opções terapêuticas.

 PO -QU -75

NEFROPATIA MEMBRANOSA: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

Joana Gameiro (1); Sofia Jorge (1); António Costa (1);

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

Introdução: A nefropatia membranosa é a principal causa de síndrome 
nefrótica em adultos caucasianos com mais de 60 anos. Dois terços dos 
casos são de natureza idiopática, os restantes associados a doenças auto-
-imunes, neoplasias ou infecções virais crónicas. Os recentes avanços no 
conhecimento da sua fisiopatologia e a possibilidade de complementar a 
investigação classicamente realizada com novos métodos laboratoriais, 
acentuam a importância de tentar distinguir a nefropatia membranosa 
primária ou idiopática dos casos secundários, dadas as repercussões na 
orientação terapêutica. O tratamento específico gera ainda alguma contro-
vérsia. Caso clínico: Homem de 71 anos, caucasiano, com antecedentes 
de carcinoma gástrico submetido a gastrectomia parcial em 2009, com 5 
anos de evolução sem recidiva, carcinoma das paratiroides com metastização 
à coxa direita em 2011, submetido a paratiroidectomia subtotal e ressecção 
da metástase da coxa, em remissão há 3 anos, referenciado à consulta 
de Nefrologia para investigação de síndrome nefrótica. O estudo de pre-
disposição genética para neoplasias, nomeadamente de síndrome MEN, 
foi negativo. A investigação etiológica excluiu doença imunológica, dis-
proteinemia e infecção crónica. Os exames complementares de diagnóstico 
não evidenciaram neoplasia activa (TAC corpo, RM coxa e Eco -EDA). A 
biópsia renal percutânea revelou nefropatia membranosa. O doseamento 
sérico de anticorpos contra receptor da fosfolipase A2 (anti -PLA2R) foi de 
10, sendo o limite considerado pelo laboratório para resultado negativo 
<10. Foi solicitada a caracterização histológica dos subtipos de IgG, que 
se aguarda (indisponível no laboratório até à data). Neste contexto, não 
apresentando neoplasia activa, e tendo sido excluídas causas de nefropatia 
membranosa secundária conhecidas, poderá tratar -se de uma nefropatia 
membranosa idiopática. Foi -lhe instituída terapêutica geral para a síndrome 
nefrótica e medidas de nefroprotecção incluindo IECA, ARAII, estatina, 
diurético, análogo da vitamina D e dieta hipoproteica. Após 12 meses de 
evolução, o doente manteve proteinúria de 5g/dia, com compromisso da 
função renal (Pcreat 1.3 – 1.6mg/dL), com bom estado geral. Tendo em 
conta os antecedentes de neoplasia, bem como o compromisso da função 
renal, optou -se por não iniciar esquema imunossupressor de corticóide 
com citotóxico, nem inibidores da calcineurina, optando pela terapêutica 
com Rituximab. Conclusão: O doseamento sérico dos anticorpos anti -PLA2R 
e a caracterização histológica dos subtipos de IgG na biópsia renal são 
elementos recentemente disponíveis para estudar a nefropatia membranosa. 
No entanto, quer pela natureza inconclusiva dos resultados da primeira, 
quer pelas limitações da sua utilização no caso dos subtipos de IgG, neste 
caso não nos permitem distinguir com segurança entre doença primária e 
secundária. Assim, os antecedentes do doente em questão assumem um 
peso significativo na opção terapêutica. Estudos recentes sugerem que o 
Rituximab tem tanta eficácia como a terapêutica imunossupressora inespecí-
fica promovendo a remissão da nefropatia membranosa em doentes com 
síndrome nefrótica grave e persistente, com menor sintomatologia adversa, 
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e que este deve ser considerado como primeira opção terapêutica na 
nefropatia membranosa primária.

 PO -QU -76

CORTICOTERAPIA NO ATEROEMBOLISMO RENAL – CASO CLÍNICO

Noélia Lopez (1); Alice Fortes (1); Estela Nogueira (1); Iolanda Godinho (1); Sofia Jorge (1); 
Paulo Fernandes (1); António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, Nefrologia e Transplan-
tação Renal, Lisboa, Portugal;

O ateroembolismo renal cursa com lesão renal secundária à oclusão de 
pequenas artérias por cristais de colesterol originados de placas de ateroma 
de artérias com maior calibre, processo desencadeado espontaneamente, 
após trauma intravascular, nomeadamente procedimentos de manipulação 
vascular, ou por uso de terapia fibrinolítica/anticoagulante. A embolização 
afeta tipicamente os rins, pele, trato gastrointestinal e cérebro, tornando -a 
numa doença sistémica. Os autores descrevem o caso de um doente de 
73 anos, com antecedentes pessoais de doença renal crónica estadio 4 
(KDIGO), de etiologia hipertensiva e renovascular (por ateromatose aórtica 
e renal), e aneurisma da aorta com trombo parcial. Regularmente medicado 
com estatina, pentoxifilina e ácido acetilsalicílico. Foi submetido a trata-
mento endovascular da aorta infrarenal e colocação de stent na artéria 
renal esquerda, tendo -se assistido a agravamento da função renal cerca 
de 3 semanas pós -procedimento, com necessidade de técnica substitutiva 
renal, bem como eosinofilia (18%) mas pesquisa negativa de eosinófilos 
na urina. Não se tendo apurado outra causa para o quadro clínico, 
considerou -se a hipótese de ateroembolismo renal pós -procedimento endo-
vascular. Ademais da terapêutica prévia, foi iniciada corticoterapia em 
pulsos, num total de 3 pulsos de metilprednisolona endovenosa, seguida 
de prednisolona oral. Na primeira semana de corticoterapia, o doente 
recuperou parcialmente a função renal, tendo possibilitado a suspensão 
da técnica dialítica. Manteve a corticoterapia por um período de 2 meses, 
em desmame progressivo. Decorridos 9 meses do episódio, o doente 
mantém função renal sobreponível à anteriormente observada. Não se 
registou nenhum efeito adverso da corticoterapia. Apesar de múltiplas 
medidas terem já sido avaliadas, a terapêutica para o ateroembolismo 
não está validada, havendo apenas registos esporádicos ou pequenas 
coortes a referir a eficácia da corticoterapia. Não obstante a falta de prova 
da sua eficácia, a terapêutica corticóide constitui uma opção, enquanto 
estudos de maior qualidade não estão disponíveis.

 PO -QU -77

ENDOCARDITE A CANDIDA PARAPSILOSIS: O DESAFIO DO DIAGNÓSTICO 

DA LESÃO RENAL AGUDA NUM DOENTE COM HEPATITE C

Joana Slva Costa (1); Célia Domingues (1); Rita Leal (1); Brigite Aguiar (1); Marta Neves (1); 
Susana Machado (1); Catarina Romãozinho (1); Mário Campos (1);

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

Introdução: As endocardites causadas por Candida spp. são raras mas 
associadas a elevada mortalidade. A incidência da Candida parapsilosis 
tem vindo a aumentar. A imunossupressão e a administração de drogas 
intravenosas são alguns dos factores de risco. A endocardite pode causar 
lesão renal aguda (LRA) por embolização renal ou glomerulonefrite (GN) 
pós -infecciosa ou membranoproliferativa (MP). A GNMP tipo I associada 
a crioglobulinemia mista (CM) tipo II é a causa mais associada a LRA na 
hepatite C, mas devem -se excluir outras patologias com clínica semelhante, 
como este caso ilustra. Caso clínico: Homem de 49 anos, com antecedentes 
de consumo de cocaína, cannabis e heroína, em abstinência há 8 anos, 
sob buprenorfina que administra via endovenosa; ex -etilismo crónico; 
hepatite C activa (genótipo 1a, RNA -HCV 719208 UI/ml) diagnosticada há 
9 anos, mantendo má adesão terapêutica, actualmente não medicada. 
Internado por LRA não oligúrica, macrohematúria e proteinúria na faixa 
nefrótica. Apresentava púrpura e edemas dos membros inferiores há 3 
semanas e febre na última semana, sem outras queixas. Exame objetivo: 

Tª37,8ºC, caries dentárias, sopro sistólico mitral grau III/VI, hepatomegalia 
de 3 -4 cm abaixo do rebordo costal, petéquias nas palmas das mãos e 
plantas dos pés e púrpura e edemas nos membros inferiores. Laboratori-

almente: hemoglobina 8,4 g/dl; VGM 81,6 fL; plaquetas 57000/L; VS 58 

mm/h; protrombinemia 69%; azoto ureico 59 mg/dl; creatinina 4,37 mg/
dl; albumina 2,1 g/dl; enzimas hepáticas normais; PCR 3,54 mg/dl; C3 
diminuido (0,33 g/L); C4 normal; ASLO normal; factor reumatoide negativo; 
ANA; crioglobulinas positivas (crioprecipitado total [IgG, IgA e IgM] 0,102 
g/L), sem componente monoclonal; hematúria microscópica; relação pro-
teínas/creatinina (urina) 3818 mg/g; urocultura negativa. Ecograficamente, 
hepatoesplenomegalia e rins de tamanho e espessura parenquimatosa 
preservados, sem uropatia obstrutiva. Não realizou biopsia renal pelo risco 
hemorrágico associado a trombocitopenia e foi decidido protelar o trata-
mento da hepatite C. Pela suspeita de GNMP tipo I associada a CM tipo 
II, iniciou corticoterapia. Posteriormente, por isolamento de C. parapsilosis 
nas hemoculturas colhidas no início do quadro, iniciou desmame desta 
terapêutica. O ecocardiograma diagnosticou uma endocardite mitral, com 
volumosa massa friável (22x12 cm). O eco -doppler renal revelou zonas de 
enfarte renal e esplénico sugestivas de embolização. À observação oftal-
mológica, hemorragia subconjuntival e retiniana e manchas de Roth. O 
doente iniciou anfotericina B lipossómica e foi proposto para cirurgia 
cardíaca e iniciar antivirais. Entretanto, houve negativização das hemocul-
turas, diminuição da creatinina plasmática até 1,7 mg/dl, aumento de C3 
(0,76 g/L) e diminuição da proteinúria (1,0 g/24h). Conclusão: Descreve -se 
um caso de endocardite por C. parapsilosis num doente com hepatite C 
e outros factores de risco e com LRA. Apesar da necessidade de protelar 
a biopsia renal, a terapêutica dirigida à causa infecciosa contribuiu para 
a melhoria clínica e laboratorial. No entanto, a sua realização é determinante 
para o prognóstico da doença renal.

 PO -QU -78

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA SECUNDÁRIA 

A CRIOGLOBULINÉMIA TIPO II COMO FORMA DE MANIFESTAÇÃO 

DE LINFOMA LINFOCÍTICO DAS CÉLULAS B

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

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

A glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) pertence a uma sín-
drome clínica com fisiopatologia complexa permitindo um amplo espectro 
de diagnósticos diferenciais. O caso clínico reportado pelos autores refere -se 
a uma doente do sexo feminino, de 73 anos de idade, sem antecedentes 
patológicos conhecidos e com função renal normal, que recorre ao Serviço 
de Urgência do nosso Hospital por quadro de dispneia e noção de diminu-
ição do débito urinário com 3 dias de evolução, associado a queixas de 
astenia, anorexia com perda ponderal não quantificável com cerca de 3 
meses de evolução. Sem outros sintomas constitucionais ou lesões 
cutâneas. À admissão apresentava -se consciente, desorientada e pouco 
colaborante, polipneica, hipertensa, à auscultação pulmonar com sinais 
de sobrecarga hídrica, abdómen livre e edemas ligeiros dos membros 
inferiores (MI). Analiticamente à admissão apresentava lesão renal aguda 
oligúrica (Crs -5.09mg/dl, az.ureico -104 mg/dl), com sedimento urinário activo, 
proteinúria sub -nefrótica (relação proteínas/creatinina urinária de 1.97g/g); 
alterações ligeiras das provas hepáticas, com elevação da LDH (583mg/
dl); com discreta anemia (Hb11.5g/dl) e trombocitopenia (plaq -116G/L). Dos 
exames complementares de diagnóstico destaca -se ecografia renal sem 
alterações e abdominal sem hepatoesplenomegalia mas com duas adenopa-
tias adjacentes ao hilo hepático. Ficou internada por GNRP com necessidade 
de iniciar terapêutica de substituição da função renal ao fim do primeiro 
dia de internamento. Realizou biópsia renal que revelou glomerulonefrite 
membranoproliferativa, com fenómenos de microangiopatia trombótica. 
Nesse mesmo dia iniciou 3 pulsos de metilprednisolona 500mg com des-
mame progressivo. Por elevação concomitante da LDH associada a agra-
vamento da anemia, da trombocitopenia e por alterações cutâneas com-
patíveis com púrpura dos MI a doente iniciou plasmaferese. Do restante 
estudo complementar de diagnóstico é também de realçar hipocomple-
mentémia, com níveis baixos de C3 (<0,01g/L) e C4 (0.81g/L) e factor 
reumatóide elevado (F.R. -240 UI/ml). O estudo auto -imune para as doenças 
hepáticas e doenças sistémicas (Ac ANA, Ac anti -ds -DNA, Ac anti 
SSA60,SSB,Sm, RNP), Vasculites (Ac anti -ANCA), Síndrome anti -fosfolipídico 
e Ac anti -MBG foi negativo. A pesquisa de crioglobulinas revelou crioglobu-
linemia mista tipo II (presença de componente monoclonal IgM/K e policlonal 
IgG). As serologias para virus hepatite C, hepatite B e HIV foram negativas. 
Uma vez que a crioglobulinemia tipo II está na maioria dos casos associada 
a infecção por HCV foi realizada a pesquisa do RNA virusal que foi negativa. 
O medulograma foi posteriormente realizado sugerindo a presença de 
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linfoma linfoplasmocítico/Macroglobulinémia de Waldenstrom. Recuperou 
a função renal para os valores normais, após 8 sessões de plasmaferese 
e 5 de Hemodiálise, tendo tido alta para o Serviço de Hematologia med-
icada com ciclofosfamida. Entretanto realizou biópsia ganglionar do hilo 
hepático que revelou Linfoma Linfocítico B. De momento a doente está 
medicada com prednisolona oral e sob quimioterapia, clinicamente mel-
horada e mantém função renal normal. Os autores salientam a importância 
da investigação diagnóstica de causas secundárias mais raras de GNRP 
que podem alterar o tratamento e prognóstico.

 PO -QU -79

CRISE ESCLERODÉRMICA RENAL

Ana Castro (1); Vanda Guardado (1); Lígia Bessa (1); Ana Rocha (1); Jorge Malheiro (1); 
Josefina Santos (1); Luísa Lobato (1); António Cabrita (1);

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

Introdução: A crise esclerodérmica renal caracteriza -se pela instalação 
abrupta de hipertensão arterial moderada a grave e lesão renal aguda 
oligo -anúrica. Ocorre em 5% dos doentes com esclerodermia difusa e é 
ainda mais rara na forma cutânea limitada. Mais de 90% dos doentes têm 
detectáveis no estudo imunológico anticorpos anti -nucleares, sendo os 
anticorpos anti -RNA polimerase III particularmente frequentes. Os factores 
de risco são o envolvimento cutâneo difuso, a presença de atrito tendinoso 
e a corticoterapia. Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECA) são a terapêutica anti -hipertensora de primeira linha. Caso Clínico: 
Doente do género masculino, 68 anos, com morfeia generalizada e fenó-
meno de Raynaud, admitido para cirurgia a varizes dos membros inferiores 
e identificada crise hipertensiva (TA 200 -110 mmHg). Referia diminuição 
da acuidade visual desde há 2 meses, sem outros défices neurológicos 
focais ou outras queixas. Mencionava consumo recente de corticóide tópico 
por infecção de úlcera do membro inferior. Ao exame objectivo evidenciava 
placas de morfeia no abdómen, dorso e antebraços. Atrito tendinoso nos 
tendões rotulianos. Exame neurológico sem alterações. Fundo do olho 
com numerosos exsudados algodonosos no pólo posterior bilateralmente, 
algumas hemorragias em chama de vela e em borrão; desorganização da 
área foveal. Analiticamente apresentava creatinina e ureia plasmáticas de 
6,83 mg/dL e 165 mg/dL, respectivamente, exame de urina com proteinúria 
(100 mg/dL) e eritrocitúria (10 -25 /campo), dismorfia eritrocitária e pesquisa 
de eosinófilos negativas. Estudo imunológico negativo (ANA, ANCA, anti-
-membrana basal glomerular, anti -SCL70, anti -RNA polimerase, anti-
-centrómero, crioglobulinas) e C3 e C4 normais. Marcadores víricos nega-
tivos. Ecografia renal sem alterações e sem atrasos na perfusão das artérias 
renais. Feito controlo tensional progressivo com IECA, mas constatado 
agravamento da função renal, com diurese preservada, e necessidade de 
início de hemodiálise ao 9º dia. Realizou capilaroscopia com padrão esclero-
dérmico em fase activa -tardia. Biópsia renal com retracção do tufo glo-
merular, obliteração das ansas capilares glomerulares e aumento da matriz 
mesangial; os ramos arteriais e arteríolas com parede espessada à custa 
da íntima com obliteração do lúmen arterial; fibrina e espessamento mucóide 
da íntima; eritrócitos fragmentados (esquizócitos); obliteração da arteríola 
aferente; ligeira atrofia tubular – aspectos compatíveis com eventual crise 
esclerodérmica.O doente manteve hemodiálise e perfil tensional controlado. 
Discussão: Este é um caso clínico particular na medida em que estamos 
perante um doente com uma forma localizada de esclerodermia, com 
estudo imunológico negativo e que cursa com LRA não oligúrica. Destacam-
-se como factores de risco possíveis o atrito tendinoso e o consumo de 
corticóides. Assim, a crise esclerodérmica renal tem um espectro de apre-
sentação abrangente, facto que devemos saber reconhecer para o correcto 
diagnóstico.

 PO -QU -80

TUMORES CASTANHOS: DESAFIO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E FOLLOW -UP

Henrique Sousa (1); Sara Querido (1); Patrícia Branco (1); Maria Gaspar (1); José Barata (1);

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

Introdução: A progressão da doença renal crónica (DRC) acompanha -se de 
alterações séricas dos níveis de cálcio e fósforo, que são também visíveis 
nas hormonas e metabolitos reguladores. Os tumores castanhos são lesões 
ósseas benignas, raras e secundárias ao HPT. São lesões causadas pelo 

aumento da actividade osteoclástica, que imagiologicamente se assemelham 
a metástases. Histologicamente apresentam semelhanças com granulomas 
de células gigantes, doença de Paget, quistos aneurismáticos ou tumores 
odontológicos. Podem surgir em qualquer osso, contudo são mais comuns 
nos ossos pélvicos, cranianos, faciais e costelas. O diagnóstico final é 
complexo e resulta geralmente da reunião dos dados clínicos, imagiológicos, 
laboratoriais e histopatológicos. O tratamento aponta para a redução dos 
níveis de PTH. Inicialmente com uma abordagem conservadora, ficando a 
paratiroidectomia cirúrgica (PTX) reservada para os casos resistentes à 
terapêutica farmacológica. Apresentamos um caso de tumor castanho numa 
doente de 24 anos em TSFR desde há 9 anos. Case report: Trata -se de 
uma doente com 24 anos, natural de Cabo Verde, tendo sido evacuada 
para Portugal em ABR 2005 por síndrome urémico – etiologia da DRC era 
desconhecida. Em 2008, na sequência de episódio convulsivo, foi diag-
nosticada cisticercose cerebral, tendo iniciado terapêutica com mebendazol. 
Foi transplantada renal em MAI 2010 (1 compatibilidade, PRA 0%) fez 
indução com timoglobulina, metilpred, TAC e MMF. No mês seguinte teve 
internamento por abcesso peri -enxerto que cursou com choque séptico 
grave com PCR, terminando em enxertectomia em OUT 2010. A doente, 
desde o início da TSFR, apresentava HPT grave, com pouca resposta à 
terapêutica farmacológica – Ca 8.1 mEq/L, P 4.9 mEq/L; PTHi 858 ng/L, sob 
alfacalcidol 1,5 ug/dia, cinacalcet (120 mg 3x semana). Em MAI 2014, a 
doente nota aparecimento de lesão nodular na região torácica. No exame 
objectivo: lesão de consistência elástica, com cerca de 5 cm, dolorosa e 
aderente aos planos profundos, na região do 3º arco costal esq. Realizou 
radiografia grelha costal: sem se identificar qualquer lesão; ecografia: lesão 
expansiva com 2.5 cm no 3º arco costal anterior esquerdo; PET scan: 
radiofármaco F -DG: lesões osteolíticas expansivas anteriormente na 3ª 
costela esquerda, assim como na vertente ântero -lateral da 5ª e 10ª cos-
telas. Lesões expansivas escleróticas que preenchem ambos os seios 
maxilares, com expansão ao esfenoide direito e mandíbula. Admitiu -se a 
existência de múltiplos tumores castanhos tendo então sido proposta para 
PTX que realizou a 26 AGO 2014. O exame histológico confirmou a presença 
de glândula paratiroideia com hiperplasia nodular, característica de hiper-
paratiroidismo. A doente suspendeu alfacalcidol e e cinacalcet titulou -se 
a dose de carbonato de cálcio (1500 mg 3x dia). Actualmente: 9.1 mEq/L, 
P 1.2 mEq/L; PTHi 212 ng/L. Discussão: Os tumores castanhos são com-
plicações raras do HPT e podem -se desenvolver rapidamente e, de acordo 
com a sua localização e dimensão, complicar -se de múltiplas formas. O 
tratamento médico mostra -se muitas vezes insuficiente, pelo que uma 
abordagem cirúrgica rápida poderá trazer melhores resultados, na medida 
em que permite controlar o aparecimento de novas lesões e o crescimento 
das actuais.

 PO -QU -81

DOENÇA RENAL E VÍRUS DA HEPATITE C – UM CASO INVULGAR

Isabel Mesquita (1); Ana Azevedo (1); Ana Carina Ferreira (1); Joaquim Calado (1); 
Francisco Ribeiro (1); Augusto Ribeirinho (2); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); 
Fernando Nolasco (1);

(1) CHLC -Hospital Curry Cabral, Nefrologia e Unidade de Transplantação, Lisboa, Portugal;
(2) CHLC -Hospital Santo António dos Capuchos, Medicina, Lisboa, Portugal;

A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) está associada a um vasto espectro 
de lesões histopatológicas, que condicionam diferentes manifestações clínicas. 
Apresenta -se o caso de um homem de 44 anos, internado em Dezembro de 
2014 no Serviço de Nefrologia por quadro de insuficiência renal rapidamente 
progressiva (IRRP) (Pcreat de 4.14 mg/dl e Pureia 125 mg/dl), hematoproteinúria 
e sindrome nefrótico. Com antecedentes de toxicodependência, com consumo 
de drogas endovenosas, co -infecção vírus da imunodeficiência humana (VIH) 
1 e VHC diagnosticada no contexto de tuberculose pulmonar em 2003, com 
posterior recidiva em 2007, leishmaniose visceral em 2012 e recidiva em 
Agosto de 2014 e hipertensão arterial. Medicado com abacavir, lamivudina, 
darunavir, ritonavir e nifedipina. No internamento documentou -se panticopenia, 
proteinúria de 14g/24h, albumina 2.7 g/dl, estudo imunológico com ANA 
positivo (1:160), C3 discretamente diminuído com C4 normal, como restante 
estudo (ANCA, crioglobulinas, imunofixação sérica e urinária) negativo. O 
doseamento de proteina sérica amiloide era normal. A ecografia renal revelou 
rins de dimensões conservadas, com ligeira perda de diferenciação, sem 
obstrução. Mielograma com biopsia óssea sem evidência de leishmaniose, 
1% de blastos e mielodisplasia e fibrose ligeira na BO. Realizou biópsia renal 
documentando -se depósitos fibrilares de amilóide A nos glomérulos, arteríolas 
e pequenas artérias. Dois dos 13 glomérulos apresentavam proliferação 
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mesangial. Realizou endoscopia digestiva alta que revelou leishmaniose 
duodenal. Iniciou terapêutica com miltefosina e antimoniato de meglumina. 
Durante o internamento, verificou -se deterioração da função renal, pelo que 
se decidiu indução dialítica no contexto de sobrecarga de volume. Este caso 
salienta a importância da biopsia renal, que revelou um diagnóstico ines-
perado, tendo em conta o quadro clínico de IRRP com hematoproteinúria 
apresentado pelo doente. Embora a associação entre infecção VHC e amiloi-
dose pareça ser rara, esta deve ser considerada em pacientes com VHC e 
síndrome nefrótico, uma vez que o diagnóstico atempado e a instituição de 
terapêutica adequada pode prevenir ou retardar a disfunção orgânica.

 PO -QU -82

SÍNDROMA NEFRÓTICA: DO DIAGNÓSTICO AO PROGNÓSTICO

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

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

Introdução: A Síndroma Nefrótica (SN) surge habitualmente em contexto de 
doença glomerular. Caracteriza -se pela presença de proteinúria >3,5g/dia, 
hipoalbuminémia <3 g/dL, dislipidémia, edemas generalizados e risco elevado 
de trombose. A sua evolução clínica, bem como a terapêutica instituída 
depende do diagnóstico histológico pelo que a biópsia renal é essencial na 
sua classificação. Métodos: Estudo observacional e retrospectivo que envolveu 
208 doentes que realizaram de biópsia renal no período compreendido entre 
01/01/2003 e 31/12/2014. Colheram -se dados demográficos e laboratoriais, 
motivos de biópsia, resultados anatomo -patológicos e evolução clínica, que 
foram posteriormente analisados estatisticamente em SPSS, v.21. Resultados: 
Realizaram -se 220 biópsias renais em 208 doentes (12 doentes foram biop-
sados 2 vezes) com idade média de 53 ± 17 (18 -85) anos e predomínio 
masculino (63,2%). A SN foi o principal motivo de biópsia (27%) e o diag-
nóstico histológico mais frequente foi a Nefropatia Membranosa (NM) (41%), 
seguido da Glomerulonefrite Focal e Segmentar (GEFS: 13,6%) e da Doença 
de Lesões Mínimas (DLM: 13,6%). Dentro das causas secundárias de SN, a 
Amiloidose, a Nefropatia Diabética (ND) e a Nefropatia Lúpica (NL) surgiram 
em igual número (6,8%). A tabela 1 apresenta as características da população 
biopsada por Síndroma Nefrótica. 64% dos doentes iniciaram corticoterapia 
(39% isoladamente e 61% associada a outros imunossupressores). Em 39% 
dos doentes com SN, não se verificou remissão de doença; Destes, 39,1% 
evoluíram para técnica substitutiva da função renal (TSFR) (Hemodiálise: 
17,4%; Diálise Peritoneal: 13%; Transplante renal: 8,7%); 39,1% mantiveram 
seguimento em Consulta de Nefrologia (CN); 17,4% faleceram e 4,4% perderam-
-se para Follow -up. A Nefropatia Membranosa foi responsável por 52% dos 
casos sem resposta terapêutica (e 50% dos óbitos) e a GEFS por 13% (e 
25% dos óbitos). Contudo, 41% dos doentes biopsados atingiram remissão, 
sobretudo a Nefropatia Membranosa (38%), a GEFS (17%) e a Nefropatia 
Lúpica (17%); 92% destes doentes encontram -se em CN e 8% faleceram. Em 

20% dos casos desconhece -se resposta terapêutica. Conclusão: As glomeru-
lopatias primárias foram responsáveis pela maioria dos casos e dentro destas 
a Nefropatia Membranosa foi a causa mais frequente de SN. Embora só se 
tenha atingido remissão da doença em apenas 39% dos doentes, 61% 
permanecem em CN, ainda sem necessidade de TSFR.

 PO -QU -83

CASO CLÍNICO: MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA RECIDIVANTE – DESAFIO 

NO TRATAMENTO

Filipa Caeiro Alves (1); Rute Aguiar (1); David Fiel (1); Rui Silva (1); Vítor Ramalho (1); 
Beatriz Malvar (1); Pedro Pessegueiro (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: As trombocitopenias microangiopáticas constituem um desafio 
clínico e terapêutico pelas características clínicas e prognósticos amplamente 
variáveis. Caso clínico: Doente do género feminino, 36 anos, com antecedentes 
de hipotiroidismo. Recorre ao SU por exantema nas mãos desde há 4 dias, 
com aparecimento de novas lesões nos membros inferiores nas últimas 24 
horas. Apresentava lesões petequiais dispersas mais evidentes na face 
anterior dos membros inferiores e nas mãos. Analiticamente, bicitopenia 
grave: 5000 plaquetas/mm3 e Hb 8,8g/dl. Após 4 dias de corticoterapia por 
hipótese diagnóstica inicial de síndrome de Evans, desenvolve quadro neu-
rológico caracterizado por desorientação e discurso confuso, a par de agra-
vamento da anemia (Hb 6.1g/dl), colocando a hipótese de púrpura trom-
bocitopénica trombótica (PTT) e motivando pedido de consultadoria 
nefrológica. Esfregaço de sangue periférico com esquizócitos, haptoglobina 
< 7mg/dl e LDH 7432 U/L confirmaram anemia hemolítica microangiopática, 
sem atingimento renal. Iniciou de imediato protocolo de plasmaférese com 
troca com plasma (1,5 volumes). Após 7 sessões diárias de plasmaférese 
(PMF), por melhoria progressiva dos valores de Hb, plaquetas (até 109000/
mm3) e LDH, diminuiu -se a reposição de plasma para 1 volume. Dois dias 
depois, ocorreu recidiva de hemólise, pelo que se retomou volume inicial 
de substituição e iniciou corticoterapia com prednisolona 60mg/dia. No 19º 
dia de PMF e 10º dia de corticoterapia, por apresentar plaquetas e LDH 
normais durante 4 dias consecutivos, suspendeu -se PMF e teve alta. Ines-
peradamente, dois dias depois, teve novo agravamento de trombocitopénia, 
motivando reinício de PMF. Cumpriu 15 dias de tratamento, perfazendo um 
total de 10 sessões, com boa resposta. Desta vez, a suspensão do tratamento 
não precipitou recidiva, encontrando -se sem PMF há 8 semanas, em desmame 
de corticoterapia, com parâmetros hematológicos persistentemente normais. 
Se dúvidas houvesse, o título de anticorpos anti -ADAMTS13 foi positivo 
(>102,7 U/ml), a confirmar o diagnóstico. Do estudo analítico efetuado, 
destaca -se títulos de IgM e IgG positivos para Mycoplasma pneumoniae, 
justificáveis por infecção respiratória superior que ocorrera 3 semanas antes 
do início do quadro clínico. Discussão: O diagnóstico precoce e o início 
imediato de PMF são fundamentais nesta patologia, cuja taxa de mortalidade 
é superior a 90% se não tratada. A corticoterapia é terapêutica de 1ª linha 

Tabela 1

Características demográficas e analíticas, diagnósticos histológicos, resposta terapêutica e destino (óbitos) dos doentes com SN.

Glomerulopatia

Sexo 

Masculino 

(n /%)

Idade (anos)
Creatinina 

(mg/dL)

Albumina 

(g/dL)

Proteinúria 

(g/24h)

TFG 

calculada 

(mL/min/1.73m2)

Sem 

remissão

Remissão 

(Completa 

e Parcial)

Resposta descon-

hecida
Óbitos

Primárias (43)

N. Membranosa (24) 19 (79%) 60 ± 18 1.5 ± 0.7 2.1 ± 0.6 8.5 ± 5.2 60 ± 32 12 (50%) RC: 7 (29.2%); 
RP: 2 (8.3%)

3 (12.5%) 4 (16.7%)

GEFS (8) 4 (50%) 54 ± 20 1.3 ± 0.7 2.4 ± 0.8 6.6 ± 2.4 73 ± 38 3 (37.5%) RC: 3 (37.5%); 
RP: 1 (12.5%)

1 (12.5%) 2 (25%)

DLM (8) 4 (50%) 50 ± 18 1.8 ± 1.9 2.1 ± 0.9 7.6 ± 6 66 ± 30 1 (12.5%) RC: 3 (37.5%) 4 (50%) 1 (12.5%)

GN crónica (2) 2 (100%) 35 ± 1 3.5 ± 2.6 3.3 ± 0.1 5.2 ± 1.6 34 ± 30 1 (50%) 0 1 (50%) 0

N. IgA (1) 1 (100%) 39 1 3 4.7 71,4 0 RC: 1 (100%) 0 0

Secundárias (12)

N. Diabética (4) 2 (50%) 51 ± 19 3.1 ± 3 2.6 ± 0.5 10.1 ± 7 36 ± 32 3 (75%) 0 1 (25%) 0

Amiloidose (4) 2 (50%) 60 ± 17 1.2 ± 0.7 1.6 ± 0.7 10.2 ± 8 71 ± 32 2 (50%) 0 2 (50%) 2 (50%)

N. Lúpica (4) 1 (25%) 33 ± 8 3.2 ± 3 2.1 ± 0.8 5.4 ± 2 35.2 ± 22 0 RC: 4 (100%) 0 0

Outras (4) 3 (75%) 47 ± 17 13.8 ± 1 2.8 ± 0.6 7.4 ± 7.1 61.4 ± 40 1 (25%) RC: 3 (75%) 0 0
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na PTT e a prescrição deve ser precoce e simultânea à PMF para minimizar 
o risco de recidiva. Esta ocorre em 20 -50% dos casos, até após 9 anos e 
é mais frequente quando há anticorpos anti -ADAMTS13. Parece haver maior 
risco quando é necessário maior número de sessões de PMF para alcançar 
remissão. Apesar de estar indicada a diminuição do volume de substituição 
de plasma a partir do 4º dia, não podemos descartar interferência no 
agravamento inicial. A recidiva precoce e a existência de sintomas neurológi-
cos justificariam a opção de imunossupressão com rituximab. Existem casos 
descritos de PTT associada a infecção por M. pneumoniae, provavelmente 
causados por anticorpos que reagem de forma cruzada com a bactéria e 
com a ADAMTS13. É considerada uma etiologia rara de PTT adquirida

 PO -QU -84

BIOIMPEDÂNCIA NA CONSULTA EXTERNA DE NEFROLOGIA: QUAL A SUA 

UTILIDADE?

Pedro Campos (1); Fernando Pereira (1); Liliana Cunha (1); Alvellos Leitão (1); Ana Pires (1); 
Luis Inchaustegui (1);

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

Introdução: A bioimpedância é uma técnica de análise corporal utilizada e 
validada na hemodiálise, no entanto existem poucos estudos na população 
pré -dialítica. Os autores pretendem avaliar as alterações na água corporal 
e nos parâmetros nutricionais e a sua associação com características demográ-
ficas, clínicas e laboratoriais da doença renal crónica (DRC). Métodos: Estudo 
prospectivo, sistemático dos doentes observados em consulta externa de 
Nefrologia após consentimento informado. Foram excluídos os doentes com 
pacemaker e amputados. Avaliou -se aa composição corporal por bioimpedân-
cia eléctrica segmentar por multifrequência (BIA) com o modelo Inbody S10 
da Biospace. O filtrado glomerular foi estimado pela formula MDRD (TFGe). 
Definiu -se por híper -hidratação (HH) um valor acima de 38% de água extrace-
lular (AEC) em relação à água corporal total (ACT). Este valor foi obtido por 
curva ROC construída para determinar o ponto de corte da razão AEC em 
relação a ACT ajustada para a doença cardiovascular (DCV). A área sob a 
curva é 0.79 e o valor escolhido apresenta 82% de sensibilidade e 58.9% 
de especificidade para DCV. Resultados: Em 89 doentes ambulatórios, 61.8% 
homens, mediana 63 anos (Amplitude interquartil (IQR))= 45 -77 anos, medi-
ana índice de massa corporal (IMC) 27.7Kg/m2 (IQR 25.1 -31.2); 85.4% hip-
ertensos, 29.8% diabéticos, 28.2% DCV, 12.2% com edema, 37.9%, 28.7%, 
18.4% e 14.9% com DRC estadio I/II; III;IV e V respectivamente. A HH 
correlacionou -se numa análise univariada de forma positiva com a idade, a 
pressão de pulso, a razão água extra e intracelular, PTH e o fósforo séricos 
e negativamente com a massa celular corporal (BCM) e as massas proteica 
e muscular esquelética, TFGe, ângulo de fase e hemoglobina.

Tabela 1

Características da população de acordo com o estado de hidratação.

Normo -hidratação Hiper -hidratação

Prevalência (%) 43.7 56.3

Hipertensão (%) * 76.3 91.8

Idade (anos) ** 49.0 70.3

Edema (%) * 2.9 17.4

Pressão Pulso (mmHg) * 60.8 69.6

Água intracelular (L) * 25.9 23.3

Água extracelular/Água intracelular ** 0.59 0.64

Água Corporal Total (L) 73.2 73.5

IMC (Kg/m2) 28.7 27.5

BCM (Kg) * 37.2 33.4

Massa proteica (Kg) * 11.2 10.1

Ângulo Fase (50kHz) ** 6.7 4.9

TFGe (mL/min/1.73m2) ** 84.1 40.5

Hemoglobina (gr/dL) ** 13.7 12.2

Fosforo (mg/dL) ** 3.1 3.6

PTH (pg/mL) * 52.0 93.2

Relação Alb./Creat. urinária 0.29 0.6

* p <0.05; ** p <0.01

O edema teve uma sensibilidade de 23.6% e uma especificidade de 97% 
para HH. Num modelo de regressão logística a HH associou -se com a 
diabetes (OR = 6.22; 95%CI 1.17 -32.9); a idade (OR = 1.08; 95%CI 1.04-
-1.12), o BCM (OR = 0.926; 95%CI 0.87 -0.99) e a TFGe (OR = 0.97; 95%CI 
0.94 -0.99). Conclusão: Múltiplos factores interferem na retenção hídrica. 
A presença de edema é um método pouco sensível para aferir a excesso 
de água corporal.Neste grupo de doentes a percentagem de AEC associou-
-se significativamente com a idade, gravidade da DRC e diabetes, recon-
hecidos factores de risco para DCV. Por outro lado, a associação entre HH 
e desnutrição apontam para a existência de um estado inflamatório, que 
leva ao desenvolvimento do síndrome de desnutrição, inflamação e atero-
sclerose (MIA).Este trabalho salienta a importância da análise da composição 
corporal como método que pode ser útil no seguimento ambulatório da 
DRC.

 PO -QU -85

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA SECUNDÁRIA A LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO: A PROPÓSITO DE 1 CASO CLÍNICO

T. Moreira (2); V. Batista (2); V. Fagundes (2); R. Meireles (2); M. Mesquita (2); R. 
Vizcaino (3); Carlos Botelho (1);

(1) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Unidade de Nefrologia, Penafiel, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Serviço de Medicina Interna, Penafiel, Portugal;
(3) Centro Hospitalar do Porto, Serviço de Anatomia Patológica, Porto, Portugal;

A Glomerulonefrite Membranoproliferativa (GNMP) corresponde a um 
padrão histológico específico de lesão glomerular que pode ser mediada 
pela deposição de imunocomplexos circulantes ou através da activação 
da via alterna do complemento. Uma classificação com base na etiologia 
divide -a em 1ª(ou idiopática), quando ocorre isoladamente ou 2ª se 
ocorre associada a outras patologias.A GNMP 2ª está, na maior parte 
das vezes,associada a antigenémia crónica e/ou à presença de imuno-
complexos circulantes no contexto da doença infecciosa crónica, doença 
auto -imune, malignidade ou, raramente, gamapatia monoclonal. Este 
reconhecimento é importante para a orientação terapêutica que, nesse 
caso, deverá ser dirigido á patologia subjacente. Os autores apresentam 
o caso clínico de uma doente do sexo feminino,caucasiana,18 anos de 
idade,referenciada ao SU por quadro clínico de edema periorbitário e 
dos membros inferiores bilateral, com cerca de 3 semanas de evolução. 
Na admissão, do ponto de vista clínico a doente com queixas de 
astenia, cansaço fácil e diminuição do débito urinário.Ao exame fisico 
pele e mucosas descoradas e edema orbitário e dos membros inferiores 
bilateral marcado. No estudo realizado salienta -se - anemia normocrómica 
normocítica(Hbg:9,8); VS: 100; ligeira disfunção renal(ureia:154;Scr:1,
9);hipoalbuminémia grave(1,0),ligeira dislipidemia e PCR aumentada 
(121).Sedimento urinário com hemato -proteinúria. Proteinúria maciça:32,4 
gr/24h. Do estudo imunológico efectuado destacam -se: hipocomple-
mentémia grave de C4 (<5)e C3(57), ANA postivos; anti -dsDNA fortemente 
positivos  -201(N<15),IgG diminuida.Serologias virais VHB,VHC e VIH 
negativas, TASO negativo e ausência de crioglobulinas circulantes. A 
Ecografia Renal mostrou rins de normal topografia e dimensões, com 
a espessura do parênquima conservada mas com franco aumento da 
sua ecogenicidade. O Ecocardiograma não revelou alterações. Efectuou 
Biópsia Renal que vem a revelar: MO: 16 glomerulos com aspectos 
membranoproliferativos. Identificam -se espessamento das membranas 
e trombos hialinos em localização preferencialmente subendotelial. 
Aspectos esxudativos em mais de 50% dos glomerulos, sem crescentes 
epiteliais, sem necrose fibrinóide ou cariorrexe. IMF: Depósitos gros-
seiros e granulares na membrana basal glomerular de C3; C4; C1q; IgA; 
IgG e IgM vestigial. Conclusão: GNMP compativel com Nefropatia Lúpica 
classe IV -G(A). Tratamento de indução com 3 pulsos de Metilprednis-
olona 1 gr, seguidos de 60 mg/dia de prednisolona oral em desmame 
progressivo e MMF – 500 mg bid a incrementar até 3 gr/dia. Follow up 
regular em consulta de Nefrologia; 4 meses após o inicio da terapêutica, 
a doente encontra -se clinicamente bem, sem edema, função renal normal, 
ANA, anti -DsDNA e complementémias normais. Proetinúria 24 horas - 
2,35 gr. Sem complicações associadas á terapêutica imunossupressora. 
Em concordância com recentes meta -analises o MMF é tão ou mais 
eficaz que a ciclofosfamida endovenosa na indução da remissão, e com 
menor toxicidade associada; vantagem de extrema importância no 
tratamento de mulheres em idade fértil. Os autores apresentam os 
resultados de follow -up subsequentes, questionando aspectos diag-
nósticos e opções terapêuticas.
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 PO -QU -86

HIPERPARATIROIDISMO E HIPERCALCEMIA MALIGNA, 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

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

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;

O hiperparatiroidismo primário e as neoplasias são as causas mais fre-
quentes de hipercalcémia. Na literatura a incidência de neoplasias está 
aumentada em doentes com hiperparatiroidismo primário, ocorrendo como 
manifestação paraneoplásica um agravamento da hipercalcémia, seja pela 
existência de metástases ósseas líticas ou por secreção de proteína rela-
cionada com paratormona (PTHrp). Os autores apresentam um doente de 
66 anos, sexo masculino, caucasiano, com antecedentes de hábitos tabági-
cos (40 unidades maço/ano) suspensos em 2003, na sequência de um 
enfarte agudo do miocárdio com necessidade de cirurgia de revascularização. 
Seguido na consulta de nefrologia desde Junho/2010 por hipercalcémia 
com litíase renal associada e elevação dos parâmetros de retenção azotada. 
Da investigação realizada destacava -se creatinina sérica 1.73mg/dL, cálcio 
sérico 12.7mg/dL, cálcio ionizado 1.51 mmol/L, PTH 137.6pg/mL, vitamina 
D 22ng/mL. TC abdomino -pélvica mostrou litíase vesicular, microlitíase 
renal e quistos renais bilaterais com calcificações parietais, próstata com 
calcificações e alterações degenerativas do esqueleto. A ecografia do 
pescoço mostrou formação nodular sólida na porção supero -interna do 
lobo direito, hipoecogénica e regular com 21x12x13mm. Na cintigrafia com 
Sestamibi -99mTc das paratiroides ocorreu fixação do 1/3 superior do lobo 
direito da tiroide, concordante com presença de paratiroide superior direita 
hiperfuncionante. Perante o diagnóstico de hiperparatiroidismo primário 
o doente foi orientado para consulta de endocrinologia, onde foi proposto 
para paratiroidectomia que recusou. Manteve follow -up na consulta de 
nefrologia, tendo apresentado em Junho/2014 quadro de polidipsia, náuseas, 
obstipação e poliúria. Analiticamente: agravamento da hipercalcémia (cálcio 
sérico 15,38mg/dL, cálcio ionozado 2.0mmol/L), deterioração da função 
renal (creatinina 2.24mg/dL) e proteína C reactiva elevada (88.2mg/L) sem 
foco infeccioso identificável. Rx Torax PA inocente. Internado no serviço 
de Nefrologia, iniciou calcimimético, suspenso por intolerância gástrica, e 
também corticoterapia (prednisolona 50mg, durante 3 dias), ácido iban-
drónico e fluidoterapia endovenosa, com boa resposta clínica e analítica 
(creatinina 1.35mg/dL, cálcio sérico 10,02mg/dL, cálcio ionizado 1.3mmol/L). 
Reinternado 1 semana após por quadro idêntico. Pela incongruência e 
persistência do quadro clínico, realizou estudo para exclusão de outras 
causas de hipercalcémia. A TC toraco -abdomino -pélvica mostrou imagem 
cavitada de 66mm no segmento apical do lobo inferior do pulmão esquerdo 
(sob a sombra cardíaca), de parede interna lobulada, nódulos nas supra-
-renais e lesões líticas na bacia. A biopsia brônquica mostrou carcinoma 
pavimento -celular, moderadamente diferenciado. Iniciou quimioterapia, 
mas dada a progressão da doença oncológica acabou por falecer em 
Novembro/2014. No caso clínico acima descrito, o agravamento da hiper-
calcémia e sintomatologia associada, num doente com o diagnóstico inicial 
de hiperparatiroidismo primário, levou à investigação de outras causas de 
hipercalcémia. No doente apresentado, a provável secreção de PTHrp e 
lesões metastáticas osteolíticas, secundárias à neoplasia do pulmão, jus-
tificam o quadro clínico -laboratorial.

 PO -QU -87

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE NEFROTOXICIDADE E RECOMENDAÇÕES 

DE MANEJO DE DOSE DE MEDICAMENTOS CITADAS POR QUATRO FONTES 

DA LITERATURA

Danielly Soares (1); Abstracts Brasil (1); Millena Bicalho (1); Maria Auxiliadora Martins (1); 
Fernando Botoni (1); Willians Rodrigues (2); Lorena Abelha (2);

(1)  Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Farmácia, Belo Horizonte, Brasil;
(2) Hospital Risoleta Tolentino Neves, Farmácia, Belo Horizontes, Brasil;

A complexidade clínica do paciente hospitalizado requer o uso de uma 
variedade de medicamentos, muitos dos quais podem, individualmente 
ou em combinação, ter o potencial de causar lesão renal. Entretanto, o 
uso desses medicamentos potencialmente nefrotóxicos é muitas vezes 
inevitável e sua prescrição deve ser criteriosa, visando avaliar a indicação 
e a necessidade de ajuste de dose para prevenir a ocorrência de lesão 

renal aguda ou progressão da doença renal crônica. Porém, na maioria 
das vezes as recomendações são negligenciadas e o manejo do paciente 
ocorre de forma inadequada. O objetivo do presente estudo é identificar 
os medicamentos potencialmente nefrotóxicos na lista de padronização 
de um hospital de ensino brasileiro e avaliar a concordância das infor-
mações quanto à presença de nefrotoxicidade e recomendações para 
manejo de dose e segurança na utilização do medicamento em pacientes 
adultos. Trata -se de estudo descritivo comparativo incluindo como fontes 
de informação as bases de dados Micromedex®, Medscape®, UpToDate® 
e o Formulário Terapêutico Nacional 2010. Para os 223 medicamentos 
selecionados, utilizou -se o coeficiente kappa Fleiss para análise de dados. 
Para nefrotoxicidade, o coeficiente kappa foi 0,256 (p<0,001; IC 95%, 
0,309 -0,202) e para recomendações para manejo de dose e segurança 
foi 0,208 (p<0,001; IC 95%, 0,262 -0,155), o que evidencia uma baixa 
concordância entre as fontes. As três classes terapêuticas mais frequent-
emente citadas como potencialmente nefrotóxicos foram anti -infecciosos 
(54,9%), anti -hipertensivos (22,6%) e analgésicos opióides (9,7%). Diante 
da inconsistência das bases de dados, observa -se que não há uma fonte 
de informação considerada padrão ouro para consulta de informações 
relativas ao uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos. Com 
isso, faz -se necessário que os hospitais utilizem diferentes fontes para 
consulta às informações e que estabeleçam protocolos visando o manejo 
seguro desses medicamentos, minimizando assim, situações de risco a 
saúde.

 PO -QU -88

SÍNDROME HEMOLÍTICO -URÉMICO ATÍPICO – UM CASO CLÍNICO.

Telma Santos (1); Joana Costa (1); Marta Neves (1); Susana Machado (1); Henrique 
Gomes (1);

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

O síndrome hemolítico -urémico caracteriza -se pela tríade de anemia 
hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão renal aguda (LRA). 
As causas mais comuns são infeção por E.coli produtora de toxina Shiga 
seguido de desregulação da via alterna do sistema do complemento 
(adquirida ou hereditária). Apresentamos o caso clínico de um homem 
de 37 anos, com história pessoal de internamento aos 18 anos por LRA, 
anemia e trombocitopenia, com suspeita de leptospirose que não se 
confirmou. Nessa altura foi submetido a implantação de pacemaker por 
BAV completo e teve alta com função renal normal. Recorreu ao SU em 
Maio de 2014 por cansaço, vómitos, diminuição do débito urinário e HTA 
com alguns dias de evolução. Negava febre, alterações do trânsito intes-
tinal, artralgias, lesões cutâneas ou consumo de fármacos. Analiticamente 
apresentava LRA (Cr 8,4 mg/dL e BUN 119 mg/dL), trombocitopenia 
(70000x10^9) e anemia hemolítica microangiopática (Hb 10g/dL, esquizóci-
tos no esfregaço do sangue periférico, LDH elevada e haptoglobina baixa). 
Foi internado com o diagnóstico de microangiopatia trombótica. Desde 
a admissão necessitou de HD por oligúria, hipercaliémia e acidose 
metabólica, tendo colocado CVC. Realizou várias transfusões de glóbulos 
rubros e de plasma. A partir do 6º dia de internamento realizou plas-
maferese em dias alternados (troca de 1 volume plasmático e reposição 
com plasma). Apesar do diagnóstico de microangiopatia trombótica ser 
clínico, realizou -se biópsia renal; o procedimento complicou com hemor-
ragia retroperitoneal que não respondeu à embolização do vaso sangrante 
pelo que foi nefrectomizado. No período pós -operatório desenvolveu 
insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica 
e internamento nos cuidados intensivos. Os resultados analíticos foram 
conhecidos posteriormente: C3 diminuído, C4 normal, atividade da 
ADAMTS13 normal, ausência de anticorpos anti -ADAMTS13, estudo gené-
tico da via alterna do complemento positivo para uma mutação em 
heterozigotia do gene codificador da MCP e um haplótipo de risco do 
gene CFH. A histologia renal revelou espessamento das membranas basais 
glomerulares e fenómenos de endoteliose das arteríolas, com obliteração 
do lúmen. O doente realizou 47 sessões de plasmaferese até Agosto de 
2014, altura em que suspendeu também HD por se ter verificado recu-
peração do hemograma, da contagem plaquetar, descida da LDH e melhoria 
parcial da função renal (Cr 3,3mg/dL), com retorno ao serviço de Nefrologia. 
Posteriormente realizou terapêutica com eculizumab a partir do 90º dia 
de internamento, precedida de profilaxia anti -meningocócica. O doente 
teve alta com CVC tunelizado, mas alguns dias depois voltou a ser 
internado por IC descompensada refratária ao tratamento médico, apesar 
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da função renal estável (Cr 3mg/dL), pelo que reiniciou HD/UF. Durante 
o internamento diagnosticou -se endocardite a MRSA tendo realizado 
antibioterapia dirigida com sucesso. Não recuperou a função renal tendo 
sido integrado em programa crónico de HD. O SHU atípico é raro (pre-
valência de 7:1000000 na Europa) e o prognóstico renal depende das 
mutações encontradas. A utilização de eculizumab aumenta a probabili-
dade de recuperação da função renal, mas a duração da terapêutica não 
é consensual e tem custos elevados.

 PO -QU -89

HIPERTENSÃO RENOVASCULAR: REVASCULARIZAR PARA TRATAR?

Rute Aguiar (1); Filipa Alves (1); David Fiel (1); Vitor Ramalho (1); Rui Silva (1); Pedro 
Pessegueiro (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: A hipertensão (HTA) secundária de origem renovascular é uma 
causa infrequente de HTA, estimando -se que ocorra em aproximadamente 
3,5% da população mundial. Na maior parte dos casos, a etiologia da HTA 
renovascular deve -se a doença aterosclerótica oclusiva, podendo atingir 
25 -30% dos indivíduos com história de doença vascular. O seu diagnóstico 
necessita de um elevado grau de suspeição e o seu tratamento ainda não 
é consensual, nomeadamente a utilização de angioplastia percutânea 
transluminal com colocação de stent. Caso clínico 1: mulher de 70 anos 
com antecedentes de HTA, dislipidemia e tabagismo; apresentou -se no 
Serviço de Urgência por anúria com 48 horas de evolução, após toma de 
AINES. Por insuficiência renal e sobrecarga hídrica necessitou de terapêutica 
de substituição da função renal durante 2 semanas. Sob terapêutica médica 
optimizada, iniciou quadro repetido de edema pulmonar agudo em flash, 
com baixa tolerância às variações da volémia. O eco -doppler das artérias 
renais mostrou estenose suboclusiva da artéria renal direita. Decidiu -se 
realização de angioplastia com colocação de stent. Após o procedimento 
observou -se franco aumento da diurese, melhoria do perfil tensional e 
normalização da função renal. Caso clínico 2: mulher de 67 anos; seguida 
em consulta por HTA resistente, DRC estádio 3b de etiologia hipertensiva, 
doença coronária submetida a angioplastia e estenose das artérias carótidas 
bilateralmente. Apresentou declínio da função renal e HTA grave sem 
resposta à terapêutica médica máxima. O eco -doppler das artérias renais 
mostrou estenose bilateral da artéria renal. Realizou angioplastia com 
colocação de stent em ambas as artérias. Após intervenção houve neces-
sidade de reduzir a terapêutica anti -hipertensora para dois fármacos e 
verificou -se progressiva normalização da função renal. Conclusão: Os resul-
tados animadores dos casos descritos sugerem que a angioplastia per-
cutânea transluminal com colocação de stent poderá ter lugar na terapêutica 
da HTA renovascular.

 PO -QU -90

PLASMAFERESE NA PANCREATITE POR HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE: 

CASO CLÍNICO

Cátia Cunha (1); Susana Pereira (1); Lilite Barbosa (2); João Valente (3); João Fernandes (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, Cirurgia Geral, Vila -Nova de Gaia, 
Portugal;

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

Introdução: A Hipertrigliceridemia grave (>1000 mg/dl) constitui uma causa 
de pancreatite aguda, uma complicação potencialmente fatal. O prognóstico 
depende da capacidade de reduzir rapidamente os níveis de triglicerídeos 
(TG) séricos. Caso Clínico: Homem de 41 anos, com antecedentes de HTA, 
diabetes mellitus secundário a episódio prévio de pancreatite aguda, e 
alcoolismo (cerca de 200g por dia). Medicado habitualmente com omeprazol. 
Admitido no serviço de urgência por dor abdominal localizada no hipocôn-
drio esquerdo e vómitos biliares com 2 dias de evolução. Apresentava -se 
hemodinamicamente estável e sem outras alterações ao exame físico. Do 
estudo analítico destacava -se hipertrigliceridemia com TG 16442mg/dl, 
hipercolesterolemia com LDL 528mg/dl; elevação da amílase (102U/L), lípase 
(317U/L), bilirrubina total (8,13mg/dl) e bilirrubina directa (4,48mg/dl); TGP 

normal, TGO ligeiramente elevada (39mg/dl), DHL normal, hipocalcemia 
6,9mg/dl, glicose 159mg/dl, creatinina <0,17 mg/dl, ureia 19 mg/dl, leucocitose 
11960/ul com 74,2% de neutrófilos. A TC abdominal mostrou alterações 
compatíveis com pancreatite aguda edematosa alitiásica. Pelos achados 
compatíveis com o diagnóstico de pancreatite aguda secundária a hiper-
trigliceridemia grave, iniciou plasmaferese na admissão, com albumina. 
Necessitou de dose elevada de heparina não fraccionada pela viscosidade 
do plasma, com redução dos níveis séricos para metade após a primeira 
sessão (7849 mg/dl). Realizou no total três sessões de plasmaferese, sem 
intercorrências, e iniciou fibratos. Evoluiu favoravelmente do ponto de 
vista clínico e analítico, com normalização dos níveis séricos de TG à alta 
(158 mg/dl), valor controlado que mantém na vigilância em ambulatório. 
Discussão: A plasmaferese constitui um tratamento seguro e com rápida 
eficácia na redução dos níveis séricos de TG nos doentes com hipertriglic-
eridemia grave que se apresentam com pancreatite aguda. Alguns autores 
consideram ainda a possibilidade de ter um papel adicional ao remover 
proteases e citocinas proinflamatórias em excesso. A precocidade de início 
do tratamento é fundamental para optimizar o prognóstico ao reduzir o 
dano tecidular.

 PO -QU -91

LESÃO RENAL AGUDA EM DOENTE ICTÉRICO

Miguel Bigotte Vieira (2); Nuno Gaibino (1); Daniel Gomes (1); Ricardo Carragosela (1); 
Natacha Rodrigues (2); Anabela Oliveira (1);

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

Lisboa, Portugal;

Objectivo: apresentar caso clínico paradigmático de lesão renal aguda em 
doente ictérico. Caso Clínico: sexo masculino, 65 anos, agricultor, autónomo. 
Antecedentes pessoais de etilismo crónico e tabagismo activo. Internado 
por quadro com 9 dias de evolução de astenia, mialgias, dispneia, tosse 
produtiva, colúria, lesão renal aguda. Ao exame objectivo destacava -se 
desidratação, icterícia, abdómen doloroso à palpação do hipocôndrio direito 
e epigastro, diminuição de força muscular nos membros inferiores (grau 
3/5) e hiperémia conjuntival bilateral. Resultados: Avaliação analítica revelou 
elevação parâmetros inflamatórios (leucócitos 11.890 x10^9/L, neutrófilos 
10.81x10^9/L, PCR 7.4 mg/dL), trombocitopénia (30x10^9/L), retenção 
azotada (creatinina 5.4 mg/dL; ureia 191 mg/dL), hiponatrémia (127 mmol/L), 
hipocaliémia (2.7 mmol/L), hiperamilasémia (77 U/L), citocolestase hepática 
(fosfatase alcalina 102 U/L, bilirrubina total 6.8 mg/dL, GGT 98 U/L; ALT 
68.6 U/L; AST 123 U/L), CK total 1055 U/L; LDH 683 U/L, provas de coagu-
lação normais. Exame sumário de urina revelou eritro -leucocitúria. Pro-
teinúria de 24 horas revelou 190.0 mg/24h. Hemoculturas e urocultura 
realizadas negativas. Radiografia tórax revelou padrão intersticial. Na 
ecografia abdominal e renal destacava -se hepatomegalia com esteatose 
focal e rins normais. Por elevação progressiva dos valores de lipase e 
amilase realizou TAC abdominal que não revelou alterações de relevo. 
Pesquisa de anticorpos anti -nucleares e citoplasmáticos, AMA, ASMA, MPO, 
PR3 revelou -se negativa. Serologias VIH 1/2, HBV, HCV, CMV, Coxsackie, 
Echovirus, Adenovirus, Epstein -Barr, Coxiella Burnetii, Chlamydia Psittaci, 
M. Pneumoniae revelaram -se negativas. Durante o internamento, apesar 
de diurese superior a 1000 ml/dia, ocorreu agravamento da função renal 
(creatinina 7.3 mg/dL; ureia 271 mg/dL) tendo sido induzida hemodiálise. 
A serologia para leptospirose revelou -se positiva (IgM positivo, IgG negativo) 
tendo sido diagnosticada Doença de Weil. Foi iniciada antibioterapia dirigida 
com Ceftriaxona e Doxiciclina tendo ocorrido rápida melhoria clínica e 
laboratorial. Após 3 sessões de Hemodiálise ocorreu recuperação da função 
renal permitindo descontinuar a Hemodiálise. À data de alta apresentava 
melhoria da função renal (creatinina de 0.8 mg/dL, ureia 43 mg/dL, TFG 
estimada CKD -EPI 93.7 ml/min/1.73m2). Conclusão: A infecção por Leptospira 
tem apresentação clínica variável, de doença febril ligeira auto -limitada a 
doença fulminante com risco de vida, apresentação na qual se enquadra 
a Doença de Weil. Apesar da fase de incubação ter duração variável, o 
quadro clínico apresenta evolução rápida com disfunção múltipla de orgãos. 
A nível renal caracteriza -se por nefrite instersticial aguda com eventual 
necrose tubular aguda, traduzindo -se por lesão renal aguda não oligúrica 
com hipocaliémia. Apesar da elevada mortalidade na ausência de trata-
mento, a maioria dos doentes que sobrevivem recuperam função renal. 
Neste sentido, é fundamental que a hipótese diagnóstica de Doença de 
Weil seja precocemente considerada num doente ictérico com lesão renal 
aguda.
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 PO -QU -92

OBESIDADE COMO FACTOR DE RISCO DE DOENÇA RENAL CRÓNICA

Miguel Verdelho (1); Mário Góis (1); Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1);

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

A obesidade pode contribuir para o aparecimento de Doença Renal Crónica 
(DRC), bem como para a progressão mais acelerada da doença. Estas 
alterações serão devidas a aumento da resistência periférica à insulina, 
ativação do sistema renina -angiotensina e síntese local de renina, angio-
tensina e aldosterona no tecido adiposo; verifica -se igualmente elevação 
das citocinas inflamatórias ligadas aos adipócitos, como a leptina e adi-
ponectina. Apresentamos doente de 51 anos de idade, género feminino, 
com história pregressa de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 desde há 2 anos, 
medicada com anti -diabéticos orais (ADO), Hipertensão Arterial (HTA), 
conhecida desde há 4 anos, embora não cumprisse medicação e Obesidade 
Mórbida desde há 20 anos. Colocada banda gástrica, 7 anos antes, com 
perda de 40 quilos (kgs), tendo mantido a banda durante 6 anos. Após 
retirada da banda gástrica, doente recuperou 30 kgs. Encontrava -se em 
lista de espera para cirurgia de bypass gástrico. Encaminhada a consulta 
por aparecimento recente de retenção azotada ligeira, com creatinina sérica 
de 1.40 mg/dL. No que diz respeito aos dados antropométricos, doente 
com Índice de Massa Corporal (IMC) de 35; sem alterações ao exame 
objetivo. Solicitados exames complementares de diagnóstico para estudo 
etiológico, sendo de salientar, analiticamente, hemograma normal, DM 
controlada, com HbA1c de 5.9%, estudo da função tiroideia sem alterações; 
dislipidémia, com níveis elevados de colesterol total, LDL e triglicéridos; 
colesterol HDL com níveis reduzidos; electroforese das proteínas sem 
alterações, níveis de cadeias leves, imunoglobulinas e de complemento 
dentro dos valores normais, assim como os níveis de hormona paratiroideia, 
cálcio e fósforo; serologias virais negativas. Análise de urina sem hematúria 
nem proteinúria, relação proteína/creatinina urinária normal. Ecografica-
mente, rins de contornos regulares e dimensões normais, espessura paren-
quimatosa mantida e normal diferenciação parenquimo -sinusal; sem sinais 
de litíase renal ou de uropatia obstrutiva. A doente foi entretanto submetida 
a intervenção cirúrgica, tendo sido realizado bypass gástrico, com conse-
quente redução do peso corporal; última reavaliação analítica com descida 
da creatinina sérica para 1.20 mg/dL. A obesidade está associada a outras 
patologias que, reconhecidamente, podem comprometer a função renal, 
como a DM, HTA e o Síndrome Metabólico (SM), estando este último 
associado a um risco aumentado de 55% para desenvolvimento de TFG<60 
ml/min/1.73 m2. Esta associação será mais evidente quanto maior for o 
número de componentes de SM que o doente apresente, como elevação 
da tensão arterial, triglicéridos elevados, baixo nível de HDL, obesidade 
abdominal e alteração da glicose em jejum. A glomerulosclerose segmentar 
e focal e a glomerulopatia associada a obesidade, ambas associadas a 
proteinúria, foram descritas em doentes com obesidade severa, sendo a 
última reversível com a perda de peso. Doentes obesos terão também 
maior tendência a formação de cálculos renais por excreção aumentada 
de cálcio, ácido úrico e oxalato. Dado a obesidade poder causar estimulação 
do sistema renina -angiotensina -aldosterona, a terapêutica com Inibidores 
da Enzima Conversora da Angiontensina (IECAs) poderá ser particularmente 
eficaz para diminuir a velocidade de progressão da doença renal. Contudo, 
a redução de peso, identificação e tratamento dos fatores de risco men-
cionados, constitui uma medida essencial a ser implementada o mais 
precocemente possível de modo a obter maior proteção da função renal 
nos doentes em risco de progressão da doença.

 PO -QU -93

PÚRPURA DE HENOCH -SCHONLEIN SECUNDÁRIA A NEOPLASIA 

DO PULMÃO – CASO CLÍNICO.

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

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

Introdução: A Púrpura de Henoch -Schonlein (PHS) é uma vasculite sistémica 
de pequenos vasos associada à deposição de IgA, incomum na idade 
adulta. A associação desta entidade com neoplasias sólidas malignas está 
descrita embora seja rara, sendo a neoplasia do pulmão a mais 

comummente associada. Caso clínico: Homem de 60 anos, caucasóide, 
com hipertensão arterial, fumador de 150 UMA e adenocarcinoma do lobo 
inferior direito (T2N1M0), submetido a ressecção cirúrgica sem quimio ou 
radioterapia (neo)adjuvante, foi admitido no serviço de Pneumologia-
-Oncologia por dor abdominal. No decorrer da investigação etiológica, foi 
realizado estudo endoscópico com biopsia intestinal, cuja histologia foi 
sugestiva de doença inflamatória ileo -cólica inespecífica. Nesse interna-
mento, por aparecimento de lesões de púrpura ao nível dos membros 
inferiores bilateralmente foi observado por Dermatologia, que admitiu 
lesões cutâneas em fase de resolução e sem indicação para tratamento 
activo, não tendo sido preconizada biopsia cutânea. Não havia história de 
artralgias nem de artrite, a função renal (FR) era normal (creatinina plasmáti-
ca (Pcr) de 0.65 mg/dl) não tendo sido realizada a pesquisa de hemato/
proteinúria. O doente teve alta com o diagnóstico presuntivo de colite 
isquémica, tendo sido re -internado 2 semanas depois por persistência de 
dor abdominal e agravamento da FR (Pcr 2 mg/dl), com avaliação por 
Nefrologia nesse contexto. Clinicamente não se verificavam artralgias, artrite 
ou lesões cutâneas, documentando -se laboratorialmente hematúria e 
proteinúria/24h (P24) de 1,5g. Apresentava níveis normais de C3 e C4, 
ausência de IC circulantes e de crioglobulinas, Ac. anti dsDNA e ANA nega-
tivos bem como o restante estudo imunológico, sendo as serologias virais 
(VIH, VHB e VHC) e exames culturais negativos. A ecografia renal era normal 
tendo sido realizada biopsia renal que revelou: glomérulos com discreta 
proliferação mesangial, 2 glomérulos com crescentes e 1 com necrose 
fibrinóide; numerosos cilindros hemáticos; presença de linfócitos nos cap-
ilares inter -tubulares; moderada hialinose arteriolar. A imunofluorescência 
revelou depósitos mesangiais e parietais de IgA. A biopsia cutânea não 
evidenciou alterações. Admitiu -se o diagnóstico de PHS e o doente iniciou 
terapêutica imunossupressora apenas com prednisolona na dose de 1 mg/
kg/dia, atendendo à história recente de neoplasia do pulmão. Actualmente, 
10 meses após o início do tratamento, o doente encontra -se assintomático, 
FR estabilizada em Pcr 1,4 mg/dl, sem hematúria e P24 0,18g. Conclusão: 
Embora a associação entre adenocarcinoma do pulmão e PHS seja rara e 
o seu mecanismo não esteja totalmente esclarecido, os clínicos devem 
estar atentos para a sua existência, dado que o reconhecimento e trata-
mento atempados desta vasculite sistémica pode evitar a progressão da 
doença renal para estádios mais avançados.

 PO -QU -94

HEMATOMA HEPÁTICO SUBCAPSULAR COMO COMPLICAÇÃO 

DE SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO

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

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

(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospitais da Universidade de Coimbra, 
Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A síndroma hemolítica urémica atípica (SHUa) é uma microan-
giopatia trombótica (MAT) associada a desregulação do controlo do sistema 
complemento. O atingimento é predominantemente renal mas estão descri-
tos casos de manifestações extra -renais, com predomínio de eventos 
isquémicos envolvendo o sistema nervoso central. Caso clínico: Mulher de 
42 anos sem antecedentes médicos relevantes. Dirigiu -se ao Serviço de 
Urgência (SU) do Centro Hospitalar de Leiria por cefaleias e fono -fotofobia. 
Apresentava hipertensão arterial (HTA) severa (200/120mmHg), anemia (Hb 
9.1g/dL), trombocitopenia (6000/uL) e retenção azotada grave (ureia 13.4 
mmol/L, creatinina 326umol/L). Ecografia renal e tomografia computorizada 
(TC) crânio -encefálica sem alterações relevantes. Foi transferida para o 
nosso Hospital por retenção azotada grave. À entrada no SU mantinha 
HTA moderada sem outros achados ao exame objectivo. Além das alterações 
analíticas descritas verificou -se a presença de >2 esquizócitos/campo no 
esfregaço periférico, teste de antiglobulina directa negativo, lactato desid-
rogenase 1234U/L e haptoglobina <0.07g/L. Efectuado diagnóstico de MAT 
e iniciada plasmaferese (PMF) e corticoterapia (1g metilprednisolona durante 
3 dias, seguidos de prednisolona 1mg/Kg). O estudo complementar des-
cartou purpura trombótica trombocitopénica e causas secundárias de MAT. 
Foi iniciado o estudo genético do complemento, o processo burocrático 
para aquisição de Eculizumab e o desmame da corticoterapia. Ao 15º dia 
de internamento (D15) iniciou hemodiálise (HD) por progressão da doença 
renal. Manteve PMF por recrudescimento da hemólise microangiopática 
após as tentativas de suspensão. Em D69, quando contagem plaquetar 
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normalizou, foi realizada biópsia renal  -”MAT com fibrose intersticial e 
atrofia tubular”. Atendendo à estabilidade clínica e analítica teve alta em 
D72 a realizar HD e PMF 3 vezes/semana. Aguardávamos a aquisição do 
Eculizumab. Quatro dias depois dirigiu -se ao SU por dor abdominal no 
quadrante superior direito e vómitos. Hemodinâmica e analiticamente 
estável. Ecografia e TC abdominal identificaram hematoma hepático sub-
capsular (HHS) com 13 cm de diâmetro. Foi transferida para a Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI) e a PMF foi suspensa para prevenir a infusão 
de heparina na anticoagulação do circuito extracorporal. Ao 10º dia na UCI 
(D10 UCI) iniciou eculizumab atingindo remissão hematológica completa, 
estabilização do quadro de hematoma subcapsular hepático e remissão 
renal parcial. Em D35 UCI efectuou a última sessão de HD e foi transferida 
para o Serviço de Nefrologia em D42 UCI. O estudo genético, em curso 
até então, revelou haplótipo de risco H3 no factor H do complemento 
( -332T, c.184G, c.1204T, c.2016G, c.2808T).Teve alta 3 semanas depois. 
Após um ano de tratamento com eculizumab mantém remissão hematológica 
completa e renal parcial (U 11.3 mmol/L, creatinina 140 umol/L). A última 
ecografia abdominal evidenciava redução significativa das dimensões do 
HSH (3.9 cm de maior eixo). Conclusão: O nosso caso ilustra o primeiro 
HSH descrito como complicação da SHUa e enfatiza a importância do uso 
precoce do Eculizumab após o diagnóstico de MAT por forma a permitir 
a completa recuperação hematológica e renal e para evitar complicações 
potencialmente fatais como a descrita neste caso.

 PO -QU -95

LESÃO RENAL AGUDA ASSOCIADA A TOXICIDADE MITOCONDRIAL 

POR TENOFOVIR

Sofia Marques (1); Ana Cerqueira (1); Rute Carmo (1); Susana Sampaio (1); João Frazão (1); 
Manuel Pestana (1);

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

O tenofovir é um análogo dos nucleosídeos inibidor da transcríptase reversa 
usado como antivírico em doentes seropositivos para o vírus da imuno-
deficiência humana (VIH). Descreve -se um caso de lesão renal aguda 
induzida pelo tenofovir. Trata -se de uma doente de 69 anos, diabética 
desde há 20 anos, sem lesões de órgão alvo conhecidas, com função renal 
normal e sem proteinúria, medicada com vildagliptina, metformina e 
glimepirida. É hipertensa controlada com olmesartan, hidroclorotiazida e 
nebivolol, dislipidémica medicada com pravastatina e portadora de VIH, 
desde há 3 anos, com carga vírica indetetável, sob tenofovir/emtricitabina 
e nevirapina. Por lesão traumática ulcerada do pé de difícil cicatrização, 
realizou, no decurso de 2 meses, antibioterapia com amoxicilina/ácido 
clavulânico, ciprofloxacina e clindamicina, além de ibuprofeno, pregabalina 
e omeprazol. Desenvolveu astenia progressiva, pelo que foi levada ao 
serviço de urgência onde deu entrada com hipoglicemia (glicose de 22mg/
dL), hiperlactacidemia (lactatos de 10,93 mmol/L) e lesão renal aguda 
(creatinina sérica de 5,9 mg/dL). Apresentava estabilidade hemodinâmica, 
apirexia, na avaliação analítica apenas ligeira elevação de parâmetros 
inflamatórios e sedimento urinário com proteinúria de baixo grau. Eco-
graficamente, os rins tinham dimensões normais com ecogenicidade cortical 
aumentada. Realizou hemodiálise para correção da hiperlactacidemia. 
Manteve agravamento não oligúrico da função renal, pelo que se conservou 
em técnica. O estudo imunológico, eletroforese de proteínas, pesquisa de 
eosinofilúria, perfis analíticos hepático e cardíaco revelaram -se normais. 
Na urina de 24 horas, identificou -se proteinúria de 1,6g e glicosúria de 
10,5g, com aumento da excreção fracionada de fósforo. Realizou biópsia 
renal onde se destacaram esclerose de 2 de 9 glomérulos, necrose e atrofia 
tubular, fibrose intersticial em 35% da área, arteriolosclerose hialina, imu-
nofluorescência negativa e, no estudo ultrastrutural, alterações da morfo-
logia mitocondrial com perda de cristas e dimensões variáveis. Apesar da 
suspensão de potenciais nefrotóxicos, a doente não recuperou função 
renal. A nefrotoxicidade do tenofovir carateriza -se por tubulopatia proximal, 
local preferencial de acumulação do fármaco, com lesão mitocondrial. 
Apresenta -se como síndrome de Fanconi total ou parcial por vezes associado 
a perda de função renal. Neste caso, a doente apresentava proteinúria 
subnefrótica e glicosúria difícil de valorizar pela diabetes mellitus. Apesar 
da metformina estar associada à inibição da fosforilação oxidativa e aumento 
do metabolismo anaeróbio, as estatinas à redução endógena da coenzima 
Q10 e os anti -inflamatórios ao aumento do stress oxidativo, de toda a 
medicação da doente, o tenofovir tem sido aquele reportado como causa 
de citopatia mitocondrial, com predomínio tubular. A biópsia renal eviden-
ciou alterações tubulointersticiais crónicas, levantando a hipótese de lesão 

antiga, com agudização recente por medicação nefrotóxica concomitante. 
Apesar da suspensão do fármaco poder reverter o quadro, 4 meses após 
início de hemodiálise, a doente não recuperou a função renal.

 PO -QU -96

VASCULITE CEREBRAL – UMA FORMA INCOMUM DE RECIDIVA 

DE VASCULITE ANCA

Sara Rodrigues (1); Ana Ventura (1); Daniela Lopes (1); Ana Marta Gomes (1); Susana 
Pereira (1); João Carlos Fernandes (1);

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

Introdução: As vasculites ANCA (anti -neutrophil cytoplasmic antibody) são 
vasculites de pequenos e médios vasos que têm como alvo frequente o 
rim, pulmão, tracto respiratório, pele e tubo digestivo, mas que raramente 
cursam com atingimento do Sistema Nervoso Central (SNC). Este pode 
traduzir -se por sintomas neurológicos – cefaleia, depressão do estado de 
consciência, défices neurológicos focais – e por lesões sugestivas de 
isquémia na ressonância magnética (RM), especialmente na substância 
branca. Apresenta -se, aqui, um caso de recidiva cerebral de vasculite ANCA. 
Não foram encontrados, na pesquisa efectuada, outros casos descritos de 
recidiva cerebral de vasculite ANCA. Caso clínico: Mulher de 21 anos com 
antecedentes de doença renal crónica secundária a Vasculite ANCA – MPO 
diagnosticada aos 19 anos de idade. Na altura, apresentou -se com síndrome 
pulmão -rim, já com doença renal em estadio terminal. Fez tratamento com 
ciclofosfamida oral 2mg/Kg/dia e prednisolona durante 6 meses, e depois 
com azatioprina 100mg/dia. Manteve -se em programa regular de hemodiálise. 
Dois anos depois do diagnóstico, ainda sob tratamento de manutenção, 
deu entrada no Serviço de Urgência por crise convulsiva. Tinha iniciado 
ciprofloxacina oral havia dois dias, por gastroenterite aguda. Nos últimos 
dois meses, apresentava agravamento do controlo da hipertensão arterial. 
Não havia introdução recente de novos fármacos ou consumo de drogas 
de abuso. À admissão, apresentou duas novas crises (parciais com gen-
eralização secundária). Ao exame físico, estava hipertensa, em estado 
pós -ictal. Tinha leucocitose com neutrofilia, mioglobina elevada, sem alte-
rações da natrémia, caliémia, calcémia ou ácido -base. A pesquisa de drogas 
de abuso na urina detectou apenas benzodiazepinas. Realizou tomografia 
cerebral sem contraste, que não detectou anomalias. O líquido céfalo-
-raquidiano continha eritrócitos 160u/L, sem leucócitos, sem elevação da 
IgG, sem consumo de glicose (80mg/dL), sem elevação das proteínas (23 
mg/dL), lactato desidrogenase 15mg/dL, sem elevação de desaminase da 
adenosina, serologia da sífilis negativa e microbiologia negativa. Realizou 
RM que mostrou lesões cortico -subcorticais dispersas – temporais poste-
riores direitas, e occipitais, parietais e frontais altas bilaterais – com 
hipersinal em T2 e diminuição do calibre de várias artérias cerebrais e 
vertebrais, com irregularidades de alguns segmentos das cerebrais médias, 
isto é, alterações sugestivas de vasculite de médios e pequenos vasos e 
de isquémia cortical recente. Pela forte suspeita de vasculite cerebral, 
iniciou -se pulsos de metilprednisolona 1g/dia, seguidos de ciclofosfamida 
100 mg/dia e prednisolona. Instituída, também, terapia anticonvulsivante. 
Teve evolução clínica favorável, sem sequelas neurológicas ou novos episó-
dios convulsivos. Mantém -se, à data, em tratamento de indução. Conclusões: 
A recidiva cerebral de vasculite ANCA é rara e deve ser considerada em 
doentes com atingimento de outros sistemas que se apresentem com 
alterações neurológicas e lesões sugestivas na RM. O alto grau de suspeição 
é fundamental no seu reconhecimento precoce e início atempado de ter-
apêutica apropriada.

 PO -QU -97

TUBERCULOSE RENAL: A IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO ATEMPADO

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

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

Introdução: O diagnóstico de tuberculose renal facilmente passa desper-
cebido dada a natureza inespecífica da sua apresentação. Depois da infeção 
pulmonar primária, a reativação pode ocorrer até décadas após. Alguns 
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fatores de risco são: os extremos da idade, o sexo masculino, a imuno-
deficiência, doenças do tecido conjuntivo, o abuso alcoólico e a insuficiência 
renal. Caso clínico: Homem de 52 anos, técnico do INEM, com diabetes 
tipo 2 e hipertensão, sem doença tuberculosa conhecida prévia. Enviado 
à consulta de Nefrologia por quadro clínico, com mais de 6 meses de 
evolução, de disúria (sem outros sintomas urinários baixos), leucocitúria 
e múltiplas uroculturas positivas para diferentes agentes bacterianos. Ana-
liticamente sem alterações relevantes. Ecografias renal, vesical e prostática 
sem alterações. Aparecimento de hematúria macroscópica 1 semana depois. 
Repetiu uroculturas: todas estéreis. Repetiu ecografia renal que mostrou 
dilatação acentuada do bacinete e do uretér esquerdos, em toda a sua 
extensão, até à bexiga, sem causa obstrutiva aparente. Radiografias torácica 
e abdominal sem alterações. Pesquisa de DNA de BK por PCR positiva em 
3 amostras consecutivas, com cultura positiva 30 dias após, confirmando 
o diagnóstico de tuberculose renal. Orientado para o Centro de Doenças 
Pulmonares onde iniciou terapia quádrupla. Mantém dilatação à esquerda, 
com atraso franco na eliminação de contraste em tomografia computorizada 
renal. Proposto para citologia urinária, cintigrama renal e uretrorrenoscopia 
esquerda com pielografia ascendente e eventual colocação de duplo J. 
Conclusão: Dada a sua inespecificidade clínica, o diagnóstico de tuberculose 
renal requer um elevado grau de suspeição. Alguns potenciais indícios 
numa fase precoce são: piúria estéril, hematúria, hiponatrémia (secundária 
a SSIHAD), elevação de ADA, quantiferão positivo, calcificações renais ou 
ureterais na radiografia abdominal. O atraso na sua deteção acarreta 
sequelas graves do sistema génito -urinário com eventuais repercussões 
crónicas na função renal.

 PO -QU -98

SÍNDROME DE ALPORT: UM CASO DE MOSAICISMO GENÉTICO

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

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

Introdução: A síndrome de Alport é uma doença da membrana basal que 
ocorre na presença de mutações que afetam proteínas específicas do 
colagénio tipo IV. As três cadeias afetadas são: alfa -3 (COL4A3), alfa -4 
(COL4A4) e alfa -5 (COL4A5), sendo esta última exclusivamente ligada ao 
cromossoma X. Cursa, habitualmente, com doença glomerular, alterações 
oculares e redução da acuidade auditiva. Graças ao fenómeno de lionização, 
mulheres portadoras da mutação COL4A5 aduzem mosaicismo genético, 
podendo apresentar uma tela sortida de sintomas com gravidade variada. 
Caso clínico: Mulher de 35 anos, obesa, sem outros antecedentes pessoais 
relevantes. Detetada mutação COL4A5 aos 15 anos, que foi pesquisada 
dada a história familiar – mãe com síndrome de Alport, irmã com doença 
renal crónica avançada e duas filhas, uma com diminuição da acuidade 
auditiva e a outra saudável. Sem alterações oculares, da acuidade visual 
ou sugestivas de leiomiomatose. Rins ecograficamente normais. Sem alte-
rações do sedimento urinário até aos 30 anos, altura em que se detetou 
proteinúria ligeira, com agravamento progressivo até à faixa nefrótica, de 
difícil controlo sob duplo bloqueio do eixo renina -angiotensina -aldosterona. 
Conclusão: A síndrome de Alport secundária a mutação COL4A5 ligada ao 
X caracteriza -se por uma grande variabilidade fenotípica, podendo 
apresentar -se com um quadro clínico -analítico ténue. Em doentes do sexo 
feminino a história clínica, nomeadamente a familiar, é imprescindível para 
o diagnóstico correto.

 PO -QU -99

NEFRITE LÚPICA REFRACTÁRIA E IMUNOGLOBULINA – UM CASO CLÍNICO 

COM 10 ANOS DE TRATAMENTO

Helena Pinto (1); Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Patrícia Cotovio (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 nefrite lúpica é um importante factor de aumento de morbi-
lidade e mortalidade nos doentes com lupus eritematoso sistémico (LES). 
O seu tratamento de primeira linha consiste no uso de corticosteróides 
associados a ciclofosfamida (CYC) ou micofenolato de mofetilo (MMF). O 
tratamento dos casos refractários permanece no entanto um desafio. Caso 

Clínico: Doente de 38 anos, sexo feminino, com o diagnóstico LES desde 
os 23 anos (1999). Em 2002 iniciou quadro de síndrome nefrótica sendo 
internada no nosso serviço para estudo. Realizou biopsia renal que foi 
compatível com nefrite lúpica classe IV. Iniciou esquema de imunossu-
pressão com prednisolona e CYC, tendo apresentado remissão parcial após 
o 4º pulso de CYC e passando posteriormente a esquema de manutenção 
com azatioprina. Em 2005 apresentou recidiva, novamente com síndrome 
nefrótica, pelo que realizou nova biopsia renal que se apresentava semel-
hante à inicial. Foi medicada com MMF, apresentando também remissão 
parcial, mantendo -se com proteinúria subnefrótica até 2006. Em 2006 
apresentou nova recidiva com síndrome nefrótica severa, associada a 
artralgias, deterioração da função renal (Creatinina 200μmol/L), anemia e 
leucopenia. Iniciou pulsos de imunoglobulina intravenosa e foi realizada 
uma terceira biopsia renal que mantinha lesões activas, sem esclerose 
significativa, compatível novamente com classe IV. A doente manteve 
pulsos mensais de imunoglobulina (400mg/Kg/dia durante 5 dias consecu-
tivos) durante 1 ano, mantendo prednisolona e MMF. Foi atingida remissão 
parcial após o terceiro pulso e completa após o décimo pulso de imuno-
globulina e recuperação da função renal. Por queixas de alterações gas-
trointestinais foi substituído o MMF por ácido micofenólico, com boa 
tolerância. A partir do primeiro ano passou a realizar pulsos trimestrais 
de imunoglobulina. Em 2010 a doente engravidou, pelo que foi substituído 
o ácido micofenólico por azatioprina. Durante o último trimestre de gravidez 
houve agravamento significativo da proteinúria (13g/24horas), tendo o 
parto sido induzido às 32 semanas, sem complicações. Após o parto foi 
reiniciado o ácido micofenólico e posteriormente os pulsos de imunoglobu-
lina. A doente mantém -se até à data assintomática, com função renal 
normal, marcadores de actividade do LES negativos (complemento normal, 
dsDNA negativo e sedimento urinário inactivo), mantendo no entanto 
proteinúria 3 -4g/24horas. Conclusão: Este caso ilustra o uso com sucesso 
da imunoglobulina endovenosa no tratamento da nefrite lúpica refractária 
com atingimento de remissão completa, bem como a sua eficácia no 
controlo da doença a longo prazo. A ausência de efeitos laterais nesta 
doente sugere um perfil de segurança aceitável.

 PO -QU -100

A TIMELY PREDIALYSIS EDUCATION IMPROVES ESRD PATIENTS CARE

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

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

Background: The multidisciplinary predialysis education (MPE) has been 
in focus because it improves the quality of pre -end stage renal disease 
(ESRD) care, slowing renal progression, reducing incidence of dialysis, and 
improving mortality and hospitalization rates. Current guidelines have been 
very valuable in stressing the need for high -quality patient education. Ideal 
time to perform MPE before starting dialysis is still debatable but guidelines 
points 9 to 12 months as adequate in the predialysis process. The authors 
of this study report the experience of a general hospital in the application 
of a standardized program clarifying chronic renal patients in the selection 
of a dialysis modality. Methods: We conducted a retrospective cohort study 
that involved all patients that made the MPE between 01 January 2006 
and 31 August 2014. These patients were selected by the assistant nephrolo-
gist but a multidisciplinary team, which included a nurse and a dietitian, 
was created to allow ESRD patients to follow an educational pathway as 
they were progressing from diagnosis through to the beginning of treat-
ment. We evaluated the impact of the MPE in several factors including the 
dialysis modality selection, initiation of dialysis with a permanent vascular 
access and in an elective way, and, finally, the mortality and hospitalization 
rates in 3 months. Results: There were 198 patients included in the study. 
The mean age was 65,6 ± 15.6 years and 130 (65.7%) were male. Of the 
total participants, 139 (70.2%) started renal replacement therapy (RRT) 
(hemodialysis (HD) or peritoneal dialysis (PD)) and there was no difference 
in gender (P=0,14), age (P=0,15) and diabetes prevalence (P=1) compared 
with those that didn%u2019t began RRT. The mean time between the 
predialysis consultation and the beginning of RRT was 8,8 ± 13,4 months. 
In the MPE session 33 (23,7%) couldn%u2019t choose any dialytic option, 
70 (50,4%) choose HD and 36 (25.9%) PD. At the time starting dialysis 
127 (91,4%) started with HD, and 12 (8,6%) with PD. The hospitalization 
and mortality rates within 3 months were 7,2% (10 patients) and 6,5% (9 
patients), respectively. Comparing the group that made a timely MPE (9 
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months) with the group that didn%u2019t, we found that the former started 
urgent RRT less frequently (7 versus 43, P=0,001) and with less resource 
to temporary vascular access (5 versus 39, P=0,001). There was no statistic 
difference in what regarded hospitalization related with the dialysis within 
3 months after starting RRT (1 versus 9, P= 0,28), neither in mortality in 
the same period of time (2 versus 7, P= 0,7). Conclusions: We demonstrated 
that an efficient MPE program done properly and timely may reduce the 
incidence of RRT started in a urgent way and with a temporary vascular 
access. In what concerns the outcome related with the hospitalization and 
mortality within 3 months it wasn%u2019t possible to report conclusions 
due to the small size of the sample, being, however, an hypothesis to be 
evaluated in further evaluation.

 PO -QU -101

AGENTES ESTIMULADORES DA ERITROPOETINA: SÃO TODOS IGUAIS?

Teresa Jerónimo (1); Rui Almeida (1); Bernardo Pessoa (1); Anabela Malho Guedes (1); 
André Fragoso (1); Ana Pimentel (1); Brigitte Viegas (2); Carminda Martins (2); Pedro 
Leão Neves (1);

(1) Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Farmácia de Ambulatório, Faro, 

Portugal;

A terapêutica com agentes estimuladores da eritropoetina (AEE) está pre-
conizada no tratamento da anemia da doença renal crónica, e a sua 
prescrição deverá ser regida pelas características individuais de cada agente. 
As políticas de gestão hospitalar, em detrimento da opção médica, têm 
determinado alterações na prescrição destes mesmos agentes. No nosso 
hospital a darbepoetina foi substituída pela epoetina %u03B2 recentemente. 
O objectivo deste estudo foi comparar a darbepoetina e a epoetina %u03B2 
na manutenção dos níveis séricos de hemoglobina. Foram incluídos todos 
os doentes sob terapêutica com AEE seguidos em Consulta Externa de 
Nefrologia no nosso Hospital no período da transição. Foram determinados 
os valores de hemoglobina e função renal sob dose estável de darbepoetina 
e 3 meses após a conversão para epoetina %u03B2. Ambos os AEE foram 
administrados por via subcutânea. Foram calculadas as doses semanais e 
foi usado 200 como factor de conversão para comparação dos diferentes 
AEE. Na análise estatística foram utilizados a estatística descritiva e o teste 
t emparelhado. Foram incluídos 114 doentes (46 M, 68 F; 46,5% diabéticos), 
com idade média de 78,6 anos. Apresentavam hemoglobina média 11,3 g/
dl sob terapêutica média 21 μg/semana de darbepoetina (equivalente a 
4191,9 UI). Após a conversão ficaram medicados em média com 4156 UI 
de epoetina beta, para um controlo semelhante da hemoglobina (11,5 g/
dl). As doses de AEE foram sobreponíveis, para níveis séricos de ferritina 
semelhantes, apenas a função renal se deteriorou (TFG (MDRD): 26,1 vs 
24,3 ml/min/ 1.73m2; p=0,003). Quando comparados os AEE quanto ao 
número de administrações por mês, a darbepoetina garantiu um menor 
número de injecções (2,8 vs 3,3 tomas/mês, p<0,001). Na nossa população 
não se verificaram diferenças entre o consumo de AEE. A darbepoetina 
garante menor número de injecções para atingir o mesmo objectivo. Apesar 
do agravamento da função renal não é possível afirmar que a epoetina 
%u03B2 seja mais eficaz. A darbepoetina e epoetina %u03B2 em admin-
istração subcutânea mostraram -se equivalentes, em pré -diálise.

 PO -QU -102

MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA – QUANDO O EDEMA DA PAPILA NÃO 

SIGNIFICA APENAS HIPERTENSÃO MALIGNA

Ana Azevedo (1); Guida Meneses (1); Ana Rita Santos (2); Helena Viana (2); Fernanda 
Carvalho (2); Maria Do Céu Saraiva (3); Catarina Pinto (4); Teresa Fidalgo (4); Joaquim 
Calado (1); Fernando Nolasco (1);

(1) Serviço Nefrologia, H Curry Cabral, CHLC, Lisboa, Portugal;
(2)  Laboratório de Morfologia Renal, H Curry Cabral, CHLC, Lisboa, Portugal;
(3)  Laboratorio de Imunologia, H Curry Cabral, CHLC, Lisboa, Portugal;
(4)  Departamento de Hematologia, Unidade de Hemostase, Hospital Pediátrico de 

Coimbra, CHC, Coimbra, Portugal;

O quadro de microangiopatia trombótica (MAT) caracteriza -se por presença 
de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopénia e evidência de 
lesão de órgão por trombos na microcirculação. O diagnóstico diferencial 

entre as possíveis etiologias deste quadro pode ser muito difícil. Apresen-
támos o caso de um doente de 27 anos, melanodérmico que foi internado 
por um quadro de hipertensão arterial (HTA) e insuficiência renal (creatinina 
plasmática 6mg/dL) com necessidade de terapêutica substitutiva da função 
renal. Adicionalmente, perturbações da visão, cefaleias e confusão (TC 
crânio -encefálica sem lesões). Da restante avaliação analítica salienta -se: 
anemia hemolítica microangiopática (Hb 8.5g/dL, LDH 1638 U/L, haptoglobina 
indoseável, pesquisa de esquizócitos positiva e teste coomb%u2019s 
negativo) e trombocitopenia (42.000 plaquetas). Apesar de a hipertensão 
maligna com MAT secundária ser o diagnóstico mais provável, dado não 
ser no imediato possível excluir o diagnóstico de síndrome hemolítico 
urémico (SHU), o doente iniciou plasmaferese (5 sessões). Com a continu-
ação da investigação constatou -se edema da papila, evidência de retinopatia 
hipertensiva grau IV e cardiopatia hipertensiva. A ecografia renal evidenciava 
rins de tamanho no limite inferior do normal com perda da diferenciação 
parenquimo -sinusal. Documentou -se um hiper -aldosteronismo secundário 
com alcalose metabólica hipocaliémica. Com estes resultados, num doente 
de raça negra, admitimos tratar -se de um caso de hipertensão maligna, 
pelo que suspendemos a plasmaferese. O quadro de MAT entrou, também, 
em remissão mas o doente manteve -se dependente de diálise. Investigação 
adicional entretanto iniciada revelaria: complemento (C3 e C4) e fatores 
reguladores do complemento (FI, FH, FB) normais. Atividade ADAMTS 13 
normal (49%) e ausência de anticorpos anti ADAMTS 13. A hipótese de 
SHU parecia estar excluída. Um mês após a admissão realizou biópsia 
renal que mostrou isquémia glomerular (mais na cortical profunda), lesão 
tubulo -intersticial crónica e alguns focos de necrose tubular aguda. Vasos 
sem lesões crónicas. Apesar de não se identificarem trombos estes achados 
histopatológicos associados à gravidade do quadro hematológico inicial, 
levou -nos a requacionar o diagnóstico de SHU em alternativa ao de HTA 
maligna. Efetivamente a pesquisa de mutações no CFH revelou a mutação 
Ile551Thr em heterozigotia, agora descrita pela primeira vez mas considerada 
patogénica (score polyphen -2 de 0.999), para além de 2 polimorfismos de 
suscetibilidade para o SHU (em CFH e MCP). O diagnóstico diferencial das 
microangiopatias trombóticas é um desafio clínico. Com este caso preten-
demos ilustrar que o SHU atípico é uma patologia provavelmente sub-
-diagnosticada. Algumas características, como o edema da papila, que 
consideramos serem típicas de causas secundárias de MAT contribuem 
para esta dificuldade diagnóstica.

 PO -QU -103

DENOSUMAB NA DOENÇA RENAL CRÓNICA? CUIDADO COM O CÁLCIO!

Luciano Pereira (1); Catarina Meng (1); Ana Cerqueira (1); Andreia Coelho (2); Cristiana 
Marques (2); Daniela Azevedo (2); Margarida Damasceno (2); João Frazão (1); Manuel 
Pestana (1);

(1) Centro Hospitalar de São João e INEB -I3S, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) Centro Hospitalar de São João, Oncologia, Porto, Portugal;

O Denosumab é um anticorpo monoclonal anti -RANKL (ligando do recetor 
ativador do fator nuclear Kappa B) utilizado no tratamento da osteoporose. 
A hipocalcemia é um efeito adverso considerado raro e potencialmente 
grave. A eficácia e segurança do Denosumab na Doença Renal Crónica 
(DRC) permanecem por esclarecer. Descrevemos o caso de um homem de 
72 anos, com antecedentes de DRC de etiologia indeterminada, estadio 
3; carcinoma da próstata diagnosticado há 12 anos, com metastização 
óssea conhecida desde há 4 anos, tratado com ácido zoledrónico. Por 
deterioração da função renal para uma taxa de filtração glomerular estimada 
inferior a 30 ml/min, suspendeu terapêutica com bifosfonatos 14 dias antes 
da admissão e realizou uma administração subcutânea de denosumab 120 
mg. Recorreu ao serviço de urgência por estado confusional, fraqueza 
muscular e tetania. Do estudo efetuado, destacava -se cálcio ionizado de 
0.5 mmol/l, PCreatinina 3.13 mg/dl, PUreia 74 mg/dl, TC Cerebral sem 
alterações agudas de relevo. O doente foi admitido numa unidade de 
cuidados intermédios e tratado com gluconato de cálcio IV, calcitriol e 
colecalciferol. Apresentou melhoria sintomática e analítica, a data de alta 
com cálcio ionizado de 1.1 mmol/l, sob carbonato de cálcio, calcitriol e 
colecalciferol. Passados 2 meses, o doente teve novo episódio de hipo-
calcemia sintomática, com fibrilação auricular com resposta ventricular 
rápida, apresentando cálcio ionizado de 0.7 mmol/l. Foi admitido na enfer-
maria e foi ajustada a suplementação com carbonato de cálcio. Decorrido 
1 mês, o doente mantém -se com cálcio ionizado de 1.08 mmol/l e não 
apresentou outros episódios de hipocalcemia sintomática. A prescrição do 
Denosumab na DRC pode estar associada a hipocalcemia grave e recorrente 
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mesmo após uma única administração. Nestes doentes, este fármaco deve 
ser utilizado de forma extremamente cautelosa, com monitorização regular 
dos níveis séricos de cálcio e suplementação adequada.

 PO -QU -104

PÚRPURA DE HENOCH -SCHÖNLEIN, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Miguel Gonçalves (1); Pedro Vieira (1); Luís Resende (1); José Durães (1); Nuno Rosa (1); 
José Alves Teixeira (1); Nancy Faria (2); Gil Silva (1);

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;
(2) Hospital Central do Funchal, Unidade de Infecciologia, Funchal, Portugal;

A Púrpura de Henoch -Schönlein é uma vasculite de pequenos vasos, 
multi -sistémica e mediada por imuno -complexos de Imunoglobulina A (IgA). 
Raramente encontrada em adultos, caracteriza -se clinicamente pela tétrada 
clássica de púrpura, artralgias, dor abdominal e envolvimento renal. 
Infecções virais e bacterianas têm sido reportadas como trigers. Os autores 
apresentam o caso de um doente de 25 anos, sexo masculino, sem ante-
cedentes relevantes, internado em Maio/2014 no Serviço de Nefrologia por 
hipertensão arterial, elevação dos parâmetros de retenção azotada (creat-
inina 6.7mg/dL) e hematoproteinúria. Rins ecograficamente sem alterações. 
Realizou biopsia renal com o diagnóstico de nefropatia de IgA com cres-
centes e envolvimento tubulo -intersticial avançado (M1E1S1T2), tendo 
iniciado corticoterapia (prednisolona 80mg/dia), com ligeira melhoria da 
função renal. Analiticamente apresentava também Hepatite B crónica de 
provável transmissão vertical (carga viral do VHB 150 IU/mL). Seguido na 
consulta de Nefrologia, apresentou em Agosto/2014 quadro de astenia, 
epistaxes, perda ponderal, palidez cutânea, edemas generalizados, ascite, 
úlceras orais e nasais, sendo internado no Serviço de Nefrologia. Analiti-
camente destacava -se hemoglobina: 9.2 g/dL; creatinina 4.34mg/dL; trans-
aminases normais; albumina 20g/L; rácio proteinúria/creatinúria: 1300mg/g; 
hipocomplementémia (C3 57mg/dL, C4 25mg/dL); crioglobulinas negativas. 
Carga viral do VHB 379980 IU/mL, tendo iniciado Entecavir adaptado à 
função renal. Durante o internamento apresentou pancitopenia progressiva, 
dor abdominal difusa, púrpura cutânea generalizada e febre de provável 
causa imunológica. Dado o quadro clínico, interpretado como Púrpura de 
Henoch -Schönlein, iniciou ciclo de ciclofosfamida, com melhoria lenta mas 
progressiva do envolvimento cutâneo e desaparecimento da pirexia. Por 
novo agravamento clínico, com dispneia, hipoxemia e oligoanúria, iniciou 
terapêutica substitutiva da função renal de urgência. Realizou TC crânio-
-encefálica que mostrou padrão de leucoencefalopatia microangiopática 
de etiologia inespecífica e TC Pulmonar que revelou hemorragia alveolar. 
Dada a gravidade do quadro, com envolvimento sistémico (renal, cutâneo, 
hematológico, pulmonar, neurológico), iniciou pulsos de Metilprednisolona 
(1g durante 3 dias), Imunoglobulina endovenosa (2g/Kg distribuídos por 
4 dias) e 6 sessões de plasmaferese em dias alternados com as sessões 
dialíticas. Resolução completa do quadro descrito com a terapêutica insti-
tuída, embora dependente de diálise. Actualmente no 5º ciclo de ciclofos-
famida, mantendo -se clínica e analiticamente estável, sem sinais de recor-
rência. No caso clínico acima descrito, apresentamos um caso de Púrpura 
de Henoch -Schönlein com envolvimento multi -sistémico, num doente adulto 
com diagnóstico histológico de nefropatia de IgA. Destacamos a raridade 
e gravidade do quadro clínico, as limitações terapêuticas dada os ante-
cedentes de hepatite B e a relação causal entre as manifestações clínicas 
e a exacerbação da infecção viral.

 PO -QU -105

NEFROPATIA POR IGA: APRESENTAÇÃO CLÍNICO -LABORATORIAL

Giovana Mariani (1); Maria Almerinda Vieira Fernandes Ribeiro Alves (1);

(1) Universidade Estadual de Campinas, Nefrologia – Clínica Médica, Campinas, Brasil;

Introdução: A nefropatia por IgA (NIgA) é doença renal primária, comum, 
diagnosticada pela deposição glomerular mais importante de IgA prefer-
encialmente no mesângio. Caracteriza -se por hematúria e proteinúria em 
graus variados, associadas ou não a hipertensão arterial e perda na taxa 
de filtração glomerular (TGF), em geral, lenta e progressiva. Objetivo: 

Avaliar uma coorte retrospectiva de pacientes com diagnóstico, por biópsia 
renal (BR), de NIgA e correlacionar as variáveis clínico -laboratoriais na 
apresentação inicial. Materiais e métodos: Estudo retrospectivo, através 

da análise de prontuários médicos, de pacientes, com idade >= 17 anos, 
atendidos com o diagnóstico de NIgA por BR, realizada no serviço de 
janeiro de 1993 a dezembro de 2013. Os dados foram coletados no período 
da BR. Os pacientes foram divididos em grupo 1 (TFGe inicial >= 60 ml/
min/1,73m2) e grupo 2 (TFGe inicial < 60 ml/min/1,73m2). Lesão renal aguda 
(LRA) foi definida como incremento ou melhora na creatinina sérica em 
30% ou mais num intervalo de tempo máximo de 3 meses. Resultados: 

Proteinúria nefrótica foi mais comum no grupo com TFG < 60ml/min/1,73m2, 
assim como a presença de hipertensão arterial. A presença LRA foi diag-
nosticada em 23/102 (22,5%) e não houve diferença entre os grupos, 
porém a recuperação foi mais comum no grupo com TFG >= 60 ml/
min/1,73m2 (tabela abaixo).

Tabela 1

Grupo 1 Grupo 2

Número de pacientes [n(%)] 40 (39,2%) 62 (60,8%)

Homens/Mulheres 23/17 41/21

Idade (anos; média ± DP) 32,32 ± 13,25 39,27 ± 13,80

Hipertensão arterial sistêmica [n(%)] 24 (60,0%) 52 (83,9%)*

Creatinina sérica média (mg/dL; média ± DP) 0,91 ± 0,23 3,29 ± 2,24*

TFGe média (ml/min/1,73m2; média ± DP) 100,06 ± 32,20 29,70 ± 15,75*

Proteinúria (g/ 24h ou g/g de creatininúria)

< 1,0 11 (27,5%) 8 (12,9%)

1,0 – 3,5 19 (47,5%) 21 (33,9%)

> 3,5 10 (25,0%) 31 (50,0%)*

Lesão Renal Aguda [n(%)] 6/40 (15,0%) 17/62 (27,4%)

Terapia renal substitutiva durante a LRA [n(%)] 1/6 (16,7%) 9/17 (53,0%)

Melhora da função renal após a LRA [n(%)] 6/6 (100,0%) 6/17 (35,3%)*

Óbito no episódio LRA [n(%)] 0 2/17

*p<0,05

Conclusão: Trata -se de um grupo de pacientes encaminhado tardiamente, 
pois a maioria já é portadora de insuficiência renal crônica, também evi-
denciado através da proteinúria nefrótica o maior risco evolutivo para esse 
desfecho. A presença de LRA ocorre em mais de 20% dos pacientes, com 
a recuperação mais evidente no grupo de melhor TFG.

 PO -QU -106

BIÓPSIA RENAL NOS IDOSOS – RESULTADOS DE UM CENTRO

Daniela Lopes (1); Ana Marta Gomes (1); David Tente (2); João Fernandes (1);

(1) CHVNG/E, Nefrologia, VNGaia, Desconhecido;
(2) CHVNG/E, Anatomia Patológica, VNGaia, Desconhecido;

Introdução: O aumento da esperança de vida tem como consequência o 
aumento do número de idosos com doença renal (DR) e assim aumento 
do número de biopsias renais (BR) realizadas nesta população. Possíveis 
factores que contribuem para o aumento da incidência neste grupo etário 
são: doenças sistémicas associadas à idade, incidência aumentada de 
doença cardiovascular e a nefrotoxicidade associada a fármacos nesta 
população polimedicada. A idade per se não é considerada contra -indicação 
à BR ou ao inicio de terapêutica imunossupressora ou substitutiva da 
função renal. Objetivos: estudar as causas e a apresentação clinica da DR 
em pacientes >65 anos submetidos a BR e realizar uma análise retrospectiva 
da importância da BR na tomada de decisões terapêuticas. Para avaliação 
da utilidade da BR na alteração estratégia terapêutica foram categorizados 
os pacientes em 2 grupos: grupo em que o resultado histológico poten-
cialmente teve como consequência alteração no tratamento do paciente 
e um segundo grupo cujo diagnóstico histológico não conduziu a modifi-
cações na estratégia terapêutica (tendo sido mantida uma atitude conser-
vadora). Métodos: Análise retrospectiva das BR realizadas em pacientes 
com idade>65 anos durante o período compreendido entre 2010 - 2014 
num centro. Por cada diagnóstico histológico foi avaliado o efeito potencial 
no tratamento para saber se o esse diagnostico levou a alterações na 
estratégia terapêutica. Os diagnósticos histológicos considerados modi-
ficadores de tratamento foram: vasculite ANCA, doença anti -MBG, doença 
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de lesões mínimas, nefrite intersticial aguda (NIA), disproteínemia associada 
a DR (inclui amlidoidose AL) e nefrite lúpica. Resultados histológicos que 
foram considerados pouco prováveis de causarem alterações na estratégia: 
glomeruloesclerose diabética, necrose tubular aguda, doença ateroembólica, 
GESF secundaria, nefrite intersticial crónica e rim “end -stage”. Resultados: 
Das 168 amostras analisadas 68 correspondiam a pacientes com idade>65 
anos; 34 do sexo masculino com idade média 75,4 anos. As indicações 
de BR estão apresentadas na tabela 1. As indicações mais frequentes 
foram: síndrome nefrótico (SN), LRA e IRRP. Os diagnósticos histológicos 
mais frequentes foram: glomerulonefrite pauci -imune e NIA. Nos idosos 
com SN, a nefropatia membranosa (n=6) e a amiloidose (n=5) (AA (n=2) 
e AL (n=3)) foram os resultados mais comuns. Relativamente à avaliação 
da importância da BR na terapêutica, 55,9% dos pacientes idosos (n=38) 
apresentaram resultado histológico que condicionou alterações no seu 
tratamento. A maioria destes doentes as indicações de BR foram: 
IRRP(n=15), LRA (n=9) e SN (n=8). Apesar de nos restantes pacientes o 
diagnóstico histológico não modificar diretamente a estratégia terapêutica, 
o resultado histológico foi importante não só na determinação do prog-
nóstico mas também para limitar a iatrogenia da terapêutica empírica. 
Conclusão: a BR nesta população idosa forneceu valiosa informação diag-
nóstica e prognóstica, particularmente na LRA, IRRP e SN, que na maioria 
dos pacientes teve implicações na estratégia terapêutico. A idade, por si 
só, não deve ser um fator limitante na decisão de realizar BR.

Tabela 1

Indicação N (%)

Síndrome nefrótico 20 (29)

IRRP 17 (25)

LRA 15 (22)

Proteinuria não nefrótica 8 (12)

DRC 7 (10)

Hematoproteinuria 1 (1)
 

 PO -QU -107

ELEVADO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NA DOENÇA RENAL CRÓNICA: 

QUAL O SEU SIGNIFICADO?

Ana Pires (1); Pedro Campos (1); Fernando Pereira (1); Liliana Cunha (1); Alvellos Leitão (1); 
Luis Inchaustegui (1);

(1) Hospital Professor Fernando da Fonseca, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Introdução: A prevalência da obesidade tem vindo a aumentar, sendo um 
importante factor de risco de doença renal crónica (DRC). O índice de 
massa corporal (IMC) pode ser complementado pelo estudo da bioimpedân-
cia (BIA), a qual avalia a composição corporal. Objectivos: Pretendemos 
efectuar uma análise da BIA numa população de doentes(d) com DRC, de 
forma a medir parâmetros de nutrição e o estado de hidratação, e estudar 
a sua associação com dados antropométricos, demográficos, clínicos e 
bioquímicos. Métodos: Estudo prospectivo observacional,incluindo doentes 
ambulatórios com DRC, não em diálise. A taxa de filtrado glomerular(TFGe) 
foi estimada através da fórmula MDRD. A avaliação da composição corporal 
foi realizada por bioimpedância eléctrica segmentar por multifrequência 
com o modelo Inbody S10 da Biospace ® e incluiu a medição da massa 
magra, água corporal total intra e extracelular e da massa gorda. Foi 
definido hiper -hidrataçao (HH) quando a água extracelular (AEC) estava 
acima do normal, sendo este valor ajustado e expresso como a % da AEC 
do doente. O estado nutricional foi classificado pelo IMC de acordo com 
a OMS. Resultados: A população incluiu 87 d (descrição na Tabela) com 
DRC nos vários estádios (E): E1/2= 37,9%; E3=28,7%; E4= 18,4% e 
E5=14,9%. Os doentes com excesso de peso e obesos em comparação 
com os doentes com peso normal, têm valores significativamente mais 
elevados da razão cintura/anca, da massa gorda e uma maior prevalência 
de HH e tem valores significativamente mais baixos da % da massa celular 
corporal (BCM/Peso), da % de água corporal total (ATC/Peso) e do colesterol 
HDL (Tabela). Numa regressão linear multivariada por método de stepwise, 
o IMC associou -se positivamente com a % da água extracelular ajustada 
para a altura (p<0,001), a TFGe (p=0,002) e a presença de HTA (p=0,49) 
e negativamente com a % de água corporal total ajustada para o peso 
corporal(p<0,001).

Tabela 1

GRUPO I 

Peso normal 

[18,5 -24,9 Kg/m2]

GRUPO II 

Excesso Peso 

[25 -29,9 Kg/m2]

GRUPO III 

Obesidade 

[>30 Kg/m2]

População Total

Prevalência (nº dts)(%) n=21(24,1) n=45(47,1) n=25(28,8) n=87

Idade (anos) 57±24 64±15 59±16 61±18

Sexo Masculino (%) 57,1 65,9 60,0 62.2

Cintura/Anca (cm/cm) 0,84±0,08 0,89±0,08(a),(e) 0,95±0,08(c) 0,90±0,09

TFGe (ml/min/1,73m2) 42,58±26,81 48,77±28,25 65,56±32,01(a) 50,67±29,45

DM (%) 25,0 23,1 43,5 29,3

HTA (%) 85,7 85,4 84 85,1

DoençaCardiovascular(%) 21,1 30,6 28,6 27,6

Edemas (%) 5,3 12,8 13,6 11,3

BCM/Peso (%) 50,67±5,60 45,38±5,11(c),(f) 40,95±3,91(c) 45,38±6,02

Gordura visceral(cm2) 58,82±22,06 93,59±24,18(c),(f) 129,65±23,37(c) 95,56±34,74

Massa gorda corporal(Kg) 13,2±4,34 22,55±5,34(c),(f) 33,86±5,87(c) 23,55±9,22

% de massa gorda (%) 21,52±7,96 30,07±7,41(c),(f) 37,17±5,81(c) 30,05±9,07

ATC/Peso (%) 57,54±5,78 51,35±5,40(c),(f) 46,12±4,21(c) 51,34±6,60

Hiper -hidrataçao (%) 14,3 39,0(a),(d) 72,0(c) 42,7

AEC/Altura (L/m) 0,085±0,016 0,090±0,012(c),(f) 0,097±0,015(c) 0,091±0,014

Ângulo de fase (50KHz) 5,42±1,41 5,65±1,04 6,06±0,92 5,71±1,12

Colesterol Total(mg/dl) 192,63±54,39 190,95±41,21 169,54±41,67 185,07±43,96

HDL (mg/dl) 56,67±16,84 52,47±16,13(b) 37,18±11,88(a) 48,5±16,58

Trigliceridos(mg/dl) 94,0±23,01 128,95±54,71(a) 161,46±104,07(a) 133,09±72,72

LDL (mg/dl) 118,5±43,32 109,52±33,69 99,4±37,34 108,17±35,90

Albuminemia(g/dl) 3,97±0,40 4,09±0,43 3,93±0,26 4,02±0,39

RAC (gr/gr) 0,59±1,04 0,50±0,69 0,29±0,44 0,47±0,75

Sódio (mmol/24h) 115,5±110,5 179,8±67,7 248,4±96,9 184,5±94,06

BCM=Massa corporal total; AEC=Água extracelular; ACT=Água corporal total

(a) p<0,05; (b) p<0,01; (c) p<0,001 vs Grupo I

(d) p<0,05; (e) p<0,01; (f) p<0,001 vs Grupo III

Conclusões: Neste grupo de doentes, tal como seria de esperar, os indi-
víduos obesos tem uma menor % de água corporal em relação ao seu 
peso corporal, no entanto apresentam um aumento da prevalência de 
híper -hidratação, avaliada pelo aumento da % da água extracelular corporal. 
A análise por BIA permitiu quantificar outros parâmetros para além da 
medição do IMC, o que pode ser particularmente relevante na avaliação 
dos doentes com DRC.

 PO -QU -108

TRINTA ANOS DE BIÓPSIAS RENAIS NA REGIÃO DO ALGARVE

André Fragoso (1); Ana Pimentel (1); Teresa Jerónimo (1); Filipa Mendes (1); Joana 
Vidinha (1); Anabela Malho (1); Ana Cabrita (1); Sandra Sampaio (1); Ana Paula Silva (1); 
Isabel Pinto (1); Viriato Santos (1); Helena Viana (2); Idalécio Bernardo (1); Fernanda 
Carvalho (2); Pedro Leão Neves (1);

(1)  CHAlgarve, Nefrologia, Faro, Portugal; (2) – Hospital Curry Cabral, Laboratório de 
Morfologia Renal, Lisboa, Portugal;

Introdução: A biópsia renal (BR) constitui um procedimento invasivo 
fundamental no diagnóstico, tratamento e prognóstico das patologias 
nefrológicas. No sentido de avaliar a epidemiologia das doenças renais 
na região do Algarve e a sua evolução, analisou -se as biópsias de rim 
nativo nos últimos 30 anos. Métodos: Procedeu -se a uma análise ret-
rospectiva dos registos clínicos e análise histológica de um total de 489 
BR de rim nativo entre 1985 e 2014. A população foi dividida tempo-
ralmente pelo início do século XXI em 2 períodos de 15 anos, tendo 
sido avaliado a evolução temporal das indicações para BR, grandes 
grupos nosológicos e padrões de patologias nefrológicas. Resultados: 

Efectuaram -se 489 biópsias de rim nativo, num total de 424 doentes, 
perfazendo uma média de 16 biópsias anuais. A idade média dos doentes 
foi de 44 ± 17 anos (50.3% do sexo masculino) e a maioria (80.4%) 
com idade entre os 18 e 64 anos. As síndromes que frequentemente 
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motivaram BR foram a síndrome nefrótica (42,9%), anomalias urinárias 
assintomáticas (21,3%) e a lesão renal aguda (20.4%). Do total de BR 
realizadas, foi possível chegar a um diagnóstico histológico em 78.7% 
dos casos. Foram ainda excluídas 20 BR de follow -up em que o diag-
nóstico permanecia idêntico. Nos grandes grupos nosológicos, 
destacavam -se as glomerulopatias primárias em 47.7% dos casos, glo-
merulopatias secundárias em 22.7% e as doenças túbulo -intersticiais 
em 9.3% dos casos. Nas glomerulopatias primárias, destacavam -se a 
glomeruloesclerose segmentar e focal (21,8%), a nefropatia de IgA 
(20,7%), a nefropatia membranosa (18,4%), a doença de lesões mínimas 
(10,9%) e a glomerulonefrite membrano -proliferativa (10,3%). Nas glo-
merulopatias secundárias, os diagnósticos mais frequentes foram os de 
nefrite lupica (45.8%), amiloidose (16,9%) e vasculites sistémicas (14.5%). 
Para compreender a evolução temporal nas indicações, grupos nosológi-
cos e padrões histológicos, dividiu -se a amostra em 2 faixas temporais 
semelhantes, com 15 anos de duração: T1 -período entre 1985 e 1999 
(n=265); e T2 - entre 2000 e 2014 (n=224). Em relação às indicações 
para BR verificou -se uma predominância da síndrome nefrótica em T2 
(p= 0.0001) e da lesão renal aguda em T1 (p=0.004). Em relação aos 
grandes grupos nosológicos, não se constatou qualquer diferença sig-
nificativa nestes 2 períodos. Nos padrões histológicos, em relação à 
nefríte lupica (7.3 vs 14.0%, p=0.04), à doença anti -membrana basal 
glomerular (0 vs 2.3%, p=0.048) e à doença de lesões mínimas (2.1 vs 
8.7%, p=0.008). Constatou -se uma redução das amostras insuficientes 
para diagnóstico (26% vs 15.6%, p= 0.006). Discussão e Conclusão: A 
BR é fundamental para conhecermos a nossa população e as suas varia-
ções com outras populações e com ela própria ao longo dos anos. 
Houve uma melhoria na técnica e ainda um aumento significativo das 
BR com diagnóstico de nefrite lúpica, doença anti - membrana basal 
glomerular e doença de lesões mínimas.

 PO -SE -109

NEFRITE LÚPICA MEMBRANOSA: A PROPÓSITO DE 1 CASO CLÍNICO

V. Batista (2); T. Moreira (2); V. Fagundes (2); R. Meireles (2); M. Mesquita (2); Carlos 
Botelho (1);

(1) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Unidade de Nefrologia, Penafiel, Portugal;
(2) Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Serviço de Medicina Interna, Penafiel, Portugal;

A Nefrite Lúpica Membranosa(NLM) ou classe V, afecta entre 10 a 20% 
dos indivíduos com manifestações renais do Lúpus Eritematoso 
Sistémico(LES). Ao contrário das classes III e IV, surge frequentemente 
na ausência de outras manifestações clínicas e laboratoriais do LES, 
dificultando o diagnóstico diferencial com a Nefropatia Membranosa 
Idiopática(NMI). Tal como a NMI, apresenta -se habitualmente com Sin-
droma Nefrótica e com um padrão histológico indistínguivel da forma 
idiopática. A imunofluorescência é fundamental para o diagnóstico. O 
LES é uma doença multissistémica mediada imunologicamente, com 
uma ampla variedade de manifestações clínicas. O aparecimento de 
LES em doentes > 60 anos é bastante incomum. O prognóstico da NLM, 
a longo prazo é incerto, com uma percentagem significativa a progredir 
para a Doença REnal crónica estadio 5D (10 a 20%). O risco cardiovac-
sular e trombo -embólico é também considerável. Os factores de risco 
para a progressão e a história natural da doença não estão bem 
estabelecidos, o que dificulta a decisão acerca do início e do tipo de 
terapêutica a instituir. Medidas anti -proteinúricas, agentes alquilantes, 
inibidores da calcineurina, micofenolato de mofetil e rituximab são 
algumas das opções terapêuticas. A evidência existente acerca da 
eficácia relativa das diferentes terapêuticas é limitada. Caso Clinico: 

Homem, caucasiano, 65 anos de idade, internado por edema bilateral 
dos membros inferiores com cerca de 4 meses de evolução. Na admis-
são o doente apresenta queixas de astenia, anorexia, cansaço fácil e 
diminuição do débito urinário. Ao exame fisico edema bilateral marcado 
de ambos os membros inferiores. No estudo realizado salienta -se: 
anemia normocrómica normocítica(Hbg:10,5); VS:88;ligeira retenção 
azotada(ureia:97;Scr:2,2); hipoalbuminémia grave(1,3 gr/dl); PCr aumen-
tada e dislipidémia(CT:433;CLDL:311). Urina II: Proteinas: 300mg/dl; 
glicosúria:100 mg/dl e hemoglobinúria. Sedimento urinário: 3/leucócitos; 
5/eritócitos. Proteinúria maciça: 24 gr/24 horas. Do estudo imunológico 
efectuado destaca -se: IgG diminuida; C3 e C4 normais, ANA e anti-
-DSDNA negativos. Doseamento das cadeias leves séricas e urinárias: 
sem alterações. Serologias virais VHB, VHC E VIH negativas. TASO: 
negativo. Ausência de crioglobulinas circulantes. Marcadores Tumorais: 

negativos. ECografia renal: rins normais. TAc Toraco -abdomino -pélvica, 
EDA e colonoscopia: sem alterações. Efectuou bióspia renal: MO - 6 
glomerulos com espessamento da membrana basal. Na técnica de prata 
observam -se espiculas na mambrana basal glomerular. IMF: depósitos 
garnulosos e grosseiros de C3;C4; C1q; IgA;IgG e IgM. Conclusão: 
GLomerulonefrite membranosa com depósitos de imunocomplexos. 
Iniciou corticoterapia e MMF. Follow up em consulta de Nefrologia; 3 
meses após o inicio da terapêutica o doente encontra -se clinicamente 
bem, sem edema dos membros inferiores, SCr: 1,3;Proteinúria:4,8 gr/24h.
Complemento, ANA e Anti -DsDNA sem alterações. Os autores apresentam 
os resultados de follow -up subsequentes. Em suma, a abordagem ao 
doente com NL classe V, continua a ser 1 desafio, desde o momento 
do diagnóstico até ao reconhecimento da evolução clínica e instituição 
da terapêutica.

 PO -SE -110

HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E HIPOCALIÉMIA: 

DESAFIOS DE UM DIAGNÓSTICO INCOMUM

Rita Leal (1); Luís Rodrigues (1); Luís Escada (1); Luis Freitas (1); Ana Galvão (1); Mário 
Campos (1);

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

O diagnóstico diferencial de doentes que se apresentam com hiper-
tensão arterial e hipocaliémia é desafiante e inclui causas frequentes 
como o hiperaldosteronismo primário ou a doença renovascular mas 
também patologias mais raras como o feocromocitoma ou tumores 
secretores de renina. Reportamos o caso de um doente de 51 anos de 
idade, sem antecedentes pessoais conhecidos, observado no serviço 
de urgência por quadro de dispneia para médios esforços e astenia 
com 4 dias de evolução. Ao exame objetivo apresentava tensão arterial 
de 220/130mmHg nos dois braços, refratária à terapêutica com captopril 
25mg e bisoprolol 10mg e auscultação pulmonar com fervores bibasais. 
Sem outras alterações de relevo, nomeadamente sopros abdominais 
ou edemas periféricos e débito urinário superior a 60cc/hora. Analiti-
camente apresentava creatinina sérica de 8,41mg/dL, sendo os últimos 
valores conhecidos, dois anos antes, de 1,0mg/dL, e hipocaliémia (K 
=2,5mmol/L). Na radiografia torácica observou -se um infiltrado em asa 
de borboleta, que na TC torácica era traduzido por densificação em 
vidro despolido peri -hilar bilateralmente. Na ecografia renal tinha rins 
normodimensionados com aumento da refletividade parenquimatosa. 
Realizou fundoscopia que mostrou neuropatia óptica por provável 
hipertensão arterial maligna e broncofibroscopia rígida que revelou 
aspirado broncoalveolar de aspeto hemorrágico. Ficou internado no 
Serviço de Nefrologia, medicado com quatro classes de antihiperten-
sores, mas mantendo difícil controlo da tensão arterial, retenção azotada 
elevada e hipocaliémia. Realizou -se biópsia renal ecoguiada que revelou 
lesões de nefroangioesclerose hipertensiva, sem alterações sugestivas 
de vasculite. Do restante estudo complementar, de realçar doseamento 
de renina com valores de 1090 uU/mL (N=7 -76 uU/mL) e aldosterona 
de 5660 pg/mL (N=30 -310 pg/mL), com índice aldosterona/actividade 
de renina=6,3. O estudo da auto -imunidade e imunologia não revelaram 
alterações, nomeadamente o estudo das vasculites e anticorpos anti 
MBG. Foi pedida TC abdominal na qual se identificou um adenoma da 
supra -renal esquerda com 13 mm e fez ecodoppler renal que excluiu 
estenose das artérias renais. Sete dias após a realização da biópsia 
renal, o doente apresentou lombalgia súbita com objetivação em uro-
-TC de hemorragia activa no rim biopsado com necessidade de embo-
lização da artéria renal esquerda. Após embolização, verificou -se nor-
malização da tensão arterial e valores de potássio e um segundo 
doseamento da renina e aldosterona normal. No entanto, não houve 
recuperação da função renal e o doente acabou por entrar em programa 
regular de hemodiálise, com diagnóstico de nefroangiosclerose renal 
secundaria a hipertensão maligna. Apesar de extremamente raros, os 
tumores produtores de renina podem ser causa de hipertensão arterial 
e hipocaliémia, principalmente na presença de valores de renina 
plasmática tão elevados e índices aldosterona/actividade de renina 
<10. Nestes casos é necessário excluir estenose da artéria renal e 
pesquisar massas renais ou suprarrenais. Apesar do diagnóstico defini-
tivo ser determinado por exame histológico, no caso descrito há uma 
forte suspeita de reninoma tendo em consideração a normalização dos 
valores de tensão arterial e caliémia após embolização da artéria renal 
esquerda.
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 PO -SE -111

LESÃO RENAL AGUDA EM DOENTE COM INTOXICAÇÃO POR DIMETOATO

Sofia Marques (1); Luciano Pereira (1); Aida Neves (2); Teresa Oliveira (2); Manuel 
Pestana (1);

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

Os compostos organofosforados (OF) são usados como pesticidas na 
agricultura e com fins sanitários nas habitações. Estes agentes têm sido 
responsáveis por um número elevado de intoxicações agudas, principal-
mente voluntárias. Sendo potentes inibidores das colinesterases, provocam 
bradicardia, miose, salivação excessiva, vómitos, diarreia, broncospasmo 
e produção de secreções brônquicas, ocorrendo a maioria das mortes por 
insuficiência respiratória. A intoxicação por dimetoato, um OF, apresenta -se 
de forma distinta, com complicações cardiovasculares marcadas, sobretudo 
hipotensão grave. Apresenta -se o caso de um homem de 66 anos, encon-
trado inconsciente, 2 horas após ingestão voluntária de 100mL de Dimetal® 
(equivalente a 40g de dimetoato), com evidência de vómito de parte da 
substância. No local, foi submetido a entubação orotraqueal e recebeu 
5mg de atropina, apesar de não se ter documentado bradicardia. Foi 
conduzido ao serviço de urgência onde se administrou carvão ativado 
através de sonda nasogástrica. Encontrava -se em choque, com tensão 
arterial de 80/50 mmHg, frequência cardíaca de 99 batimentos por minuto, 
hiperémia generalizada com extremidades quentes e sudorese profusa. 
Apresentava lactatos de 5 mmol/L, sem resposta à fluidoterapia inicial, 
pelo que se instituiu suporte vasopressor com noradrenalina. O doseamento 
de colinesterases era de 4137 mU/mL (normal 4620 -11500), tendo iniciado 
cloreto de obidoxima. O ECG apresentava infradesnivelamento do segmento 
ST nas derivações pré -cordiais, mas não apresentou subida de marcadores 
de necrose do miocárdio. Foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos 
onde se conservou sob ventilação invasiva e noradrenalina em doses 
crescentes. As colinesterases mantiveram descida, com último doseamento 
de 250 mU/mL. Do ponto de vista renal, a creatinina era, à admissão, de 
1,29mg/dL, mas evoluiu em crescendo. Pela lesão renal aguda e instabili-
dade hemodinâmica, realizou hemofiltração venovenosa contínua, sem que 
tolerasse ultrafiltração. A utilização do sensor de PICCO (Pulse Contour 
Cardiac Output), revelou redução das resistências vasculares periféricas. 
Apesar do suporte orgânico, o doente acabou por falecer 2 dias após o 
internamento. Não é claro o papel da hemofiltração na remoção de orga-
nofosforados. Neste caso, foi usada como técnica substitutiva da função 
renal, em contexto de falência multiorgânica numa situação de choque. A 
apresentação clínica da intoxicação por dimetoato difere da de outros 
organofosforados, caraterizando -se por hipotensão mais grave, resistente 
à administração da terapêutica habitual, fluidoterapia intensiva, agentes 
inotrópicos/vasopressores ou suporte ventilatório. Depende, possivelmente, 
de vasodilatação periférica com choque distributivo. A intoxicação por 
dimetoato tem mau prognóstico e é frequentemente fatal.

 PO -SE -112

UM CASO DE DOENÇA GASTROINTESTINAL POR CMV NO CONTEXTO 

DE TRATAMENTO DE INDUÇÃO DE NEFRITE LÚPICA COM MICOFENOLATO 

DE MOFETIL

Ana Pimentel (1); Teresa Jerónimo (1); Joana Vidinha (1); André Fragoso (1); Ana Cabrita (1); 
Sandra Sampaio (1); Ana Paula Silva (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Neves (1);

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

Introdução: A infeção por citomegalovírus (CMV) é uma infeção oportunista, 
que nos doentes imunocomprometidos é responsável por um aumento 
significativo da morbilidade e mortalidade, podendo atingir múltiplos órgãos 
como o pulmão, fígado, olho, sistema nervoso central e trato gastrointes-
tinal. Nos doentes transplantados tratados com micofenolato de mofetil 
(MMF) registou -se uma maior incidência de infeção por CMV. Descreve -se 
um caso de nefrite lúpica (NL) tratada com corticoides (CT) e MMF com-
plicada por doença gastrointestinal por CMV que respondeu ao tratamento 
com ganciclovir ev. Caso clínico: Homem de 59 anos, hipertenso, com NL 
classe IV G(a) V sob tratamento de indução com MMF (2,5g/d) e prednis-
olona (60mg/d) há 1 mês, que esteve em programa regular de hemodiálise 
durante 1,5 meses por lesão renal aguda secundária a necrose tubular 
aguda disseminada, período após o qual se constatou recuperação parcial 

da função renal (Cr 2.7mg/dL). Verificou -se resposta clínica à imunossu-
pressão (IMS) com níveis de complementos normais, ANA/AntidsDNA nega-
tivos, sedimento urinário sem alterações e com melhoria da proteinúria 
(11,7g/d até 2g/dia). Internado ao 2º mês após início de IMS por astenia, 
diminuição da força muscular, desequilíbrio, disfagia para sólidos e perda 
ponderal de 6Kg em 10dias. Referia retorragias esporádicas e diarreia. Foi 
pedida serologia para CMV mostrou positividade para IgM, com PCR CMV: 
834 cópias/mL. A endoscopia digestiva alta demonstrou esofagite e placas 
esbranquiçadas sugestivas de candidíase esofágica. A colonoscopia mostrou 
lesões aftóides ao longo de todo o cólon, sobretudo distalmente. O exame 
histológico revelou mucosa do cólon e gástrica com alterações inflamatórias 
com positividade para CMV. Foi reduzido MMF até 1g/dia e PDN até 30mg/d. 
Iniciou ganciclovir e fluconazol ev, com evolução clínica e analítica favorável. 
Verificou -se recidiva da síndroma nefrótica, com proteinúria (Pu) até 6,3g/d, 
sem outros sinais de atividade lúpica. A biópsia renal revelou NL classe 
V (c) com esclerose, 70% de fibrose intersticial e 50% de atrofia tubular. 
Aos 2 meses de follow -up, o doente mantem -se com função renal estável 
(Cr 1.6mg/dL) e Pu na faixa nefrótica, apesar de escalada de MMF até 2g/d. 
Mantém valganciclovir oral em dose profilática. Discussão: A incidência de 
complicações infeciosas no tratamento da nefrite lúpica (NL) tratada com 
MMF parece ser menos frequente comparativamente com o tratamento 
com ciclofosfamida. O diagnóstico de Doença gastrointestinal por CMV 
extensa foi feito com uma combinação de critérios clínicos, analíticos, 
endoscópicos e histológicos. O correto diagnóstico foi essencial para a 
tomada de decisão de redução da IMS e início de tratamento dirigido. 
Conclusão: Nos doentes com NL sob IMS, à semelhança dos transplantados, 
importa manter presente a hipótese de haver associação de infeções 
oportunistas, nomeadamente a infeção por CMV.

 PO -SE -113

DOENÇA DE CUSHING – O DESAFIO DO DIAGNÓSTICO NO DOENTE 

ANÚRICO – CASO CLÍNICO

Noélia Lopez (1); Joana Dias (1); Iolanda Godinho (1); Estela Nogueira (1); Sofia Jorge (1); 
Alice Fortes (1); Paulo Fernandes (1); António Gomes Da Costa (1); João Martin Martins (2);

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

A DRC (doença renal crónica) está associada a maior incidência de deter-
minadas neoplasias, bem como a disfunção de vários eixos hormonais, 
com tradução clínica variável. Os autores relatam o caso de um doente 
30 anos, raça negra, projectista, destacando -se os antecedentes pessoais 
de DRC G5 em hemodiálise e hipertensão arterial complicada (cardiopatia, 
retinopatia, nefropatia provável). O doente foi admitido em regime de 
internamento por alteração do comportamento de novo, caracterizada por 
discurso incoerente e agitação psico -motora, acompanhada de elevação 
dos parâmetros inflamatórios, nomeadamente leucocitose neutrófila, em 
doente com cateter de longa duração. Para esclarecimento etiológico da 
alteração do comportamento realizou electroencefalograma (EEG), que não 
revelou alterações. Foi medicado com antibióticos, sertralina e bromazepam, 
com melhoria, tendo tido alta hospitalar. Cerca de um mês depois assistiu-
-se a agravamento do padrão de comportamento, agora também com 
ideação delirante de prejuízo, falsos reconhecimentos e percepção aluci-
natória auditiva, com crítica, mas sem outras alterações neurológicas ou 
do exame objectivo. Na avaliação analítica inicial apresentava novamente 
elevação dos parâmetros inflamatórios, sem alterações metabólicas que 
justificassem o quadro. Realizou tomografia computorizada crânio -encefálica 
(CE), onde não foram visualizadas alterações justificativas do quadro clínico. 
A despeito da instituição de antibioticoterapia eficaz, com descida dos 
parâmetros inflamatórios, a perseverança das alterações neurológicas jus-
tificou mais investigação. Realizou punção lombar, que não mostrou qual-
quer alteração bioquímica, citológica ou cultural; serologias virais e VDRL 
sérico e do líquor não reactivos, provas de função tiroideia dentro da 
normalidade. Repetiu EEG, não tendo sido detectada actividade epilepti-
forme ou periódica. Realizou ressonância magnética CE onde foi observada 
imagem intrasselar hipofisária, com características sugestivas de adenoma 
secretor de ACTH. Na impossibilidade de confirmação do diagnóstico através 
dos doseamentos hormonais urinários e da detecção de outras anomalias 
laboratoriais comumente associadas, a confirmação do diagnóstico de 
Doença de Cushing apenas foi possível pela demonstração da irrespon-
sividade hipofisária às provas de supressão com dexametasona. Apesar 
das alterações do comportamento serem frequentemente desvalorizadas 
e interpretadas à luz de outras etiologias, não devem ser descartadas 
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causas orgânicas, em especial nos quadros de longa evolução, com com-
promisso funcional ou atípicos. Dadas as alterações hormonais associadas 
à DRC e a dificuldade na obtenção e interpretação dos resultados labora-
toriais dos testes standard nesta população, o diagnóstico pode representar 
um desafio, implicando o recurso a métodos alternativos. 

 PO -SE -114

ECULIZUMAB NO SÍNDROME HEMOLÍTICO -URÉMICO: AUSÊNCIA 

DE ATIVIDADE MICROANGIOPÁTICA APESAR DA ATIVAÇÃO PERSISTENTE 

DA VIA ALTERNA DO COMPLEMENTO

Ana Azevedo (1); Ana Rita Santos (2); Helena Viana (2); Fernanda Carvalho (2); Maria 
Do Céu Saraiva (3); Catarina Pinto (4); Teresa Fidalgo (4); Joaquim Calado (1); Fernando 
Nolasco (1);

(1)  Serviço Nefrologia, H Curry Cabral, CHLC, Lisboa, Portugal;
(2)  Laboratório de Morfologia Renal, H Curry Cabral, CHLC Lisboa, H Curry Cabral, CHLC, 

Lisboa, Portugal;
(3)  Laboratorio de Imunologia, H Curry Cabral, CHLC, Lisboa, Desconhecido;
(4)  Departamento de Hematologia, Unidade de Hemostase, Hospital Pediátrico de 

Coimbra, CHC, Coimbra, Portugal;

O eculizumab (ECZ) é um anticorpo recombinante humanizado, dirigido contra 
a fração terminal C5 -9 do complemento, extremamente eficaz no tratamento 
das lesões microangiopáticas no síndrome hemolítico -urémico atípico (SHUa). 
Contudo, está ainda por esclarecer a melhor forma de monitorizar esta ter-
apêutica, uma vez que não existem marcadores da ativação do complemento 
suficientemente específicos e sensíveis. A fração C3 do complemento nem 
sempre está diminuída nos doentes com SHUa. Descreve -se o caso de um 
doente de 35 anos com o diagnóstico de SHUa esporádico, insuficiência renal 
aguda dependente de diálise e lesões de microangiopatia trombótica na 
biópsia renal. Apresentava a mutação em heterozigotia Gly1221Trp no gene 
CFH, considerada patogénica (score polyphen -2 de 1.0), evidenciando, à data 
do diagnóstico, níveis séricos baixos de C3 (0,48 g/L, N 0,9 -1,8 g/L) e factor 
H (42,7mg/dL, N 47,45 -69,99mg/dL). Com a instituição de plasmaferese (PF) 
assistiu -se à regressão do quadro hematológico e renal. Manteve -se indepen-
dente de diálise (%u201Cnadir%u201D de creatinina de 1.3 mg/dl) mas depen-
dente de PF (4 vezes/semana durante 14 meses), até se obter a aprovação 
para ECZ. Um dia após a última sessão de PF e imediatamente antes da 
primeira administração de ECZ (900mg qw), os níveis de C3 apresentavam -se 
normais (0,91g/L, N 0,9 -1,8g/L). Contudo, com a prossecução da terapêutica, 
verificou -se uma progressiva diminuição dos níveis séricos de C3 (última 
avaliação 0,65g/L, N 0,90 -1,8g/L) na ausência de clínica sugestiva de lesão 
microangiopática (sem agravamento da anemia ou trombocitopenia, subida 
da LDH e com haptoglobina doseável e função renal estável). A actividade in 
vitro da via terminal do complemento (CH 50) encontra -se diminuída (3mEq 
de CH50/mL, N > 49mEq de CH 50/mL), como seria de esperar, dada a eficiente 
inibição da via terminal do complemento pelo ECZ. Níveis séricos de C3 e 
CH50 não são indicadores fiáveis de lesão microangiopática, na medida em 
que não refletem a lesão endotelial mediada pela fração terminal C5 -9. Como 
já conhecido, só entre 20 -30% dos doentes se apresentam com redução dos 
seus níveis séricos. O nosso caso parece indiciar, e pela primeira vez, que o 
consumo de C3 e a ativação constitutiva da via alterna do complemento 
podem persistir com ECZ, sem que isso pareça refletir dano endotelial, ates-
tando a pouca fiabilidade daquelas frações não só no diagnóstico, como 
também na monitorização da resposta terapêutica. Assim, a confirmação do 
dano endotelial só poderá ser possível com a repetição da biópsia renal.

 PO -SE -115

DOENÇA DE BEHÇET – UM CASO DE DIAGNÓSTICO TARDIO

Isabel Mesquita (1); Isabel Casimiro (1); Marina Vieira (1); Vasco Fernandes (1); Ana 
Vila Lobos (1); Rita Manso (2); Francisco Remédio (1); Fernando Nolasco (1);

(1) CHLC -Hospital Curry Cabral, Nefrologia e Unidade de Transplantação, Lisboa, Portugal;
(2) Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, Anatomia Patológica, Lisboa, Portugal;

A Doença de Behçet (DB) é uma doença inflamatória crónica de etiologia 
desconhecida que cursa com vasculite. É uma patologia sistémica, de carácter 
recidivante, que pode acometer qualquer veia (predominante), artéria, ou 
órgão em combinações variáveis e imprevisíveis, que tornam o seu diagnóstico 
um desafio clínico. Mulher caucasiana, sem antecedentes pessoais relevantes, 

que aos 47 anos iniciou episódios frequentes (3 a 4 por ano) de lesões orais 
ulceradas, tipo afta, dolorosas. Aos 50 anos, surgiram episódios de artralgias 
e edema das grandes (ombros, punhos, joelhos e tornozelos) e pequenas 
(mãos e pés) articulações. Estes episódios eram concomitantes com as lesões 
orais e associavam -se a mialgias e astenia intensas. Um ano após o início 
deste quadro, surgiu lesão nodular, eritematosa pré -tibial compatível com 
eritema nodoso. Por suspeita de LES, fez curso de corticoterapia oral com 
melhoria do quadro clinico. Este diagnóstico foi afastado após estudo imu-
nológico. Desconhece -se função renal na altura e/ou alterações do sedimento 
urinário. Após um ano, no contexto de novo episódio de artralgias e eritema 
nodoso, desenvolveu um quadro de diarreia, náuseas e vómitos, associado 
a retenção azotada grave (Pcreat 7mg/dl) pelo que iniciou hemodiálise de 
urgência. O estudo imunológico foi inconclusivo, com ANAs positivos, ANCAs 
e Anti -DNAds negativos e estudo do complemento normal, mas apresentava 
hematoproteinúria. Fez biopsia renal que revelou glomerulonefrite focal nec-
rosante pauci -imune. Iniciou corticoterapia em alta dose e micofenolato de 
mofetil (MMF), sem melhoria da função renal, mantendo dependência dialítica. 
Suspendeu MMF e iniciou descalonamento da corticoterapia, dificultado pelo 
reaparecimento das poliartralgias. Nos 20 meses em que esteve em 
hemodiálise, teve 6 surtos que melhoravam rapidamente quando fazia cor-
ticoides. A falência múltipla de acessos vasculares acabou por obrigar à 
transferência para diálise peritoneal (DP). No estudo das trombofilias foi 
apenas identificado um polimorfismo de susceptibilidade. Durante o período 
em DP, a doente teve 2 episódios de fibrilhação auricular com resposta 
ventricular rápida. Ao 18º mês na técnica, por novo surto, repetiu o estudo 
imunológico, com ANAs e ANCA mieloperoxidase positivos, o diagnóstico de 
DB foi finalmente avançado. Aos 40 meses de TSFR foi transplantada com 
rim cadáver. Um ano pós -transplantação, função renal normal, sem alterações 
no sedimento urinário e sem novos surtos. Os títulos de ANCA reduziram. 
Está actualmente sob prednisolona, tacrolimus e MMF. O diagnóstico de DB 
foi sustentado pelo International Criteria for Behcet Disease. O diagnóstico 
desta patologia é exclusivamente clínico e o padrão de lesão renal é variável. 
Casos de DB e glomerulonefrite associada a ANCA já foram reportados.

 PO -SE -116

GLOMERULOPATIA FIBRILHAR: UM CASO ATÍPICO DE UMA DOENÇA RARA

Pedro Campos (1); Liliana Cunha (1); Fernando Pereira (1); Ana Pires (1); Luis 
Inchaustegui (1);

(1) Hospital Fernando Fonseca, Nefrologia, Amadora, Portugal;

Introdução: A Glomerulopatia fibrilhar é parte das doenças de depósito renal 
não amiloidogénicas com rápida progressão para doença renal terminal. É 
uma patologia rara com uma prevalência inferior a 1% nas maiores séries 
de biópsias renais e em cerca de um quarto dos casos associada a neoplasia. 
Histologicamente caracteriza -se por expansão mesangial e espessamento 
capilar raramente afectando tubulos, interstício e a vasculatura renal. Os 
autores apresentam o caso de uma doente jovem com este diagnóstico. 
Caso clínico: Doente sexo feminino, 34 anos, leucodermica, natural de Lisboa. 
Antecedentes pessoais a destacar: amigdalites de repetição (>10 episódios/
ano) desde a juventude e rash malar fotossensível com vários anos de 
evolução. Eritromelalgia idiopática diagnosticada há 3 anos. Historia familiar 
a salientar mãe com Artrite reumatoide diagnosticada aos 40 anos e filha 
de 3 anos com artrite idiopática juvenil. Foi encaminhada para Nefrologia 
pelo médico assistente por proteinúria isolada em exame sumário de urina 
de rotina. À observação de positivo: Pitting ungueal em regressão sob 
betametasona tópica. Discreto edema bimaleolar. Analiticamente a salientar: 
Sedimento urinário normal, proteinuria (1.2 -2gr/24H); RAC = 0.7 -0.8gr/gr. 
Hemoglobina = 12.1g/dL; Velocidade de sedimentação = 59mm; Creatinina 
= 0.55mg/dL; Ureia = 30mg/dL. O estudo imunológico realizado foi negativo 
(excepto ANA 1:160 padrão fino granular), sem consumo de complemento 
ou alterações na electroforese proteica. TASO, FR, Ac. Anti -CCP; Ac. Anti -RNP 
e Ac. Anti dsDNA negativos. Serologias virais para HIV; HCV e Ag. HBs nega-
tivas. Ecografia renal sem alterações A biópsia renal revelou expansão da 
matriz mesângial e do paramesângio e focalmente espessamento da parede 
capilar, sem oclusão do lúmen dos capilares ou aumento significativo da 
celularidade mesangial. A imunoflorescência revelou escassos depósitos 
mesangiais e na parede capilar de IgG (1/4), C3 (2/4), C1 (1/4) e depósitos 
granulares de IgA na parede capilar e no paramesângio (3/4); cadeias Kappa 
e Lambda com expressão semelhante a IgG. Foi feito o diagnostico de 
Glomerulonefrite mesangio -proliferativa. A microscopia electrónica revelou 
microfibrilhas curtas, não ramificadas, com distribuição quer aleatória quer 
em feixes com diâmetro de 10 a 15 nm. Foi admitido o diagnóstico de 
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Glomerulonefrite fibrilhar e feita investigação de causa secundária nome-
adamente neoplásica com Tomografia Computorizada do tronco, mamografia 
e ecografia mamária que se encontravam dentro da normalidade. A doente 
iniciou terapêutica anti -proteinúrica com inibidor da enzima conversora da 
angiotensina na dose máxima tolerada. Na reavaliação a 1 ano mantém 
função renal dentro da normalidade (Creatinina = 0.63mg/dL) e proteinuria 
quantificada em 1.3gr/24H. O estudo imune foi repetido com resultados 
sobreponíveis. Conclusão: A glomerulopatia fibrilhar é uma patologia rara 
cujo diagnóstico depende da microscopia electrónica. A importância do seu 
diagnóstico reside no despiste de causas secundárias e numa correcta 
vigilância devido a uma sobrevida renal de 50% a 4 anos. Os autores 
chamam a atenção para a apresentação atípica e indolente deste caso e a 
sua provável relação com a história familiar de auto -imunidade.

 PO -SE -117

DOENTES COM NEFROPATIA LÚPICA QUE PROGREDIRAM PARA DRC: 

QUAIS OS FACTORES DE MAU PROSGNÓSTICO?

Brigite Aguiar (1); Tânia Santos (1); Fernando Macário (1); Mário Campos (1);

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

Introdução: A Nefrite lúpica tem um largo espectro de apresentação clínico-
-laboratorial, que pode cursar com progressão doença renal crónica (DRC) 
terminal em 8 a 15% dos casos. As recidivas renais (%u201Cflares%u201D), 
assim como, outros factores de mau prognóstico contribuem para essa 
evolução. Objectivos: Determinar o número de doentes com nefropatia lúpica 
que foram referenciados à consulta de Nefropatia lúpica do CHUC, caracteri-
zando a população de doentes e determinar os factores de mau prognóstico 
para progressão de DRC. Métodos: Estudo retrospectivo e descritivo dos 
doentes seguidos em consulta de NL entre 1999 até Janeiro de 2015. As 
variáveis clínicas e demográficas analisadas foram as seguintes: género, raça, 
idade ao diagnóstico de NL (< 24 anos), presença de insuficiência renal, 
presença de crescentes/lesões activas, hipocomplementémia, hipertensão arte-
rial, proteinúria nefrótica, número de flares renais e tempo de evolução da 
doença. A progressão para doença renal crónica (DRC) foi considerada subida 
da creatinina sérica e o início de terapêutica de substituição da função renal 
(TSFR). Resultados: No total de 125 doentes com o diagnóstico de nefrite 
lúpica documentada histologicamente, a maioria (87.2%) era do sexo feminino, 
apenas 1.6% dos doentes eram de raça negra. A idade média à data do 
diagnóstico de NL foi de 31.6 ± 13.5 anos. O tempo médio desde o diagnóstico 
do lúpus eritematoso sistémico (LES) até ao diagnóstico de NL foi de 34.4 ± 
63.2 meses, sendo que em 52% dos casos a NL foi a manifestação inaugural 
do LES. Os principais motivos para realização de biópsia renal foram: síndrome 
nefrótico (29.6%), proteinúria subnefrótica (25.6%), hematoproteinúria (22.4%) 
e LRA (18.4%). A classe histológica mais frequentemente encontrada foi a 
classe IV (55.2%). O tempo médio de follow -up da NL foi de 133.6 ± 95.3 
meses. Observou -se progressão para DRC em 24.8% dos doentes, e 9 doentes 
entraram em terapêutica de substituição da função renal. Dos doentes que 
progrediram para DRC apresentaram média de idades de 34.75 ± 16.36 anos, 
com maior % de doentes com idade inferior a 24 anos, hipertensos, com 
hipocomplementémia, e com lesões activas, no entanto sem diferença esta-
tisticamente significativa. A presença de mais de 2 ou mais flares renais foi 
o único factor de risco apurado para a ocorrência de progressão de DRC (OR 
2,75; CI 95%: 0,41 -1.01; p=0.013). Conclusões: No estudo realizado concluímos 
que a presença de 2 ou mais episódios de flares renais foi factor de risco 
para progressão de DRC, o que está de acordo com a literatura.

 PO -SE -118

NEFRITE LÚPICA – CLASSES PROLIFERATIVAS. CASUÍSTICA DE UM CENTRO 

– 10 ANOS DE BIÓPSIAS RENAIS

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

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

Introdução: A nefrite lúpica (NL) afecta cerca de metade dos doentes com 
Lupus Eritematoso Sistémico (LES). As classes III e IV são consideradas pro-
liferativas, requerendo tratamento imunossupressor (IS) mais intensivo. Os 
esquemas de indução recomendados são a ciclofosfamida (CYC) ou o 

micofenolato de mofetilo (MMF). O objectivo deste trabalho é caracterizar os 
doentes com NL classes III e IV que realizaram biopsia renal no nosso hospital 
nos últimos 10 anos e avaliar a eficácia das terapêuticas utilizadas. Métodos: 

Foi feito um levantamento das biopsias com o diagnóstico de NL realizadas 
entre 2004 e 2013, num total de 24 doentes (1 classe II, 4 classe III, 15 classe 
IV, 3 classe V e 1 classe VI). Foram excluídos os doentes com classes II, V e 
VI e 1 caso de NL classe IV que não chegou a iniciar tratamento devido a 
óbito. Foi realizado um estudo retrospectivo dos 18 casos elegíveis com a 
recolha do valor de creatinina sérica, proteinúria, complemento, anticorpos 
(ANA e dsDNA) e análise do sedimento urinário à data da biopsia e aos 3, 6 
e 12 meses de terapêutica. Relativamente à biopsia renal foi avaliada a presença 
de lesões activas e/ou crónicas, localização segmentar ou global das lesões, 
presença de crescentes, avaliação de fibrose intersticial e/ou atrofia tubular e 
presença de cariorréxis. Relativamente ao tratamento, foi avaliada a realização 
de pulsos de metilprednisolona bem como o esquema IS utilizado. Resultados: 

A maioria dos doentes eram do sexo feminino (89%), a mediana de idades 
foi 26.5 anos, o principal motivo de realização da biopsia foi Síndrome Nefrótica 
(67%) e em 4 casos já tinha sido realizada biopsia anterior. À data da biopsia 
renal o valor de creatinina médio foi de 109.7μmol/L e de proteinúria foi de 
9247mg/24h, 89% tinham ANAs positivos, 100% dsDNA positivo e 89% comple-
mento diminuído. Da avaliação anatomopatológica: 4 casos apresentavam 
crescentes, 4 alterações muito significativas do interstício e em 10 existia cari-
orréxis. Dos doentes que realizaram esquema inicial de IS, 5 receberam CYC 
e 9 MMF; em 4 casos tratava -se já de doentes com recidiva após terapêuticas 
prévias – 2 receberam MMF e 2 Imunoglobulina. Foi avaliada a presença de 
remissão parcial (RP) e remissão completa (RC). Globalmente verificou -se uma 
taxa de remissão de 33% aos 3 meses (RP 22%, RC 11%), de 65% aos 6 
meses (RP 35%, RC 30%) e de 76% aos 12 meses (RP 23%, RC 53%).Na 
análise univariada não foi detectada diferença estatisticamente significativa 
em termos de atingimento de remissão (completa ou parcial) com o uso de 
CYC vs MMF como esquema IS. Das restantes variáveis avaliadas verificou -se 
uma relação estatisticamente significativa entre valores mais baixos de pro-
teinúria inicial e a maior obtenção de remissão completa. Discussão: Os nossos 
resultados vão de encontro à literatura actual, confirmando que a opção por 
MMF é válida nestes doentes, atingindo taxas de remissão semelhantes à 
CYC. O uso de imunoglobulina, com sucesso, em dois casos de NL recidivante 
apoia o seu uso em segunda linha. Devemos ter em consideração que o 
tamanho reduzido da amostra é uma limitação do estudo.

 PO -SE -119

HIPERSENSIBILIDADE AO ALOPURINOL E AO FEBUXOSTAT: 

EFICÁCIA DA DESSENSIBILIZAÇÃO NA DOENÇA RENAL CRÓNICA

Iolanda Godinho (1); Alice Fortes (1); Manuel Branco Ferreira (2); António Gomes Da 
Costa (1);

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

(2) Hospital de Santa Maria, Serviço de Imunoalergologia, Lisboa, Portugal;

Hiperuricémia, gota e doença renal crónica constituem uma tríade muito 
frequente na prática clínica nefrológica. Em doentes com gota e disfunção 
renal ligeira a moderada o Febuxostat, um inibidor selectivo não purínico 
da xantina -oxidase, parece ser mais eficaz e seguro que o alopurinol, que 
continua a ser o fármaco de primeira linha. A dose diária habitual de 
Febuxostat é geralmente de 80 a 120 mg. Os casos clínicos de reacções 
de hipersensibilidade cruzada entre este fármaco e o alopurinol parecem 
ser extremamente raros. Descreve -se o caso clínico de uma mulher cauca-
siana de 67 anos, obesa, não diabética, hipertensa, com artropatia gotosa 
tofácea severa e consumo regular e imoderado de AINEs e colchicina ao 
longo de vários anos. Habitualmente com valores de uricémia sempre 
superiores a 10 mg/dl, sem cólicas renais ou litíase urática conhecida, porém 
desde 2007 com elevação progressiva dos valores de PUreia (80 mg/dl) e 
PCreatinina (1.6 mg/dl). As tentativas de tratamento com alopurinol resul-
taram sempre em hipersensibilidade cutânea vasculite -like. Na consulta de 
Imunoalergologia iniciou um protocolo de dessensibilização ao alopurinol 
que foi suspenso aos 75 mg diários por sintomas mais precoces e mais 
graves que motivaram internamento. Optou -se desde então por manter 
apenas dieta pobre em purinas, alcalinização da urina e losartan pelo seu 
efeito uricosúrico. O último valor de ácido úrico sem qualquer terapêutica 
dirigida era de 12.1 mg/dl em Abril de 2014. Assistiu -se contudo a um 
agravamento progressivo das crises gotosas e da função renal com PCre-
atinina 2.3 mg/dl pelo que em Junho de 2014 se optou por iniciar febuxostat 
na dose de 80 mg/dia. Os níveis de uricémia reduziram para 6.3 mg/dl ao 
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10ºdia de terapêutica mas após duas semanas houve necessidade de inter-
rupção do fármaco por quadro cutâneo tipo vasculite dos membros supe-
riores que cedeu à ebastina. A doente iniciou em Setembro de 2014 protocolo 
de dessensibilização ao febuxostat com doses progressivamente crescentes, 
com óptima resposta em relação à uricémia. Actualmente a tomar 30 mg 
diariamente tem níveis de ácido úrico de 5.9 mg/dl, não necessitando de 
AINEs nem de colchicina há já 4 meses. Vem -se assistindo a uma melhoria 
sustentada da retenção azotada mas a medicação não pode ser interrompida 
sob pena de perda de tolerância. Este caso evidencia a importância e 
sucesso da dessensibilização terapêutica numa doente com artropatia gotosa 
tofácea e doença renal crónica e sinaliza um caso de eficácia do febuxostat 
para uma dose mais baixa que a habitualmente utilizada.

 PO -SE -120

NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA: REVISÃO CASUÍSTICA DOS CASOS 

DOCUMENTADOS POR BIÓPSIA RENAL

Carolina Belino (1); Ana Ventura (1); Ana Marta Gomes (1); Clara Almeida (1); João 
Fernandes (1);

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

Introdução e metodologia: A Nefrite Intersticial Aguda (NIA) é uma patologia 
cada vez mais frequente em virtude do aumento do consumo de fármacos. 
Apesar de atípico, algumas NIAs podem mimetizar doenças glomerulares 
secundárias a doenças sistémicas, com graus de gravidade variáveis, por 
vezes com necessidade de diálise. Pouco se sabe acerca destas variantes. 
Pretende -se caracterizar os casos de NIA em que, pela incerteza do diag-
nóstico ou pela ausência de recuperação após remoção do agente agressor, 
foi efectuada biópsia renal. Foi feita uma análise retrospectiva dos processos 
referentes aos casos ocorridos entre 2011 e 2014. Resultados: Das 205 
biópsias revistas, 14 tinham características histológicas de NIA, isoladamente 
ou predominantemente. A idade mediana dos doentes foi de 76 anos. O 
sexo feminino foi mais frequente (n=10). Em 71,4% dos casos havia ante-
cedentes de Doença Renal Crónica, em 50% de Diabetes Mellitus, em 14,3% 
de Asma ou atopia e em 57,1% confirmou -se exposição recente a fármacos. 
Na admissão 78,5% dos doentes apresentavam sintomas constitucionais, 
14,3% rash cutâneo e 57,1% anemia. O valor médio da creatinina foi de 
6,5mg/dL (máximo de 14 mg/dL, mínimo de 2,5 mg/dL). Todos os doentes 
apresentavam proteinúria (média 1,6g/dia) e leucoeritrocitúria. Metade dos 
doentes necessitou de suporte dialítico e 3 doentes ficaram diálise depen-
dentes. Doze doentes fizeram tratamento com corticóides (CT) durante 2,5 
meses, em média, estando 2 deles diálise dependentes. Em 2 doentes 
optou -se por não iniciar/manter terapêutica por apresentarem risco superior 
ao benefício em virtude da idade ou das co -morbilidades, e apresentarem 
lesões de fibrose renal significativa. No total, verificou -se recuperação total 
ou parcial da função renal em 9 dos 12 doentes que fizeram corticoterapia. 
Dos que ficaram dependentes de diálise, um deles recuperou função renal 
e suspendeu diálise após 3 meses. Dos restantes, 2 doentes não recuper-
aram e iniciaram diálise, em média, após 7 meses da alta. Conclusões: Na 
suspeita de NIA a confirmação por biópsia renal e instituição de terapêutica 
precoce é fundamental pois existe potencial de recuperação na maioria dos 
casos. Mesmo as lesões mais graves com necessidade de diálise podem 
recuperar. Maior duração da CT pode promover maior recuperação mas o 
risco/benefício deve ser individualizado e ponderado. A exposição prévia 
a antibióticos ou história recente de infecção pode ser uma pista fundamental 
para um diagnóstico precoce.

 PO -SE -121

ANÁLISE RETROSPETIVA DAS INFEÇÕES NOSOCOMIAIS NUM SERVIÇO 

DE NEFROLOGIA: CARATERIZAÇÃO E PERFIL MICROBIOLÓGICO.

Joana Francisca Rocha (1); Catarina Eusébio (1); Miguel Jeri (2); Mónica Fructuoso (1); 
Catarina Prata (1); Teresa Morgado (1);

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

(2) USF São João do Porto, MGF, Porto, Portugal;

As infeções nosocomiais (IN) têm vindo a registar uma incidência e 
importância crescentes. A doença renal pode associar -se a um aumento 

da suscetibilidade às IN e da sua gravidade. Os autores analisaram os 
aspetos clínicos e microbiológicos das IN numa população de doentes 
renais admitidos no internamento de Nefrologia do CHTMAD durante o 
ano de 2014, através da análise retrospetiva dos processos clínicos. Dos 
301 doentes internados, registaram -se IN em 70 (23.3%), com idade 
média de 68±17 anos [29 -95] e predomínio do sexo feminino (51%). A 
prevalência de diabetes mellitus (DM) foi de 64%. A maioria dos doentes 
(86%) apresentava doença renal crónica, 52% no estadio 5 KDOQI. Sete 
doentes (10%) apresentavam Síndrome Nefrótico (SN) e 9 (13%) eram 
transplantados renais (TR). Registaram -se 104 IN. O número médio de 
infeção por doente internado foi de 1,5±1 [1 -7]. Vinte doentes (29%) 
desenvolveram mais do que uma IN. O tipo de infeção mais frequente 
foi a infeção do trato urinário (ITU), registada em 46% dos casos (N=48). 
As infeções respiratórias (IR) foram responsáveis por 22% dos episódios 
(N=23) e as infeções de catéter venoso central de hemodiálise (ICVCHD) 
por 17% (N=18). Cinco doentes (5%) desenvolveram colite pseudomem-
branosa (CPM). A IN foi o motivo de internamento em 13 doentes (19%). 
A idade e a presença de lesão renal aguda/insuficiência renal rapidamente 
progressiva foram identificados como fatores de risco para o desenvolvi-
mento de IN (p<0.005). Considerando o tempo médio para o desenvolvi-
mento da primeira IN, não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa entre as diferentes infeções (p=0,370). Em 32 episódios de 
infeção (31%) os doentes apresentavam critérios de sépsis na altura do 
diagnóstico (16 doentes com ITU, 9 com ICVCHD e 7 com IR). O número 
de critérios de sépsis, de critérios de gravidade e de dias de internamento 
não foi diferente para ITU, IR e ICVCHD (p=NS). Em 22% das IR (N=5), 
em 15% das ITU (N=7) e em 22% (N=4) das ICVCHD, o agravamento 
clínico motivou a alteração da antibioterapia empírica. Dos doentes que 
desenvolveram ITU (N=40), 93% estiveram algaliados (5 deles encontravam-
-se cronicamente algaliados). A mediana do tempo de algaliação foi de 
8 dias [3 -122]. Nas ICVCHD, o tempo médio para o desenvolvimento da 
infeção foi 6,9±5,6 dias. Foi possível identificar o agente infeccioso em 
46 ITU (96%), em 8 IR (35%) e em 6 ICVCHD (33%). A prevalência de 
agentes multi -resistentes foi de 41% (N=30). Os doentes que desenvolv-
eram IN, permaneceram mais tempo internados (20,8±17,8 dias vs 6,5±6,4 
dias, p<0.001). A IN foi responsável pelo prolongamento do internamento 
em 88% das ICVCHD, 81% dos casos de IR e 60% dos casos de ITU. 
Quatro doentes faleceram (6%), todos por choque séptico. Conclusões: 

As IN foram uma complicação frequente nesta população de doentes 
internada e uma causa importante de morbi -mortalidade e de prolonga-
mento do tempo de internamento. O tipo de infeção mais frequente foi 
a ITU. Registou -se um elevado número de infeções por agentes 
multi -resistentes.

 PO -SE -122

ÁCIDO ÚRICO E ASSOCIAÇÃO COM TAXA DE DECLÍNIO DE FUNÇÃO RENAL 

NUMA POPULAÇÃO INCIDENTE PRÉ -DIALÍTICA

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

(1) Hospital Central do Funchal, Nefrologia, Funchal, Portugal;

A hiperuricemia é comum e existe evidência cumulativa, baseada em 
modelos experimentais de um possível papel detrimental no desenvolvi-
mento de múltiplas patologias, nomeadamente hipertensão, doença vascular 
e doença renal. Tendo em conta a elevada prevalência da hiperuricemia 
em doentes renais crónicos, procuramos então avaliar a associação entre 
os níveis basais de ácido úrico numa população pré -dialítica incidente e 
a taxa de declínio da taxa de filtração glomerular (TFG). Nesse sentido, 
avaliamos uma amostra de uma população pré -dialítica incidente com 
doença renal crónica estadios IV -V, desde 2010 a 2014, seguida em consulta 
de baixa depuração renal até à data de início de diálise, morte ou perda 
de follow -up. Nesta análise foram incluídos 66 doentes com um ácido 
úrico basal de 8,15 (±2,10) mg/dl e uma taxa de declínio da TFG média de 
 -4,00 (±10,81) ml/min/1,73m2/ano. De realçar que cada unidade de aumento 
nos níveis basais de ácido úrico traduziu -se numa variação de  -1,41 ml/
min/1,73m2/ano na taxa de declínio da TFG (IC 95%, p=.039). Numa análise 
com ajuste para confundidores demográficos e comorbilidades e adoptando 
um modelo estatístico linear misto, manteve -se a significância estatística 
(p=.006) do impacto dos níveis basais de ácido úrico na taxa de declínio 
da TFG. Assim, na amostragem analisada, níveis basais altos de ácido 
úrico estão associados, com significância estatística, a deterioração acel-
erada da função renal.
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 PO -SE -123

BIÓPSIAS RENAIS: CASUÍSTICA DE UM CENTRO CLÍNICO

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

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

Introdução: A complexidade e diversidade das doenças renais contrasta com 
a inespecificidade da sua semiologia clínico -laboratorial; desta forma, a biópsia 
renal permite, na maioria das vezes, estabelecer o diagnóstico, orientar o 
tratamento e predizer o prognóstico. Material e métodos: Estudo retrospetivo 
efetuado na nossa unidade, baseado na colheita de dados dos doentes sub-
metidos a biópsia renal e respetivos relatórios, entre os anos de 2009 e 2014. 
Resultados: Durante o período de tempo selecionado, foram realizadas 147 
biópsias com a seguinte distribuição anual: 2009 (n=25), 2010 (n=20), 2011 
(n=21), 2012 (n=20), 2013 (n=29), 2014 (n=32). Foram biopsados 93 homens 
(63,3 %) e 54 mulheres (36,7 %). A idade média dos doentes, à data da 
realização da biópsia, foi 55,3 anos, na sua maioria referenciados a partir da 
consulta externa de nefrologia. Os motivos para realização das biópsias foram: 
doença renal crónica (41,5 %); anomalias urinárias assintomáticas (17,6 %); 
síndrome nefrótica (15,6 %); lesão renal aguda (8,8 %); proteinúria não nefrótica 
(8,2 %); proteinúria nefrótica (3,4 %); insuficiência renal rapidamente progres-
siva (2,7 %); síndrome nefrítica (2 %). Os principais diagnósticos histológicos 
obtidos, em função dos motivos de realização da biópsia, foram: doença renal 
crónica (nefropatia diabética 32,8 %; nefropatia a IgA 16,4 %; nefroangiosclerose 
hipertensiva 14,8 %; nefrite intersticial crónica 13,1 %); anomalias urinárias 
assintomáticas (nefropatia a IgA 69,6 %; nefropatia IgM 8,7 %);síndrome 
nefrótica (glomerulosclerose segmentar e focal 30,4 %; nefropatia membranosa 
21,7%; amiloidoses 21,7 %; doença de lesões mínimas 21,7 %); lesão renal 
aguda (necrose tubular aguda 30,8 %; rim de mieloma 23 %); proteinúria não 
nefrótica (nefropatia diabética 30,8 %; glomerulosclerose sementar e focal 15,4 
%; nefropatia membranosa 7,6 %); proteinúria nefrótica (nefropatia diabética 
66,6 %; glomerulosclerose segmentar e focal 33,3 %); insuficiência renal rapi-
damente progressiva (2 casos de poliangeíte microscópica; 2 casos de glo-
merulonefrite crescêntica); síndrome nefrítica (3 casos glomerulonefrite prolif-
erativa endocapilar). Em 3 casos o exame histológico foi normal e em outros 
3, a amostra foi insuficiente. Discussão: Tal como esperado para a população 
adulta, a nefropatia diabética continua a ser a principal causa de doença renal 
crónica nos países desenvolvidos, e a nefropatia por IgA a glomerulopatia 
primária mais prevalente. O principal motivo para realização de biópsia foi a 
doença renal crónica, ao contrário da casuística nacional, na qual é a síndrome 
nefrótica; tal facto poderá ser o reflexo de uma referenciação tardia, apesar 
dos esforços levados a cabo nos cuidados primários. Além disso, os 3 casos 
de biópsia com histologia normal refletem a necessidade de reconsiderar as 
indicações da biópsia nas anomalias urinárias assintomáticas

 PO -SE -124

OSTEOCALCINA E O FGF -23: NOVOS MARCADORES DE RISCO 

CARDIOVASCULAR

André Fragoso (1); Filipa Mendes (1); Ana Paula Silva (1); Ana Paula Silva (2); Teresa 
Jerónimo (1); Ana Pimentel (1); Nelson Tavares (4); Fátima Rato (3); Nélio Santos (3); 
Hercília Martins (3); Pedro Leão Neves (1); Pedro Leão Neves (2);

(1)  CHAlgarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2)  Universidade do Algarve, Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Faro, 

Portugal;
(3)  CHAlgarve, Patologia Clínica, Faro, Portugal;
(4)  CHAlgarve, Cardiologia, Faro, Portugal;

Introdução: A osteocalcina, polipéptido derivado do osso, foi recentemente 
identificada como tendo uma função hormonal associada a distúrbios metabóli-
cos e aterosclerose. A associação entre a osteocalcina plasmática e a doença 
cardiovascular não é clara. O nosso objetivo foi avaliar o valor preditivo da 
osteocalcina e de outros marcadores do metabolismo mineral como o FGF -23, 
PTH e fósforo, em termos de risco cardiovascular em diabéticos com doença 
renal estadio 3 e 4. Métodos: Foram avaliados 50 doentes diabéticos tipo 2 
(f= 18, m= 32) com uma média de 13.4 anos de evolução, idade média de 
66.9 anos e uma TFG média estimada (MDRD) de 50.1 ml/min. Avaliámos 
vários parâmetros laboratoriais: hemoglobina, TFG, razão albumina -creatinina 
urinária (AC), TNF -%u03B1, osteocalcina e outros marcadores do metabolismo 
mineral (vitamina D, iPTH, FGF -23, cálcio e fósforo). O índice de massa 

ventricular esquerda (IMVE) foi calculado usando os critérios da Convenção 
de Penn. Resultados: A nossa população apresentava uma hemoglobina 
média de 13,1 g/dl, AC 111,5 %u03BCg/mg, cálcio 9,6 mg/dl; fósforo 3,7 mg/
dl, vitamina D 21,3 ng/ml, iPTH 142.1 pg/ml, FGF -23 110,2 RU/ml e osteocalcina 
6,4 %u03BCg/L. Num modelo de regressão linear múltipla (ajustado para a 
idade, fósforo, TFGe, razão albumina -creatinina urinária, TA sistólica e vitamina 
D) verificou -se que a iPTH (r=0,34 p=0,18), o FGF -23 (r=0,162 p=0,024) e a 
osteocalcina (r= -0,047 p=0,05) influenciaram independentemente o IMVE. 
Conclusões: Neste grupo pequeno mas muito homogéneo de doentes diabé-
ticos tipo 2 com DRC verificou -se que a osteocalcina e o FGF -23 estão 
associados com o IMVE, fator de risco cardiovascular. Serão importantes 
estudos que mostrem se a intervenção sobre estes novos marcadores se 
acompanham da redução da morbilidade e mortalidade cardiovasculares.

 PO -SE -125

HIPERTENSÃO ARTERIAL E ÁGUA CORPORAL AVALIADA 

POR BIOIMPEDÂNCIA NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES SEGUIDOS 

EM CONSULTA EXTERNA DE NEFROLOGIA.

Pedro Campos (1); Fernando Pereira (1); Liliana Cunha (1); Alvellos Leitão (1); Ana Pires (1); 
Luis Inchaustegui (1);

(1) Hospital Fernando Fonseca, Nefrologia, Amadora, Portugal;

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um dos mais proeminentes factores 
de risco para doença renal crónica (DRC) encontrando -se frequentemente 
associada à obesidade e à S. metabólica, que actuando de forma sinérgica 
aumentam o risco de doença cardiovascular. Os autores pretendem avaliar 
a prevalência de HTA e a sua associação com a água corporal e os parâmetros 
nutricionais e relaciona -los com características demográficas, clínicas e labo-
ratoriais na DRC. Métodos: Estudo prospectivo, com avaliação sistemática 
dos doentes observados em consulta externa hospitalar de Nefrologia e que 
facultaram consentimento informado. Foram excluídos os doentes com pace-
maker, amputados ou sob terapêutica substitutiva da função renal. Foi 
realizada a avaliação da composição corporal por bioimpedância eléctrica 
segmentar por multifrequência (BIA) com o modelo Inbody S10 da Biospace. 
A função renal foi calculada pela fórmula Cockcroft -Gault. Definiu -se híper-
-hidratação (HH) como o valor de água extracelular (AEC), acima do percentil 
90 (P90) para os dados antropométricos do doente. Resultados: Em 89 
doentes ambulatórios, 61.8% do sexo masculino, idade média 60.9 ±17.7anos 
[21 -92 anos]; 85.4% com HTA conhecida (sob 1.8±1.2 anti -hipertensores),75.3% 
apresentavam um Índice de massa corporal (IMC) superior a 25Kg/m2; 29.8% 
diabéticos, 28.2% com doença cardiovascular, 14.3% apresentavam pressão 
arterial na altura da avaliação da BIA superior a 140/90mmHg; 12.2% com 
edema periférico. A TFGe mediana foi de 43mL/min, intervalo interquartis 
(IQR) 29.8 -80.9mL/min. 37.9%, 28.7%, 18.4% e 14.9% apresentavam DRC 
estadio I/II; III;IV e V respectivamente. A mediana da percentagem de gordura 
corporal acima do P90 foi de 33.2% (IQR: 3.75 -57). A média da razão entre 
a AEC e a água corporal total foi de 38.3±1.2%, variando dos 35 -41%.
A tabela 1 caracteriza a população de acordo com a HTA.

Tabela 1

Normotenso Hipertenso

Idade (anos) * 51.5 62.5 

Género masculino (%) 38.5 65.8

Diabetes (%) 18.2 31.5

Doença Cardiovascular (%) 9.1 31.3

Edema (%) 0.0 14.1

IMC (Kg/m2) 27.7 28.1

Massa magra (Kg) 51.5 54.5

Massa gorda (%) 32.2 29.6

Água extracelular > P90 (%) * 15.4 47.4

Ângulo Fase (50kHz) 6.2 5.6

Creatinina (mg/dL) ** 1.0 2.0

TFGe (mL/min) 98.3 53.2

Na urinário (mEq/24H) 143 198

* p <0.05; ** p < 0.01
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Numa análise univariada, os doentes com HTA eram significativamente 
mais velhos, apresentavam menor TFGe e maior proporção AEC. Numa 
análise multivariada, a HTA foi negativa e independentemente asso-
ciada a com eGFR (OR=0.963; 95%CI: 0.938 -0.988; p=0.004) e posi-
tivamente com a hiper -hidratação (OR=1.366; 95%CI: 1.03 -1.810; 
p=0.03). O modelo foi ajustado para a idade, género, diabetes, 
índice de massa corporal, doença cardiovascular e percentagem de 
gordura corporal. Conclusão: Na população estudada a HTA foi 
associada a híper -hidratação avaliada por bioimpedância. Apesar do 
IMC ser ligeiramente superior nos hipertensos, a HTA não foi asso-
ciada com a área de gordura visceral ou a massa gorda. Novos 
métodos de avaliação da composição corporal são necessários para 
avaliar a composição corporal pois a avaliação do IMC parece ser 
insuficiente para uma correcta caracterização da composição corporal 
na DRC.

 PO -SE -126

PULSE CYCLOPHOSPHAMIDE FOR PAUCI -IMUNE VASCULITIS IN THE ELDERLY: 

A SINGLE CENTER EXPERIENCE

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

(1)  Centro Hospitalar São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar São João, Serviço de Medicina Interna, Porto, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar São João, Serviço de Reumatologia, Porto, Portugal;

Pauci -immune vasculitis affects predominantly older patients and is 
associated with significant morbidity and mortality. Clinical trials 
leave uncertainty regarding treatment outcomes in elderly patients 
for whom the risks of immunosuppressive treatment are frequently 
perceived to outweigh the benefits. Recent evidence suggests using 
pulsed intravenous cyclophosphamide (IV CYC) along with fast steroids 
tapering, even in patients with severe renal presentation or pulmonary 
hemorrhage. It also points to a potential benefit in elderly patients 
by reducing treatment -related adverse events. We retrospectively 
analyzed a cohort of 34 patients with renal ANCA -associated vasculitis 
(AAV) followed in our Joint Nephrology/Rheumathology Clinic between 
December 2011 and January 2015. All were treated with reduced dose 
pulse IV CYC (CYCLOPS trial regimen) followed by fast steroid dose 
reduction. Plasmapheresis was used in cases of severe renal failure 
and/or pulmonary hemorrhage. Maintenance treatment consisted of 
azathioprine, mycophenolate mofetil or rituximab and low -dose ste-
roids. The cohort was analyzed according to age: less than 65 (Group 
1) or age 65 and older (Group 2). Mean age was 55,4±5,9 and 73±3,4 
years old in groups 1 and 2, respectively. Patients were predominantly 
male in group 1 (68.4%) and female in group 2 (53.3%) (p=0,22). 
Charlson comorbidity index was 3.0±1,3 vs 4,0±1,1 (p=0,098), respec-
tively. Almost all patients had elevated MPO -ANCA levels. At diagnosis, 
there was no difference between groups in hemoglobin levels (9,2±1,5 
vs 8,4±0,9g/dL). ANCA levels (148±64 vs 138,1±58UI/mL) were similar. 
Group 1 tended to have better renal function (eGFR CKD -EPI 27,8±24 
vs 14,0±8,2 ml/min/1,73m2) and lower proteinuria (1393 vs 2000 mg/
day), but the difference was not statistically significant. Patients from 
the first group tended to have more extra -renal manifestations (68,4 
vs 60%; p=0,62), particularly pulmonary hemorrhage (64,3 vs 55,6%). 
Hemodialysis was similarly required in both groups (36,84 vs 35,7%; 
p=0,83). During follow up, group 2 tended to have more infection 
episodes requiring hospital admission, more cardiovascular events 
and citopenia requiring immunosuppression adjustment, but differ-
ences were not statistically significant. One neoplasm was diagnosed 
in each group (gastric adenocarcinoma and Kaposi sarcoma). Twelve 
months after diagnosis, renal function (eGFR 42,9±20,7 vs 47,2±17ml/
mmin/1,73m2) and survival rate (100% vs 93,3%) similarly improved 
in both groups. At 24 months there was only one relapse (from group 
2). There was no difference in dialysis dependence at this time (26,3 
vs 13,3%). All patients were alive in group 1 but only 73,3% in group 
2, a statistically significant difference (p=0,01). Causes of death were 
infection (3 cases) and gastrointestinal bleeding (one case). In conclu-
sion, our results suggest that treating elderly AAV patients with 
reduced dose of IV CYC along with fast oral steroid tapering is 
associated with satisfactory outcome and good treatment -related 
morbidity profile.
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HEMÓLISE E LESÃO RENAL AGUDA: QUAL O DIAGNÓSTICO?

Teresa Jerónimo (1); Anabela Malho Guedes (1); Denis Pizhin (2); Ana Pimentel (1); 
André Fragoso (1); Gonçalo Caetano (3); Ana Cabrita (1); Sandra Sampaio (1); Ana Paula 
Silva (1); Viriato Santos (1); Idalécio Bernardo (1); Pedro Leão Neves (1);

(1)  Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2)  Centro Hospital do Algarve – Hospital de Faro, Medicina Interna, Faro, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar do Algarve – Hospital de Faro, Hematologia, Faro, Portugal;

A anemia hemolítica pode estar associada a lesão renal, nomeadamente 
quando associada a patologias como a síndrome hemolítica -urémica (SHU), 
púrpura trombocitopénica trombótica, hemoglobinúria paroxística noturna, 
doenças auto -imunes, ou associada a fármacos ou a doenças infeciosas. 
Doente do sexo feminino, 33 A, raça negra, natural de Moçambique. Recorreu 
ao serviço de urgência (SU) por astenia, náuseas e vómitos alimentares, 
diarreia não sanguinolenta, dor abdominal difusa tipo cólica e urina escura. 
Previamente saudável, com análises 3 meses antes sem alterações do hemo-
grama ou da função renal. Exame objetivo: escleróticas ictéricas, conjuntivas 
e mucosas descoradas; hemodinamicamente estável e apirética; abdómen 
mole, depressível, doloroso difusamente, sem reação peritoneal, massas ou 
organomegálias. Parâmetros de anemia hemolítica: hemoglobina 5,6 g/dL, 
reticulocitose, LDH 1770, haptoglobina <6; bilirrubina total 6,0 mg/dL e direta 
0,5 mg/dL, esfregaço de sangue periférico com anisocitose, 4 eritroblastos/100, 
alguns esferócitos; leucocitose com neutrofilia e proteína C reativa de 65 
mg/L; sem trombocitopénia. De salientar a elevação de creatinina: valor de 
creatinina no SU de 3,36 mg/dL que atingiu valor máximo de 5,58 mg/dL ao 
5º dia de evolução. Do estudo complementar efetuado, a referir: ferropénia; 
pesquisa de atividade de glucose -6 -fosfato, eletroforese de hemoglobinas, 
estudo imunológico e serologias virais sem alterações. Sedimento urinário: 
eritrócitos 50/μL, dismórficos 10%. Urina 24h – volume total 2900mL; pro-
teinúria 1320 mg. Ecografia renal: rins globosos e com dimensões aumentadas, 
diminuição da diferenciação parênquimo -sinusal e ligeiro aumento difuso da 
sua ecogenicidade. Antigénio Campylobacter spp. nas fezes positivo, urocultura 
negativa e hemoculturas negativas. Realizou transfusão de 4 unidades de 
concentrado eritrocitário, soroterapia com reposição de cloreto de potássio, 
terapêutica com ácido fólico e darbepoetina. Verificou -se aumento do perfil 
tensional durante o internamento, controlado com diurético e amlodipina. 
Iniciou antibioterapia dirigida com azitromicina (5 dias). Alta ao 12º dia de 
internamento, com melhoria do perfil tensional, diurese 2700mL/24h e cre-
atinina 1,54 mg/dL. Na reavaliação aos 12 dias: hemoglobina normal e cre-
atinina 0,8 mg/dL. O diagnóstico diferencial da anemia é complexo. A doente 
apresentou um quadro de gastrenterite, elevação dos parâmetros inflamatórios 
e antigéneo Campylobacter spp. positivo nas fezes. O estudo imunológico, 
serológico e de hemoglobinopatias foi negativo, pelo que foi colocada como 
hipótese diagnóstica o SHU típico, embora a trombocitopénia não constasse 
na tríade que define esta síndrome. Existem casos descritos de SHU incom-
pleto, sem trombocitopénia; a presença de esquizócitos também não é 
obrigatória. A infeção por Campylobacter spp. tem um espectro variável de 
manifestações e constitui uma etiologia possível de SHU típico. A doente 
recuperou totalmente a função renal com terapêutica de suporte e antibiote-
rapia instituída. O SHU é uma entidade cuja definição tem sido discutida. A 
terapêutica de suporte é urgente com evidente impacto na sobrevivência a 
curto -prazo, sendo preponderante na recuperação da função renal e prog-
nóstico a longo prazo. A associação a infeção por Campylobacter spp. está 
descrita, mas a sua incidência e orientação terapêutica ainda estão por definir.

 PO -SE -128

ESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL – O PAPEL DA ANGIOPLASTIA 

PERCUTÂNEA, A PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Emanuel Ferreira (1); Helena Pinto (1); Maria Marques (1); Nuno Oliveira (1); Fátima 
Costa (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (2);

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

(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospitais da Universidade de Coimbra, 
Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: A estenose da artéria renal (EAR) é uma causa importante de 
hipertensão arterial (HTA). O seu tratamento baseia -se em três opções principais: 
terapêutica médica e revascularização cirúrgica ou percutânea. Diversos ensaios 
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randomizados controlados, como os estudos ASTRAL, STAR e CORAL, têm 
sugerido a ausência de benefício clinico da angioplastia percutânea (AP) rela-
tivamente à terapêutica médica isolada. Casos clínicos: Caso 1: Mulher de 22 
anos seguida em consulta de Nefrologia por proteinúria subnefrótica (0.5 -1g/24h) 
com função renal normal e HTA de difícil controlo. Antecedentes de retinopatia 
hipertensiva e 2 gestações com parto pré -termo sem viabilidade devido a 
atraso de crescimento intra -uterino. Estudo de causas secundárias de HTA e 
proteinuria negativo. Ecografia efectuada na avaliação inicial evidenciava rins 
normodimensionados com diferenciação parênquimo -sinusal mantida, sem 
alteração do estudo doppler. Biopsia renal compatível com nefroangiosclerose 
hipertensiva. Por manter HTA refractária a terapêutica médica repetiu ecografia 
renal 6 meses depois que evidenciou ligeira assimetria renal. Angio -TC renal 
confirmou estenose significativa do segmento proximal da artéria renal esquerda, 
que foi submetida a AP com colocação de stent. Evidenciou melhoria significativa 
do perfil tensional após o procedimento. Caso 2: Homem, 65 anos, antecedentes 
de acidente vascular cerebral, tabagismo e etilismo. Recorreu ao Serviço de 
Urgência (SU) do Hospital de Alcobaça por dispneia e tosse produtiva. Anal-
iticamente com 13500 leucócitos/uL, proteína c -reactiva 6.5 mg/L e retenção 
azotada moderada (ureia 16 mmol/L, creatinina 212 umol/L). A ecografia renal 
revelava assimetria renal e preservação da diferenciação parênquimo -sinusal. 
Foi internado a realizar antibioterapia, tendo sido transferido para o nosso 
Hospital 3 dias depois por oligoanuria e agravamento da retenção azotada 
(ureia 36.8 mmol/L e creatinina 606 umol/L). À chegada ao SU mantinha oli-
goanuria, pelo que iniciou hemodiálise e foi internado no Serviço de Nefrologia. 
Ao 3º dia de internamento apresentou 2 episódios de edema agudo do pulmão 
(EAP) de início súbito em contexto de pico hipertensivo, com necessidade de 
ultrafiltração e antihipertensores endovenosos. Em D4 realizou angiografia que 
confirmou EAR esquerda, submetida a AP com colocação de stent. Após o 
procedimento verificou -se estabilização da tensão arterial e da função renal 
(ureia 8mmol/L e creatinina 175.5 umol/L à data de alta) sem novo episódio 
de EAP. Conclusão: A estenose da artéria renal deve ser considerada em 
doentes com HTA refractária a terapêutica médica e em doentes com episódios 
repetidos de EAP no contexto de hipertensão arterial moderada a severa de 
início súbito. A AP permanece como importante arma terapêutica para reesta-
belecer a normal perfusão renal nestes casos, melhorando o perfil tensional e 
diminuindo a lesão de órgão alvo associada.

 PO -SE -129

UM CASO DE RÚPUS

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

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

A artrite reumatóide pode associar -se a insuficiência renal. As associações mais 
frequentes são a nefropatia membranosa, a amiloidose secundária, a glomeru-
lonefrite proliferativa mesangial focal, a vasculite reumatóide e a nefropatia 
analgésica. A associação com a nefropatia IgA e a doença de lesões mínimas 
também já foram descritas. Os autores apresentam um caso de uma mulher 
de 59 anos enviada à consulta de Nefrologia. Trata -se de uma doente com o 
diagnóstico de artrite reumatóide desde os 42 anos, medicada com Etanercept. 
Apresentava ainda hipertensão arterial (controlada com associação de ARA2 e 
diurético) e síndrome depressiva. Referia consumo ocasional de analgésicos e 
antiinflamatórios não -esteróides. A doente foi referenciada a partir da consulta 
de Reumatologia por agravamento de novo da função renal (creatinina 1 ->1,5 ->2,5 
mg/dL em 3 meses) e hematoproteinúria. Apresentava função renal normal no 
ano anterior. A doente negava consumo de outros fármacos ou substâncias, 
alterações na diurese ou características da urina, quadros infecciosos e outras 
queixas para além das osteoarticulares associadas à doença de base que 
estariam melhor controladas. Não havia tão pouco história familiar de doença 
renal. Ao exame objetivo destacava -se perfil hipertensivo (TA 162/102 mmHg) 
e ligeiros edemas bimaleolares, para além de joelhos em valgo e desvio cubital 
das mãos. Analiticamente, a doente apresentava anemia (Hb 8,4 g/dL), discreta 
leucopenia (3300/uL), retenção azotada a agravar (ureia 104 mg/dL, creatinina 
3,1 mg/dL), urina II com hematoproteinúria e proteinúria nas 24h de 1,24g. A 
referir ainda PTHi 127,3pg/mL, sem alterações nos valores de fósforo e cálcio. 
A ecografia renal apresentava rins com dimensões no limite inferior da nor-
malidade. A doente foi internada para estudo pelo agravamento da função 
renal (Creatinina máxima 5 mg/dL) e do estudo realizado destacava -se apenas 
anticorpos antinucleares positivos (1/160) e ferropénia. A eletroforese sérica 
apresentava discreta elevação na região gama, a eletroforese urinária mostrava 
albuminúria (proteinúria de Bence Jones negativa), as imunoglobulinas e a 
pesquisa de cadeias leves não tinham alterações para além das associadas à 
insuficiência renal, as serologias virais foram negativas, a pesquisa de anticorpos 

ANCA, anti -membrana basal e anti -dsDNA foram negativos e os valores do 
complemento encontravam -se dentro da normalidade (C3 111 mg/dL e C4 38,5 
mg/dL). Foi realizada biópsia renal (após uma sessão única de hemodiálise) 
que revelou glomerulonefrite proliferativa difusa com presença de depósitos 
subendolitais de imunoglobulinas e complemento. A doente iniciou então 
corticoterapia (pulsos de metilprednisolona, seguidos de prednisolona 1mg/kg 
em desmame) e imunossupressão com micofenilato de mofetil (alterado para 
ácido micofenólico por intolerância gastrointestinal). Após 6 meses de terapêutica 
a doente apresenta função renal normal (Creatinina 1,3 mg/dL), RPC 0,2, embora 
mantenha ligeira hematúria microscópica. A existência de uma biópsia renal 
compatível com nefrite lúpica num doente com títulos ANA positivos possibilita 
o diagnostico de lúpus segundo os critérios do Colégio Americano de Reuma-
tologia (atualizados em 2012). Admitimos nesta doenta a existência de um 
síndrome de sobreposição de artrite reumatóide com lúpus.
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QUANDO A NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA TEM ATINGIMENTO SISTÉMICO? 

UM CASO DE TINU

Ana Pimentel (1); André Fragoso (1); Teresa Jerónimo (1); Filipa Mendes (1); Ana Cabrita (1); 
Joana Vidinha (1); Sandra Sampaio (1); Idalecio Bernardo (1); Pedro Neves (1);

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

Introdução: A nefrite tubulointersticial e uveíte (TINU) perfazem uma síndrome 
incomum, recorrente e mais frequente em crianças e jovens adultos. A nefrite 
habitualmente precede a uveíte em 65% dos casos e maioritariamente há 
atingimento sistémico com uma apresentação clínica inespecífica que varia 
de cansaço geral, anorexia, dor abdominal, febre, podendo ainda cursar com 
anemia e insuficiência renal aguda. Esta última normalmente resolve espon-
taneamente ou responde a corticoterapia sistémica. Foram reportados cerca 
de 200 casos a nível mundial. Caso clínico: Doente de 24 anos, sexo masculino, 
obeso e sem história prévia de doença renal conhecida que recorre ao serviço 
de urgência com náuseas e vómitos com agravamento nos dias prévios. 
Referia episódio único de dor no flanco direito que cessou com 2 tomas de 
anti -inflamatório não esteroide (AINE) e diarreia abundante autolimitada. O 
doente ficou internado por insuficiência renal rapidamente progressiva 
atingindo creatinina máxima de 5,63mg/dL ao 4o dia de internamento. Iniciou 
pulsos de metilprednisolona 500mg EV durante 4 dias com melhoria da 
função renal. A ecografia renal era normal e o estudo bacteriológico, serológico 
e imunológico revelou -se negativo. Teve alta 12 dias depois com melhoria 
da função renal com 2,77mg/dL de creatinina medicado com prednisolona 
60mg. Com o desmame de corticóide verificou -se novo agravamento da 
função renal, pelo que se internou electivamente para realização de biopsia 
renal que demonstrou nefrite tubulointersticial aguda, sem factor precipitante 
identificado. Posteriormente o doente iniciou um quadro de hiperemia e dor 
conjuntival bilateral com diminuição da acuidade visual, avaliado pela oftal-
mologia com o diagnóstico de uveíte anterior bilateral. Apesar da aparente 
melhoria sintomática com corticoterapia em gotas e antibioterapia empírica 
voltou a ter recorrência da uveíte e foi novamente reintroduzido o corticóide 
oral. Neste momento apresenta função renal normal com proteinúria de cerca 
de 200mg/24h. Conclusão: Neste caso o diagnóstico da síndrome de TINU 
surge num doente com insuficiência renal rapidamente progressiva, clinica-
mente com atingimento sistémico e uveíte após a confirmação por biopsia 
renal de nefrite intersticial aguda. O estudo inicial desta síndrome deve incluir 
a exclusão das causas secundárias mais comuns como infeção prévia, uso 
de antibióticos ou AINE e deve ser realizada uma biopsia renal para melhor 
orientação diagnóstica e terapêutica.

 PO -SE -131

INTOXICAÇÃO POR LÍTIO EM BIÓPSIA RENAL DE DOENTE COM LES

Fernando Pereira (1); Liliana Cunha (1); Pedro Campos (1); Karina Soto (1); Luis 
Inchaustégui (1);
(1)  Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE, Serviço de Nefrologia, Amadora, 

Portugal;

A toma prolongada de lítio está associada com doença renal crónica que 
ocasionalmente progride para doença renal crónica terminal. O maior factor 
de risco parece ser a duração da exposição e a dose cumulativa de lítio, 
havendo outros factores de risco, nomeadamente a ocorrência de episódios 
de intoxicação aguda, idade mais avançada, outras co -morbilidades 
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(hipertensão arterial, diabetes mellitus ou hiperparatiroidismo) e a utilização 
de outra medicação anti -psicótica concomitante. Apresentamos o caso de 
uma doente de 36 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico 
(LES) desde 2002 com queixas dermatológicas, artrite, bicitopénia, mani-
festações neuropsiquiátricas e positividade serológica (anti -nucleares e 
dsDNA com consumo de complemento), síndrome dos anticorpos antifos-
folípidos. Estava medicada com azatioprina 150mg/dia, varfarina 5mg/dia, 
topiramato 200mg/dia, olanzapina 10mg/dia, gabapentina 300mg/dia, que-
tiapina 400mg 2x/dia, lítio 400mg 3x/dia e levetiracetam 500mg 2x/dia. 
Manteve seguimento regular em consulta de Medicina Interna desde 2010, 
sempre com função renal normal (creatinina sérica (SCr) 0,82mg/dL em 
fevereiro de 2014) e bom controlo da doença, tendo feito 7 ciclos de 
ciclofosfamida em 2012 por agravamento de epilepsia. A 24 de Setembro, 
inicia quadro de humor deprimido, lentificação psico -motora, edema bima-
leolar e dor articular com rigidez e tumefacção das metacarpofalângicas e 
inter -falângicas proximais. Laboratorialmente, destacava -se bicitopénia 
(Hemoglobina 10,0g/dL, Leucócitos 2500/μL), elevação da velocidade de 
sedimentação (118mm), consumo de complemento (C3 54mg/dL, C4 4,42mg/
dL) e agravamento da função renal (SCr 1,41mg/dL, Ureia 51mg/dL e Urina 
II com microhematúria, relação albumina/creatinina (RAC) 0,098g/g e relação 
proteínas/creatinina (RPC) 0,25g/g. Foi internada na Medicina Interna aten-
dendo à evidência de flare lúpico. Ao longo do internamento manteve 
agravamento da função renal (SCr 1,65mg/dL), microhematúria e leucocitúria 
com proteinuria 508mg/24h. Foi realizada biópsia renal que mostrou, na 
microscopia óptica, achados de nefrite tubulo -intersticial crónica activa. A 
microscopia electrónica identificou “vários depósitos densos subendoteliais 
e paramesangiais”, compatíveis com nefrite lúpica grau I. Atendendo aos 
achados da biópsia renal, pediu -se doseamento de litémia que revelou 
3,22mmol/L (nível tóxico > 1,5), tendo realizado 2 sessões de hemodiálise 
ao 8º e 9º dias de internamento com redução para valores normais de 
litémia. Teve alta ao final de 15 dias de internamento já com SCr 1,14mg/
dL. Ao longo do seguimento, suspendeu toma de lítio tendo -se verificado 
recuperação da função renal (SCr 1,05mg/dL) com persistência de de micro-
hematúria (1), RAC 0,33g/g e RPC 0,66g/g. Este caso pretende demonstrar 
a complexidade de doentes com LES, particularmente no que concerne às 
manifestações renais relacionadas com a doença ou com os fármacos 
utilizados na sua terapêutica.
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CASO CLÍNICO: MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA ASSOCIADA 

A CICLOFOSFAMIDA

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

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

Introdução: O síndrome hemolítico urémico atípico (aSHU) é um diagnóstico 
de exclusão, cuja fisiopatologia se baseia na hiperactivação da via alter-
nativa do sistema do complemento, com consequente predisposição para 
um estado de hipercoagulabilidade que, na presença de um factor des-
encadeante, pode resultar em microangiopatia trombótica. Caso clínico: 
Doente de 82 anos de idade, sem antecedentes pessoais conhecidos, 
internado por lesão renal rapidamente progressiva, tendo sido diagnosticado 
síndrome de sobreposição anti -GBM pANCA, sem evidência de envolvimento 
extra -renal. Iniciou plasmaférese (PMF), ciclofosfamida (CFF) endovenosa 
e corticoterapia, de acordo com protocolo do Serviço, cumprindo um total 
de 8 sessões de PMF. Apesar do tratamento, manteve -se anúrico e em 
dependência de TSFR. Doze dias após início do protocolo de imunossu-
pressão, ocorreu agravamento da anemia (Hb 7.7g/dl), diminuição da 
neutrofilia, trombocitopenia (92000/mm3) e aumento significativo da PCR 
(19mg/dl), com apirexia mantida e sem sintomatologia associada. 
Considerou -se como causa provável nadir de CFF. Por não se poder des-
cartar infecção de catéter venoso central, iniciou antibioterapia empírica 
com cefazolina e ceftazidima. Desenvolveu vasculite cutânea no dorso dos 
pés e manteve agravamento de anemia, com dependência de suporte 
transfusional, e de trombocitopenia (50.000/mm3), com tempo de pro-
trombina e APTT normais. Analiticamente, com alterações de hemólise – LDH 
1438 U/l, haptoglobina < 8mg/dl e esfregaço de sangue periférico com 
esquizócitos – confirmando a existência de microangiopatia trombótica e 
levando à hipótese diagnóstica de SHU associado a infecção ou induzido 
por CFF. Reiniciou PMF, agora com substituição com plasma. Os exames 
culturais foram sempre negativos, a procalcitonina positiva mas baixa e a 
titulação de anticorpos anti -ADAMTS 13 negativa. Cumpriu 13 sessões (10 

consecutivas) de PMF, até evidência analítica sustentada de ausência de 
hemólise e resolução da trombocitopenia. Não voltou a ser administrado 
novo pulso de CFF. Discussão: Os citotóxicos são ainda o tratamento de 
primeira linha de várias doenças auto -imunes, não obstante serem fármacos 
com uma multiplicidade de efeitos adversos, alguns potencialmente fatais. 
Apenas um caso foi identificado na literatura de aSHU associado a CFF. 
Na ausência de outras causas e com a resolução após suspensão da 
medicação, admitiu -se esta a causalidade.

 PO -SE -133

NEFROPATIA A IGM: DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO INESPERADO

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

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

Introdução: A nefropatia a IgM é uma glomerulonefrite proliferativa mesangial 
caraterizada pela deposição mesangial difusa e global de IgM e frequent-
emente C3. Pode associar -se a diversas doenças sistémicas auto -imunes, 
manifestando -se sobretudo sob a forma de hematoproteinúria. Na Síndrome 
de Sjögren (SS), o envolvimento renal ocorre em até 67 % dos casos, sendo 
a nefrite túbulo -intersticial (NTI) aguda ou crónica a entidade histológica 
predominante. Caso clínico: Mulher de 73 anos, com antecedentes de SS, 
rash discóide, doença intersticial pulmonar, fibrilhação auricular, glaucoma 
e cataratas; sob corticoterapia e inibidor da enzima de conversão da angio-
tensina. Seguida em Nefrologia por doença renal crónica (creatininemia 
basal de 1,7 mg/dL). Apresentava -se clinicamente assintomática e sem 
alterações relevantes ao exame objetivo. Do estudo analítico sérico realizado, 
destaca -se: anemia normocítica normocrómica (hemoglobina 10,6 g/dL), 
anticoagulante lúpico negativo (positivo em duas determinações prévias), 
creatinina 1,7 mg/dL, ureia 142 mg/dL, presença de anticorpos antinucleares 
anti -SSA, ausência de anticorpos anti -dsDNA, C3 e C4 normais, proteinograma 
eletroforético sem picos, ausência de crioglobulinas, fator reumatóide nega-
tivo, ANCAs negativos e serologias virais para VHB, VHC e VIH negativas. 
A análise urinária não revelou alterações. Ecograficamente apresentava rins 
normais, pelo que se procedeu a biópsia renal percutânea, a qual revelou 
hipercelularidade mesangial difusa, atrofia tubular e fibrose intersticial de 
10 %, e espessamento fibroso da íntima das artérias de médio calibre com 
redução grave do lúmen vascular. A imunofluorescência mostrou depósitos 
granulares mesangiais de IgM. Perante o diagnóstico de Nefropatia a IgM 
e a estabilidade da função renal não foi iniciada terapêutica específica. 
Discussão: A nefropatia a IgM é uma entidade anátomo -clínica recentemente 
descrita; a sua etiologia e fisiopatologia não estão ainda bem definidas. 
Associa -se frequentemente a doenças auto -imunes, nomeadamente lúpus 
eritematoso sistémico. Não há se conhecem casos descritos de Nefropatia 
a IgM secundária a SS, pelo que, neste caso clínico, o diagnóstico histológico 
foi um resultado inesperado. O tratamento da Nefropatia a IgM não está 
bem definido, contudo a utilização de corticóides associa -se a taxas de 
remissão de 50 %. Neste caso, tendo em conta a estabilidade da função 
renal e a presença de um sedimento urinário benigno, não havia critérios 
para iniciar imunossupressão, adotando -se uma atitude expectante de 
monitorização da função renal.

 PO -SE -134

NEFRITE INTERSTICIAL GRANULOMATOSA – A PROPÓSITO DE UM CASO 

CLÍNICO

Helena Pinto (1); Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (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 nefrite intersticial aguda é um achado frequente nas biopsias 
renais dos doentes com lesão renal aguda. Por outro lado, a nefrite 
intersticial granulomatosa é pouco frequente, encontrando -se normalmente 
associada a sarcoidose, infecção (geralmente tuberculose) ou a nefrotoxi-
cidade. Apesar do esforço diagnóstico alguns casos permanecem como 
idiopáticos, sendo o tratamento destes casos controverso. Caso Clínico: 

Doente de 66 anos, género masculino, referenciado a consulta de Nefrologia 
após ter sido detectada retenção azotada de novo em análises de rotina. 
Apresentava queixas de anorexia e astenia com 2 meses de evolução, sem 
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queixas respiratórias ou urinárias. Antecedentes pessoais de dislipidemia, 
medicada desde há 5 anos com a mesma estatina. Negava a toma de 
qualquer outra medicação ou drogas durante os últimos meses. O exame 
físico não apresentava alterações. Analiticamente constatou -se anemia 
normocítica normocrómica, retenção azotada severa (ureia 18.5mmol/L e 
creatinina 569umol/L) e hipocaliémia. A gasimetria arterial revelou acidose 
metabólica hiperclorémica. A ecografia renal não apresentava alterações. 
O doente foi internado no Serviço de Nefrologia. O estudo imune foi nega-
tivo. Os doseamentos urinários revelaram glicosúria e proteinúria (1g/24h). 
Foi realizada biopsia renal que revelou nefrite intersticial granulomatosa. 
Realizou TC torácica, provas de função respiratória, doseamentos de SACE 
e ADA e culturas seriadas para mycobacterium tuberculosis, que foram 
negativos para sarcoidose/tuberculose. Foi iniciado tratamento com pred-
nisolona 1mg/Kg/dia, com redução progressiva da dose nos meses seguintes, 
com uma excelente resposta. Actualmente, após 8 meses do início do 
tratamento e com dose actual de prednisolona 10mg em dias alternados, 
o doente apresenta recuperação quase total da função renal (creatinina 
135umol/L) e remissão da proteinúria (334mg/24horas). Conclusão: Este 
caso clínico ilustra uma patologia pouco frequente nas biopsias renais. A 
terapêutica das formas idiopáticas de nefrite intersticial granulomatosa 
permanece incerta, no entanto, este caso sugere o benefício do uso de 
corticosteróides no tratamento destes doentes.

 PO -SE -135

SÍNDROME HEMOLÍTICA URÉMICA ATÍPICA – QUANDO A PLASMAFERESE 

AINDA É A SOLUÇÃO

Helena Pinto (1); Cristina Silva (1); Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (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 hemolítica -urémica atípica (SHUa) deve -se normal-
mente a mutações ou polimorfismos de genes que codificam factores de 
regulação da via alterna do complemento. Manifesta -se por uma microan-
giopatia trombótica com lesão renal aguda e tem geralmente com um curso 
agressivo, associado frequentemente a evolução para doença renal crónica 
terminal ou morte. As terapêuticas com plasma (e.g. Plasmaferese) constituem 
a primeira linha de abordagem, embora os seus resultados sejam globalmente 
insatisfatórios. Recentemente o anticorpo monoclonal Eculizumab, que blo-
queia a formação do complexo de ataque de membrana do complemento, 
assumiu -se como o tratamento de eleição desta síndrome. Este caso clínico 
descreve uma doente com SHUa em que, apesar da gravidade da situação 
clínica inicial, foi obtida uma recuperação completa com o uso de plasmafer-
ese. Caso Clínico: Doente de 65 anos, género feminino, com antecedentes 
de DMT2 IT, HTA, cardiopatia hipertensiva, DPOC, dislipidemia, obesidade, 
alfa talassemia e osteoporose. Internamento há cerca de 1 ano por lesão 
renal aguda oligúrica no contexto de sepsis com necessidade temporária 
de hemodiálise; associou -se um quadro de microangiopatia trombótica com 
anemia, trombocitopenia, LDH elevada e TAD negativo, tendo realizado 
transfusão de plasma fresco com boa resposta. Recorreu a médico privado 
por síndrome gripal, tendo sido medicada com azitromicina e anti -histamínico. 
Dois dias depois recorreu ao SU por náuseas, vómitos e dor abdominal. Ao 
exame objectivo destacava -se edema periférico e icterícia da pele e mucosas. 
Analiticamente apresentava anemia agravada, leucocitose e PCR elevada, 
trombocitopenia (40.000) retenção azotada (Ureia 26mmol/L, Creatinina 
412μmol/L), elevação marcada de LDH (5836) e TAD negativo. O quadro 
clínico evoluiu com oligúria refractária ao tratamento médico pelo que iniciou 
hemodiálise e infusão de plasma fresco. Os estudos microbiológicos foram 
negativos. Do restante estudo salienta -se ADAMTS 13 com actividade normal 
e anticorpo negativo, marcadores tumorais e estudo imune negativos. Dois 
dias depois foi iniciada plasmaferese, realizando um total de 10 sessões 
com remissão completa do quadro de hemólise e subsequente resolução 
da trombocitopenia e estabilização da anemia. Verificou -se recuperação da 
função renal (à data de alta Creatinina 119μmol/L). O estudo genético das 
proteínas reguladoras do complemento identificou uma heterozigotia do 
MCP. Actualmente, 2 meses após a alta hospitalar, a doente mantém -se em 
assintomática e em remissão. Conclusão: Na presença de um quadro de 
microangiopatia trombótica e lesão renal aguda devemos ter em consideração 
a hipótese diagnóstica de SHUa. Nestes casos deve ser iniciada plasmaferese, 
sendo indicado o uso de eculizumab nos casos resistentes. As mutações 
do MCP estão associadas a uma maior resposta ao tratamento com plas-
maferese que, se iniciada precocemente, pode permitir uma recuperação 
completa do quadro, tal como se ilustra neste caso clínico.
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ECULIZUMAB NO TRATAMENTO DO ENVOLVIMENTO CUTÂNEO 

DO SINDROME HEMOLITICO URÉMICO ATÍPICO

Daniela Lopes (1); Cátia Cunha (1); Ana Marta Gomes (1); Susana Pereira (1); David 
Tente (2); João Fernandes (1);

(1)  Centro Hospitalar VNGaia/Espinho, Nefrologia, Vila Nova Gaia, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar VNGaia/Espinho, Anatomia Patológica, Vila Nova Gaia, Portugal;

Introdução: O síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) associa -se a 
uma desregulação do sistema complemento da qual resulta lesão endotelial 
e formação de trombos especialmente nos vasos sanguíneos de pequeno 
calibre. O Eculizumab é um anticorpo humanizado dirigido contra a proteína 
C5, que inibe a activação da via terminal do complemento, impedindo a 
lesão endotelial e o aparecimento de microtrombos. Caso clínico: Mulher, 
37 anos. Antecedentes de DRC em hemodiálise (HD) secundária a SHUa. 
Diagnóstico de SHUa em 01/2011 seis meses após a segunda gestação. 
Iniciou plasmaferese (PF) e hemodiálise. Evoluiu com normalização dos 
parâmetros de hemólise mas sem evidência de recuperação da função 
renal. Os testes genéticos realizados permitiram identificar uma mutação 
do gene CFH em homozigotia: 332C > T, V62I, Y402H, Q672Q e E936D – 
TGTGT, no exão 21 e uma mutação MCP em heterozigotia: intrão 2, c.287 - 
2A > G, IVS2 -2A > L. Durante o primeiro ano após o diagnóstico, ocorreram 
duas recorrências SHUa. No primeiro episódio apresentou anemia hemolítica 
e trombocitopenia, resolvido depois de 6 meses de PF. Quatro meses após 
suspensão de PF notou aparecimento de lesões cutâneas dolorosas, local-
izadas nos membros inferiores com fundo violáceo, sem exsudado que 
evoluíram com ulceração, necrose do fundo e bordos. Exame histológico 
mostrou: evidência de deposição de material fibrinoide na derme superficial 
e de trombos intravasculares com discreto infiltrado inflamatório de lin-
fócitos. Um mês após o aparecimento das lesões cutâneas apresentava 
HTA não controlada e reaparecimento da hemólise. Diagnosticada recidiva 
de SHUa, iniciou PF que levou á resolução das alterações cutâneas e 
hematológicas. A PF foi mantida durante 6 meses. Cinco meses após a 
suspensão da PF apresentou nova recidiva cutânea. Após re -inicio de PF 
manteve anemia e trombocitopenia e melhoria parcial das lesões cutâneas 
pelo que foi iniciado tratamento com eculizumab. Após inicio de eculizumab, 
foi suspensa a PF, apresentou resolução da úlcera cutânea, normalização 
da contagem de plaquetas, normalização da haptoglobina e redução da 
necessidade de dose de eritropoietina e anti -hipertensores. O eculizumab 
foi mantido nos últimos 11 meses, sem sinais de recidiva das lesões 
hematológicas ou dermatológicas. Conclusão: O eculizumab inibe a micro-
angiopatia trombótica e pára a hemólise, promovendo a cicatrização das 
lesões cutâneas secundárias ao SHUa sem necessidade de qualquer outro 
tratamento adicional e impedindo as recidivas. Onze meses de tratamento 
com eculizumab em um doente com SHUa previamente dependente de PF 
parece ser seguro.

 PO -SE -137

RANDOM SPOT URINE PROTEIN/CREATININE RATIO IS A SUBOPTIMAL 

PREDICTOR OF 24H PROTEINURIA IN LUPUS NEPHRITIS

Rita Fonseca (1); Ana Cerqueira (2); Inês Castro Ferreira (2); Ricardo Neto (2); Edite 
Pereira (3); Eva Mariz (1); Manuel Pestana (2); Lúcia Costa (1);

(1) Centro Hospitalar de São João, Reumatologia, Porto, Portugal;
(2) Centro Hospitalar de São João, Nefrologia, Porto, Portugal;
(3) Centro Hospitalar de São João, Medicina Interna, Porto, Portugal;

Background: The gold standard to assess proteinuria is the protein content 
of 24h urine collection. Random spot urine protein/creatinine (P/C) ratio 
seems to have a good correlation with 24h protein and has been used to 
simplify urine collection. However, it has been reported that it is unreliable 
for monitoring proteinuria in lupus nephritis (LN) patients. Objectives: To 
evaluate the agreement between random spot urine P/C ratio (mg/g) and 
protein measured by 24h urine collection (g/24h) in LN patients. Methods: 

Cross -sectional study was performed. Patients with biopsy proven LN 
underwent 24h urine collection (for P and C) and random urine (for P/C 
ratio), sequentially. Correlation (Spearman rank correlation analysis) and 
limits of agreement between the two methods (Bland -Altman plot analysis) 
were evaluated. The discriminant cut -off values for spot urine P/C ratio in 
predicting 24h protein threshold excretion >300, 500, 1000 and 1500 mg 
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were determined using receiver operating characteristics curve (ROC). 
Results: Sixty -one paired (total 122) spot and 24h urine collection were 
evaluated. The mean glomerular filtration rate (assessed by CKD -E equa-
tion) was 97mL/min/1.73m2 (SD 10.9). Strong correlation (r=0.921, p<0.001) 
was found between the two measures. Stratifying by protein degrees, less 
strong correlation was found between the two methods (r=0.722, p<0.001 
when 24h protein <500mg and r=0.699, p<0,001 when 24h protein was 
between 500 and 1000 mg). Bland -Altman analysis showed wide limits of 
agreement ( -496.1 to 891.3 mg) and the limits became wider as the protein 
excretion increased. In low level of protein excretion (<500mg) the two 
tests had acceptable limits of agreement ( -122.3 to 194.7 mg) but in 
subnephrotic range (500 -3400mg), Bland -Altman plot showed clinically 
inacceptable wide limits of concordance ( -438.1 to 1198.8 mg). Using ROC 
curves, the spot urine P/C ratio discriminant values of 270.3 mg/g (sensitiv-
ity (S) 89.2%, specificity (E) 91.7%, area under the curve (AUC) 0.976), 
336.5 mg/g (S 93.8%, E 96.6%, AUC 0.990), 655 mg/g (S 87%, E 92.1%, 
AUC 0.953) and 931 mg/g (S 100%, E 91.7%, AUC 0.958) predicted 24h 
protein equivalent thresholds of >300, 500, 1000 and 1500mg, respectively. 
Conclusions: Spot urine P/C ratio and 24h protein have good agreement 
in low protein levels (<500 mg). In subnephrotic protein range (500 -3400), 
even though we found a good correlation between the two methods, the 
P/C ratio seems to be a weak predictor of 24h protein showing unaccept-
able limits of agreement.

 PO -SE -138

UM PALCO PARA DOIS ACTORES: SÍNDROME DE SOBREPOSIÇÃO ANCA 

E ANTI -MEMBRANA BASAL GLOMERULAR NO ADULTO JOVEM

Tânia Santos (1); Telma Santos (1); Andreia Borges (1); Carol Marinho (2); Vítor Sousa (2); 
Helena Sá (1); Lígia Prado E Castro (2); Mário Campos (1);

(1)  CHUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal; (2) – CHUC, Anatomia Patológica, Coimbra, 
Portugal;

Introdução: A insuficiência renal rapidamente progressiva no contexto de 
glomerulonefrite crescêntica com coexistência de anticorpos ANCA e anti-
-membrana basal glomerular (MBG) está descrita e a sua ocorrência é rara, 
sendo excepcionalmente rara no adolescente/adulto jovem. Caso clínico: 
Menina de 18 anos com antecedentes de diarreia crónica de etiologia não 
esclarecida apesar de estudo complementar exaustivo. Admitida por 
agudização da diarreia com 3 semanas de evolução, acompanhada de 
febre intermitente, astenia, cansaço fácil, náuseas, vómitos e diminuição 
da diurese. Ao exame físico salientava -se apenas palidez muco -cutânea. 
Analiticamente com anemia (Hb 7,8 g/dL), VS 116 mm1ªh com PCR 3,8 mg/
dL e insuficiência renal grave (creatinina 17,44 mg/dL e ureia 248 mg/dL). 
A ecografia renal mostrou rins normodimensionados com aumento da 
ecogenicidade parenquimatosa. Iniciou hemodiálise de urgência, terapêutica 
médica de suporte e trimetoprim -sulfametoxazol, com melhoria sintomática 
progressiva. Inicialmente com diurese ±1L/dia. Identificou -se hematopro-
teinúria, hiperparatiroidismo secundário com hipocalcémia ligeira, ausência 
de hipocomplementémia, ANAs positivos, anti -dsDNA negativo, pANCA 
positivo (anti -MPO >600U/mL) e anti -MBG fortemente positivo. A biópsia 
renal revelou glomerulonefrite necrotizante em evolução para glomeru-
loesclerose global, com crescentes fibrocelulares, nefrite tubulointersticial 
difusa intensa e fenómenos de vasculite. Imunofluorescência: imunodepósi-
tos granulares de IgA, IgG (incluindo em padrão linear ao longo da MBG), 
C1q, C3 e fibrinogénio a nível mesangial e paredes capilares. Apesar da 
imunossupressão com corticoterapia, ciclofosfamida oral e plasmaferese, 
a doente manteve -se diálise -dependente. Cumpriu 3 meses de corticoterapia 
e de ciclofosfamida com normalização dos títulos de anticorpos e, até à 
data, sem manifestações extra -renais. Do estudo complementar efectuado 
foi ainda identificada uma tiroidite autoimune crónica que, aliada à diarreia 
crónica e às manifestações auto -imunes descritas, conduziu à hipótese 
clínica de um distúrbio generalizado da tolerância imunológica ao self. 
Neste contexto, foi efectuado estudo das populações linfocitárias (citometria 
de fluxo) com identificação de elevado número de Linfócitos B (predomínio 
Th2). Pesquisadas ainda mutações génicas FOXP3 e AIRE associadas a 
síndromes poliendócrinos autoimunes, cujo resultado aguardamos. Dis-

cussão: Salienta -se a particularidade deste caso clínico pelo raro apareci-
mento de GN crescêntica com síndrome de sobreposição ANCA e anti -MBG 
em idade jovem, com evolução silenciosa sem envolvimento pulmonar, 
com progressão catastrófica para glomerulosclerose difusa e falência renal. 
Os antecedentes de tiroidite auto -imune e diarreia crónica configuraram a 
hipótese diagnóstica de síndrome poliendócrino autoimune, em estudo. 

Tal como descrito na literatura, a recuperação renal nestes casos é prati-
camente nula apesar da imunossupressão instituída, à semelhança da 
Doença de Goodpasture. Por fim, impõe -se a ponderação da transplantação 
renal nesta jovem, apoiada na ausência de anti -MBG e de manifestações 
extra -renais, pelo menos durante 6 meses, segundo as KDOQI2013.

 PO -SE -139

AMILOIDOSE AA NOS DOENTES INFETADOS PELO VÍRUS 

DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

Ana Azevedo (1); Isabel Mesquita (1); Helena Viana (2); Fernanda Carvalho (2); Fernando 
Nolasco (1);

(1) H Curry Cabral, CHLC, Serviço Nefrologia, Lisboa, Portugal;
(2) H Curry Cabral, CHLC, Laboratório de Morfologia Renal, Lisboa, Portugal;

A amiloidose AA é uma complicação rara, que ocorre após vários anos de 
presença de inflamação / infeção crónica. O tratamento da doença infla-
matória ou infeciosa de base pode levar a estabilização ou mesmo melhoria 
da função renal (FR). Apesar da infeção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) ser considerada uma infeção crónica, não está estabelecido 
que esta infeção se associe per si a amiloidose AA O objectivo do estudo 
foi o de avaliar as manifestações clínicas e histológicas da amiloidose AA 
em indivíduos HIV positivos. Avaliamos 15 anos de biópsias renais, com 
identificação de 47 doentes HIV. O diagnóstico de amiloidose AA foi feito 
em 8 doentes (17%), sendo que 4 estavam co -infetados pelo vírus da 
hepatite C. Seis dos 8 doentes tinham história de consumos, passados ou 
ativos, de drogas endovenosas. A idade média à data de diagnóstico era 
43±7,8 anos. O tempo mediano de infecção pelo HIV era de 16,5 anos. A 
carga viral do HIV era indetetável em 4 doentes, mas variou entre um 
mínimo de 500 e máximo 50.000 cópias. A apresentação clínica foi um 
síndrome nefrótico, acompanhado por agravamento da FR. A proteinúria 
média nas 24h era 11g e todos os doentes tinham hipoalbuminémia (média 
2g/dL). Todos os doentes tinham antecedentes de infeções crónicas, para 
além das virais: tuberculose pulmonar (3 casos), bronquiectasias (3 casos); 
endocardite (2), infeção pele e tecidos moles (2), Leishmânia visceral (1), 
Pneumocistose (1) e toxoplasmose (1). O diagnóstico de amiloidose foi feito 
através de biópsia renal, utilizando a coloração vermelho do congo e através 
da imunofluorescência para AA. Em todas as biópsias se identificou depósito 
de amilóide nos glomérulos. Verificou -se também depósito de amilóide nos 
vasos, sobretudo arteríolas. Observou -se fibrose intersticial ligeira a mod-
erada em todos os casos. Dois doentes apresentavam proliferação glomerular 
endocapilar, ambos co -infectados pelo vírus da hepatite C. Verificou -se o 
óbito de 3 doentes, em média 6 meses após o diagnóstico. Dos restantes 
5 doentes, 1 começou hemodiálise um mês após o diagnóstico, outro 
mantém -se com DRC estadio 4 e uma doente apresenta FR normal, 2 
perderam -se para follow -up. Na nossa população, a amiloidose AA não foi 
um diagnóstico comum. Apesar da principal causa de disfunção renal nos 
doentes HIV da Europa estar associada à resposta sistémica à infeção viral, 
esta culmina na produção de imunocomplexos (HIVICK) e não na acumulação 
de apolipoproteínas de fase aguda. Sendo o principal alvo da amiloidose 
AA o rim, torna -se importante o seu diagnóstico atempado para se tentar 
um controlo apertado de outras causas de infeção nestes doentes.

 PO -SE -140

QUISTOS PARAPIÉLICOS COMO IMAGEM PRELIMINAR DE UM CASO 

DE FIBROSE RETROPERITONEAL

Iolanda Godinho (1); Estela Nogueira (1); Sofia Jorge (1); Maria Alice Fortes (1); António 
Gomes Da Costa (1);

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

A fibrose retroperitoneal é uma causa rara de lesão renal aguda obstrutiva. 
Trata -se de uma doença caracterizada pela presença de tecido inflamatório 
fibroso retroperitoneal que frequentemente conduz ao encarceramento dos 
ureteres. A forma idiopática ocorre geralmente entre os 40 aos 60 anos, 
no sexo masculino e corresponde a cerca de 70% dos casos. O diagnóstico 
da doença baseia -se fundamentalmente em exames de imagem, nomeada-
mente na tomografia computorizada (TC), sendo que poderá implicar a 
realização de uma biópsia, especialmente quando se suspeita de uma 
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causa secundária, nomeadamente quando a localização é atípica, o quadro 
clínico é sugestivo de doença infecciosa ou neoplásica ou não há resposta 
à terapêutica inicial. A terapêutica médica consiste em corticoterapia, com 
prednisolona 1mg/kg/dia durante 4 semanas e, na presença de melhoria, 
desmame durante 2 a 3 meses até 10mg/dia, mantidos por mais 6 a 18 
meses. Em doentes pouco respondedores poderá ser adicionado micofeno-
lato de mofetil ou metotrexato, sendo que nos doentes corticoresistentes 
deverá ser repetida a TC e realizada biópsia para confirmação do diag-
nóstico. Os autores apresentam um caso de um homem caucasiano de 49 
anos, obeso, fumador, com quadro clínico caraterizado por episódios de 
lombalgia bilateral sem irradiação tipo moinha com agudizações tipo cólica 
e anúria com 2 meses e 18h de evolução, respectivamente. Analiticamente 
constatava -se elevação dos parâmetros de retenção azotada (ureia 102mg/
dL, creatinina 6.19mg/dL) e de fase aguda (proteína C reactiva – PCR – de 
13.5mg/dL e velocidade de sedimentação – VS – 109mm), embora sem 
leucocitose. Imagiologicamente a primeira ecografia renal revelava rins 
com dimensões discretamente aumentadas (direito 14.4cm, esquerdo 
13.8cm), sem características de cronicidade, sendo descritos bilateralmente 
vários quistos parapiélicos, sem aspectos seguros de ectasia das vias 
excretoras. Dado o quadro de anúria de instalação súbita e sem causa 
aparente, efectuou angioTC abdomino -pélvica. Esta revelou densificação 
retroperitoneal adjacente aos grandes vasos com hidronefrose bilateral, 
sugerindo fibrose retroperitoneal. Foi então submetido a colocação de 
stent duplo J bilateralmente com recuperação da total da função renal. 
Após exclusão das causas secundárias, iniciou -se tratamento de indução 
com prednisolona 1mg/kg/dia durante um mês, constatando -se remissão 
clínica, analítica e imagiológica com diminuição significativa das dimensões 
da massa visualizada por TC. Este caso salienta as limitações da ecografia 
renal no diagnóstico de fibrose retroperitoneal, sendo a TC o exame gold 
standard para o seu diagnóstico.

 PO -SE -141

A DESNUTRIÇÃO COMO FATOR DE RISCO NOS DOENTES DIABÉTICOS 

COM DOENÇA RENAL CRÓNICA

Filipa Mendes (1); Andre Fragoso (1); Ana Silva (1); Ana Silva (2); Teresa Jerónimo (1); 
Ana Pimentel (1); Pedro Neves (1); Pedro Neves (2);

(1)  CHAlgarve, Nefrologia, Faro, Portugal;
(2)  Universidade do Algarve, Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Faro, 

Portugal;

A desnutrição poderá estar associada à etiologia da diabetes assim como 
com as suas complicações e constitui um marcador/fator de risco não 
tradicional de mortalidade e morbilidade na população com doença renal 
crónica mesmo nas fases precoces da doença. O objectivo do nosso estudo 
foi analisar a relação existente entre o estado nutricional e a inflamação, 
doença renal, insulinorresistência e o índice de massa do ventrículo 
esquerdo (IMVE); avaliamos ainda o impacto da desnutrição na sobre-
vivência dos doentes. Realizou -se um estudo de coorte, observacional, 
com 119 diabéticos tipo 2 (f=54, m=65), com idade média de 60,3 anos 
e um filtrado glomerular médio estimado (TFGe) de 45 ml/min. Os doentes 
foram divididos em dois grupos de acordo com estado nutricional; foi 
utilizada a avaliação subjetiva global adaptada à doença renal (ASG): G1 
(n=47) ASG >=10, G2 (n=72) ASG<10. Avaliaram  -se os seguintes parâmetros 
laboratoriais: metabolismo mineral (PTH, fósforo), inflamação (IL6), insu-
linorresistência (HOMA  -IR) e o índice de massa do ventrículo esquerdo 
(IMVE). Utilizou -se o teste t de Student para comparação de variáveis 
contínuas e a correlação de Pearson para avaliar a associação do estado 
nutricional com os parâmetros em estudo. Na análise de sobrevivência foi 
utilizado o método de Klapan -Meier. Houve diferenças estatisticamente 
significativas entre os dois grupos, sendo o grupo G1 mais idoso (70 vs 
53,8 anos, p=0,001), com valores mais elevados de fósforo (4,7 vs 4 mg/
dL, p=0,002), PTH (176 vs 103,6 pg/mL, p=0,0001), HOMA -IR (2,6 vs 1,6 
p=0,004), IL6 (7,3 vs 5,0 pg/mL, p=0,002) e IMVE (105,6 vs 91,8 g/m2, 
p=0,0001) e valores mais baixos de TGFe (35,2 vs 51,9 ml/min, p=0,0001) 
e albumina (4,0 vs 4,3 g/dL, p=0,0013). Na correlação de Pearson observou-
-se uma correlação direta entre a ASG e IL6 (r=0,287 p=0,002), HOMA -IR 
(r=0,304 p=0,001), fosforo (r=0,304 p=0,001), PTH (r=0,298 p=0,001) e 
IMVE (r=0,404 p= 0,0001) e uma correlação inversa com a TFGe (r= - 0,308 
p=0,001). Em relação à sobrevida, o grupo G1 apresentou pior sobrevida 
aos 36 meses (14,3%) quando comparados com o G2 (72,1 %), logrank 
test =9,572 p=0,002. No nosso estudo a desnutrição está associada com 
a idade e com o maior grau de disfunção renal; em consequência os 

doentes mais desnutridos também surgem mais inflamados, com alterações 
do metabolismo mineral e com maior IMVE. Verificámos também que o 
grupo com maior desnutrição apresentou uma grande mortalidade aos 36 
meses. Será importante determinar se a melhoria do estado nutricional se 
acompanha da diminuição da mortalidade, neste grupo de doentes que 
se encontram em fases mais precoces da sua doença renal crónica.

 PO -SE -142

SÍNDROME HEMOLÍTICA URÉMICA PÓS CIRÚRGICA: CAUSA OU FACTOR 

PRECIPITANTE?

Rita Leal (1); Luís Rodrigues (1); Ana Galvão (1); Jorge Pratas (1); Mário Campos (1);

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

Introdução: A síndrome hemolítica urémica (SHU) faz parte do espectro 
das microangiopatias trombóticas e pode ser classificada como adquirida 
ou hereditária, mediante a sua fisiopatologia. A microangiopatia trombótica 
hereditária mediada por anomalias do complemento, é causada por muta-
ções de genes reguladores que condicionam a ativação descontrolada da 
via alternativa. A maioria destas mutações são heterozigóticas e têm 
penetrância incompleta sugerindo que a manifestação clínica da doença 
esteja dependente de outros factores genéticos ou de causas extrínsecas. 
Existem apenas dois casos descritos de SHU por mutações do complemento 
precipitadas após cirurgia. Caso clínico: Reportamos o caso de uma mulher 
de 41 anos de idade, submetida a cirurgia eletiva de quisto hidático do 
lobo hepático direito. A quistectomia decorreu sem complicações mas nas 
primeiras 24 horas de pós operatório a doente desenvolveu quadro de 
lesão renal aguda (sCr=0,69 ->1,53mg/dL) oligoanúrica, elevação da LDH 
(2203 U/L) e bilirrubina total (1,8mg/dL), trombocitopenia (84000x109/L) e 
anemia (Hb=7,6g/dL) com esfregaço periférico com frequentes esquisócitos. 
Tendo em conta o quadro clínico e analítico sugestivo de SHU, a doente 
iniciou de imediato plasmaferese terapêutica diária com reposição com 
plasma fresco congelado e houve necessidade de iniciar hemodiálise por 
elevação da retenção azotada e anúria com sobrecarga hídrica. Não se 
registaram dejeções diarreicas ou toma de fármacos associados a SHU e 
do restante estudo analítico, de realçar hemoculturas negativas, sedimento 
urinário benigno, sem alterações no doseamento do complemento ou 
anomalias dos estudo de autoimunidade. Foi feito o doseamento, pesquisa 
de mutações e anticorpos anti -ADAMTS 13, sem alterações. Perante a 
ausência de causas adquiridas de SHU, realizou -se o estudo molecular 
dos genes do complemento que confirmou a presença de mutações con-
sideradas de risco no gene CFH. Após 7 sessões de plasmaferese terapêutica, 
verificou -se recuperação progressiva da função renal com independência 
de hemodiáliase e elevação gradual dos valores das plaquetas e hemo-
globina. A plasmaferese foi suspensa 14 dias após inicio do quadro e a 
doente teve alta ao 26º dia de interamento com função renal a normalizar 
e sem sinais de hemólise, medicada com Albendazol 400mg id. Conclusão: 
Na última década, o conhecimento sobre as formas chamadas atípicas de 
SHU tem vindo a aumentar exponencialmente e o uso de novos fármacos 
dirigidos ao complemento, como o Eculizumab, concomitante à plasmaferese 
terapêutica com plasma fresco congelado, tem vindo a revolucionar a 
terapêutica desta patologia. No caso descrito, e tendo em conta a evolução 
clínica e analítica muito favoráveis, optou -se por protelar o inicio da ter-
apêutica com Eculizumab, mantendo a doente um seguimento rigoroso 
em consulta de Nefrologia. Este é um dos poucos casos descritos na lit-
eratura de SHU mediado por alterações genéticas no complemento, despo-
letado no período pós -operatório com recuperação completa da função 
renal.

 PO -SE -143

CONSULTA DE ESCLARECIMENTO: O QUE SUCEDEU APÓS 2 ANOS?

Sandra Silva (1); Paula Camilo (1); Joana Coutinho (2); Manuela Moura (3); Maximino 
Costa (1);

(1) Hospital Pedro Hispano, Nefrologia, Matosinhos, Portugal;
(2) Hospital Pedro Hispano, Nutrição, Matosinhos, Portugal;
(3) Hospital Pedro Hispano, Serviço Social, Matosinhos, Portugal;

Introdução: Estudo retrospetivo de avaliação dos doentes observados 
em consulta multidisciplinar de esclarecimento (CE) entre 1 de Janeiro 
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de 2013 e 31 de Dezembro de 2014 e resultados aos 2 anos. Resultados: 
Foram observados 135 doentes com idade média de 66±15 anos; 73 
(54%) eram do género masculino. A maioria (86%) tinha funções cognitivas 
mantidas, 3 tinham processo demencial documentado. 74% dos doentes 
tinha autonomia motora total e 5 eram totalmente dependentes de 
terceiros nas atividades básicas da vida diaria. 21% mantinha atividade 
profissional. A principal etiologia da DRC foi a DM (38%), seguindo -se 
as causas vasculares (HTA/nefropatia isquémica – 10%) e as glomeru-
lopatias (11%). À data da CE a TFG média estimada por MDRD4 era de 
17,7±7,5 ml/min/m2; os restantes resultados analíticos estão relatados 
na seguinte tabela. 54% dos doentes era portador de FAV funcionante 
para hemodiálise.

Tabela 1

Média DP

Ureia (mg/dl) 140 46

Creatinina (mg/dl) 3,6 1,6

TFG (MDRD4, ml/min/m2) 17,8 7,5

Cálcio (mg/dl) 9 0,6

Fósforo (mg/dl) 4,1 0,7

Potássio (mEq/l) 4,8 0,7

Albumina (mg/dl) 3,8 0,4

Hemoglobina (g/dl) 11,4 1,5
 

A mediana de seguimento em consulta de nefrologia previamente à CE 
foi de 2,7 anos (0,7 -7,5); 6 doentes não tinham seguimento anterior. 
Em 31/12/14 encontravam -se em terapêutica de substituição renal (TSR) 
46 (34%) doentes: 37 em hemodiálise (HD), 4 em diálise peritoneal 
(DP) e 5 em tratamento medico conservador (TMC). Dos 40 previamente 
seguidos em consulta de nefrologia a mediana de acompanhamento 
até ao início de terapêutica substitutiva renal (TSR) foi de 28 meses 
(8,3 -65,4). 15 doentes já se encontravam sob TSR à data da referenciação 
à CE: 3 destes (20%) modificaram a decisão anterior relativamente à 
modalidade terapêutica (2 de HD para DP e 1 de TMC para HD). 31 
(23%) doentes iniciaram TSR após a CE: a mediana até ao início de 
TSR foi de 3,36 meses (2,26 -7,11). Morreram 6 (4,4%) doentes: 3 com 
TFG de 17,6±2,8 ml/min/m2, que não se encontravam sob TSR (todos 
de causa cardiovascular, incluíndo 1 por rutura de aneurisma da aorta 
abdominal). Três dos falecidos estavam em HD, sendo o tempo em 
técnica e a causa de morte, respetivamente: 12 meses e sépsis urinária; 
16 meses e caquexia; 4 meses e AVC. Conclusões: Após esclarecimento 
a maioria da população candidata a TSR opta por HD. A consulta de 
esclarecimento pode incitar uma alteração da modalidade de TSR, pelo 
que, a generalização desta a doentes já sob TSR não anteriormente 
referenciados deverá ser equacionada.

 PO -SE -144

AMILOIDOSE SECUNDÁRIA E SÍNDROME NEFRÓTICO: 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

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

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;

A Amiloidose secundária resulta da deposição tecidular extracelular de 
subunidades de baixo peso molecular de proteína amilóide A, carac-
teristicamente uma proteína de fase aguda. Distúrbios inflamatórios 
são as principais causas de amiloidose secundária, estando também 
associada a infecções e neoplasias. A complicação mais frequente da 
amiloidose secundária é a doença renal caracterizada por sindrome 
nefrótico e declínio progressivo da função renal. Apresentamos o caso 
de um doente de 45 anos, sexo masculino, com antecedentes de hábitos 
alcoólicos e tabágicos (27 unidades maço/ano), tendo iniciado queixas 
de tosse persistente, expectoração muco -purulenta, astenia, anorexia, 
emagrecimento não quantificado e sudorese nocturna abundante em 
2010. Recorreu em Novembro/2011 ao médico assistente, tendo realizado 
TC pulmonar que revelou lesões bilaterais exsudativas e cavitações nos 
vértices. No exame bacteriológico da expectoração apresentava 0 a 20 

bacilos ácido -alcoól resistentes (BAAR)/campo no exame de Ziehl 
Neelsen. Internado no serviço de Pneumologia com o diagnóstico de 
Tuberculose pulmonar bilateral extensa, iniciou antibacilares durante o 
internamento com boa resposta clínica e analítica. Reinternamento no 
serviço de Pneumologia em Maio/2012 por incumprimento dos anti-
bacilares em ambulatório e pelo aparecimento de edemas dos membros 
inferiores. Analíticamente apresentava proteína C reactiva 14.48mg/L; 
presença de 0 a 3 BAAR/campo no Ziehl Neelsen da expectoração; 
Creatinina 0.72mg/dL; Albumina 15.3g/L; Colesterol total 268mg/dL; 
sedimento urinário inactivo; Proteinúria 13.5g/24h; imunologia negativa 
(C3 e C4 normais; ANA, ANCA, Anti -MBG negativos); serologias virais 
negativas. A ecografia abdominal mostrou rins sem alterações. Perante 
sindrome nefrótico subjacente, foi submetido a biópsia renal percutânea 
que revelou a presença de amiloidose AA. Iniciou medidas terapêuticas 
gerais anti -proteinúricas (IECA, ARA2 e estatina) e heparina de baixo 
peso molecular, tendo completado 15 meses de antibacilares. Manteve 
seguimento na consulta de Nefrologia, apresentando em Março/2013, 
apesar das medidas adoptadas e da resolução do quadro de tuberculose 
pulmonar, proteinúria 8.2g/24h. Em Março/2014 referiu na consulta de 
Nefrologia a presença de zona irregular no pilar anterior da amígdala. 
A biopsia efectuada mostrou “carcinoma epidermoide, moderadamente 
diferenciado e queratinizado”. Submetido a amigdalectomia alargada 
em Maio/2014 e radioterapia adjuvante. Após a ressecção tumoral, 
registou -se uma redução da proteinúria, sendo o valor actual de 1.6g/24h 
(Jan/2015). No caso clínico acima descrito, apresentamos um caso de 
Amiloidose secundária a carcinoma epidermoide. O tratamento da tuber-
culose, classicamente associada à amiloidose, não gerou melhoria da 
proteinúria, que só ocorreu com a resolução do quadro neoplásico 
subjacente. Destacamos a importância da investigação e exclusão de 
outras causas de amiloidose secundária quando a progressão não segue 
o curso habitual.

 PO -SE -145

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA PRIMÁRIA EM DOENTE 

COM FENILCETONÚRIA

Miguel Bigotte Vieira (2); Nuno Gaibino (1); Daniel Gomes (1); Cláudia Costa (3); Patrícia 
Janeiro (3); Ana Gaspar (3); Ana Rita Sandes (4); Marta Pereira (2); Fernando Neves (2); 
Anabela Oliveira (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Consulta de Doenças Metabólicas do Adulto, Serviço 
de Medicina I, Lisboa, Portugal;

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

(3)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Unidade de Doenças Metabólicas, Departamento 
de Pediatria, Lisboa, Portugal;

(4)  Centro Hospitalar Lisboa Norte, Unidade de Nefrologia Pediátrica, Departamento 
de Pediatria, Lisboa, Portugal;

Objectivo: apresentar caso clínico de Glomerulopatia Membranosa 
(GM) Primária em doente com Fenilcetonúria (PKU). Caso Clínico: 
género feminino, 19 anos, estudante, autónoma. História de: 1. Diag-
nóstico neonatal de Fenilcetonúria; 2. Obesidade infantil. Aos 17 anos 
detectada Proteinúria nefrótica (7.5gr/24h) com função renal normal 
e hipertensão arterial. A investigação etiológica mostrou serologias 
virais (HIV 1/2, VHB, VHC) negativas, perfil de auto -imunidade (ANA, 
anti -DS -DNA, anti -DNAs, c -ANCA, p -ANCA) negativo, complemento nor-
mal, Velocidade de Sedimentação normal, imunofixação com IgG 
diminuída (363 mg/dL [751 -1560]), IgA e IgM normais. Biópsia renal 
revelou glomérulos com celularidade normal e espessamento difuso 
e global das membranas basais dos capilares glomerulares. Interstício 
com numerosos macrófagos esponjosos, ligeiro infiltrado inflamatório 
difuso constituído por mononucleados e ligeira fibrose. Túbulos proxi-
mais com células epiteliais de citoplasma esponjoso e com aspectos 
de vacuolização isométrica. Vasos com morfologia conservada. Imu-
nofluorescência: depósitos difusos granulares subepiteliais de IgG (), 
IgM (), IgA () e C1 (). Conclusão: Excluídas as etiologias secundárias, 
foi considerado o diagnóstico de GM Primária e iniciadas medidas 
anti -proteinúricas. Durante um ano observou -se redução progressiva 
da proteinúria até 3 gr/24h, mantendo -se sem alteração da função 
renal. Recentemente, por novo agravamento (proteinúria 4,7 gr/24h), 
e atendendo aos riscos da terapêutica imunossupressora de primeira 
linha em doente jovem com obesidade, foi considerado iniciar imunos-
supressão com micofenolato de mofetil o qual não foi iniciado por 
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não aceitação da doente. Actualmente a doente encontra -se metaboli-
camente controlada, medicada com losartan 100 mg, sinvastatina 10 
mg, restrição dietética de lípidos, sal e fenilalanina com suplementação 
de mistura de aminoácidos essenciais. Discussão: A PKU é uma doença 
de transmissão AR que se caracteriza por défice de actividade funcional 
de fenilalanina hidroxilase, enzima que converte Fenilalanina em Tiro-
sina. Na ausência de restrição dietética, a fenilalanina acumula -se, 
atingindo níveis tóxicos séricos e urinários. A GM Primária, rara em 
crianças e mais frequente em homens, é diagnosticada em cerca de 
30% dos casos de Síndrome Nefrótico (SN) em adultos apresentando 
evolução clínica variável. Ambas as patologias apresentam em comum 
restrição dietética proteica como parte do tratamento. Os autores não 
encontraram na literatura casos descritos de GM Primária em doentes 
com PKU. Neste sentido, apesar da possível simultaneidade de duas 
patologias raras não relacionadas, considera -se que o presente caso 
clínico deve ser descrito.

 PO -SE -146

HIPERINFECÇÃO A STRONGYLOIDES STERCORALIS – CASO CLÍNICO

Noélia Lopez (1); Alice Fortes (1); Estela Nogueira (1); Iolanda Godinho (1); Sofia Jorge (1); 
Paulo Fernandes (1); Tiago Marques (2); António Gomes Da Costa (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, Nefrologia e Transplan-
tação Renal, Lisboa, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças 
Infecciosas, Lisboa, Portugal;

A doença renal crónica (DRC) está associada a aumento da incidência 
e gravidade de patologias infecciosas, representando a causa de óbito 
em cerca de 20% dos doentes renais em estadio terminal, reflectindo 
a disfunção de vários mecanismos da imunidade. Apesar do quadro 
infeccioso frequentemente se relacionar com o acesso vascular, 80% 
das infecções estão relacionadas com outros tecidos. Strongyloides 
stercoralis (SS) é um nemátode endémico encontrado mais frequent-
emente em áreas tropicais e subtropicais. As manifestações clínicas 
da infecção por SS dependem do tempo de infecção e da resposta do 
hospedeiro, variando desde assintomática à forma disseminada, fre-
quentemente letal. Os autores relatam o caso de uma doente de 58 
anos, natural de Cabo Verde, com DRC estadio 5 (KDIGO), de início 
desconhecido, sem patologia infecciosa ou alérgica prévia relevante, 
que desenvolveu eczema difuso exuberante, pruriginoso, acompanhado 
de dispneia e tosse seca de agravamento progressivo. Não se podendo 
excluir que parte das queixas fossem atribuíveis a síndroma urémico, 
iniciou programa regular de hemodiálise. A ausência de melhoria clínica 
e o surgimento de hipereosinofilia apontaram para outra causa para 
o quadro, tendo sido feito estudo parasitológico e imunológico. Apurou-
-se infecção por SS, na forma disseminada, detectada apenas por 
serologia, com documentação de envolvimento miocárdico. Refractaria 
à terapêutica com albendazol, obteve -se resposta com ivermectina e 
corticoterapia. Com este caso assinala -se a imunodepressão associada 
à DRC bem como a necessidade de erradicação parasitária prévia ao 
transplante nos doentes elegíveis, por forma a evitar quadros de 
superinfecção posteriores, potencialmente letais ou com risco de perda 
do enxerto.

 PO -SE -147

REFLECTINDO SOBRE O APOIO DA NEFROLOGIA A OUTRAS 

ESPECIALIDADES EM CONTEXTO HOSPITALAR

Rute Aguiar (1); Filipa Alves (1); David Fiel (1); Vitor Ramalho (1); Rui Silva (1); Pedro 
Pessegueiro (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: Os pedidos de observação de doentes assistidos no Serviço 
de Urgência (SU) ou internados em enfermarias de outras especiali-
dades, faz parte integrante do quotidiano hospitalar do médico nefrolo-
gista. Prevê -se o pedido de apoio no manejo da lesão renal aguda 
(LRA), na terapêutica da doença renal crónica (DRC), na minimização 
da exposição a nefrotóxicos... mas serão estas as razões pelas quais 
somos consultados? Objectivos: pretendeu -se analisar os diagnósticos 

que motivaram os pedidos de consultadoria de Nefrologia, as espe-
cialidades que os requerem, a necessidade de técnica de substituição 
da função renal (TSFR) e o seguimento dos doentes. Métodos: estudo 
observacional retrospectivo unicêntrico, no qual foram considerados 
todos os doentes no SU e no internamento de especialidades médicas 
e cirúrgicas, com pedidos de parecer de Nefrologia, num período de 
6 meses. Resultados: foram observados 144 doentes, 53% dos quais 
no SU, 21% no Serviço de Cirurgia, 15% no Serviço de Medicina Interna 
e 11% noutros serviços. Os diagnósticos mais frequentes foram: a LRA 
(33%), a DRC agudizada (24%) e a intercorrência no doente com DRC 
estádio 5 sob TSFR (19%). Dos doentes previamente independentes 
de diálise, 15 doentes necessitaram de iniciar TSFR (14%). Destes, 8 
recuperaram a função renal (53%) e 7 (47%) foram integrados em 
programa crónico de diálise. Em 5% foi decidido tratamento conser-
vador da função renal. 21% dos doentes tiveram seguimento em 
consulta de Nefrologia e 12,5% faleceram. Conclusão: na nossa amostra 
a LRA é o motivo pelo qual o nefrologista é mais consultado, sendo 
a maior parte dos pareceres pedidos em contexto de urgência. No 
internamento, é o Serviço de Cirurgia que totaliza mais pedidos de 
consultadoria. Numa reduzida percentagem de doentes foi necessária 
TSFR. A análise destes dados poderá ajudar -nos a conhecer a nossa 
população, sugerindo quais os doentes que poderão estar em risco 
para desenvolver lesão renal e identificar as medidas preventivas 
necessárias a tomar.

 PO -SE -148

NEFROPATIA MEMBRANOSA IDIOPÁTICA, UM CASO DE IMUNOSSUPRESSÃO 

BEM SUCEDIDA

Rui Abreu (1); Luís Oliveira (1); Joana Rocha (1); Cláudia Bento (1); Rui Costa (1); Patrícia 
Neto (1); Mónica Fructuoso (1); Catarina Prata (1); Rui Castro (1); Teresa Morgado (1);

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

A nefropatia membranosa idiopática é uma glomerulopatia primária 
e constitui um diagnóstico de exclusão. A sua apresentação clínica 
cursa habitualmente com síndrome nefrótico e função renal preservada. 
A remissão da proteinúria nefrótica associa -se a um bom prognóstico 
renal a longo prazo. Apresenta -se o caso clínico de um doente de 
73 anos, do sexo masculino, com antecedentes de hipertensão arterial 
com mais de 10 anos de evolução sem atingimento de órgãos -alvo, 
dislipidemia, hábitos tabágicos prévios (30 UMA), hábitos etílicos 
moderados (80g/dia), hiperplasia benigna da próstata e cirurgia a 
úlcera gástrica em 1967. Consumo esporádico de AINE's por coxalgia 
bilateral. Admitido no internamento de Nefrologia a 29/11/2013 por 
síndrome nefrótico (proteinúria: 5g/dia) e hematúria microscópica. 
Apresentava função renal normal, sem anemia. O estudo imunológico 
foi negativo, bem como os marcadores víricos e marcadores tumorais. 
A eletroforese de proteínas séricas não detectou pico monoclonal. 
Os rins apresentavam dimensões normais à ecografia, com boa dife-
renciação parenquimo -sinusal. A TAC toraco -abdomino -pélvica não 
demonstrou alterações relevantes excepto próstata globosa e aumen-
tada. O estudo endoscópico identificou apenas um pólipo séssil a 
nível do cólon descendente removido por polipectomia e cuja histo-
logia revelou tratar -se de adenoma com displasia de baixo grau. Foi 
submetido a biópsia renal percutânea a 5/12/2013 confirmando o 
diagnóstico de nefropatia membranosa, sem sinais de cronicidade. 
Teve alta para a consulta externa, medicado com anti -proteinúricos 
(enalapril 10mg/dia e irbesartan 150mg/dia) e diuréticos. Evoluiu com 
agravamento da proteinúria (9,5g/dia) e lesão renal aguda seis meses 
depois, pelo que iniciou terapêutica imunossupressora com bólus de 
metilprednisolona 1g em 3 dias, seguido de corticoterapia oral na 
dose de 30mg/dia, alternando mensalmente com ciclofosfamida 100mg/
dia, durante seis meses segundo o Protocolo de Ponticelli modificado. 
Associadamente iniciou profilaxia para pneumonia por P. jirovecii e 
tuberculose por aparecimento de nódulo pulmonar %u201Cde 
novo%u201D de 9mm. Melhoria progressiva da proteinúria, com 
remissão parcial para valores de 2,1 g/dia e função renal normal (Cr: 
1,0 mg/dL). A associação de agentes alquilantes com corticoides 
constitui uma terapêutica eficaz na indução de remissão da proteinúria 
e na prevenção da progressão da doença renal crónica. No presente 
caso, a escolha da imunossupressão foi bem sucedida com remissão 
parcial da proteinúria nefrótica e sem toxicidade relevante para o 
doente.
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 PO -SE -149

MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA: O PAPEL DA BIÓPSIA RENAL

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

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

Introdução: As síndromes microangiopáticas trombóticas (MAT) têm uma 
epidemiologia muito diversificada. Caracterizam -se pela presença de anemia 
hemolítica microangiopática, trombocitopénia e lesão de órgão -alvo. His-
tologicamente constata -se lesão vascular com trombose arteriolar e capilar 
e alterações endoteliais. A síndrome HELLP representa uma forma específica 
de MAT que pode ocorrer durante a gravidez, maioritariamente no 3º 
trimestre. Além dos sinais atrás descritos, a sua apresentação mais típica 
consiste também em dor abdominal (epigástrica ou no hipocôndrio direito) 
associada a náuseas e vómitos com elevação das enzimas hepáticas, 
hipertensão arterial e proteinúria. Caso clínico: Mulher de 37 anos, G2P1A0, 
com 35 semanas de gestação, com história prévia sugestiva de pré-
-eclâmpsia durante a primeira gravidez. Recorre ao Serviço de Urgência 
(SU) por hipertensão arterial (HTA) grave e edema periférico, onde foi 
constatada proteinúria em tira -teste. Proposto internamento pelo quadro 
sugestivo de pré -eclâmpsia, que a doente recusou. Regressou ao SU após 
dois dias com as mesmas queixas, diminuição da acuidade visual e noção 
de ausência de movimentos fetais. Foi constatada morte fetal e efetuado 
parto eutócico de nado -morto, complicado de hipotensão grave prolongada 
que reverteu após fluidoterapia agressiva. Analiticamente apresentou ane-
mia, trombocitopénia, elevação de desidrogenase láctica e das enzimas 
hepáticas e lesão renal aguda com proteinúria de 450 mg/dia. O esfregaço 
de sangue periférico confirmou a presença de esquizócitos. Iniciou 
hemodiálise por instalação de oligoanúria com sintomatologia de sobrecarga 
hídrica. Ecograficamente apresentava rins normais pelo que se realizou 
biópsia renal que revelou apenas necrose tubular aguda extensa. Ficou 
dependente de técnica dialítica durante 3 semanas, com recuperação parcial 
da função renal. Conclusão: As MAT representam situações potencialmente 
fatais que requerem intervenção imediata. Pode ocorrer disfunção neu-
rológica secundária à HTA, designadamente encefalopatia posterior rever-
sível. A presença de lesão renal aguda, apesar de típica na maioria das 
MAT, pode não ser secundária às mesmas, alterando o prognóstico renal. 
A biópsia renal tem um papel preponderante na compreensão do mecanismo 
do insulto renal, da terapêutica a adotar e do prognóstico expectável.

 PO -SE -150

NEFRITE DA PÚRPURA DE HENOCH -SCHÖNLEIN, UMA ENTIDADE RARA 

NO IDOSO

Ana Castro (1); Ana Rocha (1); Jorge Malheiro (1); Josefina Santos (1); Fernanda Silva (1); 
António Cabrita (1);

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

Introdução: A Púrpura de Henoch -Schönlein (PHS) é uma vasculite leucoci-
toclástica rara no adulto e que se caracteriza por manifestações cutâneas, 
articulares e gastrintestinais. O envolvimento renal é frequente e um impor-
tante condicionante do prognóstico. Caso Clínico: Doente do género mas-
culino, 81 anos, com fibrilhação auricular hipocoagulada com dicumarínico, 
admitido por hematúria macroscópica. Exame objectivo sem alterações. 
Analiticamente lesão renal aguda (creatinina 4,23 mg/dL; ureia 178 mg/
dL). INR 6,39. Urina com proteinúria (70 mg/dL), glicosúria, leucocitúria 
(5 -10/campo) e eritrocitúria (>50 /campo). Dismorfia eritrocitária de 16% e 
pesquisa de eosinófilos negativa. Ecografia renovesical sem alterações. 
Estudo imunológico com IgA aumentada (503,0 mg/dL), anticorpos anti-
-nucleares 1/80 e complemento normal. Marcadores víricos negativos. 
Realizou biópsia renal com evidência de glomerulonefrite mesangioprolif-
erativa com perfil de imunofluorescência de nefropatia de IgA com alguns 
sinais de cronicidade, pelo que não iniciou imunossupressão. Á admissão 
foi suspensa a hipocoagulação. Houve resolução da hematúria e melhoria 
da função renal (à data de alta creatinina 3,2 mg/dl). Após 1mês foi admitido 
por lesões de púrpura maculo -papular, atingindo os membros inferiores 
e região abdominal. Biópsia cutânea com vasculite neutrofílica de pequenos 
vasos, compatível com Púrpura de Henoch -Schönlein. Discussão: Este é 
um caso clínico particular na medida em que a PHS se manifesta inicial-
mente a nível renal, sob a forma de uma Nefropatia de IgA e que, 

posteriormente, revela o seu atingimento cutâneo. Apesar de rara no idoso, 
merece ser relembrada dado que condiciona uma abordagem diagnóstica, 
terapêutica e um prognóstico diferentes.

Figura 1

 

 PO -SE -151

PSEUDOANEURISMA DA ARTÉRIA RENAL: COMPLICAÇÃO RARA DO LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO

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

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

Introdução: O lúpus eritematoso sistémico (LES) é uma doença autoimune 
complexa, de apresentação clínica variada e com atingimento multiorgânico. 
Caracteriza -se por uma desregulação dos mecanismos apoptóticos, com 
libertação de conteúdo intracelular, que estimula a formação de auto-
-anticorpos. Esta patologia está associada a um aumento do risco cardio-
vascular (micro e macrovascular) secundário à resposta endotelial inapro-
priada ao estado inflamatório persistente. Caso clínico: Mulher de 35 anos, 
seguida em consulta de Nefrologia há mais de dez anos por nefropatia 
lúpica tipo IVc, controlada com corticoterapia e micofenolato de mofetil. 
Clinicamente assintomática, mantendo sempre anticorpos anti -DNA posi-
tivos, sem outras alterações analíticas relevantes, nomeadamente do sedi-
mento urinário. Durante este percurso teve apenas uma recidiva, com 
aumento da proteinúria para valores nefróticos, que foi controlada com 
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ajuste da terapêutica imunossupressora. Em 2014 recorreu ao SU por um 
quadro de febre, dor lombar e disúria. Realizou ecografia renal que revelou 
um pseudoaneurisma de 51 x 32 mm na ramificação inferior da artéria 
renal direita e ligeira ectasia pielocalicial. Realizou embolização seletiva 
de urgência, com sucesso, mantendo a dilatação pielocalicial previamente 
descrita. Conclusão: Existem vários mecanismos responsáveis pela lesão 
endotelial no LES. Por um lado, temos as alterações imunológicas inerentes 
à patologia e, por outro, os efeito deletério secundário da própria ter-
apêutica. O pseudoaneurisma da artéria renal é uma complicação rara da 
síndrome lúpica, mas que deve ser equacionada no diagnóstico diferencial 
da dor lombar nestes doentes.

 PO -SE -152

ENDOMETRIOSE URETERAL BILATERAL

Pedro Vieira (1); Maria Inês Correia (1); Miguel Gonçalves (1); José N Guimarães Rosa (1); 
Luís Resende (1); Gil G Silva (1);

(1) Hospital Central do Funchal, Nefrologia, Funchal, Portugal;

A endometriose atinge 6 -10% das mulheres em idade reprodutiva. No 
entanto o envolvimento ureteral é raro, representando apenas 0,1 -0,4% 
dos casos, podendo condicionar obstrução do tracto urinário com subse-
quente hidroureteronefrose e perda potencial de função renal. Considerando 
a sintomatologia inespecífica, o diagnóstico pode ser elusivo mas deve -se 
impor por forma a prevenir uma lesão renal irreversível condicionante de 
importante morbilidade. Descrevemos então um caso de uma mulher de 
29 anos com história prévia de infertilidade que em avaliação analítica de 
rotina revelou disfunção renal de novo (cretinina sérica – Cr – máxima de 
2,86mg/dl). Na abordagem diagnóstica foi objectivada por ecografia, apesar 
de espessura e diferenciação do parênquima renal mantidos, importante 
ureterohidronefrose bilateral por compressão extrínseca de causa não 
identificável que motivou a escalada diagnóstica. Em ressonância magnética 
pélvica foi considerada a possibilidade de tumor pélvico. Procedeu -se 
então a laparotomia exploradora que revelou uma %u201Cpelve 
congelada%u201D por adesões e endometriose, confirmada por diagnóstico 
histológico e com critérios de irressecabilidade. Foi então adoptada uma 
abordagem conservadora com terapêutica hormonal (levonorgestrel) e 
colocação bilateral de duplo j ureteral. A doente apresentou recuperação 
parcial sustentada da funcão renal (Cr 1,45 mg/dl), permitindo remoção 
do duplo j bilateralmente, mantendo -se à data sob terapêutica hormonal, 
através de um dispositivo intra -uterino com libertação de levonorgestrel.

 PO -SE -153

UM CASO DE RIM DE MIELOMA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

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

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

O Mieloma Múltiplo(MM) é uma neoplasia hematológica, que se carateriza 
por uma produção anormal de imunoglobulinas monoclonais, em particular 
de cadeias leves, mais frequente no sexo masculino e em doentes idosos, 
com uma idade mediana de diagnóstico superior a 60 anos. A lesão renal 
aguda (LRA) pode ser a primeira apresentação da doença. Entre os vários 
mecanismos que podem levar ao desenvolvimento de LRA associada ao 
ML está a nefropatia de cilindros (NC), que se carateriza por uma deposição 
intratubular de imunoglobulinas ou cadeias leves monoclonais. O diag-
nostico e tratamento precoces são fundamentais para evitar a progressão 
para a Doença Renal Crónica estádio V. A presença de um pico monoclonal 
na eletroforese das proteínas séricas (PGE) faz o diagnóstico de MM em 
cerca de 80% dos casos. O doseamento de cadeias leves livres no soro 
(CLL) e a imunoeletroforese (IEF) sérica aumentam a sensibilidade diag-
nóstica para cerca de 97% que, conjuntamente com a IEF urinária, atinge 
cerca de 98 -99%. Descreve -se o caso clínico de um homem de 66 anos 
com antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e litíase urinária; 
com função renal normal em avaliação analítica prévia (6 meses). Recorreu 
ao serviço de urgência por um quadro de desconforto abdominal com 
cerca de 3 dias de evolução associado a um episódio de vómito alimentar. 
Ao exame físico, sem alterações. Analiticamente apresentava: creatinina 

8.0 mg/dl, ureia 187 mg/dl, hemograma normal, sem outras alterações 
significativas. Urina tipo II com proteínas 50mg/dl, hemoglobina 0.10 mg/
dl, leucócitos 42/μl, eritrócitos 2/μl. A ecografia renal mostrou rins de 
dimensões normais com alguma diminuição da diferenciação parenquimo-
-sinusal. Iniciou tratamento dialítico e foi internado para estudo. A avaliação 
analítica efetuada revelou: proteinúria de 24h de 4.75g, frações do comple-
mento normais, serologias víricas negativas, IgA normal, ligeira diminuição 
de IgG e IgM, PGE sem pico monoclonal aparente, CL Kappa (K) e Lambda 
(L) dentro dos valores normais mas com aumento da relação K/L (4.57), 
estudo imunológico (ANA, Anti -DNA, ANCA e Anti -MBG) negativo, IEF urinária 
%u2013 presença de cadeias leves kappa monoclonais. Efectuada biopsia 
renal que mostrou Nefropatia de Cilindros. O medulograma confirmou o 
diagnóstico revelando presença de 46% de plasmócitos O doente iniciou 
tratamento com plasmaferese e quimioterapia (CyBORD) com melhoria 
progressiva da função renal, tendo tido alta independente de diálise. O 
caso clínico apresentado situa -se na pequena faixa de casos de rim de 
mieloma que não são diagnosticados pelo PGE, doseamento de CL e IEF 
sérica, assinalando assim a necessidade de realização de IEF urinária e/
ou biópsia renal nos casos suspeitos.

 PO -SE -154

CORRELAÇÃO CLÍNICO -PATOLÓGICA DA BIÓPSIA RENAL EM DIFERENTES 

GRUPOS ETÁRIOS – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

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

(1)  CHP -HGSA, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  CHP -HGSA, Nefrologia, UMIB, Porto, Portugal;

Introdução e Objetivos: A biópsia renal é um importante exame auxiliar de 
diagnóstico na prática clínica na medida em que permite estabelecer cor-
relações clínicas e histopatológicas potencialmente relevantes para o diag-
nóstico, tratamento e prognóstico da doença renal. Os autores têm como 
objetivo descrever os resultados histológicos de biópsias de rim nativo 
realizadas na nossa Unidade e explorar possíveis correlações entre os achados 
clínicos e histopatológicos, considerando diferentes grupos etários. Métodos: 
Foram analisadas retrospetivamente todas as biópsias de rim nativo realizadas 
em doentes adultos entre janeiro de 2008 e dezembro de 2013. Os doentes 
foram divididos em 3 grupos de acordo com a idade: jovens (Y) (18 -39 
anos), meia -idade (M) (40 -64 anos) e idosos (E) (> 65 anos). Foram com-
paradas variáveis demográficas, clínicas, analíticas e histológicas. Resultados: 
Analisaram -se 277 biópsias renais (por faixa etária: 70 em Y, 140 em M e 
67 em E). O grupo E apresentou a menor taxa de filtração glomerular 
(mediana 39ml/min/m2, estimada por MDRD) em comparação com M (58ml/
min/m2) e Y (81 ml/min/m2) (p <0,001). A diabetes mellitus foi mais prevalente 
em E (25%) do que em M (13%) e Y (4%), (p <0,001). Não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos relativamente ao género, 
índice de massa corporal, albumina sérica, presença de hipertensão arterial, 
proteinúria na faixa nefrótica (>3,5g/g) e eritrocitúria. O motivo nefrológico 
mais comum à apresentação que motivou a realização de biópsia renal foi 
a síndroma nefrótica, com ou sem lesão renal aguda (NS± LRA) (39% em 
Y, 35% em M e 37% em E), seguido da doença renal crónica (DRC) (30% 
em Y, 26% em M, 37% em E). A lesão renal aguda (LRA) e a síndrome 
nefrítica (NfriS) foram mais comuns em E do que em M e Y (respetivamente, 
LRA: 31%, 17%, 1%; NfriS: 6%, 3%, 1%; p <0,001). As anomalias urinárias 
assintomáticas (AUA) foram mais comuns em Y (28%) do que em M (20%) 
e E (3%) (p <0,001). Nos doentes submetidos a biópsia por síndroma nefrótico 
(n = 100), os achados histológicos mais comuns foram: em Y (n = 27) – 
nefropatia de IgA (IgAN n = 5), nefropatia lúpica (nLES) n = 4); em M (n = 
48) – IgAN (n = 6), glomeruloesclerose segmentar e focal (FSGS, n = 6), 
doença de lesões mínimas (MCD, n = 6) e nLES (n = 6); em E (n = 25) os 
mais frequentes foi MCD (n = 6) e a nefropatia membranosa (MN n = 5). 
No grupo AUA (n = 49), IgAN foi o diagnóstico mais comum nos grupos Y 
(n = 12/19) e M (n = 14/28). No grupo submetido a biópsia por LRA (n = 
45) as glomerulonefrites crescênticas (CGN n = 5/21) e a nefropatia de cil-
indros (CN n = 5/21) foram os diagnósticos mais comuns em Y; a CGN (n 
= 7/23) e necrose tubular aguda (ATN, n = 6/23), em M. Dos doentes com 
NfriS (n = 9), três apresentaram glomerulonefrite pós -infeciosa; a IgAN, CGN 
e nefrite túbulo -intersticial aguda (TINa) foram diagnosticadas em dois doen-
tes. No grupo com DRC (n = 72), os achados histológicos mais comuns 
foram: em Y (n = 21) – IgAN (n = 7), GESF (n = 6); em M (n = 36) – IgAN 
(n = 8), FSGS (n = 7); em E (n = 15) – FSGS (n = 3), IgAN (n = 3), CGN (n 
= 3). Foi efectuada uma análise comparativa dos diagnósticos histológicos 
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entre os diferentes grupos etários (apresentando -se em seguida cada diag-
nóstico histológico por grupo Y, M, E, respetivamente: MN (3%; 6%; 13%; 
p = 0,015), CN (0%; 1%; 9%; p = 0,001), CGN (1%; 9%; 15%; p = 0,004) e 
TINa (0%; 2%; 6%; p = 0,027) aumentaram com a idade. IgAN (34%; 23%; 
8%; p <0,001), nefroangioesclerose hipertensiva (10%; 3%; 0%; p = 0,003) 
e nLES (10%; 7%; 0%; p = 0,015) diminuíram significativamente com a 
idade. Após uma média de follow up de 4 anos, 14 doentes em Y, 25 em 
M e 16 em E evoluíram para DRC estadio 5d (p = 0,579). Nestes, os achados 
histopatológicos mais comuns foram: GESF em Y; CGN em M; CGN e a 
nefropatia diabética em E. Conclusões: A síndroma nefrótica e a doença 
renal crónica foram os “diagnósticos nefrológicos” mais comuns a motivar 
a realização de biópsia renal independentemente do grupo etário. Os achados 
histopatológicos da biópsia renal parecem correlacionar -se com a síndrome 
nefrológica à admissão e com a idade do doente. Essa correlação parece 
ter um papel fundamental na capacidade de estabelecer um diagnóstico 
provável quando a execução da biópsia renal for inviável.

 PO -SE -155

NEFROPATIA ASSOCIADA AO ACENOCUMAROL: CASO CLÍNICO

Cátia Cunha (1); Carolina Belino (1); Ana Ventura (1); Clara Almeida (1); Ana Marta 
Gomes (1); Susana Pereira (1); João Fernandes (1);

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

Introdução: A nefropatia associada a antagonistas da vitamina K é uma entidade 
actualmente reconhecida. Caracteriza -se pela oclusão dos túbulos renais por 
glóbulos rubros após hemorragia glomerular importante, em doentes com INR 
supraterapêutico. Caso clínico: Apresenta -se o caso clínico de um homem de 
85 anos, admitido para internamento no serviço de Nefrologia por lesão renal 
aguda (LRA) oligúrica. Antecedentes de hipertensão arterial e fibrilhação auricu-
lar, hipocoagulado com acenocumarol. Recorreu ao serviço de urgência por 
hematemeses. Referia anorexia e mau estar geral com 2 semanas de evolução 
e episódio de hematúria macroscópica nos 2 dias prévios. Na admissão 
apresentava -se hemodinamicamente estável e sem alterações de relevo ao 
exame objectivo. Do estudo efectuado verificada azotemia importante com 
creatinina sérica 8,3 g/dl, anemia com Hb 7,6 g/dl e INR 12. Urina II mostrou 
eritrocitúria e razão de proteínas/creatinina na urina de 0,3, sobreponível em 
reavaliações posteriores. Na ecografia renal visualizados rins de dimensões 
normais, com espessura cortical conservada mas hiperecogénicos. Endoscopia 
digestiva alta mostrou angiectasias gástricas; foi efectuado tratamento com 
árgon plasma nas lesões gástricas. Foi suspensa hipocoagulação e administrada 
vitamina K. Iniciou tratamento dialítico. Estudo imunológico foi positivo para 
ANCA (1/640), com títulos de anticorpos de MPO 55 RU/ml, pelo que iniciou 
bólus de metilprednisolona. Na biópsia renal foram documentados vários 
cilindros hemáticos e hialinos intratubulares; sem imagens de necrose fibrinóide, 
sem alterações glomerulares, sem infiltrado instersticial; imunoflurescência 
negativa. Perante os achados assumido o diagnóstico de LRA por nefropatia 
de cilindros hemáticos. O doente recuperou diurese mas evoluiu sem recu-
peração da função renal até à data actual. Discussão: O diagnóstico de 
nefropatia por cilindros hemáticos deve ser considerado em doentes sob 
antagonistas da vitamina k com INR supraterapêutico que desenvolvem LRA. 
A vitamina K é o único tratamento disponível e o prognóstico renal é desfa-
vorável. Escolher criteriosamente os doentes a hipocoagular, em particular se 
idosos, e monitorizar cuidadosamente os parâmetros da coagulação e a função 
renal nos doentes sob estes fármacos é assim fundamental. Este caso salienta 
ainda a importância de reconhecer a possibilidade de resultado falso positivo 
para ANCAs e o valor da biópsia renal no diagnóstico definitivo.
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ANÁLISE DOS PREDITORES DE DIÁLISE E MORTALIDADE EM DOENTES 

COM LESÃO RENAL AGUDA

Joana Coutinho (1); Daniela Almeida (2); Filipe Teixeira (1); Raquel Chorão (1); Catarina 
Santos (1); Rui Alves Filipe (1); Ernesto Rocha (1);

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

A lesão renal aguda é uma complicação crescente a nível intra -hospitalar, 
tendo ganho alguma atenção nos últimos anos por se tratar de um factor 

independente preditor de mortalidade em patologias adquiridas na comu-
nidade. O reconhecimento da necessidade de homogeneizar definições e 
critérios de diagnóstico levaram à criação de dois sistemas de classificação, 
RIFLE em 2004 e AKIN em 2007. Nos últimos anos, alguns estudos pro-
curaram explicar o impacto da lesão renal aguda no prognóstico do doente 
na fase aguda e as suas consequências a longo prazo com resultados 
muito controversos. Neste estudo retrospectivo pretendeu -se identificar 
os factores que foram preditores independentes de diálise e mortalidade 
na lesão renal aguda nos doentes internados num serviço de Nefrologia 
durante um período de quatro anos. Os critérios de inclusão considerados 
foram a admissão de doentes no serviço de nefrologia com diagnóstico 
de lesão renal aguda e internamento superior a 24h; a lesão renal aguda 
para este estudo, considerando que a recolha de dados foi feita no serviço 
de nefrologia, foi considerada como aumento da creatinina sérica acima 
de 2 mg/dL, ou aumento superior ou igual a 1.5 vezes o valor de creatinina 
basal. Foram consideradas variáveis clínicas, demográficas e analíticas na 
admissão e foi ainda considerado o valor de creatinina sérica e a sobrevida 
aos 6 e 12 meses após a alta hospitalar. A recuperação da função renal 
foi definida como o reestablecimento de pelo menos 90% do DFG basal 
aos 12 meses. O sistema utilizado para a análise estatística dos dados 
recolhidos foi o IBM SPSS Statistics V21. A amostra final ficou constituida 
por 92 doentes, 53% sexo masculino e mediana de idade de 81 anos; 
54% dos doentes necessitaram de diálise. Na amostra estudada 
identificaram -se como factores independentes preditores de diálise a oligúria 
(OR 4.501, IC 95% 1.189 a 17.031, P=0.027), a necessidade de furosemida 
em dose superior a 60 mg/dia (OR 6.745, IC 95% 1.825 a 24.932, P=0.004) 
e o potássio sérico máximo durante o internamento (OR 2.875, IC 95% 
1.628 a 5.080, P<0.001). Foram preditores de mortalidade no episódio de 
lesão renal aguda: idade (OR 1.070, IC 95% 1.012 a 1.131, P=0.018), valor 
máximo de creatinina sérica durante o internamento (OR 0.518, IC 95% 
0.364 a 0.736, P<0.001), valor de creatinina sérica à data da alta (OR 1.561, 
IC 95% 1.117 a 2.182, P=0.009) e a realização de diálise durante o inter-
namento (OR 14.486, IC 95% 3.341 a 62.813, P<0.001). A mortalidade 
observada foi de 44.6% e a recuperação renal aos 12 meses ocorreu em 
44.2% dos sobreviventes. Em conclusão e na nossa amostra os preditores 
mais relevantes para a necessidade de diálise foram a oligúria, uso de 
doses elevadas de furosemida e os distúrbios hidroelectrolíticos, e de 
mortalidade a idade e a persistência de insuficiência renal à data da alta.
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ALISCIRENO NO TRATAMENTO DA CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA 

– UM CASO DE SUCESSO

Tiago Barra (1); Miguel Oliveira (1); Marta Costa (1); Andreia Silva (1); Giovanni Sorbo (1); 
Carla Lima (1); Tânia Sousa (1); Jesus Garrido (1); Edgar Lorga (1); Cátia Pêgo (1); Sérgio 
Lemos (1); António Garrido (2);

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

A esclerodermia é uma doença autoimune de etiologia desconhecida que 
cursa habitualmente com inflamação e fibrose da pele e órgãos viscerais, 
manifestando -se a nível vascular por um espessamento da parede dos 
vasos sanguíneos e estreitamento do lúmen. A nível renal, a complicação 
mais grave é a crise renal esclerodérmica (CRE), atingindo cerca de 5 -10% 
dos doentes. A CRE manifesta -se habitualmente por uma hipertensão 
arterial moderada a severa (hiperreninémica), que evolui para hipertensão 
maligna e lesão renal aguda, acompanhando -se por vezes de um quadro 
de anemia microangiopática. O prognóstico da CRE melhorou significati-
vamente nas últimas décadas, após a introdução dos inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina (iECA), passando de uma mortalidade próxima 
de 50% para uma mortalidade inferior a 10%. Apesar da melhoria da 
sobrevida, a evolução para doença renal terminal continua a ser significativa. 
Descreve -se o caso de um homem de 49 anos com história de poliartralgias, 
astenia e emagrecimento, que se encontrava em estudo na consulta de 
Medicina Interna, medicado com prednisolona há cerca de 15 dias. Por 
agravamento do quadro clínico, com aparecimento de dispneia para peque-
nos esforços, ortopneia e palpitações de predomínio noturno, recorreu ao 
serviço de urgência do nosso hospital. No exame físico apresentava de 
relevante hipertensão arterial (165/92mmHg), pele caraterizada como dura 
e seca com perda das estrias e a presença de edema periférico. Dos exames 
efetuados destacava -se agravamento da função renal com subida da cre-
atinina (Cr) de 0,9 para 2,0 mg/dl e ureia de 50 para 87 mg/dl, sem 
aumento dos parâmetros inflamatórios; Combur® com leucócitos (x) e 
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sangue (x), sem proteínas; ecografia renal com rins de dimensões normais 
sem alterações. Foi internado e efetuou estudo analítico complementar 
que mostrou anemia normocrómica normocítica (Hb 11.9 g/dl), neutrofilia 
relativa (88.4%), trombocitopenia ligeira (137x109/L), esfregaço sem 
esquizócitos mas com aumento da LDH (1056 UI/L; Ref. 200 -480) e diminu-
ição da haptoglobina (27.5 mg/dl; Ref. 36 -195), sem alterações da coagu-
lação, sem consumo de complemento, anticorpos (Ac.) anti -MPO e anti -PR3 
negativos, ANA título 1/2560 (padrão granular/homogéneo), anti -Scl -70 
positivo, tendo -se feito o diagnóstico clínico de esclerodermia. Apesar do 
tratamento com iECA (enalapril titulado para a dose máxima tolerada) 
desde a admissão, verificou -se agravamento clínico progressivo, com 
desenvolvimento de hipertensão maligna, retinopatia hipertensiva e pro-
gressão da lesão renal aguda pelo que, ao 16º dia de internamento, 
associou -se um inibidor direto da renina (IDR) – aliscireno na dose de 150 
mg/d, posteriormente aumentada para 300 mg/d, com melhoria do controlo 
da PA e melhoria progressiva da função renal até Cr 2 -2.2mg/dl. O presente 
caso clínico descreve uma CRE de apresentação típica, tratada com sucesso, 
com a associação de iECA e IDR. Tendo em conta o papel do hiperreninismo 
na fisiopatologia da CRE, o IDR poderá vir a ter um papel relevante no 
seu tratamento, contribuindo para um melhor prognostico desta 
entidade.

 PO -SE -158

LESÃO RENAL AGUDA – FACTORES PREDITORES DE RECUPERAÇÃO

Isabel Mesquita (1); Bernardo Costa (1); Ana Carina Ferreira (1); Vasco Fernandes (1); 
João Sousa (1); Fernando Nolasco (1);

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

A lesão renal aguda (LRA) é um síndrome clínico grave, caracterizado por 
perda rápida da função renal, que, quando atempadamente reconhecido 
e tratado, poderá ser reversível. Associa -se a elevada morbilidade, sendo 
que a recuperação da função renal é um dos alvos no seu tratamento. O 
objetivo deste estudo foi o de determinar preditores de recuperação da 
função renal numa população do doentes com LRA / doença renal crónica 
(DRC) agudizada, com necessidade de indução dialítica. Efetuamos um 
estudo observacional, retrospectivo, num período de 2012 a 2014, com 
base nos doentes em que foi efetuada indução dialítica por LRA ou DRC 
agudizada (excluímos as DRC terminais). Avaliámos variáveis demográficas 
(género, idade, raça), clínicas [presença de diabetes (DM), hipertensão 
arterial (HTA), cardiopatia isquémica, hipertensiva ou valvular, uso de 
determinada medicação (alopurinol, diuréticos, IECA / ARA, AINE), tipo de 
LRA (pré, renal ou pós renal) e laboratoriais [creatinina plasmática (Pcr) 
basal e de entrada]. As variáveis contínuas foram apresentadas como 
médias ou medianas, consoante a normalidade; as categóricas como 
frequências. A análise univariada foi efetuada com Qui2/ Fisher exact ou 
ttest / Wilcoxon. A análise multivariada foi efetuada com regressão logística. 
Usou -se sofware STATA e p<0.05 foi considerado estatisticamente signifi-
cativo. Durante o período em estudo, induziram diálise 286 doentes, 63.6% 
(n=182) género masculino, com idade média 69.3±13 anos (mediana de 
72 anos), com Pcr basal média de 1.6±0.9 mg/dl. Apenas 5% (n=13) de 
raça negra, 34.3% (n=98) DM, 74% HTA, 30% com ICC e 30% (n=84) com 
neoplasia diagnosticada, 28% (n=79) com cardiopatia isquémica, 38% 
hipertensiva e 6% valvular. Os doentes apresentaram uma mediana de 26 
dias de internamento, tendo efetuado uma mediana de 5 sessões de HD. 
A LRA foi de causa pré renal em 24% (n=69), renal em 54.5% (n=156) e 
pós renal em 13.6% (n=39), tivemos 3 casos de síndrome nefrótico e 15 
de síndrome nefrítico / IRRP, sendo que efetuamos 27 biopsias renais 
(10%). Cerca de metade (45%) dos doentes estariam em sobrecarga na 1º 
sessão dialítica e 19% desidratados. Recuperaram e descontinuaram diálise 
130 doentes (45.4%). Estes doentes eram tendencialmente mais jovens 
(67.8 versus 70.7 anos, p=0.06), com Pcr basais mais baixas (1.4 versus 
1.9, p<0.0001). os doentes com LRA pura recuperaram mais que os com 
DRC agudizada (60% vs 40%, p=0.001). Apenas 28% dos doentes que 
recuperaram apresentavam LRA pré renal (p=0.07) e 18% LRA pós renal 
(p=0.02), sendo que 45% apresentavam LRA renal (p=0.003). Mais de 
metade dos doentes que se apresentavam com sobrecarga hídrica não 
recuperaram a função renal (p=0.04) Não houve diferença no género, raça, 
presença de DM, HTA ou ICC, nem mesmo com o tipo de medicação. Na 
análise multivariada e ajustando para a idade, género, raça, Pcr basal, 
tipo de LRA e sobrecarga (p<0.0001, ROC 71%), são preditores independentes 
para recuperação da função renal: a função renal prévia (OR 0.5, IC 95% 
0.3 -0.7, p<0.0001) e a LRA de causa renal (OR 0.4, IC95% 0.2 -0.8, p=0.004). 

Perderam significância a idade (p=0.3), mantendo -se a tendência da sobre-
carga se associar a mau prognóstico (p=0.07). Em conclusão, o fator de 
risco mais importante na recuperação da função renal é a função renal 
prévia, seguindo -se a LRA de causa renal, sendo que este último poderá 
estar relacionado com a referenciação precoce à Nefrologia.
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RESPOSTA AOS AGENTES ESTIMULADORES DE ERITROPOIETINA 

NO TRATAMENTO DA ANEMIA ASSOCIADA À DRC E SUA RELAÇÃO 

COM A SOBREVIVÊNCIA RENAL

Sofia Santos (1); Jorge Malheiro (1); Andreia Campos (1); Sofia Pedroso (1); Idalina 
Beirão (1); António Cabrita (1);

(1) Centro Hospitalar do Porto – Hospital Santo António, Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A anemia associada à doença renal crónica (DRC) é comum e 
está associada tanto à progressão da disfunção renal como à doença car-
diovascular. Geralmente é tratada com agentes estimuladores da eritropoiese 
(ESAs), mas há diferenças inter -individuais que podem afetar o prognóstico 
da DRC. Métodos: O efeito dos ESA na hemoglobina (Hb) foi seguido em 
99 doentes da consulta externa de Nefrologia durante o ano de 2012. Ao 
tempo zero foram colhidos parâmetros clínicos e analíticos relevantes. O 
tipo de ESA usado foi a darbepoietina alfa, administrada subcutaneamente 
e a dosagem administrada foi decidida pelo médico assistente de acordo 
com o valor de Hb do doente. Após 6 meses, a resposta ao tratamento com 
ESA foi analisada pelo índice de resposta (IR): deltaHb (Hb6 meses-
-Hb0meses)/mês/dose semanal de ESA. De seguida, foram definidos 3 grupos 
de resposta (boa, média, baixa) de acordo com os tercis do IR. A sobrevivência 
renal e a ocorrência de eventos cardiovasculares nos dois anos após foram 
também avaliados. Os fatores de risco para progressão para DRC5d foram 
analisados pelo modelo multivariado de regressão logística (variáveis incluí-
das: nefropatia diabética, idade, sexo, Hb inicial, HTA). Resultados: As 
características iniciais e os dados do follow -up aos 6 meses, dividido em 3 
grupos (resposta boa, média, e baixa) são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1

Total 

(N=99)

Boa resposta

(N=33, IR>0.69)

Média resposta

(N=34, IR: 0.04%u20130.69)

Baixa resposta 

(N=32, IR<0.04)
P

Sexo fem (%) 69.7 79.4 66.7 62.5 0.294

Idade (anos) 72.5 75.2 72.0 69.8 0.550

Creatinina (mg/dL) 2.65 2.59 2.55 2.91 0.248

MDRD (mL/min/1.73m2) 19.4 20.8 20.8 17.5 0.379

Nefropatia diabética (%) 28.3 15.2 32.4 37.5 0.046

DM (%) 45.5 39.4 41.2 56.2 0.176

HTA (%) 91.9 87.9 91.2 96.9 0.186

Cardiopatia isquémica (%) 49.5 48.5 44.1 56.2 0.538

Neoplasia (%) 11.1 18.2 8.8 6.2 0.127

Hipotiroidismo (%) 12.1 12.1 11.8 12.5 0.996

Portador FAV (%) 33.3 15.2 38.2 46.9 0.007

Ácido fólico (%) 74.7 69.7 76.5 78.1 0.707

Complexo B (%) 74.7 69.7 76.5 78.1 0.707

Terapêutica com Ferro (%) 78.8 72.7 88.2 75 0.812

Sat transf<20 (%) 29.3 36.4 29.4 21.9 0.203

Ferritina<100 (%) 9.1 3 14.7 9.4 0.369

Morte (%) 29.3 39.4 23.5 25 0.202

Diálise (%) 26.3 15.2 29.4 34.4 0.079

Hb inicial (g/dL) 10.1 9.8 10.3 10.0 0.078

Delta Hb (6m -0m) 3.8 20.4 3.6  -5.4 <0.001

dose ESA mês 0 80 60 80 60 0.001

dose ESA mês 6 80 60 80 70 0.205
 

Os eventos cardiovasculares foram semelhantes nos três grupos. Uma baixa 
resposta ao ESA foi um preditor significativo para morte renal (OR 5.85, p<0.05) 
e a análise multivariada também confirmou que por cada aumento de 1mL/
min de DFG calculado pela MDRD o risco de necessidade de diálise é 
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significativamente menor (OR 0.790, p<0.001). Por sua vez, a nefropatia diabética, 
a idade, o sexo, a Hb inicial e a HTA não foram parâmetros significativos para 
início de diálise. Conclusão: O número de doentes que progrediu para diálise 
foi significativamente maior no grupo dos baixos respondedores ao ESA, sug-
erindo que a resposta ao tratamento da anemia pode predizer o prognóstico 
da DRC. Além disso, a nefropatia diabética e os doentes serem portadores de 
FAV estiveram significativamente associados ao grupo dos baixos responde-
dores, fatores compatíveis também com o início de diálise a curto prazo.

 PO -SE -160

NEFRITE TUBULOINTERSTICIAL ASSOCIADA AO USO DE MESALAZINA

Andreia Campos (1); Sofia Santos (1); Josefina Santos (2); J Malheiro (2); Anabela 
Rodrigues (2); Luísa Lobato (2); A Cabrita (1);

(1)  CHP -HGSA, Nefrologia, Porto, Portugal; (2) – CHP -HGSA, Nefrologia, UMIB, Porto, 
Portugal;

Introdução: A doença inflamatória intestinal (DII) e as terapêuticas que lhe 
estão associadas podem afetar o rim de várias formas. A nefrite tubulointersticial 
é uma complicação rara, mas potencialmente grave associada à terapêutica 
com mesalazina. Os autores descrevem dois casos de nefrite tubulointersticial 
associados ao uso de mesalazina no tratamento da DII. Caso Clínico 1: Homem 
de 61 anos de idade, com hipertensão arterial controlada sob terapêutica 
anti -hipertensora e história de neoplasia prostática, curada. Diagnostico de 
colite ulcerosa (UC) em 2011, nessa altura com creatinina sérica(sCr) 1,05 mg/
dl e nenhuma alteração na análise de urina. Iniciou terapêutica com mesalazina 
(800 mg/dia) e prednisolona, com remissão da doença. Um ano depois, apre-
sentava sCr 1,9 mg/dl. A dose de mesalazina foi aumentada (3,6 g/dia). Três 
meses depois: sCr 2,1 mg/dl; proteinúria (100 mg/dl), leucocitúria (25 -50/campo) 
e hematúria (25 -50/campo). Referenciado à consulta de Nefrologia, assin-
tomático e sem alterações ao exame físico. Analiticamente destaca -se:ureia 
sérica 80 mg/dl, sCr 2,1mg/dl; proteinuria em amostra ocasional 1,5 g/g, hema-
túria e leucocitúria sobreponíveis; urocultura negativa. No estudo imunológico, 
ASCA positivo. A ecografia renal era normal. A biópsia renal evidenciou aspetos 
de nefrite intersticial aguda com predomínio de linfomononucleares e granu-
lomas sem necrose central; fibrose e atrofia tubular em 20% da extensão 
cortical. O estudo de imunofluorescência direta com anticorpos para albumina, 
C3, C4, C1q, IgA, IgM e IgG foi negativo. A mesalazina foi suspensa e introduzida 
azatioprina. Dois meses depois, sCr 1,5 mg/dl; o sedimento urinário normalizou 
e a proteinúria em amostra ocasional era 0,3 g/g. Caso Clínico 2: Homem de 
40 anos de idade, doença de Crohn desde 2010, sem outros antecedentes de 
relevo, nessa altura com sCr 0,8mg/dl e análise de urina sem alterações. Iniciou 
terapêutica com mesalazina (máximo 4g/dia) e prednisolona; um ano mais 
tarde sCr 1,48 -1,8 mg/dl; análise de urina com leucocitúria (25 -50/campo.Sem 
exposição a outros nefrotóxicos. Referenciado à Nefrologia: assintomático e 
sem alterações ao exame obetivo. Analiticamente, sCr 2,6mg/dl, ureia 120mg/
dl; microalbuminúria, eritrocitúria (5 -10/campo) e leucocitúria (25 -50/campo); 
microbiológico de urina negativo. Estudo imunológico e ecografia sem alter-
ações. A biopsia renal mostrou atrofia cortical em 50%, infiltrado inflamatório 
intersticial com eosinófilos em 30% da extensão córtex e células mononucleares. 
Os glomérulos e vasos eram normais. O estudo de imunofluorescência direta 
com anticorpos para a albumina, C3, C4, C1q, IgA, IgM e IgG foi negativo. Três 
meses após suspender mesalazina, verificou -se melhoria da função renal – sCr 
1,5 mg / dl e o SU normalizou. Conclusões: Foram os primeiros casos de NTI 
associada à mesalazina identificados por biópsia renal no nosso Hospital. A 
suspensão do fármaco nefrotóxico é essencial e, se atempada pode ser sufi-
ciente para reverter a lesão. A monitorização regular da função renal e da 
análise de urina nestes doentes é simples, barata e pode constituir a única 
forma de diagnóstico precoce, o qual é fundamental para ajustar terapêuticas 
e para prevenir a progressão da lesão renal para a cronicidade.

 PO -SE -161

TRATAMENTO COM MICOFENOLATO DE MOFETIL NA NEFROPATIA IGM

Sofia Coelho (1); Ana Fernandes (1); Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Ana Natário (1); 
Lúcia Parreira (1); José Assunção (1);

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

Introdução: A nefropatia IgM é uma glomerulonefrite (GN) idiopática caracterizada 
por proliferação mesangial e depósitos mesangiais difusos de IgM e que se 

manifesta habitualmente por síndrome nefrótica (SN). É controverso se constitui 
uma entidade clínico -patológica distinta ou se a presença de IgM representa 
um evento secundário, associado a doença de lesões mínimas, glomeruloescle-
rose segmentar e focal ou GN proliferativa mesangial. Descrição dos casos: 
Apresentam -se 2 casos de SN corticodependente por nefropatia IgM diagnos-
ticada por biópsia renal. O primeiro trata -se de um jovem de 18 anos com 
episódio inaugural de SN aos 3 anos de idade. Realizou inicialmente tratamento 
com ciclofosfamida associado a corticoterapia, mantendo 3 -4 recidivas/ano que 
ocorreram no contexto de redução ou suspensão dos corticoides. Nesta sequên-
cia iniciou posteriormente ciclosporina, mantendo 2 -3 recidivas/ano. Optou -se 
então por suspender a ciclosporina e iniciar micofenolato de mofetil (MMF) 
associado a corticoterapia em baixa dose, o que resultou em remissão parcial 
desde há 2 anos. O segundo caso é o de um jovem de 22 anos com episódio 
inaugural de SN aos 7 anos, recidivante (geralmente no contexto de infecções 
respiratórias) que justificou manutenção de corticoterapia. Realizou ciclosporina 
durante 3 anos, com 1 única recidiva no contexto de redução dos corticoides, 
tendo iniciado posteriormente MMF, que mantém em associação a corticoterapia 
em baixa dose, encontrando -se em remissão completa desde há 3 anos. Os 
2 doentes mantêm função renal normal. Conclusão: Embora seja consensual 
que a corticoterapia constitui a primeira linha de tratamento da nefropatia IgM, 
existem poucos dados acerca da utilização e resposta aos agentes imunos-
supressores. A resposta aos corticoides é variável e parece existir uma taxa 
considerável de corticodependência e corticorresistência, que torna importante 
o estabelecimento de regimes terapêuticos mais efectivos. Nos casos apresen-
tados o MMF induziu remissão sustentada após ausência de resposta com 
outros imunossupressores, podendo constituir, assim, uma opção terapêutica 
viável na nefropatia IgM corticodependente.

 PO -SE -162

«ESTAR CERTO É NÃO REPARAR» – DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO 

E TRATAMENTO NUM CASO APARENTE DE CALCIFILAXIA

Noélia Lopez (1); Joana Dias (1); Alice Fortes (1); Estela Nogueira (1); Iolanda Godinho (1); 
Sofia Jorge (1); Paulo Fernandes (1); António Gomes Da Costa (1);

(1)  Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, Nefrologia e Transplan-
tação Renal, Lisboa, Portugal;

As alterações cutâneas são extremamente prevalentes nos doentes com 
doença renal crónica (DRC), especialmente naqueles sob programa regular 
de hemodiálise (HD), podendo ser causadas por alterações locais ou sistémi-
cas. O diagnóstico da doença subjacente ao aparecimento das lesões nem 
sempre é linear, requerendo em alguns casos a realização de biopsia cutânea 
para clarificação do quadro e tratamento dirigido. Os autores relatam o caso 
de um doente caucasiano de 51 anos, em HD desde há 6 anos, previamente 
transplantado renal, diabético, com polineuropatia sensitiva distal dos mem-
bros inferiores, sem outros antecedentes pessoais ou complicações associadas 
à DRC relevantes. Os valores séricos prévios de paratormona, cálcio, fósforo 
e produto fosfo -cálcio encontravam -se dentro da normalidade para esta 
população, sob terapêutica com carbonato de sevelâmero e cinacalcet. Foi 
internado por quadro com 3 semanas de evolução caracterizado por lesões 
cutâneas, inicialmente em ambas as pernas e posteriormente também no 
abdómen, com 1 cm de eixo máximo, sendo a maioria punctiformes, dolorosas 
e com halo inflamatório de 1 -5cm, não exsudativas, pruriginosas ou sangrantes. 
Algumas evoluíram com centro necrótico, apresentando pústula central. Dado 
o quadro clínico, considerou -se inicialmente a hipótese diagnóstica de cal-
cifilaxia e iniciou -se o respectivo tratamento (pamidronato, tiossulfato de 
sódio, hemodiálise diária, oxigenoterapia suplementar), sem melhoria do 
quadro clínico. O estudo da auto -imunidade, infecção pelo vírus da hepatite 
C e da coagulação não revelaram a causa. Realizou radiografia do esqueleto 
e cintigrafia óssea, onde não foi evidente a presença de calcificação vascular. 
Dada a atipia do quadro clínico, nomeadamente a irresponsividade às medidas 
terapêuticas instituídas, foi considerada a possibilidade de outra etiologia. 
Realizou biopsia cutânea, onde foi documentada dermatite perfurante adquiri-
da do tipo foliculite perfurante. Foi iniciada terapêutica com corticóides 
tópicos e antibióticos que foi eficaz no tratamento das lesões. Apesar da 
necessidade do diagnóstico atempado e tratamento célere dos quadros de 
calcifilaxia, não recorrendo à biopsia cutânea para o seu diagnóstico pelos 
riscos a esta inerentes, devem ser consideradas outras hipóteses diagnósticas. 
Com este caso pretende -se alertar para a possibilidade de outra etiologia 
para as alterações da pele que se apresentem com aspecto similar às lesões 
de calcifilaxia, nomeadamente nos quadros clínicos atípicos. A consideração 
de um diagnóstico alternativo perante este quadro clínico permitiu o trata-
mento adequado, com franco beneficio no prognóstico do doente.
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 PO -SE -163

REFERENCIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO ACESSO VASCULAR: 

ESTUDO RETROSPECTIVO

Cátia Cunha (1); Susana Pereira (1); Ana Ventura (1); João Fernandes (1); Vítor Martins (2); 
Alexandra Canedo (2);

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

(2)  Centro Hospitalar de Vila -Nova de Gaia/ Espinho, Cirurgia Vascular, Vila -Nova de 
Gaia, Portugal;

Introdução: As guidelines promovem a construção atempada de fístulas 
arteriovenosas (FAVs) com o objectivo de prevenir complicações asso-
ciadas ao uso de catéteres centrais nos doentes hemodialisados. O 
timing ideal da referenciação não está totalmente esclarecido. O objec-
tivo é aumentar o número de FAVs como primeiro acesso sem que isso 
implique acessos vasculares desnecessários e com elevada morbilidade 
inerentes à construção de uma FAV. Objectivo: Estabelecer relação 
entre a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) ao envio para 
consulta de acessos vasculares e o período de tempo até início de 
hemodiálise (HD). Métodos: Estudo retrospectivo, que incluiu os doentes 
referenciados à consulta de acessos vasculares do CHVNG para con-
strução de acesso pré -HD no período de agosto de 2013 a agosto de 
2014, com follow -up realizado até 31 de dezembro de 2014. Resultados: 
Foram incluídos no estudo 55 doentes, com idade média de 68 (±11,8) 
anos, 31 (56%) do sexo masculino. Dos doentes avaliados, 47% eram 
diabéticos, 11% tinham doença arterial periférica, 5% tinha insuficiência 
cardíaca congestiva, nenhum era portador de pacemaker, 33% estavam 
medicados com antiagregante plaquetário. À data de referenciação para 
a consulta, a média de TFGe era de 13,9 (±3,3) ml/min (mínimo 8,4; 
máximo 22,4). Apresentavam TFGe <15ml/min 73% dos doentes. Durante 
o período de follow -up iniciaram HD com FAV funcionante (excepto 1 
doente), 24 doentes (44%), em média 6,6 (±3,5) meses após a primeira 
consulta de acessos. A TFGe média à entrada em HD foi de 9,6 (±3,2) 
ml/min (tabela 1). Mantiveram -se em pré -HD 52,7% dos doentes, 
verificou -se um óbito e um doente iniciou DP por opção (com FAV 
funcionante). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 
entre a TFGe na referenciação à consulta no grupo que iniciou HD em 
relação ao grupo que se manteve em pré -HD (média de 13,8 vs 14,0 
ml/min, p=0,8) (tabela 1). Do mesmo modo ambos os grupos tinham 
igual número de diabéticos, o mesmo tipo de FAV e não tinham dife-
rença com significado estatístico na idade média (71 anos no grupo 
de HD vs 66 anos não -HD, p=0,09). Os doentes referenciados mais 
tardiamente, ou seja com TFG<15 ml/min, construíram acesso funcionante 
em média 6,1 (±2,8) meses antes do tratamento dialítico, tempo sem 
diferença significativa comparando com TFG>15 ml/min (Tabela 2). Obti-
dos os mesmos resultados quando se analisou o cutoff de TFGe de 12 
ml/min. Os doentes diabéticos apresentaram em média TFGe mais 
elevadas à orientação para a consulta (14,3 vs 13,3 ml/min), entraram 
em HD com TFG mais altas (10,9 vs 8,3 ml/min) e o tempo até HD foi 
mais curto (5,9 vs 7,3 meses). No entanto, diferenças não estatistica-
mente significativas (tabela 3). Conclusão: A maioria dos doentes apre-
sentava TFGe inferior a 15ml/min quando orientados para a consulta 
de acessos vasculares. Os resultados apoiam que a referenciação para 
construção de acesso vascular quando a TFG é inferior a 15ml/min 
constitui um indicador suficiente para a maioria dos nossos doentes 
na pré -diálise, mesmo nos diabéticos. Os resultados sugerem ainda 
que a referenciação com TFG <12 ml/min pode ser igualmente segura 
para os não -diabéticos.

Tabela 1

Comparação entre doentes que iniciaram HD vs que se mantiveram em 
pré -HD, em termos de TFGe.

Grupos no final 

do follow -up
N (%)

TFGe primeira consulta 

(ml/min)

TFGe na entrada em HD 

(se aplicável) (ml/min)

Tempo médio follow -up 

(HD/final do estudo) 

(meses)

HD 24 (44) 13,8 (±3,8) 9,6 (±3,2) 6,6 (±3,5)

Pré -HD 29 (53) 14 (±3,0) ––– 9,6 (±3,2)

p 0,8 0,004
 

Tabela 2

Comparação entre doentes referenciados para primeira consulta 
de acessos com TFGe <= ou > 15ml/min: início de HD vs manutenção 
em pré -HD.

TFGe na primeira 

consulta (ml/min)
N

Nº de doentes 

que iniciaram HD 

(%)

Tempo até HD 

(meses)

Nº de doentes 

que se mantiveram 

em pré -HD (%)

Tempo 

de follow -up 

(meses)

<=15 40 17 (42,5) 6,1(±2,8) 22 (55%) 9,4 (±3,8)

>15 14 7 (50) 7,7 (±4,9) 7 (50%) 10,0 (±3,1)

p 0,46 0,67
 

Tabela 3

Comparação da TFGe e tempo médio de follow -up em doentes diabéticos 
vs não diabéticos que iniciaram HD.

Doentes que 

iniciaram HD
N

TFGe primeira 

consulta (ml/min)

TFGe no início de 

HD (ml/min)

Tempo até HD 

(meses)

DM 12 14,3 (±4,2) 10,9 (±2,9) 5,9 (±4,0)

Não DM 12 13,3 (±3,5) 8,3 (±3,1) 7,3 (±2,9)

p 0,53 0,1 0,3
 

 PO -SE -164

O EFEITO DA MUSICOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA E NA PRESSÃO 

ARTERIAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE

Rodrigo Hagemann (2); Paula De Marchi Scarpin Hagemann (1); Luis Cuadrado Martin (2); 
Carmen Maria Bueno Neme (1);

(1)  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências, 
Bauru, Brasil;

(2)  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Medicina de 
Botucatu, Botucatu, Brasil;

Introdução: A hipertensão arterial (HA), além de ser uma das principais 
causas de doença renal crônica (DRC), pode causar uma série de 
complicações nesses pacientes, como infarto agudo do miocárdio e 
acidente vascular encefálico, que acarretariam em piora da qualidade 
de vida (QV) dessa população. A hemodiálise, por si só, impõe 
inúmeras perdas e limitações no cotidiano dos pacientes, influenciando 
também diretamente em sua QV. É necessário avaliar a QV desses 
pacientes, a fim de promover transformações condizentes com a 
realidade de cada um e prevenir o comprometimento de suas ativi-
dades diárias. Poucos são os estudos de intervenção com finalidade 
de melhorar este quadro. Com relação à musicoterapia, este número 
tende a ser menor. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo 
avaliar a qualidade de vida e pressão arterial sistólica e diastólica 
de pacientes em hemodiálise, antes e após processo de musicoterapia. 
Método: Estudo prospectivo, de intervenção musicoterapêutica, com 
avaliação pré e pós. Participaram do estudo 23 pacientes em 
hemodiálise no Centro de Terapia Renal Substitutiva/Diálise de um 
Hospital Público do interior do estado de São Paulo, Brasil. Os 
pacientes foram avaliados em duas fases distintas, pré e pós processo 
musicoterapêutico. Para avaliação de qualidade de vida todos os 
participantes responderam ao Kidney Disease Quality of Life Short 
Form (KDQOL -SF), antes e após intervenção. Foram coletadas medidas 
de pressão arterial referentes a 10 sessões de hemodiálise pré-
-intervenção musicoterápica e a 10 sessões pós. Para cada uma das 
sessões foram coletadas aferições de entrada e de saída de cada 
um dos participantes. Após as avaliações iniciais, iniciaram -se as 
sessões de musicoterapia, com quatro participantes por grupo, com 
oito sessões cada, duas vezes por semana e duração média de 
setenta e cinco minutos. Para análise dos dados foi empreendida 
análise descritiva, apresentação dos dados como média ± desvio 
padrão ou mediana quando apropriado, e utilizado Teste t Student 
a um nível de significância de 5%. Resultados: Eram do sexo feminino 
56,5%, idade média de 54,9 anos, média de 7,1 anos de estudo e 
tempo médio de tratamento de 31,4 meses, 56,5% tinha Diabetes 
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Mellitus como doença de base, 78,2% tinha HA como principal 
comorbidade e 65,2% possuía fístula arteriovenosa. Após intervenção 
de musicoterapia, foi encontrada significância estatística para as 
seguintes dimensões da QV: Capacidade Funcional (p=0,011), Dor 
(p=0,036), Estado Geral de Saúde (p=0,01), Vitalidade (p=0,004), 
Saúde Mental (p=0,012), Lista de Sintomas e Problemas (p=0,01) e 
Saúde Global (p=0,01). No que se refere à pressão arterial, foi 
observada diminuição significante da pressão arterial diastólica tanto 
no momento pré -diálise (p<0,001) quanto no pós -diálise (p=0,009). 
Conclusões: Verificou -se melhora estatisticamente significativa de 
diversos domínios de qualidade de vida e da pressão arterial diastólica. 
Sendo assim, a musicoterapia constitui -se em ótima opção na melhora 
da QV e no controle da pressão arterial diastólica de pacientes em 
hemodiálise.

 PO -SE -165

COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS EM CATETERES DE LONGA DURAÇÃO: 

ESTUDO COMPARATIVO

Miguel Verdelho (1); Carina Ferreira (1); Mário Góis (1); Vasco Fernandes (1); João Sousa (1); 
Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1);

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

A obtenção de um acesso vascular funcionante nos doentes com 
Doença Renal Crónica Terminal (DRCT) é das maiores problemáticas 
no manuseamento atual destes doentes. A utilização de cateteres 
tunelizados de longa duração (CLD) pretende ser < 10%, existindo 2 
grandes obstáculos na sua utilização: trombose com disfunção do 
cateter e bacteriémia com infecção sistémica. A melhor abordagem 
da bacteriémia associada a CLD é a prevenção, com ênfase nos cui-
dados com a colocação: assepsia, localização do cateter e tipo de 
CLD associado. No nosso Serviço, houve mudança do tipo de CLD 
utilizado, passando da utilização de CLD de inserção retrógrada (punção 
da veia 1º e posterior construção de túnel), para CLD com construção 
de túnel seguido por inserção venosa. Este estudo teve como objetivo 
comparar taxa de bacteriémia associada a cada um dos tipos de CLD. 
Efetuou -se análise retrospetiva e comparativa de infeção nos doentes 
que colocaram de forma programada CLD na veia jugular, sem controlo 
radioscópico, durante o ano de 2014 (novos CLD – Grupo A) vs ano 
de 2011 (antigos CLD – Grupo B). Análise estatística efetuada com 
STATA, tendo -se calculado o risk ratio (RR) e odds ratio (OR) asso-
ciados. No total, 398 registos de inserção programada de CLD: 233 
pertencentes ao Grupo A e 165 ao Grupo B. A população que colocou 
cateter era maioritariamente do género masculino (61.8%), com idade 
média de 68.3 anos. Em 150 doentes, a colocação de CLD correspondeu 
ao 1º acesso vascular funcionante. Em 51%, a colocação foi efectuada 
em conjunto (interno e especialista). Objectivaram -se 35 (8.8%) eventos 
infecciosos pós colocação, com necessidade de internamento em 85.7% 
dos casos (n=30), com duração mediana de 11 dias (7 -60 dias). Houve 
necessidade de troca de cateter em 76.5% dos casos (n=26). Em 5 
doentes, sinais de infecção surgiram menos de 48 horas pós colocação 
(14.7%); documentou -se infecção metastática em 1 doente. Faleceram 
7 doentes (18.9%). A maioria das infecções foi causada pela estirpe 
de Staphylococcus aureus (n=23, 10 dos quais Meticilina -Resistente). 
Dos 35 eventos de infeção, 25 (71.4%) pertenceram ao Grupo A (25 
de 233 CLD: 10.7%) e 10 (28.5%) eventos ao Grupo B (10 de 165 CLD 
colocados: 6.06%), p > 0.05. A taxa de infecção foi superior quando 
o cateter foi colocado em conjunto por especialista e interno (n=29, 
83% casos, p< 0.001) e mais baixa quando colocado por interno 
sozinho (0% casos, p=0.001). Contudo, 70% dos CLD colocados em 
conjunto pertenciam ao Grupo A. A ocorrência de infecção foi superior 
nos doentes do género masculino (80%, p=0.02), não havendo dife-
rença nas restantes variáveis analisadas. Risco total de infecção foi 
de 0.09: no Grupo A de 0.11, Grupo B de 0.06. Comparando os 2 
grupos, o RR de infecção no Grupo A foi de 1.77 e o OR 1.86. Ajustando 
para o género e para graduação do executor da técnica, OR desceu 
para 1.3. O risco de infecção atribuído ao tipo de cateter foi de 0.4. 
A infecção de CLD está associada a grande morbilidade, mortalidade 
e a elevados custos. Não houve diferenças estatisticamente significa-
tivas, mas verificou -se tendência para maior risco de infecção com os 
novos CLD. O reduzido número de eventos infecciosos (35), provavel-
mente não deixou aparecer a diferença estatística entre os 2 
grupos.
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FATORES PREDITIVOS DE MORTALIDADE NA LESÃO RENAL AGUDA SOB 

TÉCNICA SUBSTITUTIVA DA FUNÇÃO RENAL NO DOENTE CRÍTICO

Rui Abreu (1); Luís Oliveira (1); Diana Teixeira (3); Rui Castro (1); Hélder Leite (2); 
Nélson Barros (2); Francisco Esteves (2); Teresa Morgado (1);

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

e Cuidados Intermédios, Vila Real, Portugal;
(3)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Departamento de Bioquímica, 

Porto, Portugal;

A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação frequente no doente 
crítico. Apesar da melhoria das medidas de suporte vital e dos avanços 
tecnológicos nas técnicas substitutivas da função renal (TSFR), a lesão 
renal aguda continua associada a uma elevada taxa de mortalidade, 
em cerca de 50 a 70%. Pretendeu -se com o presente estudo, analisar 
um grupo de doentes com LRA sob necessidade de TSFR e averiguar 
eventuais fatores preditivos de mortalidade hospitalar. Foram avaliados 
retrospectivamente 148 doentes com LRA sob técnica dialítica, inter-
nados no Serviço de Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios 
(SCICI) durante um período de sete anos (Janeiro de 2007 a Dezembro 
de 2013). A idade média dos doentes era de 62,9 anos, sendo a maioria 
do sexo masculino (55,4%). A mortalidade hospitalar dos doentes com 
LRA e necessidade de TSFR foi de 57,4% (n=85). A média de idades 
foi semelhante no grupo de doentes que faleceram e nos que sobre-
viveram (63,6 vs 61,9; p=0,617). Os doentes que faleceram iniciaram 
TSFR mais tarde (3,6 vs 2,1 dias; p=0,002), contudo apresentavam 
valores de ureia e creatinina à data de início de diálise inferiores 
comparativamente aos doentes que sobreviveram (ureia: 145 vs 179; 
p=0,002 e creatinina: 3,9 vs 6,4; p<0,001, respectivamente). Não se 
verificaram diferenças significativas nos critérios de indução de diálise 
em ambos os grupos. O tempo de internamento foi superior nos 
sobreviventes comparativamente ao grupo de falecidos (39 vs 17 dias; 
p>0,001). Os doentes que apresentaram desfecho fatal eram mais graves 
e tinham maior disfunção de órgãos (Apache II: 29,9 vs 28,8; p=0,468 
e SOFA: 13,0 vs 11,6; p=0,002), daí terem iniciado diálise maioritari-
amente por técnica contínua (80% vs 63,5%; p=0,025). A ARDS foi 
mais frequente no grupo de óbitos e houve maior necessidade de 
ventilação mecânica nesses doentes (61,2% vs 33,3%; p=0,001 e 96,5 
vs 79,4% p=0,001, respectivamente). O choque séptico e a hiperlac-
tacidemia foram mais frequentes no grupo de doentes que faleceram 
durante o internamento, com valores de lactato à admissão de 5,4 vs 
3,5 (p<0,001). Na análise logística univariada, constituíram fatores 
preditivos de mortalidade hospitalar, a ventilação mecânica (B=1,961; 
p=0,003), TSFR contínua (B=1,353; p=0,001), ARDS (B=1,148; p=0,001), 
início de TSFR por técnica contínua (B=0,833; p=0,027), PEEP (B=0,185; 
p<0,001) e SOFA à admissão (B=0,092; p=0,036). Nesta população, os 
índices de gravidade de doença, a disfunção respiratória e a disfunção 
cardiovascular associaram -se a maior mortalidade hospitalar. Os fatores 
preditivos com maior impacto na mortalidade em doentes com LRA e 
necessidade de TSFR, foram a ventilação mecânica, a TSFR contínua 
e a ARDS.
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ISCHEMIC MONOMELIC NEUROPATHY, AN UNDER RECOGNIZED DIAGNOSE

Maria Guedes Marques (1); Helena Pinto (1); Fátima Costa (1); Pedro Maia (1);

(1) Nephrocare Coimbra, Hemodiálise, Coimbra, Portugal;

Introduction: Ischemic Monomelic Neuropathy (IMN) is a rare complica-
tion after a hemodialysis (HD) vascular access (VA) construction, which 
can lead to nonreversible limb dysfunctions. It is a distal axonopathy 
involving multiple sensory and motor distal nerves. Only few risk fac-
tors are known; diabetes is the most common. Case report: The authors 
report a 72y male who presented with a rapid progressive renal failure 
due to ANCA vasculitis. Although immunosuppression, he was diagnosed 
with ESRD and started a regular program of HD. Other than mild 
hypertension, his past medical record was unremarkable. He didn’t 
have diabetes, neuropathy or peripheral arterial disease. One month 
after starting HD, a radiocephalic fistula was made with primary failure. 
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After three months, a brachioaxillar prothesis surgery was performed. 
The patient started immediately with severe neuropathic pain unre-
sponsive to analgesia, and loss of sensitivity and function of the arm. 
Examination revealed cold hand, palpable radial pulse, sensitivity and 
mobility function impairment, without other findings. He underwent a 
fistula ligation with partial resolution of the symptoms. He remained 
with irreversible neurologic damage with a currently claw hand, muscle 
atrophy and loss of sensitivity and strength (Figure 1). Conclusion: 
Differential diagnosis of hand pain following VA surgery includes vas-
cular steal syndrome, nerve compression (hematoma) and IMN. In IMN, 
nerve damage occurs due to under -perfusion of vasa nervosum. Most 
reports occur in diabetics with previous neuropathy and arteriopathy. 
Delay in IMN diagnosis is common, mainly because a variable degree 
of steal often occurs. In this case, it’s unclear whether vasculitis had 
a key role. IMN occurrence remains unpredictable, with no current 
surgical techniques able to avoid or treat it.

Figura 1

Left claw hand (a) with muscle atrophy (b)
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HEMODIÁLISE LONGA NOCTURNA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE DIÁLISE

Joana Silva Costa (1); Telma Santos (1); José Gago (2); Catarina Romãozinho (1); Nuno 
Viana (1); Lídia Santos (1); Luís Escada (1); Andreia Borges (1); Fernando Macário (1);
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Introdução: A hemodiálise (HD) longa nocturna é uma modalidade 
que se integra na diálise intensiva, a qual consiste em realizar um 
maior número de horas semanais de diálise a uma menor taxa de 
ultrafiltração/hora. Tem tido uma adesão crescente por contribuir para 
um maior controlo tensional e eficácia dialítica, menor mortalidade e 
também melhor qualidade de vida (QV) dos doentes, já que lhes 
permite maior disponibilidade para a actividade profissional ou outras. 
Há evidência de que possa ter impacto positivo na hipertrofia ven-
tricular esquerda (HVE), na fracção de ejecção do ventrículo esquerdo, 
na anemia e no metabolismo fosfo -cálcico. Objectivos e metodologia: 

Realizou -se um estudo retrospectivo num centro de diálise, durante 
1 ano, com o objectivo de comparar o controlo da tensão arterial, da 
anemia e do metabolismo fosfo -cálcico, a eficácia dialítica e a QV de 
2 grupos de doentes em HD há pelo menos 12 meses e com índice 
de comorbilidade de Charlston menor ou igual a 7 (grupo 1, doentes 
em HD nocturna 18h/semana; grupo 2, doentes em HD de alto fluxo 
12h/semana). Para avaliar a QV, utilizou -se o questionário de QV 
SF -36. Resultados: Grupo 1: 11 doentes, dos quais 9 homens e 2 
mulheres, com idade 54,45± 9,55 anos, em HD em média há 44,91 
meses e em HD nocturna em média há 30,73 meses, todos com fistula 
arterio -venosa (AV). Principais comorbilidades: hipertensão arterial 
(HTA) em 81,81% (dos quais 77,78% com TA controlada, 55,56% com 
anti -hipertensores), diabetes mellitus (DM) 18,18%, doença coronária 
isquémica (DCI) 27,27%, doença cerebrovascular (DCV) 27,27%, doença 
vascular periférica (DVP) 27,27%, doença pulmonar 18,18%, doença 
digestiva e/ou hepática 27,27% e doença neoplásica 18,18%. Grupo 
2: 23 doentes, dos quais 15 homens e 8 mulheres, com idade média 
de 55,83±13,86 anos, em HD em média há 64,96 meses, 95,65% com 
fístula AV e 4,35% com prótese AV. Principais comorbilidades: HTA 
em 52,0% (dos quais 41,67% com TA controlada, 66,67% com anti-
-hipertensores), DM 17,39%, DCI 4,35%, DCV 8,70%, DVP 8,70%, 

doença pulmonar 8,70%, doença digestiva e/ou hepática 21,74% e 
doença neoplásica 8,70%. No grupo 1 (vs grupo 2): hipotensão intra-
-dialítica sintomática em 18,18% (vs 60,87%); hemoglobina 11,28 g/
dl±1,08 (vs 11,02 g/dl±0,87), doses semanais de epoetina de 
4477,27U±3504,38 (vs 4217,39U±4484,38), doses mensais de ferro de 
122,73 mg (vs 176,09 mg); ureia pré -HD de 121,14± 27,67 mg/dl (vs 
135,28±29,59 mg/dl), taxa de remoção de ureia de 0,82 ± 0,05 (vs 
0,78±0,04); Kt/V de 2,19± 0,46 (vs 1,83±0,23); fósforo de 4,75 ± 1,23 
mg/dl (vs 4,76±1,25 mg/dl); cálcio de 9,34 ± 0,33 mg/dl (vs 9,29±0,55); 
PTH 670,05 ± 542,55 pg/ml (vs 615,63±441,59 pg/ml); ganho de peso 
interdialítico de 4,04±2,03% (vs 3,47±1,08%). O grupo 1 apresentou 
melhores resultados de limitação por aspectos físicos, estado geral 
de saúde, vitalidade, aspectos emocionais e saúde mental em relação 
ao grupo 2. Conclusão: Este estudo demonstrou que os doentes em 
HD nocturna apresentavam melhor controlo tensional, menos hipo-
tensão intra -dialítica sintomática apesar de ganhos inter -dialíticos 
mais elevados, e melhor QV em relação aos doentes em HD de alto 
fluxo.
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PROCEDIMENTOS ANGIOGRÁFICOS NUM CENTRO DE ACESSOS 

VASCULARES PARA HEMODÁLISE: 6 ANOS DE ACTIVIDADE

Henrique Sousa (1); Artur Mendes (1); Carlos Lucas (1); Maria Gaspar (1); José Barata (1);

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

Introdução: A população com DRC em hemodiálise tem aumentado e 
tem -se tornado mais idosa e com mais comorbilidades associadas. Por 
outro lado, o acesso vascular para hemodiálise é fundamental para 
garantir a eficácia dialítica pretendida e, em último caso, a maior 
longevidade do doente. Assim, torna -se fundamental a proteção e 
preservação do AV. As técnicas endovasculares têm -se mostrado como 
opções validadas para resolução muitas complicações. Métodos: O 
estudo apresentado é retrospectivo e tem como objectivo a análise 
dos procedimentos endovasculares, e dos respectivos resultados, real-
izados numa suite angiográfica hospitalar entre 01 JAN 2008 e 21 DEZ 
2014. Os dados colhidos foram organizados numa base de dados e 
analisados com o programa SPSS versão 22. Resultados: Realizaram -se 
1879 angiografias referentes a 1151 doentes. Estes tinham idade média 
67 (±14) anos com mediana 70 anos. Idade mínima 21 anos, máxima 
98 anos. Dos doentes, 35% eram diabéticos, 47% estavam antiagrega-
dos, 4% anticoagulados e 0.7% estavam antiagregados e anticoagu-
lados. Os doentes estavam em média há 48 (± 53) meses em HD com 
mediana 33 meses; e o respectivo AV tinha em média 29 (±35) meses 
com mediana 17 meses. Em relação aos AV, 44 doentes (3.8%) tinham 
CLD, 397 (34,5%) tinham PTFE 34,5% e 693 doentes (60,2%) FAV 
60,2% (693 doentes). 17 (1,5%) doentes realização angiografia sem 
qualquer AV. Analisando os motivos de pedido por AV, verificou -se 
que: PV elevada (p < 0.001), Dificuldade na punção (p < 0.001), Edema 
do membro (p < 0.001), Acesso pulsátil (p < 0.001), Falta de débito (p 
< 0.001), Hemostase prolongada (p 0.002), Pós -trombectomia (p < 
0.001), Mau desenvolvimento (p < 0.001) e Má eficácia dialítica (p < 
0.001) se relacionaram de forma significativamente diferente de acordo 
com o tipo de AV. Analisando o grupo de doentes antiagregados e/ou 
anticoagulados, e relacionando -os com os motivos de pedido de angio-
grafia: PV elevada (p < 0.001), Pós -trombectomia (p 0.013) e Má eficácia 
dialítica (p < 0.001) se relacionaram de forma significativamente diferente 
de acordo com a terapêutica antiagregante e/ou anticoagulante. De 
igual forma, estes motivos de pedido também se relacionaram esta-
tisticamente (p < 0.001) com o tipo de AV (PTFE, FAV). Analisando os 
doentes diabéticos em particular, encontramos 658 procedimentos, 
correspondendo a 398 doentes. Destes, 238 (60%) tinham uma FAV e 
140 (35%) tinham PTFE. Considerando os doentes com mais de 3 
angioplastias no período de tempo analisado e encontraram -se 178 
casos. Destes, 65% (116) correspondiam a próteses. Conclusões: os 
motivos de pedido são significativamente diferentes entre FAV e PTFE; 
a associação observada entre a antiagregação e/ou ACO e a “elevação 
da pressão venosa”, “pós -trombectomia” ou “baixa eficácia dialítica” 
podem ser explicadas tendo em conta o mais precário património 
vascular que os doentes em antiagregação e /ou ACO terão à partida; 
não houve associação entre os doentes diabéticos e a presença de 
prótese de PTFE; as próteses representam cerca de 2/3 dos AV com 
mais de 3 intervenções.
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ACIDOSE LÁCTICA ASSOCIADA À METFORMINA: ANÁLISE RETROSPECTIVA 

DE 6 ANOS

Jorge Mercier (2); Sofia Coelho (1); Márcio Viegas (1); Cristina Cândido (1); Ana Natario (1); 
Carlos Barreto (1);

(1)  Centro Hospitalar de Setubal – Hospital de São Bernardo, Serviço de Nefrologia, 
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Introdução: A Metformina é o antidiabético oral de 1ª linha no tratamento 
da Diabetes mellitus tipo 2, de acordo com as recomendações da Ameri-
can Diabetes Association (ADA) e da European Association for Study of 
Diabetes (EASD) revistas em 2009 e 2012, bem como pela Norma 
Nº001/2011 da Direcção Geral de Saúde (DGS). A acidose láctica associada 
à terapêutica com metformina é uma complicação rara (1:10000 dos 
doentes medicados) mas potencialmente fatal, com uma taxa de mor-
talidade entre 30 e 50%. Esta complicação pode ocorrer na presença 
de condições que cursem com hipoxémia como na insuficiência cardíaca, 
renal, hepática e/ou pulmonar ou nas infecções agudas. A metformina 
é excretada na forma não metabolizada pelos rins e por esse motivo, 
pode acumular -se na insuficiência renal. A acidose láctica constitui a 
principal complicação da toxicidade associada à metformina. Métodos: 

Estudo retrospectivo, observacional, de uma amostra consecutiva de 22 
doentes internados entre 2009 e 2014 no Hospital de São Bernardo por 
acidose láctica associada à toma de metformina e que necessitaram de 
terapêutica dialítica intermitente (Hemodiálise). A acidose láctica foi 
definida como lactacidémia > 5.0 mmol/L e pH< 7.35. Resultados: Neste 
estudo, 15 doentes pertenciam ao género masculino (68,2%), com média 
de idades de 75,4 anos (51 - 87 anos). Os motivos de internamento 
foram: Desidratação (12 casos; 55%), Gastroenterite aguda (7 casos; 
32%), Urosepsis (1 caso; 4,5%), Hipoglicémia (1 caso; 4,5%). Num dos 
casos, o motivo de admissão deveu -se a alterações de comportamento 
com ideação suicida. Todos os doentes apresentavam, à admissão, 
comprometimento da função renal com creatininémia média de 7,42 mg/
dL (2,9  -13,2) e valor médio de pH arterial de 7,03 (de 6,8 a 7,23). Foi 
realizada hemodiálise em 100% dos doentes. A grande maioria dos 
doentes (16 casos; 72,7%) recuperou a função renal após suspensão 
da metformina e terapêutica dirigida ao motivo de internamento (14 
casos -63,6% com recuperação total; 2 casos -9% com recuperação parcial). 
O número médio de sessões hemodialíticas foi de 2 sessões por doente 
(1 -3). A creatininémia média à data da alta foi de 2,1 mg/dL (de 0,77 a 
7,6)e a demora média de internamento foi de 5,8 dias (1 -13 dias). Todos 
os doentes que se apresentaram à admissão com lactacidémia > 15 
mmol/L e pH <6.8 vieram a falecer, independentemente do número de 
sessões hemodialíticas que realizaram. A taxa de mortalidade na amostra 
foi 18,2% (4 em 22 casos). Conclusões: A acidose láctica por metformina 
deve ser diagnosticada precocemente para que o desfecho possa ser 
mais favorável. Nos doentes medicados com biguanidas e que apresentem 
comorbilidades significativas, a manutenção desta terapêutica deve ser 
cuidadosamente ponderada face aos riscos da acumulação do fármaco. 
A hemodiálise deve ser considerada sempre que exista lesão renal aguda 
e suspeita de toxicidade à metformina, pois promove a depuração da 
biguanida e corrige rapidamente a acidose metabólica. No nosso estudo 
houve recuperação total da função renal na maioria dos doentes mas 
o risco de mortalidade foi elevado nos casos de acidose láctica grave 
com lactato > 15 mmol/L e pH < 6.8.
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DOES PRE - AND POST -ANGIOPLASTY DOPPLER ULTRASOUND 

EVALUATION HELPS PREDICTING VASCULAR ACCESS OUTCOME? 

A PROSPECTIVE TRIAL.
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Purpose: The effectiveness of angioplasty can be assessed by several 
methods. KDIGO Guidelines recommend that the treated lesion should 

have < 30% residual stenosis and clinical parameters should significantly 
improve. Access blood flow (ABF) is one of the most used parameters. 
The primary end point was to determine how ABF variation achieved 
after angioplasty predict vascular access (VA) outcome. Secondary end 
points were to determine if Resistance Index (RI) differential, and final 
radiologic and functional result could also predict outcome. Patients 

and methods: Prospective study performed during seven weeks, 
November -December 2014, in 80 patients with dysfunctional VA. Referral 
to angiography was based on monitoring and surveillance parameters. 
Doppler ultrasound (DU) morphologic and hemodynamic evaluation was 
performed before and after the procedure. Delta ABF (ABFafter – ABF-
before) and Delta RI were calculated. Variables like gender; age; VA 
type; VA time; aneurisms; mural thrombus; number and location of 
stenosis; final radiologic and functional result, were also evaluated. 
Correlation between DU and angiography regarding stenosis detection 
was evaluated. Resulting data were analyzed using SPSS 20.0. Patient’s 
access -related events are currently being recorded (thrombosis, interven-
tion). First three months results will be presented in April. Preliminary 

results: Patients with VA thrombosis were excluded due to limited initial 
hemodynamic evaluation. DU was made to 80 patients before angiog-
raphy. Twenty -six patients were excluded after the initial evaluation due 
to abnormalities absence confirmed with angiography, and impossible 
endovascular resolution. Fifty -four patients were submitted to complete 
DU evaluation. Two thirds (61,1%) male; age 68 ± 15y; VA time 36 ± 29 
months; initial ABF 537 ± 248 ml/min; final ABF 1013 ± 354 ml/min; Delta 
ABF 476 ± 345 ml/min; initial RI 0,543 ± 0,136; final RI 0,451 ± 0,115; 
Delta RI  -0,092 ± 0,090. Most common VA types were brachioaxilar graft 
(48%) and brachiocephalic fistula (28%). Eighty -five stenosis were 
detected, mainly located in graft/vein anastomosis (26%); 48% of the 
patients had aneurisms; and 17% had mural thrombus. Optimal final 
anatomical and functional result was considered in 85% of patients. The 
number and location of the stenosis was highly correlated between DU 
and angiography methods (Pearson 0,828; p 0,000). Conclusions: Regard-
ing diagnostic technique, ultrasound is highly correlated with angiography, 
and has several advantages. Angioplasty caused a twofold increase of 
ABF and a significant decrease in RI with immediate clinical beneficial 
impact. To the best of our knowledge, this is one of the first studies 
evaluating how ABF and RI respond to angioplasty, and how that can 
help predict long term outcome.
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CENTRAL VENOUS CATHETER INFECTIONS IN HEMODIALYSIS PATIENTS.
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Introduction and aims: Catheter infections in chronic hemodialysis(HD) 
patients are one of the main causes of morbidity and mortality in this 
population. Retrospective descriptive study. The aim of this study is to 
describe the microbiological features and compare central venous 
catheter(CVC) survival according to location and type of CVC, tunneled or 
cuffed vs uncuffed. Methods: 78 chronic HD patients were enrolled. Mean 
age 67,4±14,7.44 women(56,4 %). Half -time in HD was 28,8±32,1 months. 
Mean Charlson comorbidity index 6,2 ± 2,2. According to CVC type were 
cuffed/uncuffed 30/48(38,5%/61,5%). Vascular access survival was the 
time(days) between CVC insertion and removal or substitution. Results: 

The main etiology of CKD was Diabetic Nephropathy(34,6 %), followed by 
chronic glomerulonephritis(12,34%). Blood cultures results were: Meticilin-
-sensible Staphylococcus aureus(23,5 %) and meticilin -resistant Staphylo-
coccus aureus(23,5 %), Coagulase negative Staphylococcus 11,1% and 
Gram -negative 8,6%. The number of previous access(2 or more vs 1) had 
an odds ratio(OR) of removal of 2,64 (p< 0,05). The femoral location instead 
of jugular and subclavia had an OR of removal of 4,57(p< 0,05). In figure 
1 and 2 are represented CVC survival. Conclusions: We must identify 
Staphyloccocus aureus carriers, since it represents the main microorganism 
isolated. The proportion of uncuffed CVC in our patients is higher than 
cuffed, with a higher need for removal. The utilization of cuffed CVC and 
the correct study of vascular location before insertion will avoid infectious 
complications in our patients.
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Figura 1

Type of CVC and survival

 

Figura 2

Location and CVC survival
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE O DÉBITO DOS ACESSOS ARTERIOVENOSOS 

E OS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM DOENTES PREVALENTES 

EM HEMODIÁLISE?

Ivo Laranjinha (1); Patrícia Matias (1); Ana Azevedo (1); David Navarro (2); Carina 
Ferreira (1); Inês Aires (2); Tiago Amaral (1); Cristina Jorges (2); Célia Gil (1); Aníbal 
Ferreira (2);

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

É necessário um débito do acesso (Qa) vascular para hemodiálise (HD) 
adequado para uma diálise mais eficiente e para melhorar o prognóstico 
dos doentes. Contudo, os acessos com Qa elevado podem ser responsáveis 
por insuficiência cardíaca de alto débito, bem com outras consequências 
cardiovasculares (CV) adversas. O objectivo deste estudo foi determinar a 
relação entre os acessos com Qa elevado e factores de risco CV tais como: 
pressão de pulso (PP), índice de massa ventricular esquerda (IMVE), fracção 
de ejecção ventricular esquerda (FEVE) e a calcificação vascular, em doentes 

prevalentes em HD. Todos os doentes incluídos neste estudo efetuaram 
ecocardiograma e avaliação das calcificações vasculares através de radio-
grafias das mãos e da bacia. O Qa foi avaliado usando o Fresenius Medical 
Care Blood Temperature Monitor (BTM) a 300 ml/min. Foi efetuado um 
estudo transversal com 336 doentes prevalentes em HD, com idade média 
de 66.4 anos, 62.5% do sexo masculino, 36.3% diabéticos, com uma mediana 
de tempo em HD de 48 meses. Trinta e dois por -cento dos doentes apre-
sentaram um Qa >/= 1.5 L/min. Encontramos que os doentes com Qa >/= 1.5 
L/min eram mais jovens (p<0.001), menos diabéticos (p<0.001), tinham albu-
mina sérica mais elevada (p=0.015), PP mais baixa (p=0.031) e score de 
calcificação vascular mais baixo (p=0.017). Contudo, estes doentes apresen-
tavam um IMVE significativamente mais elevado (p=0.013) e uma FEVE mais 
baixa (p=0.015). Na análise multivariada, um Qa >/= 1.5 L/min associou -se 
negativamente com a FEVE (p=0.028), num modelo ajustado à idade, dia-
betes, doença coronária e IMVE. O nosso trabalho mostrou que Qa’s mais 
elevados (>/= 1.5 L/min) podem ter um impacto cardíaco negativo, conduzindo 
ao aumento do IMVE e à diminuição da FEVE. Este estudo reforça a neces-
sidade da avaliação ecocardiográfica rotineira nos doentes com Qa elevado. 
Estes resultados necessitam de ser confirmados em estudos prospectivos.

 PO -SE -174

DIÁLISE NAS INTOXICAÇÕES POR LÍTIO NA ÁREA DE SAÚDE CÁCERES 

(ESPANHA) NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS(2013 -2013).

Jimenez Maria Carmen (1); Gonzalez Silvia (1); Polanco Santiago (1); Marin Jesus Pedro 
(1); Sanchez Jose Maria (1); Gomez -martino Juan Ramon (1);

(1) Hospital San Pedro de Alcantara, Servicio de Nefrologia, Cáceres, Espanha;
(2) Hospital San Pedro de Alcantara, Nefrología, Cáceres, Espanha;

O lítio é um medicamento clássico usado há décadas pela sua eficácia como 
estabilizador do humor. É um metal semelhante Na ou K, menor (74Da) e 
que circula não ligado as proteinas. É filtrado livremente e 80% reabsorvido 
nos túbulos proximais com água e sódio. As alterações na função renal 
podem alterar a sua concentração mediante mecanismos ligados ao sodio.A 
intoxicação não é incomum, ate um 75 -90% dos doentes podem ter apre-
sentado niveis toxicos durante o tratamento.Tem que ser em conta a inter-
acção com certas drogas, como os inibidores da ECA / BRA, AINEs ou diu-
réticos. Temos analizado as intoxicações por litio que tem necessitado diálise 
na área de saúde Caceres (Espanha) nos últimos dez anos(2013 -2013).
Analizando variáveis pessoais, lithemia na admissão e alta, tipo de intoxicação 
como aparcición tempo e classificação serica,principais manifestações clínicas, 
a função renal no momento da intoxicação, uso de medicações concomitantes, 
tipo de técnica de depuração (HD, HDFFVVC ou ambos), número de sessões, 
horas totais e complicações associadas a eles. Apresentamos 18 doentes 
(72,2% do sexo femenino),com idade média 55 anos.Tudos no tratamento 
crônico(61% foram devido a uma overdose, 39% das intoxicações aguda 
como tentativa de suicídio) O nível médio de lítio foi de 3, 38 – 0,96mg / 
dl. 55,6% tinham comprometimento da função renal, 55,6% foram tratados 
com drogas que interferem com o equilíbrio da Na. 61% dos doentes neces-
sitaram de uma única sessão com uma duração média de 5,7 horas.

 PO -SE -175

ACESSOS ARTERIOVENOSOS PARA HEMODIÁLISE – PODERÁ O MAIOR 

DÉBITO DO ACESSO ASSOCIAR -SE A MENOR EFICÁCIA DIALÍTICA?

Ivo Laranjinha (2); Patrícia Matias (2); Ana Azevedo (2); David Navarro (1); Carina 
Ferreira (2); Inês Aires (1); Cristina Jorge (1); Tiago Amaral (2); 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;

Um acesso vascular arteriovenoso (AV) com um débito (Qa) de 400 -600 mL/
min é habitualmente suficiente para uma hemodiálise (HD) eficiente, contudo 
alguns acessos AV continuam a maturar e tornam -se acessos de alto débito. 
Alguns autores questionam se os acessos de alto débito podem desviar uma 
porção significativa de sangue dialisado do débito cardíaco para o acesso 
AV, o que diminuiria a eficiência da HD. Os acessos de alto débito podem 
ter consequências cardíacas adversas, como dilatação e hipertrofia ventricular. 
Contudo, a apresentação clássica de uma insuficiência cardíaca secundária 
a um acesso de alto débito é rara. Efetuamos um estudo retrospetivo de 1 
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ano para avaliar se a presença de um acesso de alto débito se relacionava 
com menor eficácia dialítica e/ou sobre -hidratação em doentes prevalentes 
em HD. Para avaliar a eficácia da HD calculamos o valor médio de Kt/V para 
cada doente (o Kt/V foi medido em todas as sessões de HD durante 1 ano) 
e determinamos a percentagem de sessões em que o Kt/V foi inferior a 1.4. 
O estado de hidratação dos doentes foi avaliado utilizando o método de 
bioimpedância por espectroscopia (Body Composition Monitor – Fresenius). 
Os doentes foram classificados de acordo com o seu estado de hidratação 
em normo -hidratados (balanço hídrico  -1.1 e 1.1L), sobre -hidratado (volume 
de água extracelular superior a 1.1L) e sobre -hidratação severa (sobrecarga 
de fluidos superior a 2.5L). O Qa foi determinado através do monitor da 
temperatura de sangue (BTM) – Fresenius, a 300 mL/min. O estudo incluiu 
336 doentes prevalentes em HD com idade média de 66.4 anos, 62.5% do 
sexo masculino, 36,3% diabéticos, com uma mediana de tempo em HD de 
48 meses. Dezassete por cento dos doentes tinham um acesso AV de alto 
débito (definido como Qa > 2L/min). Verificámos que os doentes com Qa >2L/
min atingiam um Kt/V > 1.4 mais frequentemente (p=0.037), contudo o valor 
médio do Kt/V não foi estatisticamente diferente entre os grupos. O estado 
de hidratação também não foi diferente entre os doentes com Qa > 2 ou A 
pressão arterial e a frequência cardíaca (média da pressão arterial sistólica 
e diastólica e frequência cardíaca medidas no inicio de cada sessão de HD) 
foi similar nos dois grupos. Na análise multivariada, a presença de um acesso 
AV com Qa > 2L/min associou -se positivamente à percentagem de sessões 
com Kt/V > 1.4 (p=0.04). Os nossos resultados sugerem que, contrariamente 
à hipótese inicial, os doentes com acessos de alto débito podem ter HD 
mais eficientes dado que atingem mais frequentemente um Kt/V > 1.4. Neste 
trabalho, os acessos de alto débito não se associaram à sobre -hidratação.
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FACTORES DE PROGNÓSTICO EM DOENTES PREVALENTES EM 

HEMODIÁLISE COM INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA 

HUMANA (VIH)

Ivo Laranjinha (1); Patrícia Matias (1); Herminia Estibeiro (1); Jorge Dickson 
(1); Helena Boquinhas (1); José Diogo Barata (1);

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

Desde a introdução da terapêutica antiretroviral altamente ativa (HAART) verificou-
-se uma marcada redução da mortalidade dos doentes com infecção por VIH. 
Simultâneamente o número de doentes com infecção pelo VIH em hemodiálise 
(HD) aumentou significativamente. Contudo, os factores de prognóstico destes 
doentes em HD permanecem ainda pouco esclarecidos. O objectivo deste estudo 
foi identificar os factores que podem influenciar a sobrevida dos doentes preva-
lentes em HD com infecção por VIH. Efectuou -se um estudo de coorte retro-
spectivo unicêntrico entre Janeiro 2009 e Novembro de 2014 em doentes em 
HD crónica (> 3 meses) com infecção pelo VIH numa unidade de HD hospitalar. 
O estudo incluíu 44 doentes, com idade média de 53.5 anos, 29% eram mul-
heres, 63% melanodérmicos, com uma mediana de tempo em HD de 38.5 
meses. Setenta e sete por cento dos doentes tinham infecção pelo VIH tipo 1, 
18% pelo VIH tipo 2 e 5% por ambos os tipos. Quarenta e um por cento tinham 
também infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) e 6% estavam co -infectados 
com o vírus da hepatite B (VHB). A mediana do tempo conhecido de infecção 
pelo VIH era 132.2 meses à data de início da HD, 72.5% dos doentes tinham 
critérios de SIDA e 76.9% estavam medicados com HAART. Durante o período 
do estudo, 17 dos 44 doentes (39%) morreram. A sobrevida em HD destes 
doentes foi em média de 30.8 meses. Os doentes que morreram tinham infecção 
pelo VIH conhecida há menos tempo (p=0.028), mas com carga viral mais 
elevada (p=0.044), e tinham uma albumina sérica mais baixa quando iniciaram 
HD (p=0.010). Estes doentes tiveram também mais infecções oportunistas durante 
o período em HD (p=0.013). Pela análise de sobrevida de Kaplan -Meier, verificou-
-se que os doentes co -infectados com o VHC (p=0.025), com infecção VIH 
transmitida através do uso de drogas injetáveis (p=0.002) e com albumina 
sérica menor que 3 g/dL à data de início de HD apresentaram uma sobrevida 
significativamente menor no final do estudo. A raça, a idade de início da HD, 
a diabetes mellitus, o tipo de VIH, a co -infecção com o VHB e o número de 
linfócitos T CD4 não foram neste estudo factores de prognóstico significativos. 
O nosso estudo mostrou que a mortalidade dos doentes em HD crónica com 
infecção pelo VIH se associa com menor tempo conhecido da infecção, maior 
carga viral e com maior número de infecções oportunistas. Outros factores, 
como a co -infecção pelo VHC, a transmissão do VIH através do uso de drogas 
injectáveis e uma albumina sérica mais baixa no início da HD associaram -se 
também a uma menor sobrevida destes doentes em HD.
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HEMATO -ONCOLOGICAL DISEASES AND ACUTE KIDNEY INJURY 

REQUIRING NEPHROLOGY CONSULTATION: CHALLENGING 

THE WORST OF THE WORST

Teresa Chuva (1); Maximino Costa (1); Joselina Barbosa (2); Sandra Silva (1); Alfredo 
Loureiro (1);

(1) Instituto Português de Oncologia, Departamento de Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Departamento de Educação e 

Simulação Médica, Porto, Portugal;

Introduction: Acute kidney injury (AKI) often complicates the course of 
hemato -oncological diseases (HOD). The great majority of these patients 
are managed by the attending physician. Yet, a small group, mostly coin-
cident with the worst presentation and prognosis, requires nephrology 
consultation and follow -up, challenging the clinician with ethical issues 
regarding the decision to initiate or forgo renal support therapy (RST). 
Unfortunately, the literature available on the subject is poor. The purpose 
of this work is to characterize the epidemiology of AKI in HOD and to 
identify the prognostic determinants for in -hospital mortality in this popula-
tion. Methods: We retrospectively reviewed the medical records of in -hospital 
patients with AKI and HOD between 1st January 1995 and 31st December 
2014, who met the RIFLE classification of I or higher and were followed 
by a nephrologist. Patients in whom palliative care was the only cancer 
treatment option were excluded. Results: 345 patients were included in 
the study. The median age was 51 (34 -63) years and 60% were male. 
Survival was 57%. The following tumors were found: 31% non -hodgkin 
lymphoma (NHL), 19% acute lymphoid leukemia (ALL), 18.5% multiple 
myeloma (MM), 18.5% acute myeloid leukemia (AML), 13% other hematologic 
neoplasms. 40% were submitted to stem -cell transplantation (SCT) (87% 
of them allo and 13% auto transplant). 13% had graft versus host disease, 
9.2% tumoral lysis syndrome (TLS). 51.4% were admitted to the Intensive 
Care Unit (ICU). 41.3% met criteria for septic shock and 43.4% needed 
invasive mechanical ventilation (IMV). AKI was, mostly, a multifactorial 
syndrome: nephrotoxicity was identified in 35.3% (essentially calcineurin 
inhibitors, aminoglycosides, antiviral and antifungal drugs), prerenal con-
tribution in 27% (exclusive prerenal failure in only 6.1%), obstruction in 
8.7%, hypercalcemia in 6.4%. 50% of the patients required RST: 33% of 
them underwent hemodialysis (HD), 54% continuous venovenous hemo-
filtration (CVVH) and 13% did both. In univariate analysis, the following 
provided protection against death: prerenal AKI (p<0.01), obstruction 
(p<0.05), TLS (p<0.05), hypercalcemia (p<0.05), MM (p=0.01). Several factors 
were associated with higher risk of death: SCT (p<0.01), admission to ICU 
(p<0.01), IMV (p<0.01), septic shock (p<0.01), nephrotoxicity (p<0.01), RST 
(p<0.01), age > 19 < 54 (p<0.05). However, only 3 variables independently 
predicted the risk of death: septic shock (OR 4.29; 95% CI: 2.06 -8.94); 
IMV (OR 4.31 95% CI: 2.08 -8.93) and allo SCT (OR 2.23; 95% CI: 1.26 -3.95). 
The addition of these conditions was used to estimate a probability of 
dying of 85.9%. The C -statistics was 0.83 (95% CI 0.78 -0.88), indicating 
that the model including the 3 variables had great discriminatory power. 
The sensitivity and specificity values were 76.2% and 82.5%, respectively, 
with an overall accuracy of 79.8%. The Hosmer -Lemeshow test confirmed 
the goodness of fit of the model (p=0.505) Conclusion: Patients with HOD 
and AKI, particularly those who are submitted to allo -SCT, suffer from 
septic shock and need IMV are widely viewed as poor candidates for RST. 
However, our results show that 14.1% of these patients will survive, so 
that, at least, a “RST trial” should be granted.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA PREVENÇÃO DE 

INFECÇÃO RELACIONADA COM O ACESSO VASCULAR NUMA UNIDADE 

HOSPITALAR DE HEMODIÁLISE – RESULTADOS

Márcio Viegas (1); Ana Fernandes (1); Cristina Cândido (1); Sofia Coelho (1); Zoraida 
Monteiro (1); Ana Natário (1); Lúcia Parreira (1); Carlos Barreto (1);

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

Background: Os doentes em hemodiálise (HD) sofrem frequentemente de 
complicações infecciosas, especialmente infecções relacionadas com o 
acesso vascular (IRAV) que se associam a elevada morbilidade e mortali-
dade. Em 2009 foi criada uma equipa (nefrologista, enfermeira e cirurgião 
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vascular) responsável pela monitorização e vigilância dos acessos vasculares 
de HD. Em 2010 esta equipa criou um protocolo de optimização e uni-
formização de cuidados e procedimentos para prevenção de IRAV e a sua 
implementação foi auditada desde então. Objectivo: Avaliar e caracterizar 
o impacto da aplicação de um protocolo de cuidados e procedimentos 
com a finalidade de prevenir as IRAV em doentes em programa regular 
de HD numa unidade hospitalar. Métodos: Entre 2009 e 2014 a equipa de 
acessos vasculares registou todas as infecções de fístulas arteriovenosas 
(FAV) e próteses arteriovenosas (PAV). Para os cateteres de HD (com e 
sem cuff) foram registadas todas as bacteriémias associadas com o cateter. 
Nos cateteres com cuff foram ainda consideradas todas as infecções do 
orifício de saída e do túnel. O tempo em risco foi calculado para todos 
os acessos vasculares. A incidência de IRAV entre o período pré -intervenção 
(2009) e pós intervenção (2011 a 2014) foi comparada [chi -square test]. O 
ano de 2010 foi considerado um período de transição até completa imple-
mentação do protocolo. Resultados: Foram incluídos 148 doentes com um 
tempo em risco total de 1910 meses. No período pré e pós intervenção 
verificou -se uma diminuição global na taxa de IRAV (4.15 infecções 100 
doentes.mês versus 1.0 infecções 100 doentes.mês [p <0.05]) e nas bacte-
riémias secundárias a IRAV (24.9 por 100 doentes.mês versus 0.33 por 
100 doentes.mês [p <0.05]). No período pré intervenção a taxa de IRAV 
em cateter com e sem cuff foi de 12.7 e 41.7 infecções 100 doentes.mês, 
respectivamente. Neste período a taxa de IRVA foi de 1.5 doentes.mês e 
3.4 por 100 doentes.mês para FAV e PAV, respectivamente. No período 
pós intervenção a taxa de IRAV diminuiu para 3.68 e 16.17 por 100 doentes.
mês para cateteres com e sem cuff, respectivamente, não se verificando 
infecções em FAV ou PAV. Em todos os tipos de acesso vascular se verificou 
uma redução significativa da IRAV (p <0.05). No período pós intervenção 
isolou -se agente microbiológico em 73,3% das IRAV, com predominância 
de bactérias Gram positivas. Foi necessário internamento em 4 doentes 
(26,7%), tendo -se verificado com 1 óbito secundário a IRAV (5,3%). Con-

clusão: A diminuição da taxa de IRAV após a implementação deste pro-
cedimento, nomeadamente para níveis inferiores aos limites recomendados 
internacionalmente, sugere que um programa de vigilância e auditoria de 
procedimentos relacionados com o acesso vascular em unidades de HD é 
importante para reduzir as IRAV. A taxa de IRAV é maior em doentes com 
cateteres de HD relativamente a FAV ou PAV, especialmente em cateteres 
sem cuff. As bactérias Gram -positivas são o grupo mais comum de agentes 
etiológicos nas IRAV.
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QUAIS OS PARÂMETROS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL QUE INFLUENCIAM 

A MORTALIDADE EM DOENTES EM HEMODIÁLISE?

Ana Silva (1); Cristina Garagarza (2); Ana Valente (2); Telma Oliveira (2); Cristina Caetano 
(2);

(1) Nephrocare, Nephrocare Faro, Faro, Portugal;
(2) Nephrocare, Nephrocare Lisboa, Lisboa, Portugal;

A monitorização de parâmetros nutricionais e da composição corporal 
parece ser um método importante de diagnóstico clínico na avaliação da 
desnutrição e sarcopenia, associadas a uma maior mortalidade nos doentes 
em programa regular de hemodiálise (HD). O objectivo deste trabalho foi 
avaliar se o estado nutricional e a composição corporal, obtida através 
de espectroscopia de bioimpedância [Body Composition Monitor%uF0D2 
(BCM)], se comportam como fatores de risco para a mortalidade global 
numa população com doença renal crónica terminal em HD. Realizou -se 
um estudo de coorte, prospectivo de 3731 doentes em HD (43% do sexo 
feminino; média de idade: 70.01±14.5 e com tempo médio de diálise de 
76.6±60.3 meses). Foram avaliados os seguintes parâmetros laboratoriais: 
metabolismo mineral (PTH, fósforo), creatinina, albumina e perfil lipídico, 
assim como a composição corporal [(índice de massa gorda (IMG), índice 
de massa magra (IMM), índice de massa celular corporal (IMCC)] e ainda 
marcadores de qualidade da diálise (OCM/Ktv, tempo efectivo de diálise). 
Na análise dos factores de risco preditivos de mortalidade global utilizou -se 
o modelo de proporção de Cox e na análise de sobrevida utilizou -se o 
modelo de Kaplan -Meier. Recorreu -se à correlação de Pearson para avaliar 
a associação entre o tempo de hemodiálise e os parâmetros de avaliação 
da composição corporal. No modelo de Cox (ajustado para a idade, género, 
metabolismo mineral, parâmetros de qualidade e tempo efectivo de diálise, 
creatinina, albumina, avaliação da composição corporal, tipo de acesso 
vascular e a presença ou não de diabetes), foram fatores preditivos de 
mortalidade global: o género masculino (HR=1.873, p=0.017), idade 

(HR=1.055, p=0.001), creatinina (HR= 0.052, p=0.044), OCM/Ktv (HR=0.641, 
p=0.036), IMG (HR=0.043, p=0.049), IMM (HR=0.619, p=0.038), IMCC 
(HR=0.307, p=0.019) e a diabetes (HR=1.984, p<0.001). Os doentes no 
quartil mais baixo relativamente aos parâmetros de composição corporal 
estudados: IMG <9,4 Kg/m2, IMM <9,9 Kg/m2 e IMCC <4,9 Kg/m2 apresen-
taram uma sobrevida significativamente menor (p=0.001). Na análise da 
associação entre o tempo de hemodiálise e a composição corporal não 
se observou nenhuma associação com significado estatístico. Os parâmetros 
de composição corporal estudados mostraram ser fortes preditores de 
mortalidade nos doentes em HD. A utilização do BCM de forma a detectar 
precocemente doentes com baixos índices de IMG, IMM e IMCC parece 
constituir uma ferramenta válida na sinalização de casos com maior risco 
de mortalidade. A promoção de estilos de vida saudáveis adequados a 
doentes em HD, que preservem ou melhorem a composição corporal, pode 
contribuir para o aumento da sua sobrevida.

 PO -SE -180

FACTORES PREDITORES DE MORTALIDADE NOS PRIMEIROS 90 DIAS 

EM HEMODIÁLISE

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

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

A hemodiálise (HD) continua a ser a técnica de substituição da função 
renal mais incidente em Portugal e, segundo os registos nacionais, a 
mortalidade nos primeiros 90 dias tem valores importantes (5,7% em 
2013). Ao contrário do que acontece com os factores preditores de 
mortalidade a longo prazo, os factores de mortalidade precoce estão 
menos bem definidos. Objectivo: Avaliar os factores preditores de mor-
talidade nos primeiros 90 dias dos doentes incidentes em HD. Material 

e Métodos: Estudo observacional retrospetivo de todos os doentes que 
iniciaram programa regular de HD entre o dia 01 de Janeiro de 2010 e 
30 de Setembro de 2014. Foram avaliadas as principais comorbilidades 
e relacionadas com a mortalidade nos primeiros 90 dias. Resultados: O 
estudo envolveu 235 doentes. A média de idades foi de 70,7 ±14,9 anos 
e 152 eram do sexo masculino. A caracterização dos doentes que induziram 
diálise está descrita na tabela 1 e os factores preditores de mortalidade 
na tabela 2.

Tabela 1

Caracterização dos doentes incidentes em HD no período entre 2010 e 
2014 (Teste Qui -quadrado e T -student).

Falecidos 

90 dias

Vivos 

91 dias

Total 235 33 (14%) 202 (86,0%) p

Género masculino 19 (57,6) 133 (65,8%) 0,430

Média idades 79,6 ± 9,8 69,3 ± 15,1 < 0,001

Idade > 80 20 (60,6%) 57 (28,2%) 0,001

TFG (mL/min/1,73m2)(MDRD) 8,4 ± 5,9 9,2 ± 4,0 0,370

Diabetes Mellitus 13 (39,4%) 86 (42,6%) 0,850

Hipertensão Arterial 24 (72,7%) 159 (78,7%) 0,498

Insuficiência Cardíaca 8 (24,2%) 16 (7,9%) 0,010

Cardiopatia Isquémica 9 (27,3%) 20 (9,9%) 0,009

Doença Arterial Periférica 5 (15,2%) 15 (7,4%) 0,170

Demência 10 (30,3%) 9 (4,5%) < 0,001

Neoplasia 10 (30,3%) 20 (9,9%) 0,003

Seguimento Prévio 16 (48,5%) 166 (82,2%) < 0,001

Início Urgente HD 29 (87,9%) 87 (43,1%) < 0,001

Acesso CVC 28 (84,8%) 5 (2,5%) < 0,001

Média Albumina (g/dL) 2,5 ± 1,0 3,1 ± 0,7 < 0,001

Média Fósforo (mg/dL) 5,5 ± 1,7 5,9 ± 1,5 0,168

Média Hemoglobina (g/dL) 9,3 ± 1,9 10,3 ± 1,7 0,004

Média PCR (mg/dL) 5,4 ± 5,2 2,9 ± 4,4 0,004
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Tabela 2

Factores de risco para mortalidade nos primeiros 90 dias (Modelo de 
regressão logística) 

Odds Ratio IC 95% p

Insuficiência Cardíaca 4,47 1,21 -16,50 0,025

Cardiopatia Isquémica 3,57 1,08 -11,75 0,037

Neoplasia 4,64 1,48 -14,54 0,008

Demência 15,94 4,09 -62,10 < 0,001

Acesso CVC 12,29 3,54 -42,65 < 0,001
 

Discussão e Conclusão: Na nossa análise verificámos que os doentes que 
faleceram nos primeiros 90 dias eram mais idosos, padeciam de maior 
patologia cardíaca, demência e neoplasia. Tinham valores mais baixos de 
albumina e hemoglobina e PCR mais elevada. A maioria não tinha segui-
mento prévio e iniciou HD por catéter. Destas comorbilidades, a insuficiência 
cardíaca, a cardiopatia isquémica, a demência, a presença de uma neoplasia 
e/ou o início de HD por catéter acarretam um risco significativo de mor-
talidade, sendo a demência o principal factor preditor de mortalidade nos 
nossos doentes (tabela 2). Apesar das questões éticas que se impõem 
sempre, estes resultados poderão ser orientadores nos doentes a quem 
se propõe iniciar programa regular de HD.

 PO -SE -181

THE NUTRITIONAL STATUS OF HAEMODIALYSIS AND PERITONEAL 

PATIENTS IS DIFFERENT?

Alice Lanca (1); Rachele Escoli (1); Francisco Ferrer (1); Ana Farinha (1); Hernani Gon-
çalves (1); Sara Querido (1); Paulo Santos (1); Flora Sofia (1); António Patricio (1); 
Sequeira Andrade (1);

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

Background: Renal Replacement therapy (RRT) patients experience higher 
nutritional derangements compared to general population due to decreased 
intake, increased protein losses and catabolism. Clinical assessment together 
with biochemical parameters and bioimpedance analysis (BIA) provide a 
reliable assessment of fluid and nutritional status. Aims: To investigate the 
difference of nutritional status presented by Haemodialysis (HD) and Peri-
toneal Dialysis (PD) patients. Methods: A non -interventional observational, 
retrospective, cross -sectional analysis of 60 Chronic Kidney Disease (CKD) 
stage 5d patients in RRT was conducted in a single Portuguese Centre. 
Patients were divided into 2 groups, HD and PD. Nutritional status was 
assessed through analysis of Body Mass Index (BMI), serum albumin, cre-
atinine, C – reactive protein (CRP) and Body Composition Monitor (BCM) 
which was carried out in HD patients before a midweek session and in PD 
patients with full abdomen. Being well -nourished was established by intra-
cellular water/dry body weight (ICW/BW) ratio. The due date was established 
as the last BCM performed. Results: Among the 60 patients enrolled in this 
study, 37 (62%) were in HD and 23 (38%) were in PD. There was a non-
-significant male predominance in the HD group (HD: 54% vs PD: 38%, p 
= 0.394). Regarding to age and dialysis vintage, a higher median age (HD: 
71 ± 11 vs PD: 52 ± 13 PD years, p <0.001) and a longer dialysis vintage 
(HD: 35 vs PD: 18 months, p = 0.048) was observed in HD group. Concern-
ing CRP mean we observed that it was higher in PD patients (HD: 1 vs PD: 
1.7 mg/dL, p= 0.012) and the difference had statistical meaning; serum 
albumin was identical in HD and PD patients (HD: 3.3 ± 0.6 vs PD: 3.2 ± 
0.6 g/dL, p= 0.68) with no sex (p=0.303) or dialysis vintage relationship 
(p=0.712). Nonetheless, no significant correlation was found between CRP 
and albumin (HD: r= 0.1.70, p=0.438 and PD: r=0.193, p=0.253). BCM 
guided fluid measurement revealed that total body water (TBW) (HD: 30 ± 
5 vs PD: 35 ± 7 L, p = 0.040), intracellular water (ICW) (HD: 15 ± 3 vs PD: 
18 ± 5 L, p=0.050) and extracellular water (ECW) (HD: 15 ± 2 vs PD: 17 ± 
3 L, p=0.045) content in HD and PD patients respectively, were higher in 
PD group, as opposite to Lean Tissue Mass (LTM) (HD: 28 ± 9 vs PD: 15 ± 
6 kg/m2, p < 0.001) and Fat Tissue Mass (FTM) (HD: 27 ± 9 vs PD: 15 ± 9 
kg/m2, p < 0.001) that were higher in HD patients. A positive correlation 
between LTM and creatinine was only seen in HD patients (r=0.409, p=0.012). 
ICW/BW did not show any statistical difference (HD: 23 ± 10 vs PD: 25 ± 
1%, p= 0.155) between the two groups but ICW/BW was directly related to 

LTM (r=0.783, p < 0.001) in HD patients and inversely correlated to FTM in 
both groups (HD: r=  -0.830, p < 0.001 vs PD: r=  -0.703, p<0.001). BMI was 
similar in HD and PD patients (HD: 25 ± 5 vs PD: 27 ± 5, p= 0.257) but 
had a strong negative correlation with ICW/BW in both groups. Conclusion: 
In our study PD patients were younger, had more ICW and less LTM. On 
the contrary, HD patients presented higher serum creatinine that correlated 
strongly with LTM, allowing us to say that they are in a better state of 
nutrition. However, based on ICW/BW ratio, PD patients seem to have less 
protein -energy wasting. So the problem can be related to low protein intake 
or high protein losses into the dialysate.

 PO -SE -182

INFLUENCE OF BODY MASS INDEX ON THE PROGNOSIS OF INCIDENT 

HEMODIALYSIS PATIENTS

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

(1) Nephrocare Santarém, Nephrocare Santarém, Santarém, Desconhecido;

Obesity has been associated with increased mortality in the general popula-
tion. In hemodialysis patients, an higher body mass index has been sug-
gested to represent a survival advantage whereas malnourishment would 
have a negative impact on survival. Nevertheless, the true influence of body 
mass index, a potentially modifiable factor, in the prognosis of hemodialysis 
patients has yet to be defined. The aim of this study was to determine the 
influence of BMI on all -cause mortality in an incident hemodialysis cohort. 
Methods: We retrospectively analysed all hemodialysis incident patients in 
2009 in Fresenius Medical Care (FME) Centers in Portugal. Data were col-
lected from FME EuCliD database. Cox proportional hazards model was 
used to assess the relation of BMI to the incidence of all -cause mortality. 
Results: A total of 828 patients were analysed (57 % male), with a median 
age at admission 70 (58 -79) years, 28.5% were diabetic, the median BMI 
at 3 months was 20.9 (19.4 -23.1) kg/m2, 35.6% had a BMI<20kg/m2, 15.0% 
%u226525kg/m2 and 2.4% %u226530kg/m2. Mortality during a median 
follow -up of 37 months was not significantly lower in patients with 
BMI%u226530kg/m2 (23.5% vs. 25.6%, p 0.845), nor in patients with 
BMI%u226525kg/m2 (20.0% vs. 26.6%, p 0.156). ROC curves method was 
used to identify BMI lower than 20kg/m2 as the best cut -off value to dis-
criminate mortality risk. Patients with BMI under 20kg/m2 had a hazard 
ratio of 1.45 (95% CI: 1.07 -1.95, p 0.015) for mortality. Even after adjustment 
for other predictors, such as Charlson Comorbidity index, serum albumin, 
hemoglobin and phosphorus, BMI under 20kg/m2 remained an independent 
predictor of mortality. Conclusions: In this population neither overweight 
nor obesity were associated with a better prognosis which argues against 
the hypothesis of a reverse epidemiology previously reported in other series 
of hemodialysis patients. Furthermore, underweight as defined by a BMI 
under 20kg/m2 was a strong predictor of mortality, independent of other 
causes. More studies and longer follow up are needed to clearly define 
these associations in order to modulate our patients%u2019 prognosis.

 PO -SE -183

HIPOFOSFATÉMIA, MARCADOR DE DESNUTRIÇÃO EM DOENTES 

EM HEMODIÁLISE?

Henrique Sousa (1); Noélia Lopez (2); Patrícia Branco (1); Maria Gaspar (1); José Barata (1);

(1)  Hospital de Santa Cruz – CHLO, Nefrologia, Carnaxide, Portugal;
(2) Hospital de Santa Maria – CHLN, Nefrologia, Lisboa, Desconhecido;

Introdução: A população em hemodiálise tem -se tornado mais idosa e com 
mais comorbilidades, determinado a sobrevida dos doentes. A desnutrição 
tem sido nomeada como um factor de mau prognóstico nesta população, 
isto também porque se poderá relacionar com outros factores igualmente 
determinantes no prognóstico vital dos doentes. Métodos: O estudo apre-
sentado é observacional e tem como objectivo a análise de dados antropo-
métricos, bioquímicos e de autonomia dos doentes em hemodiálise que 
tivessem valores de fósforo inferiores a 3.5 mg/dL em JAN 2015. Os dados 
de hidratação foram obtidos usando um aparelho de electrobioimpedância 
(BCM, Fresenius). Todos os dados colhidos foram organizados numa base 
de dados e analisados utilizando o SPSS versão 22. Resultados: Foram 
analisados 152 doentes em programa regular de hemodiálise (hemodiafiltração 
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online pós). 55% (84 doentes) género masculino, com idade média 66 (± 
15,7 anos). 37 % eram diabéticos. Esta população tinha Hb média 10.6 g/
dL; Albumina média 3.8 g/dL; nPCR médio 1,85; KtV médio 1,79. IMC médio 
26,5. Analisando a população com P < 3.5 mg/dL, verificou -se que eram mais 
velhos idade média 75,32 (± 14,22) e mais diabéticos: 15 (40,5%), contudo 
todas as restantes variáveis analisadas não mostraram diferenças. Analisando 
os doentes diabéticos, verificou -se que a hipofosfatémia (< 3.5 mg/dL) foi 
marcador de desnutrição (> nPCR: p 0.013) e de maior grau de dependência 
(p 0.020). Sub -analisando os doentes com hipofosfatemia grave (< 2.5 mg/
dL): 7 (18.9%) observámos que o IMC mais baixo se relacionou directamente 
com os valores de hipofosfatémia (p 0.04), e houve uma tendência estatística 
franca entre a hipofosfatémia grave e os doentes mais magros (p 0.078), a 
hipoalbuminemia (p 0.077) e um maior valor de KtV (p 0.056). Conclusão: 
Dentro das limitações metodológicas do estudo, é possível caracterizar melhor 
uma subpopulação em hemodiálise à partida com pior prognóstico. Trata -se 
de uma população idosa, com baixa hiperhidratação e baixa atividade 
catabólica proteíca e baixa reserva proteica, justificada pela reduzida ingesta 
alimentar. Será interessante estudar se uma intervenção nutricional (dieta 
hipercalórica e hiperproteica) poderá alterar os valores analíticos obtidos e, 
em última instância, melhorar o prognóstico dos doentes.

 PO -SE -184

ACESSOS VASCULARES PARA HEMODIÁLISE – A REALIDADE DE UM CENTRO

Telma Santos (1); Joana Costa (1); José Gago (1); Catarina Romãozinho (1); Lídia Santos (1); 
Luís Escada (1); Nuno Viana (1); Andreia Borges (1); Fernando Macário (1);

(1) Diaverum – Aveiro, Diaverum – Aveiro, Aveiro, Portugal;

A disfunção dos acessos vasculares para hemodiálise continua a ser um 
importante factor de morbilidade e condiciona diminuição da qualidade de 
vida dos doentes. Os autores descrevem a realidade de um centro de 
hemodiálise na região centro durante o ano 2014. Foram hemodialisados 
254 doentes neste centro, dos quais 33 iniciaram tratamento em 2014. A 
percentagem de FAVs, CVCs e PAVs no universo de doentes da clínica foi 
de 85,0%, 10,6% e 4,4% respetivamente. Verificou -se disfunção do acesso 
vascular em 45 doentes (17,7%). Quatro desses doentes tinham iniciado 
hemodiálise em 2014 (objetivou -se uma falência primária e 3 disfunções nos 
seis primeiros meses após construção do acesso). Os acessos disfuncionantes 

foram FAV no membro superior (MS) proximal (n=33), FAV no MS distal 
(n=6) e PAV no MS (n=6). Os doentes intervencionados em 2014 tinham 
uma idade média de 67,9 anos, com predomínio do género masculino (62,2%) 
e diagnóstico de diabetes mellitus em 28,9% dos casos. Registaram -se 51 
consultas para revisão endovascular ou cirúrgica dos acessos (média de 
consultas por doente de 1,64, variando entre 1 e 6 deslocações ao centro 
de acessos vasculares). Obteve -se acesso funcionante no pós -operatório 
imediato em 94,6% dos procedimentos, no entanto 16,2% dos doentes 
necessitaram de revisão posterior. As intervenções consistiram em angioplastia 
com balão de estenose venosa (n=24), trombectomia (n=13), transposição 
venosa (n=10), interposição de segmento de prótese (n=4), reanastomose 
arteriovenosa (n=4), redução de débito (n=3), laqueação de veia de drenagem 
colateral (n=2) e angioplastia cirúrgica (n=1). Foram ainda construídos 28 
novos acessos vasculares (27 FAVs e 1 PAV), com uma taxa de patência 
primária de 89,3%. A gestão eficiente dos acessos vasculares, sobretudo o 
exame objetivo dirigido, a vigilância dos parâmetros intradialíticos sugestivos 
de disfunção, bem como a referenciação atempada à consulta de acessos 
vasculares continua a ser um desafio clínico para o nefrologista.

 PO -SE -185

TERAPÊUTICA PALIATIVA NA DESCONTINUAÇÃO DE DIÁLISE

Filipa Caeiro Alves (1); Rute Aguiar (1); David Fiel (1); Beatriz Malvar (1); Ricardo Santos (1); 
Pedro Pessegueiro (1); Manuel Amoedo (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: A opção pela terapêutica conservadora da função renal pode 
surgir quando não há indicação para iniciar técnicas dialíticas ou quando 
este tratamento é suspenso. Objetivo e métodos: Os autores propõem um 
protocolo para paliação após suspensão de diálise, adotado numa unidade 
de diálise hospitalar, que inclui a abordagem dos principais sintomas 
descritos nestes doentes. O terapêutica paliativa prescrita foi ajustada às 
necessidades específicas e à expectativa de sobrevida de cada doente. Da 
medicação crónica, apenas se manteve aquela fundamental para o controlo 
de sintomatologia habitual do doente ou medicação cuja cessação traria 
efeitos adversos. Deu -se preferência a formulações orodispersíveis, para 
diminuir a ingesta hídrica. Esta medicação foi gradualmente introduzida, 
antes da suspensão de diálise (Tabela 1).

Tabela 1

Exemplo de protocolo utilizado na descontinuação de diálise
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Resultados: Em 2014, neste centro de diálise, suspendeu -se hemodiálise e 
iniciou -se o protocolo a 7 doentes: 5 por degradação clínica com incapaci-
dade para tolerar o tratamento, 1 por vontade expressa pelo doente e 1 
por ausência de capital vascular. A sobrevida variou entre 2 e 45 dias. O 
contato da unidade de diálise foi disponibilizado aos cuidadores e médicos 
assistentes. Nenhum dos doentes voltou a recorrer aos serviços de saúde, 
nomeadamente ao serviço de urgência. Conclusão: A terapêutica conserva-
dora da função renal exige o conhecimento dos sintomas do doente urémico 
e a capacidade de os saber gerir. No doente renal as contraindicações 
farmacológicas e a necessidade de ajuste de doses tornam mais complexa 
esta terapêutica. Este protocolo é direcionado aos doentes que suspendem 
TSFR, pelo que o enfoque principal será na paliação de sintomas para um 
final de vida e uma morte dignos e com sofrimento minimizado

 PO -SE -186

CALCIFILAXIA ASSOCIADA A HIPOCOAGULAÇÃO: CASO CLÍNICO

Carolina Belino (1); Cátia Cunha (1); Susana Pereira (1); Ana Ventura (1); João Fernandes (1);
(1)  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, Nefrologia, Vila Nova de Gaia, 

Portugal;

Introdução: A Calcifilaxia, embora pouco frequente, pode ser fatal. Classi-
camente associada a alterações do metabolismo fosfocálcico e Hiperparat-
iroidismo nos doentes renais crónicos, pode ocorrer na ausência destas 
alterações. É necessário um elevado grau de suspeição e vigilância perante 
o desenvolvimento de lesões cutâneas nestes doentes. Caso clínico: Mulher, 
71 anos, admitida para início de diálise por insuficiência renal terminal 
secundária a necrose tubular aguda e/ou nefrite intersticial aguda ocorrida 
três meses antes. Tinha função renal prévia normal. Tinha, como anteceden-
tes, Rim Único Congénito, Hipertensão Arterial, Fibrilhação Auricular, AVC 
isquémico e Hipotiroidismo. Estava medicada com varfarina, carvedilol, 
furosemida e aspirina. Tinha feito recentemente ciclo de prednisolona. Dada 
a necessidade de colocação de cateter venoso central tunelizado, foi sus-
pensa a hipocoagulação. Iniciou heparina de baixo peso molecular subcu-
tânea em dose profilática. Após três semanas, desenvolve áreas de livedo 
reticulares dolorosas na face posterior da perna esquerda e face anterior 
da perna direita que posteriormente evoluíram em dias para úlceras necróti-
cas em maior número e extensão. Do estudo efectuado, apresentava valores 
normais de cálcio (8,9 mg/dL), fósforo (4 mg/dL) e paratormona e estudo 
imunológico negativo (imunoglobulinas, complemento, ANCA, ANA, TASO, 
anticorpos antifosfolipídicos e crioglobulinas). Excluiu -se doença arterial 
periférica. cEfectuou biopsia cutânea que revelou: úlcera cutânea com sinais 
de actividade, calcificação em redor dos vasos dérmicos e no tecido sub-
cutâneo, hemorragia recente no tecido subcutâneo. Não se observam lesões 
de vasculite ou êmbolos vasculares. Estas características coadunam -se com 
o diagnóstico de calcifilaxia. Dada a ausência de Hiperparatiroidismo e 
produto fosfocálcico aumentado, considerou -se como causa etiológica a 
heparina de baixo peso molecular. Após a suspensão desta, as lesões 
estabilizaram. Fez uma toma de bifosfonato endovenoso (pamidronato 30 
mg) sem necessidade de doses adicionais pela melhoria clínica e reepitel-
ização progressiva das úlceras, com cicatrização completa após 2 meses. 
Não houve recidiva ou surgimento de novas lesões até então. Conclusões: 
Embora raro, está descrita a associação de fenómenos de calcifilaxia com 
a heparina de baixo peso molecular, cujo mecanismo não está bem esclare-
cido. Alterações dos inibidores da calcificação ou reacções de hipersensibi-
lidade e lesão auto -imune são os mecanismos prováveis. O uso prévio de 
corticóides pode ter favorecido o desenvolvimento das lesões.

 PO -SE -187

EMERGÊNCIA DE ENTEROCOCOS RESISTENTE À DAPTOMICINA E ACIDOSE 

LÁCTICA COMO COMPLICAÇÃO RARA DA TERAPÊUTICA COM LINEZOLIDE

Iolanda Godinho (1); Noélia Lopez (1); Estela Nogueira (1); Carla Santos (2); Sofia Jorge (1); 
Maria Alice Fortes (1); António Gomes Da Costa (1);

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

(2) Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;

O enterococos resistente à vancomicina (ERV) representa uma das mais preo-
cupantes causas de infecções nosocomiais mundialmente, sobretudo pela sua 
capacidade de adquirir resistência a todos os antibióticos actualmente 

disponíveis. Os doentes hemodialisados estão em particular risco de infecções 
a ERV, uma vez que se trata de doentes imunodeprimidos e com múltiplas 
comorbilidades, predispondo -os a uma maior susceptibilidade a infecções e 
a hospitalizações prolongadas. A daptomicina em doses elevadas está pre-
conizada como primeira opção terapêutica nesta população de doentes. Con-
tudo, ERV resistentes à daptomicina estão a emergir e apesar do linelozide 
constituir uma alternativa, a sua administração prolongada a doentes com 
doença renal terminal está associada a mielosupressão. Adicionalmente casos 
de acidose láctica têm sido reportados na literatura como complicação da 
terapêutica com linezolide. Apresentamos um caso de um doente com 84 
anos em hemodiálise que desenvolve uma infecção metastática a Enterococcus 
faecium resistente à vancomicina com endocardite e espondilodiscite, em 
consequência de um episódio de colecistite aguda. O doente foi tratado 
inicialmente com daptomicina (8mg/kg). Dada a persistência da bacteriemia, 
associou -se a gentamicina pelo seu efeito sinérgico. Após 6 e 2 semanas de 
daptomicina/gentamicina, respectivamente, e ineficaz clearance de bacteriémia 
a ERV foi iniciada terapêutica com linezolide. As hemoculturas foram finalmente 
negativas após 10 dias de terapêutica tripla. Como a concentração inibitória 
mínima (MIC) para a daptomicina era significativamente elevada (2 -3mcg/ml), 
manteve -se a terapêutica com daptomicina/gentamicina/linezolide por 4/2/6 
semanas após negativação das hemoculturas e aumentou -se a dose de dap-
tomicina para 10mg/kg (com 12mg/kg pré -período interdialítico de 72 horas). 
Um mês após o clearance da bacteriémia, o doente foi internado com acidose 
láctica severa, não explicada pela hipotensão (valores tensionais próximos do 
seu habitual e sem resposta à fluidoterapia ou suporte aminérgico, o que 
seria expectável) ou insuficiência hepática. Apesar da terapêutica de suporte 
efectuada o doente acabou por falecer. Este caso assinala o desafio crescente 
em tratar ERV, com a resistência a daptomicina a emergir para MIC inferiores 
a 4mcg/ml. Por outro lado, salienta uma complicação fatal que pode advir da 
terapêutica prolongada com linezolide nestes doentes – a acidose láctica.

 PO -SE -188

ANÁLISE DA POPULAÇÃO EM HEMODIÁLISE NA PROVÍNCIA DE BENGUELA 

EM ANGOLA

Inês Câmara (1); Alcides Tomás (1); João Bispo (1);

(1)  Instituto Angolano do Rim, Centro de Hemodiálise de Benguela, Benguela, 
COUNTRY_AO;

Introdução: Apesar de elevada densidade demográfica, o continente africano 
é responsável por menos de 5% da população mundial em hemodiálise (HD). 
A contribuir para este baixo valor está não só o diagnóstico reduzido e tardio 
de doença renal, mas sobretudo a grande dificuldade no acesso a estas 
terapêuticas. Angola é um país sem registos de doença renal e apenas com 
terapêutica dialítica disponível em 3 províncias. A transplantação renal não 
está ainda implementada no país. Os autores pretendem apresentar os 
primeiros dados relativos a um centro de HD localizado na Província de 
Benguela. Métodos: Estudo retrospectivo de caracterização da população de 
doentes com lesão renal crónica e sob hemodiálise numa clínica de hemodiálise 
na província de Benguela, Angola, durante os anos de 2013 e 2014. Resul-

tados: Durante o período de 2 anos referido, houve 228 doentes em programa 
de HD regular (incidência 2013: 44,2 pmp, incidência 2014: 67,8 pmp). Esta 
população tem um ratio género feminino/masculino de 1,2 e uma média de 
idades de 39,2 anos (6 -83; mediana 37), com 7% dos doentes com idade 
inferior ou igual a 18 anos. A etiologia da lesão renal é maioritariamente 
desconhecida, mas presume -se associada a HTA prévia em 25,9% dos casos 
e obstrutiva em 7,0%. A incidência de diabetes é baixa (4,4%). Os doentes 
apresentam infecções a VIH, HBV e/ou HCV em 20,2% dos casos, sendo a 
infecção mais prevalente a infecção a HBV, em 14,5% da população. Estes 
doentes estão em média há 311,8 dias em tratamento, sendo muito baixa a 
mortalidade (apenas 3 doentes, após uma média de 203,3 dias). Discussão: 

Apesar da gratuidade da terapêutica dialítica na nossa clínica, o acesso dos 
doentes ainda é reduzido por desconhecimento da doença (entre doentes e 
profissionais de saúde), pela elevada influência da medicina tradicional e, 
provavelmente, pela grande extensão da província e consequente dispersão 
da população. As principais diferenças face aos registos existentes noutros 
países, para além da reduzida prevalência (111,9 pmp), são a baixa idade 
desta população e baixa prevalência de comorbilidades, a elevada sobrevida 
e a ausência de diagnósticos etiológicos definitivos. Conclusão: Há ainda um 
longo trabalho a fazer em Angola no diagnóstico da doença renal, na iden-
tificação dos factores etiológicos e sua prevenção e na disponibilização de 
tratamentos alternativos como a transplantação renal, adequada para uma 
população de doentes jovem e com reduzido número de comorbilidades.
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INFEÇÃO DO ACESSO VASCULAR COM CRITÉRIOS DE INTERNAMENTO 

HOSPITALAR. QUAL A REALIDADE ATUAL?? EXPERIÊNCIA DE UM 

HOSPITAL TERCIÁRIO

Natacha Rodrigues (1); Iolanda Godinho (1); Carla Santos (2); Cristina Resina (1); Alice 
Santana (1); António Costa (1);

(1)  CHLN, Nefrologia e Transplantação Renal, Lisboa, Portugal;
(2) CHLN, Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;

A infeção do acesso vascular continua a ser uma causa predominante 
de morbilidade e mortalidade nos doentes em hemodiálise. É funda-
mental conhecer a realidade atual de modo a adequar esquemas de 
vigilância e antibioterapia empírica. Realizou -se um estudo observacional 
longitudinal com a duração de onze meses, onde se identificaram todos 
os doentes em hemodiálise internados no nosso hospital que realizaram 
antibioterapia.Selecionaram -se os doentes internados por infeção do 
acesso vascular. Analisaram -se dados demográficos, especificidades do 
acesso vascular, agentes patogénicos isolados e complicações. Dos 383 
doentes hemodialisados internados que necessitaram de antibioterapia, 
documentou -se infeção do acesso vascular em 51 (14%) doentes; 28 
(56%) mulheres e 23 (44%) homens; 36 (72%) doentes caucasianos; 
com idade média de 65 anos. Trataram -se de infeções adquiridas no 
ambulatório associadas a cuidados de saúde em 45 (88%) doentes e 
nosocomiais hospitalares em 6 (12%) doentes. Constatou -se que 34 
(65%) doentes eram portadores de cateter de longa duração, 4 (8%) 
de cateter provisório, 11 (32%) de próteses e 2 (4%) de fístulas. Refira-
-se que em 41 (79%) dos casos, os acessos vasculares estavam fun-
cionantes à data do diagnóstico. Isolou -se o microrganismo em 36 
(69%) doentes, dos quais 31 em hemoculturas e 5 em zaragatoa do 
pus. O grupo mais frequente foi Staphylococcus spp. em 26 doentes 
(72%), nomeadamente: Staphylococcus aureus Sensível à Meticilina 
(SAMS) n=13 (36%), Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina 
(SAMR) n=9 (25%) e Staphylococcus epidermidis n=4 (11%). Dos res-
tantes, isolaram -se Enterococcus spp. n=3 (8%), Pseudomonas aerugi-
nosa n=2 (6%), Klebsiella spp. n=1 (3%), Citrobacter spp. n=1 (3%), 
Acinetobacter spp. n=1 (3%) e Enterobacter spp. n=1 (3%). Todos os 
doentes iniciaram antibioterapia empírica (86% com vancomicina e 
aminoglicosideo), com boa resposta. O isolamento do agente permitiria 
descalar a antibioterapia empírica em 30 doentes, o que apenas ocorreu 
em 26 doentes. Nos 13 casos de SAMS, em 11 foi descalada a anti-
bioterapia para cefazolina ou flucloxacilina (associada a gentamicina 
ou rifampicina), apenas dois casos foram tratados com vancomicina. 
Dois dos nove casos de MRSA foram tratados com daptomicina devido 
a níveis elevados de concentração mínima inibitória para a vancomicina. 
Houve necessidade de remover o acesso vascular em 38 (75%) doentes, 
dos quais 32 portadores de cateter e seis portadores de prótese. 
Registaram -se as seguintes complicações relacionadas com a infeção 
de acesso: 2 casos de espondilodiscite, 2 casos de choque séptico com 
disfunção multiorgânica, 1 caso de endocardite, 1 caso de artrite séptica, 
1 caso de abcesso periprótese vascular, 1 endoftalmite. A média de 
dias de internamento foi de 27 dias. Não se registou nenhum óbito. 
Conclui -se que a infeção de acesso vascular nos doentes em hemodiálise 
continua a comportar morbilidade e custos relevantes. Neste estudo 
foi responsável por 14% das infeções com critérios de internamento, 
elevada média de dias de internamento e complicações associadas. O 
isolamento de agente permitiu na maioria dos casos o uso de anti-
bioterapia dirigida.

 PO -SE -190

BIOIMPEDANCE ANALYSIS: A IMPORTANT INSTRUMENT FOR NUTRITIONAL 

ANALYSIS?

Hernâni Gonçalves (1); Sara Querido (1); Teresa Adragão (2); Antónia Cachado (1); Luis 
Gusmão (1);

(1) Nephrocare Tomar, Hemodiálise, Tomar, Portugal;
(2) Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Nefrologia, Carnaxide, Portugal;

Introdution: Bioimpedance analysis (BIA) is a complementary method 
for assessing nutritional and overhydratation status in dialysis patients. 
Objective and Methods: The objective of this study was to compare 

BIA data with conventional evaluation of nutritional status: nPCR, albu-
min, body mass index (BMI), KTV, total cholesterol. We used the Body 
Composition Monitor of Fresenius Medical Care for bioimpedance analysis 
and the SPSS for statistical analysis Results: We studied 46 patients 
(pts) (67% males; 37% diabetic) with 72± 66 months (M) on hemodialysis 
(HD). BIA and biochemical evaluation were performed at M1 and M12. 
At M12 nPCR<1, alb<4 mg/dl, BMI< 18,5 kg/m2, KTV<1.2 were present 
respectively in 46%, 61%, 11% and 4% of pts; during a period of 12 M 
there was a reduction in nPCR and in Lean Tissue Index (LTI) respectively 
in 31 pts (67%) and in 26 pts (57%). In univariate analysis nPCR<1 was 
associated with LTI (p=0.003), and with, respectively, lower value of 
Ureia(Ur), Creatinine (Cr) ant total proteins (p<0.001; p=0.005; p=0.002); 
older patients (>70 years; n=25; 54%) presented lower BMI and LTI 
(p=0.002; p=0.009), lower dry weight (p=0.003), lower KTVeq (p=0.009); 
diabetic patients presented higher BMI and Fat Tissue Index (p=0.021; 
p=0.004). In multivariate analysis nPCR at M12 was directly associated 
with Urea value pre dialysis (p<0.001), KTVeq (p=0.009) and inversely 
associated with BMI (p=0.001); nPRC reduction after 12 M was directly 
associated with a reduction in LTI (p=0.037) and inversely associated 
with Urea value pre dialysis (p=0.003). Conclusion: In conclusion, BIA 
is a useful complementary diagnostic toll to evaluate nutritional status 
of HD patients along with classical biochemical markers and anthropo-
metric measures.

 PO -SE -191

IMPACTO DA HDF E TÉCNICA LABORATORIAL DE DETERMINAÇÃO 

DO BICARBONATO SÉRICO NA CORRECÇÃO DA ACIDÉMIA METABÓLICA 

EM DOENTES EM HEMODIÁLISE

Iolanda Godinho (1); Estela Nogueira (1); Ana Rita Martins (1); Pedro Cruz (1); Marco 
Marques (2); Mariana Garcez (2); André Weigert (1);

(1) Centro de diálise, Davita, Gaeiras, Portugal;
(2) Laboratório Alves & Duarte, Euromedic, Alcobaça, Portugal;

A acidémia metabólica é uma complicação comum da perda progressiva 
da função renal, sendo que está associada a diversas complicações, 
como agravamento da desnutrição e da doença mineral óssea e aumento 
da mortalidade. A sua correcção tem provado melhorar estes índices, 
sendo recomendação das guidelines KDIGO (2013) que o seu nível seja 
mantido na faixa da normalidade (23 a 29mEq/L). Nos doentes em 
hemodiálise esta correcção obtém -se através do aumento de bicarbonato 
no dialisante. A determinação do bicarbonato é realizada através da 
avaliação sérica de CO2 pré -diálise. Esta é influenciada pela evaporação 
ao longo do tempo do CO2, o que pode ser minorado pela colheita 
em vácuo. O objetivo deste estudo consistiu em avaliar o impacto da 
mudança de técnica dialítica (HD para HDF), do aumento do bicarbonato 
no dialisante (D) e da velocidade de bomba de sangue (VBS) e alteração 
da técnica laboratorial (TL) para medição dos níveis de bicarbonato 
(transição de amostras manipuladas para não manipuladas – em vácuo) 
no grau de correcção da acidémia metabólica numa população de 144 
doentes em hemodiálise num centro de diálise. Após a mudança para 
HDF, de D, de VBS e de TL verificou -se um aumento estatisticamente 
significativo da concentração sérica média de bicarbonato pré -diálise 
de 19,9mEq/L para 26,3mEq/L (aumento médio de 6.42mEq/L, p<0.01). 
No entanto, analisando as diferentes variáveis, constatou -se que não 
havia diferença estatisticamente significativa nos doentes que transi-
taram para HDF (n=92, aumento médio de 6.63mEq/L) face aos que 
já se encontravam em HDF (n=52, aumento médio de 6.08mEq/L) 
(p=0.06). Por outro lado, o aumento do D não justifica por si só essa 
variação, uma vez que no grupo de doentes em que o D não foi 
aumentado (n=115), verificou -se um aumento do bicarbonato sérico 
médio de 6.02mEq/L. O mesmo sucedeu com o grupo em que a VBS 
não foi aumentada (n=93), em que se verificou um aumento do bicar-
bonato sérico médio de 6.48mEq/L. Apesar das limitações deste estudo, 
esta análise sugere que a mudança de HD para HDF não teve um 
impacto significativo na correcção da acidémia metabólica nesta popu-
lação de doentes. Por outro lado, estes dados sugerem que a apri-
moracão da TL para a determinação dos níveis de bicarbonato foi o 
factor responsável pelo aumento constatado. Este estudo salienta a 
importância de aperfeiçoar a técnica de colheita para a avaliação do 
bicarbonato pré -diálise, uma vez que o valor obtido pode ser signifi-
cativamente diferente e induzir alterações terapêuticas injustificadas 
e potencialmente nocivas.

Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   77Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   77 01/04/2015   17:30:4401/04/2015   17:30:44



78    Port J Nephrol Hypert 2015; 29(Suppl. 1): 3-97

29th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

 PO -SE -192

REVERSÃO DA ANTICOAGULAÇÃO COM DABIGATRANO COM RECURSO 

À HEMODIÁLISE: NOVIDADE COM FUTURO.

Telma Santos (1); João Sargento (2); Andreia Borges (1);

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

(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço de Neurologia, Coimbra, 
Portugal;

O Dabigatrano é um anticoagulante oral com atividade inibitória direta da 
trombina cuja utilização está indicada na prevenção de eventos trombo-
embólicos em doentes com fibrilação auricular (FA) não -valvular. Este anti-
coagulante, cada vez mais utilizado na prática clínica, não tem antídoto 
específico. Desde 2012 a hemodiálise vem sendo utilizada de forma crescente 
como técnica depurativa quando há necessidade de reduzir o efeito anti-
coagulante do dabigatrano em situações emergentes (por exemplo antes 
de cirurgias urgentes ou quando há uma situação hemorrágica potencial-
mente fatal). É relevante conhecer o tempo decorrido desde a última 
administração do fármaco e fazer o doseamento do tempo de tromboplastina 
parcial ativado (APTT). Alguns protocolos de atuação encontram -se em 
desenvolvimento. Descrevemos o caso de uma paciente de 85 anos, do 
sexo feminino, anticoagulada com dabigatrano na dose de 110mg por dia 
por FA crónica que foi hospitalizada na unidade de AVCs por AVC hemor-
rágico cerebeloso com efeito de massa sobre o 4º ventrículo e estruturas 
pontomesencefálicas. Apresentava na admissão APTT 45,4 segundos e 
função renal normal. Devido ao risco de compressão do tronco cerebral foi 
decidido realizar sessão única de hemodiálise durante 3 horas através de 
CVC provisório. O doseamento do APTT de controlo foi de 31,1 segundos. 
A doente sobreviveu mas não recuperou totalmente dos défices neurológicos, 
tendo tido alta com sequelas de disartria, dismetria e assinergia à direita. 
Considerando a utilização crescente do dabigatrano a que temos assistido 
nos últimos tempos, é fundamental conhecer e analisar as indicações para 
realização de hemodiálise e criar protocolos de atuação nesta situação.

 PO -SE -193

HEPATIC IRON CONTENT ASSESSED BY MRI IN CKD PATIENTS STARTING 

HEMODIALYSIS

Patricia Carrilho (1); Ines Santiago (2); Pedro Fidalgo (1);

(1)  Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E., Serviço de Nefrologia, 
Amadora, Portugal;

(2)  Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E., Serviço de Radiologia, 
Amadora, Portugal;

Moderate and severe hepatic iron overload was unexpectedly observed on 
hepatic magnetic ressonance imaging (MRI) in a significant proportion of 
prevalent patients under hemodialysis receiving intravenous (iv) iron and 
ESA. Iv supplementation in CKD patients prior to hemodialysis initiation is 
increasing, in accordance to actual anemia therapy guidelines. There are 
no data on quantification of hepatic iron content (HIC) by MRI in CKD 
patients at the time of dialysis initiation. The aim of this study was to 
quantify HIC by MRI in CKD 5 patients starting hemodialysis and to relate 
the findings with prior anemia therapy. Adult patients younger than 80 

years old, starting hemodialysis in the nephrology department of Hospital 
Fernando Fonseca were included in the study, after informed consent, if 
they had anemia defined as Hb <11g/dL or were treated with iron or ESA. 
Exclusion criteria were hepatic or hematological disease, etanolism, recent 
blood transfusion (last 12 weeks), iv iron treatment (last 2 weeks), morbid 
obesity, metallic implants or claustrophobia precluding MRI. MRI T1 and T2 
without gadolinium values were calculated using the Gandon’s formula of 
Rennes University. From March to December 2014, 5 patients were included 
(Tabela 1). Although the number of patients included is still low, as shown 
in the table, the patients who received iv iron had moderate hepatic iron 
overload (>= 100μmol/g), while those who didn%u2019t, had normal HIC, 
a statistically significant difference (one -tailed Fisher exact test). These 
results show that at the beginning of dialysis 3 out of 5 patients had already 
moderate iron overload, as determined by MRI, suggesting iv iron therapy 
is associated with increased hepatic iron deposits.

 PO -SE -194

FATORES PREDITORES DE MORTALIDADE EM HEMODIÁLISE – ESTUDO 

OBSERVACIONAL

Filipa Caeiro Alves (1); Rute Aguiar (1); David Fiel (1); Beatriz Malvar (1); Ricardo Santos (1); 
Rui Silva (1); Pedro Pessegueiro (1); Manuel Amoedo (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: O envelhecimento da população em diálise torna fundamental 
a discussão do benefício da indução de diálise em doentes com cada vez 
mais comorbilidades. Quando a terapêutica conservadora surge como opção, 
os fatores preditores de mortalidade devem ser considerados para que o 
princípio da beneficência prevaleça. Objetivos e métodos: O objetivo deste 
estudo foi determinar quais os fatores preditores que melhor se relacionam 
com a mortalidade nos doentes em programa crónico de hemodiálise. Os 
autores correlacionaram vários dados demográficos e laboratoriais de 
doentes crónicos de uma unidade hospitalar de diálise com a mortalidade 
a 1 ano, num estudo observacional. Resultados: Em Janeiro de 2014, 59 
doentes foram incluídos no estudo. Apresentavam média de idades de 65 
(/ -17,8) anos e 52,5% do género masculino. As principais comorbilidades 
consideradas foram diabetes mellitus (30,5%), cardiopatia isquémica 
(23,7%) e neoplasia (25,4%). O índice de comorbilidade de Charleston 
(CCI) médio foi de 7 pontos (entre 2 e 15). Durante o período de seguimento 
de 1 ano, ocorreram 14 mortes (23,7%), 6 das quais relacionadas com 
descontinuação do tratamento dialítico por deterioração clínica com inca-
pacidade para tolerar o tratamento. No grupo dos doentes falecidos, 
encontrou -se correlação com baixos níveis de albumina (p=0,016), baixos 
níveis de creatinina pré -diálise (p=0.004) e maior valor de CCI (p=0,002). 
Houve correlação significativa entre a mortalidade a 1 ano e a resposta 
“Não” à questão “Ficaria surpreendido se o doente falecesse nos próximos 
6 -12meses?” (phi=0,554; p<0,0001). Os autores não encontraram correlação 
com o tempo em diálise (p=0,551), presença de diabetes mellitus (p=0,628) 
ou cardiopatia isquémica (p=0,756). Conclusão: Baixos níveis de albumina 
e de creatinina pré -diálise, CCI elevado e, principalmente, resposta negativa 
à questão “Ficaria surpreendido se o doente falecesse nos próximos 6 -12 
meses?” correlacionaram -se com a mortalidade a 1 ano no grupo de doentes 
em estudo. Estudos multicêntricos poderiam permitir a criação de uma 
escala de avaliação que ajude na decisão de não iniciar ou suspender 
diálise em situações em que o processo de morte é inevitável e o risco 
de causar sofrimento ao doente ultrapassa o benefício clínico.

Table 1

Patient ID
Gender (M/F) 

/Age
Hb (g/dL)

Ferritin 

ng/mL
TSAT %

Charlson 

Comorbidity 

Index

Total dose IV 

iron (mg)*

Oral iron 

(Y/N)
ESA (Y/N)

Blood 

transfusions 

(Y/N) /n**

Hepatic 

iron content 

(μmol/g)

1 M/49 8,8 446 39 5 300 Y Y Y/3 110 / -30

2 M/64 9,5 7 8 4 0 Y Y N 35 / -20

3 F/56 9,8 245 31 6 100 N Y N 110 / -30

4 F/54 10,5 216 35 4 100 Y Y Y/2 100 / -30

5 M/76 8,6 461 39 5 0 N Y N 50 / -20

*Iron sucrose

** Pack red blood cells
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EPIDEMIOLOGIA DE DOENTES COM LESÃO RENAL AGUDA SUBMETIDOS 

A TERAPÊUTICA DEPURATIVA NA PROVÍNCIA DE BENGUELA EM ANGOLA

João Bispo (1); Inês Câmara (1); Alcides Tomás (1);

(1)  Instituto Angolano do Rim, Centro de Hemodiálise de Benguela, Benguela, 
COUNTRY_AO;

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) em países em desenvolvimento é um 
tema com escassos estudos presentes na literatura médica. Apesar da ausência 
de dados, são reconhecidas algumas diferenças em relação aos países ditos 
desenvolvidos, nomeadamente no que diz respeito à idade desta população, 
à etiologia da LRA e à menor disponibilidade de terapêuticas dialíticas. Objec-

tivos e métodos: Estudo retrospectivo de caracterização da população de 
doentes com LRA identificados e submetidos a terapêutica de substituição 
renal numa clínica de hemodiálise na província de Benguela, Angola. Resultados: 

Num período de 25 meses, foram identificados 74 doentes com LRA que foram 
submetidos a terapêutica de substituição renal e evoluíram para morte ou 
recuperação da função renal. Estes doentes (51,4% do sexo feminino) tinham 
uma média de idades de 34,9 anos (mediana 33) e eram maioritariamente 
descritos como previamente saudáveis, com uma incidência de HTA e/ou dia-
betes mellitus de 10,8%. Cinco doentes apresentavam infecção VIH/SIDA (2 
dos quais também com positividade para AgHBs) e 8 apresentavam AgHBs 
positivo isoladamente (no total, 14,9% com VIH, AgHBs e/ou VHC positivo). À 
excepção de 2 casos, todos os doentes estavam internados. Os quadros infec-
ciosos foram o principal diagnóstico de internamento (37,8%), incluindo a 
malária em 18,9% dos casos, seguidos pelas complicações na gravidez e 
período pós -parto (16,2%) e os quadros de hepatite aguda (12,2%). A indicação 
para técnica dialítica foi a presença de valores elevados de creatinina e ureia 
(62,2%) (sendo referida encefalopatia presumivelmente urémica em 39,1% 
destes casos e necessidade de melhoria de condições operatórias em 3 situa-
ções), oligoanúria em 13,5% e sobrecarga de volume em 18,9%. A mortalidade 
nesta população foi de 51,4%, tendo os restantes recuperado função. O grupo 
dos doentes que morreram fez um número inferior de sessões (média/mediana 
de 6,0/3 sessões/doente versus). Discussão: Este trabalho constitui uma 
descrição de doentes com LRA em Angola, apesar do viés introduzido pelo 
facto de serem incluídos apenas os doentes com indicação para técnica dialítica. 
Os dados mostram uma população jovem, previamente saudável (real ou 
secundária à escassez de cuidados de saúde primários) e com quadros infec-
ciosos concomitantes frequentes, destacando -se a malária. É também de 
salientar o elevado número de casos de LRA secundária a complicações na 
gravidez ou pós -parto imediato. A mortalidade é semelhante à descrita noutros 
estudos, nomeadamente em países africanos. Conclusão: Trata -se de uma 
análise da LRA com necessidade de técnicas dialíticas em Angola, sendo de 
salientar não só a escassez de recursos (nomeadamente na Obstetrícia e na 
Microbiologia), mas também o impacto das doenças infecciosas.

 PO -SE -196

INCIDÊNCIA E CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA INFECÇÃO 

DE ACESSO VASCULAR EM DOENTES EM HEMODIÁLISE EM 

INTERNAMENTO HOSPITALAR

Iolanda Godinho (1); Natacha Rodrigues (1); Carla Santos (2); Estela Nogueira (1); 
António Gomes Da Costa (1);

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

(2) Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;

Os doentes em programa regular de hemodiálise têm risco aumentado de 
bacteriémia, nomeadamente com ponto de partida em acesso vascular, sendo 
que esta infecção representa uma das principais causas de morbilidade, assim 
como causa de morte potencialmente evitável. O conhecimento dos agentes 
causadores de infecções de acessos vasculares na nossa realidade e seus 
testes de sensibilidade antibiótica seria essencial na adequação dos esquemas 
de antibioterapia empírica. Na literatura, os microrganismos Gram positivos 
constituem a causa mais frequente de bacteriémia nestes doentes – em 65 -70% 
dos casos – sendo que o agente mais frequentemente associado varia consoante 
as séries: Staphylococcus aureus (SA) (30 -55%) ou Staphylococci coagulase 
negativo (Staphylococcus epidermidis) (26 -40%). Dentro dos SA a razão SA 
meticilinosensível (SAMS) / SA meticilinoresistente (SAMR) varia entre 0.5 e 
1.5 sendo esta razão menor, com maior prevalência de SAMR, em casos de 

infecção nosocomial. Num estudo observacional ao longo de 11 meses foram 
analisados os doentes hemodialisados internados num Hospital Central sob 
antibioterapia por infecção com ponto de partida em acesso vascular. Num n 
de 383 doentes sob antibioterapia, seleccionaram -se 51 doentes com infecção 
de acesso vascular, sendo que em 35 doentes foi possível o isolamento de 
agente – 31 dos casos em hemocultura e os restantes 4 através de zaragatoa. 
A percentagem de Gram positivos foi de 83%, sendo SA em 63% dos casos 
com uma razão de SAMS/SAMR de 1.4. Outros Gram positivos encontrados 
foram Staphylococcus epidermidis (11%) e Enterococcus spp (9%). Neste trabalho 
os autores encontraram uma prevalência de agentes Gram positivos superior 
à descrita na literatura com uma incidência de SAMS elevada, que não era 
expectável face à aparente adequabilidade da antibioterapia mais frequente-
mente administrada em ambulatório (Vancomicina e Gentamicina).

 PO -SE -197

PLASMAFERESE NA ABORDAGEM DA HIPERTRIGLICERIDÉMIA GRAVE? 

A PROPÓSITO DE UM CASO

Natacha Rodrigues (1); Ana Rita Francisco (2); Tiago Amaral (1); Cristina Resina (1); 
Alice Santana (1); Dulce Brito (2); António Costa (1);

(1) CHLN, Nefrologia e Transplantação Renal, Lisboa, Portugal;
(2) CHLN, Cardiologia, Lisboa, Portugal;

Introdução: A hipertrigliceridémia está associada a patologias de elevada morbi-
-mortalidade, nomeadamente pancreatite aguda e doença arterial coronária. 
Nas situações de hipertrigliceridémia grave (>1000mg/dl), a redução imediata 
dos níveis séricos está indicada e a precocidade desta redução tem impacto 
prognóstico. Os autores apresentam um caso clínico de uma doente em que 
foi utilizada a plasmaferese para o tratamento da hipertrigliceridémia grave. 
Caso Clínico: MJS, género feminino de 64 anos, leucodérmica, com antecedentes 
conhecidos de hipertensão arterial essencial, dislipidémia e miocardiopatia 
hipertrófica. Recorre ao Serviço de Urgência com quadro de quinze dias de 
evolução de cansaço, dispneia para esforços progressivamente menores, ortop-
neia e edema bilateral dos membros inferiores. Laboratorialmente: Hemoglobina 
12,5 gr/dl, leucócitos 6.01x10x9/L com distribuição normal, plaquetas 200x10x9/L, 
PCR 1,1mg/dl, colesterol total >640 mg/dl, triglicéridos 3260/dl, LDL imensurável, 
HDL 26, Creatinina 0,6 mg/dl, Ureia 64 mg/dl e HbA1C 6,8%. ECG: ritmo sinusal, 
com bloqueio completo de ramo esquerdo. Ecocardiograma: miocardiopatia 
hipertrófica não obstrutiva, com compromisso ligeiro da função sistólica global 
e disfunção diastólica, regurgitações ligeiras aórtica e mitral. A doente foi 
admitida com os diagnósticos de insuficiência cardíaca descompensada e 
hipertrigliceridémia grave. Medicou -se com nebivolol 5mg bid, amlodipina 5mg 
qd, espironolactona 25 mg qd, furosemida 40mg qd e rosuvastatina 10 mg qd 
e assistiu -se a melhoria franca das queixas. No entanto, ao quinto dia de 
internamento doente mantinha hipertrigliceridémia de 2740/dl. Iniciou -se plas-
maferese, tendo sido necessárias três sessões para atingir o alvo preconizado 
de trigliceridémia (<500/dl). Assistiu -se a melhoria significativa do perfil lipídico 
(após última sessão Colesterol total 156mg/dl, triglicéridos 489mg/dl e HDL 
30mg/dl). Teve alta com rosuvastatina 20 mg qd, bezafibrato 200mg bid e 
ezetimibe 10mg qd e está a aguardar resultado de estudo genético de dislipi-
démia familiar. Mantendo esta terapêutica, aos dois meses de reavaliação, a 
doente apresenta Colesterolémia de 150 mg/dl, trigliceridémia 301/dl, HDL 
39mg/dl e LDL 51 mg/dl. Conclusão: Nas últimas décadas, a aplicabilidade das 
técnicas de depuração extra corporal nos vários âmbitos da medicina além da 
doença renal tem permitido o melhor controlo de diversas patologias, nome-
adamente da hipertrigliceridémia grave. Neste contexto, o nefrologista assume 
um papel importante na intervenção terapêutica destas patologias.

 PO -SE -198

ÍNDICE DE COMORBILIDADE DE CHARLSON E ESTADO NUTRICIONAL: 

EXISTE ALGUMA RELAÇÃO?

Cristina Caetano (2); Cristina Garagarza (2); Ana Valente (2); Telma Oliveira (2); Ana 
Paula Silva (1);

(1) Nephrocare Faro, Nephrocare Faro, Faro, Portugal;
(2) Nephrocare Lisboa, Nephrocare Lisboa, Lisboa, Portugal;

Os doentes no estadio mais avançado da doença renal apresentam múltiplas 
comorbilidades que podem afectar o seu estado nutricional e metabólico. 
Sabe -se que O Índice de Comorbilidadede Charlson (ICC) é um preditor 
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da mortalidade em doentes em programa regular de hemodiálise (HD). O 
objectivo deste estudo foi investigar a relação entre parâmetros nutricionais 
e composição corporal com o ICC. Os parâmetros bioquímicos, composição 
corporal (avaliada através do Body Composition Monitor%uF0D2) e ICC 
foram avaliados em 3731 doentes em HD, inseridos em 34 unidades de 
HD portuguesas. De acordo com os percentis do ICC, os doentes foram 
divididos em 3 grupos (percentil< 25: <4; percentil 25 -50: 4 -7; percentil 
>75: >7). A diferença entre os grupos foi analisada pelo teste one -way 
ANOVA e um p<0.05 foi considerado estatisticamente significativo. A média 
de idade dos doentes foi de 70.01±14.5anos; 43% eram do sexo feminino 
e 30.8% diabéticos. O tempo médio de HD foi de76.6±60.3 meses e a 
média do ICC foi 5.6±2.1. O quartil mais elevado do ICC (>7) foi associado 
a idade mais avançada (p<0.001), maior índice de massa gorda (p<0.001), 
índice de massa corporal (p<0.001) e hiperhidratação (p<0.001). Por outro 
lado, associou -se a baixos níveis de albumina (p<0.001), nPCR (p<0.001), 
creatinina (p<0.001), hemoglobina (p=0.002), magnésio (p<0.001), cálcio 
(p=0.001), fósforo (p<0.001), produto cálcio -fósforo (p<0.001), potássio 
(<0.001), colesterol total (p<0.001), colesterol HDL (p<0.001), PTH (p<0.001), 
índice de massa celular corporal (p<0.001), água intracelular (p<0.001), e 
índice de massa magra (p<0.001). Em conclusão, este estudo mostrou que 
a presença de comorbilidades, representada por uma classificação mais 
alta no ICC, associou -se a piores resultados clínicos nos doentes em HD. 
Os parâmetros nutricionais, bioquímicos e a composição corporal foram 
afectados pela presença de comorbilidades. Na nossa opinião, deverá 
dedicar -se uma maior atenção aos doentes com classificações mais elevadas 
no ICC, incluindo o aconselhamento dietético, de forma a contribuir para 
a melhoria do seu estado nutricional.

 PO -SE -199

GRAVIDEZ EM TRANSPLANTADAS RENAIS – UMA REALIDADE, 

SÉRIE DE 8 CASOS

Hugo Ferreira (1); Cátia Ferreira (2); Sofia Marques (1); Joana Santos (1); Manuel Pestana (1);

(1)  Centro Hospitalar de São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal;
(2) Centro Hospitalar de São João, Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Porto, Portugal;

Introdução: A recuperação da fertilidade após o transplante renal leva a 
que muitas mulheres engravidem neste período. Material e métodos: 
Reportar 8 casos de gravidez em 7 mulheres submetidas a transplante 
renal no nosso centro entre os anos de 1992 e 2014. A taxa de filtração 
glomerular foi calculada utilizando a fórmula CKD -EPI. Resultados: A 
gravidez ocorreu a uma mediana de 60 meses após o transplante (inter-
valo 12 -104 meses) em mulheres com idade compreendida entre 27 e 32 
anos (mediana 30 anos). A nefropatia de IgA foi a doença renal crónica 
(DRC) de base mais comum. Três mulheres tinham hipertensão arterial 
(HTA) medicada previamente, duas das quais com inibidor da enzima 
conversora da angiotensina (IECA) alterados para anti -hipertensores de 
classes diferentes. Todas as doentes estavam medicadas com inibidores 
da calcineurina e corticoide. Em 4 doentes foi feita substituição do 
micofenolato de mofetil por azatioprina. A taxa de filtração glomerular 
(TFG) mediana na altura da concepção era 77,5ml/min/1,73m2 (intervalo 
55 -112). Apenas uma doente tinha previamente proteinúria (2g/24h) med-
icada, enquadrada na etiologia da sua DRC: glomeruloesclerose focal e 
segmentar. Esta doente suspendeu o captopril e evolui com síndrome 
nefrótico com agravamento da função renal durante a gravidez atribuído 
à recidiva da sua doença de base. Na maioria das outras doentes a 
função do enxerto manteve -se relativamente estável ao longo da gestação. 
As infeções do trato urinário foram frequentes durante a gravidez e 
ocorreram em aproximadamente 90% dos casos. Nenhuma doente desen-
volveu diabetes gestacional. Ocorreram dois episódios de pré -eclampsia 
no 3° trimestre que motivaram parto precoce, curiosamente os dois casos 
em doentes previamente sem HTA. Os valores medianos de tensão arte-
rial, no 1°, 2° e 3° trimestre foram, respectivamente, 120/68, 117/65 e 
130/75mmHg. Não houve qualquer episódio de rejeição aguda durante 
a gravidez. O parto ocorreu, medianamente, às 36 semanas (intervalo 
34 -37), foi eutócito em uma doente, distócito por ventosa em outra 
doente e por cesariana nas restantes. Houve restrição do crescimento 
intra -uterino em duas gravidezes, numa das quais suficientemente grave 
para motivar cesariana precoce. Quanto aos recém -nascidos, não foram 
detetadas malformações, o peso mediano à nascença foi de 2392,5g 
(intervalo 1470 -3090g), o índice APGAR mediano ao 1° e 5° minutos foi, 
respectivamente, 7,5 (intervalo 6 -9) e 9 (intervalo 8 -10). Não houve 
episódio de rejeição aguda nos 24 meses posteriores ao parto.

Tabela 1

TFG mediana (intervalo)

1° trimestre 86 (68 -121)

2° trimestre 88 (75 -118)

3° trimestre 75.5 (50 -89)

1° mês pós -parto 68.5 (55 -77)

6° mês pós -parto 76 (62 -117)

12° mês pós -parto 74 (43 -99)

24° mês pós -parto 84 (50 -114)
 

Conclusão: A gravidez após o transplante renal é uma realidade e parece não 
acarretar efeitos deletérios tanto no aloenxerto como no recém -nascido quando 
existe um acompanhamento adequado e uma seleção optimizada das candi-
datas. Na nossa série houve progressão da DRC de base em uma doente, 
provavelmente com contributo da suspensão necessária do IECA, de sublinhar 
que esta gravidez não foi programada com a equipa de transplante.

 PO -SE -200

AVALIAÇÃO DOS MOTIVOS DE EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS A DOAÇÃO RENAL

Mário Góis (1); Miguel Verdelho (1); João Sousa (1); Aníbal Ferreira (1); Francisco 
Remédio (1); Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: Actualmente, está bem demonstrada a importância de uma avaliação 
rigorosa dos candidatos a doação renal em vida, com o intuito final de evitar 
riscos quer para o dador, quer para o receptor. Este trabalho pretende demonstrar 
quais os principais motivos de exclusão dos potenciais dadores vivos. Métodos: 

Estudo retrospectivo em que foram avaliados todos os candidatos a dador vivo 
desde Setembro de 2005 a Julho de 2014. Resultados: Avaliaram -se 145 candi-
datos, tendo sido excluídos 105 (72%) e 40 aceites (38 completaram o processo 
de doação e 2 encontram -se 2 inscritos no Programa Nacional de Doação Renal 
Cruzada). Os candidatos excluídos apresentavam uma média de idade de 
45,9±24,4 anos. A consanguinidade encontrava -se presente em 62% dos casos 
(n=65) %u2013 mãe (n=19), irmã (n=14), filha (n=9), irmão (n=9), pai (n=7), 
filho (n=3), prima (n=1), primo (n=1) tia (n=1) e tio (n=1). Dos que não eram 
consanguíneos (n=40), 23 correspondiam ao cônjuge. Relativamente aos motivos 
de exclusão, o mais frequente encontrado diz respeito a causas imunológicas 
(n=30), sendo que 14 candidatos apresentavam crossmatch positivo, 14 
registavam incompatibilidade ABO e DSA (donor specific antibodies) em 2 casos. 
As causas nefrológicas/urológicas são o segundo grande grupo de exclusão 
(n=21) com 6 candidatos excluídos por litíase renal, 4 por doença renal crónica, 
3 por proteinuria e 2 com o diagnóstico de ADPKD. 12 dadores desistiram durante 
o processo e 10 apresentavam HTA grave como causa de exclusão. Salienta -se 
também o diagnóstico de duas neoplasias durante o processo de avaliação e 
que motivaram a recusa da doação. Quatro dadores foram excluídos porque foi 
escolhido outro dador, clinicamente mais adequado ao receptor. De referir também 
a exclusão de 4 dadores por obesidade mórbida e 5 por diabetes mellitus com 
complicações microvasculares. Conclusão: A doação renal em vida é um processo 
complexo que exige uma avaliação rigorosa e ampla dos candidatos, existindo 
várias causas de contra -indicação para a doação renal. Na nossa experiência, os 
principais motivos de exclusão são imunológicos e nefrológicos/urológicos.

 PO -SE -201

TRATAMENTO DA SOBREDOSAGEM DE TACROLÍMUS NA 

TRANSPLANTAÇÃO DE ÓRGÃOS SÓLIDOS: “WAIT AND SEE”?

Tânia Santos (1); Andreia Borges (1); Suzana Calretas (2); Emanuel Furtado (2); Mário 
Campos (1);

(1) CHUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;
(2) CHUC, Transplantação Hepática, Coimbra, Portugal;

Introdução: Os inibidores da calcineurina, nomeadamente o tacrolímus 
(TAC), constituem actualmente a imunossupressão (IMS) de eleição na 
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transplantação de órgãos sólidos. A sua gestão pressupõe o conhecimento 
do seu perfil de interacções medicamentosas. O TAC é metabolizado pelo 
citocromo 3A4, o qual também metaboliza anti -epilépticos e anti -fúngicos 
cujas propriedades indutoras/inibidoras enzimáticas influenciam a tacroli-
némia. A abordagem da sobredosagem do TAC é empírica, mas têm sido 
descritos casos em que o uso de indutores enzimáticos, como a fenitoína, 
constitui uma opção terapêutica rápida e eficaz. Os autores abordam este 
tema com base no seguinte caso clínico: Homem, 50 anos com antecedentes 
de cirrose hepática secundária a Hepatite C crónica, adquirida no contexto 
de suporte transfusional após politraumatismo grave (atropelamento), do 
qual resultou uma nefrectomia direita e fractura tibial esquerda. Evolução 
para DRC estadio 3 de rim único (creatinina basal 1,8 mg/dL) e osteomielite 
crónica do membro inferior esquerdo com amputação supracondiliana. 
Submetido a transplantação hepática de dador cadáver em 25.11.2014 com 
MELD 23. IMS com basiliximab, TAC LP, micofenolato de mofetil e pred-
nisolona. Internado a 09.01.2015 por suspeita de melenas, dor abdominal 
e vómitos. No internamento desenvolveu febre e leucopenia com início 
de Ganciclovir por doença a CMV. Por persistência da febre e por padrão 
intersticial sugestivo de infecção fúngica em TC torácica iniciou voriconazol, 
mantendo IMS apenas com TAC LP 10 mg. Nos dias seguintes o doente 
desenvolveu alterações do comportamento com tremor intenso dos mem-
bros superiores. Analiticamente verificou -se tacrolinémia de 84,1 pg/mL, 
creatinina 2,5 mg/dL e hipercaliémia 6,9 mmol/L, mantendo diurese con-
servada. Foi suspendido o TAC e iniciada fluidoterapia além de fenitoína 
oral 200 mg 2id durante 3 dias com redução da tacrolinémia. No entanto, 
por hipoglicémias consequentes à terapêutica médica, mantendo hiper-
caliémia de 8,3 mmol/L, apesar de diurese conservada, realizou 2 sessões 
de hemodiálise (HD). Analiticamente ao 4º dia apresentava creatinina 1,61 
mg/dL, potássio 5,7 mmol/L e tacrolinémia 4,6 ng/mL. Discussão: Clinica-
mente a toxicidade pelo TAC varia desde a ausência de sintomas a mani-
festações neurológicas, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade com insuficiência 
renal e distúrbios electrolíticos. Não existem guidelines especificamente 
dirigidas à abordagem da toxicidade pelo TAC e, não sendo dializável, a 
HD não é eficaz, bem como a plasmaferese. Vários trabalhos têm sido 
publicados a respeito do uso de fenitoína, usufruindo não só da sua acção 
indutora no citocromo 3A4, acelerando a metabolização e reduzindo a 
tacrolinémia, mas também usufruindo das suas propriedades anti -epilépticas 
num cenário em que a neurotoxicidade pode evoluir para situações clínicas 
graves, nas quais a HD nada tem a oferecer. A opção pela via oral em 
oposição à endovenosa prende -se com a menor incidência de efeitos 
secundários aliada à maior disponibilidade da isoenzima no tracto gastro-
intestinal, além do fígado. A hipercaliémia refractária à terapêutica médica, 
reflexo também da toxicidade pelo TAC, exigiu 2 sessões de HD no nosso 
caso clínico.

 PO -SE -202

SARCOMA DE KAPOSI APÓS TRANSPLANTAÇÃO RENAL: APRESENTAÇÃO 

RARA COM DESFECHO FATAL

Sara Querido (1); Henrique Silva Sousa (2); Rita Birne (2); Patrícia Matias (2); Cristina 
Jorge (2); Andé Weigert (2); Teresa Adragão (2); Margarida Bruges (2); Domingos 
Machado (2);

(1) Centro Hospitalar do Médio Tejo, Nefrologia, Torres Novas, Portugal;
(2) H. de Santa Cruz, Unidade de Transplantação Renal, Carnaxide, Portugal;

Um doente de 56 anos, melanodérmico, em diálise durante 5 anos, por 
DRC de etiologia desconhecida, foi transplantado com rim de cadáver em 
Abril de 2013, com 2 compatibilidades HLA. O doente teve sempre 0% de 
anticorpos contra painel e negatividade de anticorpos anti HLA classe I, 
II e MICA. O par dador/receptor partilhava serologia positiva para IgG CMV. 
A imunossupressão consistiu em tacrolimus, micofenolato de mofetil e 
prednisolona, com 2 administrações de basiliximab na indução. O pós-
-operatório decorreu com diurese imediata e melhoria progressiva da 
função renal (creatininémia: 1,34 mg/dL à alta). O doente tinha antecedentes 
pessoais de HTA, gamapatia monoclonal de significado indeterminado e 
hemorragia digestiva alta em 2012, sem alterações na endoscopia digestiva 
alta realizada subsequentemente. Em Outubro de 2013, por agravamento 
da função renal (creat: 2,57 mg/dL), ao qual correspondia, histologicamente, 
fibrose intersticial e atrofia tubular grau II de novo, admitiu -se toxicidade 
do inibidor da calcineurina e foi feito o switch para inibidor da mTOR, 
com melhoria da função renal. Por anemia refractária a estimulador da 
eritropoiese foram realizados mielograma e biópsia óssea que mostraram 
medula óssea hipocelular com alterações reactivas. Em Março de 2014 é 

internado por anasarca e agravamento da função renal (creat: 3,28 mg/
dL). Nova biópsia do enxerto renal sem alterações explicativas do agra-
vamento testemunhado. Voltou a ser medicado com inibidores da calci-
neurina e diuréticos, mantendo disfunção do enxerto renal. Em Maio de 
2014 é re -internado por anasarca, astenia, oligoanúria, agravamento franco 
da função renal (creat: 6,9 mg/dL), anemia (Hb: 7,5 g/dL) e hematoquésias. 
Apresentava edema e espessamento cutâneo difuso, sem lesões cutâneas 
visíveis. A investigação da falência do enxerto renal foi inconclusiva, 
excluindo -se patologia infecciosa, urológica ou imunológica do enxerto. 
Foi realizada colonoscopia que mostrou lesões vasculares no cólon e recto 
e 2 estenoses anelares no cólon ascendente. A histologia das lesões 
confirmou proliferação de células fusiformes com espaços vasculares em 
fenda e positividade para CD31 e HHV -8, compatíveis com sarcoma de 
Kaposi. A biópsia de fragmento cutâneo da coxa esquerda confirmou 
sarcoma de Kaposi cutâneo. Houve uma muito rápida deterioração clínica, 
culminando no óbito em Junho de 2014. O Sarcoma de Kaposi é um tumor 
raro, provocado pelo HHV -8, que compreende 0,1% de todas as neoplasias 
na população geral; contudo, devido à terapêutica imunossupressora, 
existe um aumento da sua incidência após a transplantação renal, a qual 
pode exceder os 5,5%. A maioria dos casos tem apresentação cutânea 
exclusiva; em 40% dos doentes há envolvimento de órgãos internos,com 
envolvimento preferencial do intestino delgado, esófago e estômago. A 
apresentação com hemorragia digestiva grave, o envolvimento do cólon 
e a evolução inexorável para o óbito são raras. Pretendemos reportar um 
caso de Sarcoma de Kaposi, de apresentação invulgar, num doente com 
baixa exposição cumulativa a fármacos imunossupressores, culminando 
em morte 14 meses após a transplantação renal.

 PO -SE -203

FALSO ANEURISMA MICÓTICO APÓS TRANSPLANTE RENAL

Tiago Ferreira (1); Augusto Ministro (1); Lucas Batista (2); Alice Santana (2); Nestor 
Alves (2); Isa Santos (2); José Guerra (2); José Fernandes E Fernandes (1);

(1)  Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Cirurgia 
Vascular, Lisboa, Portugal;

(2)  Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Transplantação, 
Lisboa, Portugal;

As complicações vasculares após transplante renal podem levar à perda 
do enxerto. Os autores apresentam 2 casos de falso aneurisma micótico 
extra -renal. Um homem de 54 anos foi submetido a transplante renal de 
dador cadáver com anastomose arterial termino -lateral que foi reconstruída 
após 8 dias devido a rotura e hemorragia grave. Aos 60 dias pós -transplante 
apresentou elevação da creatinina sérica e o estudo por Eco -Doppler 
evidenciou um falso aneurisma da anastomose arterial e uma estenose da 
artéria renal pós -anastomose. O tratamento consistiu na ressecção cirúrgica 
do falso aneurisma e reconstrução arterial primária. O exame cultural da 
peça operatória foi positivo para Candida albicans e foi iniciada terapêutica 
com fluconazol. Uma mulher de 48 anos desenvolveu claudicação inter-
mitente não incapacitante 5 meses após transplante renal. O Eco -Doppler 
e angiografia por tomografia computorizada revelaram um falso aneurisma 
da anastomose arterial. O tratamento consistiu na trombectomia da artéria 
renal e bypass ilíaca primitiva -artéria renal com veia safena interna invertida. 
Foi isolada Candida albicans na peça operatória e iniciada terapêutica com 
fluconazol. Ambos os doentes tiveram evolução satisfatória com preservação 
dos enxertos renais. Em resumo, os falsos aneurismas micóticos extra -renais 
após transplante requerem um elevado grau de suspeição para o diagnóstico 
precoce, o que pode permitir a preservação do enxerto renal através do 
tratamento cirúrgico e antifúngico.

 PO -SE -204

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ESQUEMAS DE IMUNOSSUPRESSÃO 

NA INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES

Rute Carmo (1); Ana Cerqueira (1); Sofia Marques (1); Inês Ferreira (1); Isabel Tavares (1); 
Susana Sampaio (1); Manuel Pestana (1);

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

Introdução: Os esquemas de imunossupressão actuais promoveram a redução 
da incidência de rejeição precoce, apesar da maior incidência de complicações 
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infecciosas. O objectivo deste trabalho é a avaliação do impacto dos diferentes 
esquemas de imunossupressão no desenvolvimento de infecções oportunistas. 
Métodos: Estudo observacional retrospectivo dos receptores de transplante 
renal da nossa instituição entre 1/1/10 e 31/12/12. Na análise dos dados, os 
receptores foram divididos em 4 grupos de acordo com o esquema de imunos-
supressão: o grupo que recebeu protocolo de minimização de inibidores da 
calcineurina (n=70); o grupo com protocolo standard com indução com 
basiliximab(n=82); o grupo submetido a indução com timoglobulina (TMG) 
(n=34); grupo com protocolo standard sem indução (n= 10). Avaliaram -se as 
características dos receptores e a incidência de rejeições. A infecção por CMV 
foi definida por antigenemia pp65 e o síndrome ou doença por critérios clínicos, 
analíticos e histológicos. A virúria e viremia por BK vírus foram determinadas 
por PCR. Na monitorização da infecção por BK vírus considerou -se apenas os 
casos com virúria superior a 10^7. Resultados: No período da análise realizaram-
-se 196 transplantes. O tempo médio de seguimento foi 40±12 meses. As 
características demográficas foram semelhantes em todos os grupos, excepto 
no grupo da TMG (maioria do sexo feminino). Os grupos foram sobreponíveis 
quanto à idade, etiologia da doença renal, tempo em diálise, PRA e mismatches. 
O grupo de minimização incluiu maior % de dadores de critérios alargados 
(DCA)(44,6%, p=0,002). Não houve diferença estatisticamente significativa 
quanto a infecção, síndrome ou doença CMV entre os grupos. Quarenta e seis 
doentes foram submetidos a profilaxia primária e destes 23,9% tiveram CMV 
(síndrome n=6 e doença invasiva n=5) comparativamente ao grupo sem indi-
cação para profilaxia (14,6%). A maioria dos casos foram diagnosticados 3 
meses após o transplante (mediana 7 meses; variação 4 -21), sendo mais 
precoce no grupo de doentes sujeitos a tratamento para rejeição (mediana 4 
meses; variação 4 -8 meses), apesar de apenas 9,5% destes serem doentes de 
alto risco (D /R -). A incidência e o tempo de detecção de BKV foram semelhantes 
em todos os grupos, exceto no subgrupo tratado para rejeição (30,8% vs 
17,7%; p<0,05). Seis doentes tiveram nefropatia por BK documentada por 
biópsia, 3 no grupo tratado com rejeição e 3 nos outros grupos (7,3% vs 2% 
p=0,11). Apenas um destes doentes perdeu o aloenxerto. Todos os casos de 
nefropatia foram tratados com cidofovir, além da suspensão de MMF e redução 
de CNI. Cinco doentes apresentaram outras infecções oportunistas graves (3 
no grupo de minimização e 2 no protocolo standard): aspergilose pulmonar 
n=3; alternariose cutânea n=1, pneumocistose pulmonar n=1. Discussão: Na 
nossa série, a ocorrência de infecções oportunistas foi independentes do 
esquema de imunossupressão utilizado. Contudo, no subgrupo submetido a 
tratamento para rejeição, verifica -se um aumento das complicações associadas 
a infecção por CMV e BKV. Os doentes sujeitos a profilaxia para infecção CMV 
apresentaram infecção/doença tardias. Ao contrário de outras séries, a nefropatia 
de BKV não se associou a uma maior taxa de perda de aloenxerto.

 PO -SE -205

SARCOMA DE KAPOSI EM DOENTE TRANSPLANTADO RENAL: 

A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO.

Nsecumesso Bota (1,3); José Gago (1); Maria Teresa Mendes (2); Catarina Romãozinho 
(1); Rui Alves (1); Mário Campos (1); Alfredo Mota (1)

(1)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Pólo Hospitais da Universidade de 
Coimbra, Medicina, Coimbra, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Pólo Hospital Geral – Covões, Medicina 
– Nefrologia, Coimbra, Portugal;

(3)  Clínica Sagrada Esperança – Luanda, Angola, Medicina – Nefrologia, Luanda, Angola;

Introdução: O Sarcoma de Kaposi (SK) é uma neoplasia angioproliferativa, 
descrito inicialmente como “sarcoma pigmentado múltiplo idiopática da pele”. 
A etiologia exata é pouco conhecida, sabe -se da ligação a infeção crónica por 
herpes vírus humano tipo 8 (HHV -8). O SK iatrogénico está associado a imu-
nossupressão em doentes transplantados. Representa 40 – 60% dos tumores 
pós -transplante. Caso clínico: Homem, 52 anos, raça negra, com DRC provavel-
mente secundária a nefroangioesclerose, iniciou HD (2003) e tx renal (2013); 
dador cadáver. Esquema de indução: Basiliximab, FK, MMF, PDN. Com ante-
cedentes patológicos: HTA (34 anos de idade), Hepatite B, Abcesso temporal 
dto em contexto de neurocistecercose (2010), Colecistectomia (2013). Sob PDN, 
FK, MMF, Entecavir e Cotrimoxazol. Recorre ao SU apenas por edema MI 
esquerdo com (25 dias) de evolução dor agravada na última semana, com 
alteração do potencial da marcha. Objetivamente de realce apresentava edema 
marcado no MI esquerdo com tumefação inguinal dolorosa a palpação. Anal-
iticamente, bicitopenia: (Anemia: NN; Hb:11.2 g/dl; Trombocitopenia: 91.000); 
Disfunção crónica do enxerto (Creat. 2.32, Az, Ur: 41 mg/dl); Proteinuria: 3g, 
serologias para atípicos apenas HHV8 e Ca 19.9: 50 elevado. Eco tec. Moles: 
formações nodulares nas regiões inguinais solidas e hipoecogenicas, sugestivas 

de adenomegálias / procº inflamatório. Biópsia ganglionar: morfologia sugestiva 
de transformação angiomatosa dos seios linfáticos. Imunohistoquimica: posi-
tividade HHV8: envolvimento ganglionar SK. Na sequência realizou, TC: Ade-
nomegálias inguinais com pequeno derrame peritoneal. Gânglios jugulo 
carotídeos, mediastínicos e axilares sem critérios dimensionais. Pequeno derrame 
pleural á direita. TEP: Sem alterações hipermetabólicas suspeitas de lesões 
linfomatosas de alto grau metabólico. Conglomerados adenopáticos inguinais 
bilaterais, de baixo grau metabólico, de EE (Linfoma de baixo grau). EDA: lesão 
avermelhada 12 mm no estomago na face posterior do corpo médio; Biopsia 
sem alterações. Perante quadro reduziu  -se a imunossupressão e fez conversão 
de tacrolimus/everolimus e orientado para consulta. Conclusão: O SKI é frequente 
em habitantes do Mediterrâneo ou ascendência Africana, onde a infeção por 
HHV -8 é frequente, com predileção em homens e apresentam linfedema MI. 
Inibidores da calcineurina parece ser o principal fator de risco de malignidade 
pós -transplante. O tratamento passa por medidas preventivas, redução/cessação 
da imunossupressão em casos particulares considerar outras. Verificam -se 
elevadas taxas de recidiva. O envolvimento visceral SKI é menos comum em 
transplantados renais o que constituí um fator de bom prognóstico.

 PO -SE -206

REJEIÇÃO HIPERAGUDA EM DOENTE COM CROSSMATCH NEGATIVO

Marta Pereira (1); José Guerra (1); João Gonçalves (1); Célia Nascimento (1); Alice Santana (1); 
António Gomes Da Costa (1);

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

A rejeição hiperaguda (RH) é um evento mediado por anticorpos anti -HLA 
preformados contra o dador. Classicamente, a deteção destes anticorpos tem 
sido realizada por um teste de crossmatch por citotoxicidade dependente 
do complemento (CDC). Embora rara, a RH pode ocorrer nos recetores com 
crossmatch por CDC negativo. Caso Clinico: Doente do sexo masculino, 43 
anos, caucasiano, com doença renal crónica por glomerulonefrite membra-
noproliferativa, em hemodiálise desde 2001. Shunt ventrículo -peritoneal por 
hidrocefalia pós -traumática desde os 12 anos. Substituição de shunt em 2012 
e 2013 por situações infeciosas, encontrando -se desde há um ano sem 
evidência de infecções. Submetido a transplante renal com enxerto de cadáver 
em Outubro de 2014. O doente era isogrupal (ARh) em relação ao dador, 
apresentava 4/6 incompatibilidades na tipagem HLA (1 em HLA -A, 1 em HLA-
-DR e 2 em HLA -B), 8% de anticorpos citotóxicos e um crossmacth por CDC 
negativo. Por testes de fase sólida (Luminex) detetaram -se anticorpos anti -HLA 
Classe II DQ9 específicos do dador num título de 11000MFI e confirmou -se 
a ausência de anticorpos anti -HLA Classe I e de anticorpos anti -MICA. Efetuou-
-se uma sessão de plasmaferese pré -transplante e imunossupressão de indução 
com imunoglobulina 2mg/kg, timoglobulina 2mg/kg, tacrolimus 0.2mg/kg e 
metilprednisolona 500mg. O tempo de isquémia fria foi 20h e de isquémia 
quente 47 minutos. Após a revascularização do enxerto renal, por evidência 
de rejeição hiperaguda foi realizada nefrectomia. O exame anatomo -patológico 
confirmou a suspeita clinica. O estudo de crossmatch por citometria de fluxo 
foi negativo. Seis dias após o transplante foram repetidos os testes de fase 
sólida detetando -se anticorpos anti -HLA Classe II DQ9 num título de 5253MFI. 
A pesquisa de anticorpos anti -endotélio foi também negativa. Discussão/

Conclusão: Na presença de um crossmatch por CDC e citometria de fluxo 
negativo, a importância clinica dos anticorpos anti -HLA específicos do dador 
detetados por testes de fase sólida permanece incerta. O caso apresentado 
levanta a possibilidade destes anticorpos serem responsáveis por RH. Apesar 
de não ser consensual a importância da presença de anticorpos anti -HLA 
DQ, sendo habitualmente aceite o transplante renal, este caso pretende 
enfatizar o eventual papel dos anticorpos anti -HLA DQ na transplantação 
renal. Coloca -se ainda a possibilidade de existirem outros anticorpos não -HLA, 
para além dos descritos anti -MICA e anti -endoteliais, responsáveis por RH.

 PO -SE -207

DISFUNÇÃO MECÂNICA DE CATETER DE TENCKHÖFF POR TROMBO 

DE FIBRINA INTRA -LUMINAL

Marina Vieira (1); Ariana Azevedo (1); Vasco Fernandes (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando 
Nolasco (1);
(1) Centro Hospitalar Lisboa Central, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Doente do género masculino de 65 anos com Mieloma Múltiplo IgG kappa 
em estadio IIIA diagnosticado em Julho 2008. Foi inicialmente medicado 
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com Talidomida tendo feito 2 Auto -transplantes sequenciais de medula 
óssea. Recidivou a doença em Junho 2013. Tinha doença renal crónica já 
identificada desde 2009 tendo no início de 2014 uma creatinina de 3 mg/
dl. Em Março 2014 teve gripe H1N1 com agravamento da função renal 
(Creat=6 mg/dl). Antevendo -se a necessidade de terapêutica de substituição 
renal a curto prazo e tendo o doente optado por Diálise Peritoneal foi -lhe 
colocado em Abril cateter de Tenckhöff (Medcomp® 63cm) no flanco 
esquerdo por via percutânea (técnica de Seldinger) e que teve disfunção 
primária. A radiografia abdominal mostrou um cateter deslocado para o 
hipocôndrio esquerdo. A terapêutica agressiva com laxantes mostrou -se 
infrutífera. Um mês depois, e no mesmo acto operatório, procedeu -se à 
remoção desse cateter e colocou -se, pela mesma técnica, um novo cateter 
(Medcomp® 57cm) mas no flanco direito e que foi de imediato testado 
com líquido peritoneal tendo ficado funcionante. A radiologia mostrou que 
o cateter se encontrava bem posicionado no hipogastro. Os testes poste-
riores à patência do cateter mostraram -no cada vez mais disfuncionante 
com grande lentidão na entrada e saída de líquido peritoneal. Mais uma 
vez todas as tentativas de resolver a situação e que incluíram duas admin-
istrações de Alteplase intra -cateter foram ineficazes. Dois meses após a 
colocação o cateter foi removido tendo -se encontrado um trombo organizado 
de fibrina intra -luminal em toda a extensão da zona perfurada do mesmo. 
Este tipo de disfunção mecânica é difícil de diagnosticar e resolver. Na 
sua suspeita a instilação de contraste intra -luminal poderá dar o diagnóstico. 
A substituição do cateter é normalmente necessária embora a lise ou a 
aspiração do trombo possam ser tentados.

 PO -SE -208

PERITONITE ESCLEROSANTE ENCAPSULANTE: A PROPÓSITO DE UM CASO 

CLÍNICO

David Navarro (1); Ariana Azevedo (1); Ana Carina Ferreira (1); Cecília Silva (1); Marco 
Mendes (1); Vasco Fernandes (1); Ana Vila Lobos (1); Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: A peritonite esclerosante encapsulante (PEE) é uma complicação 
rara da diálise peritoneal (DP). A patogénese sugerida envolve estímulos infla-
matórios, diminuição da permeabilidade peritoneal e progressivo espessamento 
do peritoneu. O único factor de risco consistentemente documentado é a 
duração da técnica de DP. As manifestações são maioritariamente do foro 
gastrointestinal, sendo a obstrução intestinal o sinal cardinal. Objectivo: O 
objectivo deste trabalho é a apresentação de uma complicação séria da diálise 
peritoneal, sua abordagem diagnóstica e terapêutica. Caso clínico: O caso 
retrata uma doente de 20 anos, melanodérmica. VIH1 por transmissão vertical, 
tendo realizado múltiplos esquemas anti -retrovirais de forma irregular, com 
retoma em 2011 com boa resposta. DRC por HIVAN, iniciou DP em 2006, tendo 
sofrido 3 episódios de peritonite (2007, 2008 e 2013). Transitou para hemodiálise 
(HD) em Fevereiro de 2014 por falência do peritoneu. Várias tromboses de 
acessos vasculares, pelo que manteve cateter de DP sem realizar a técnica, e 
fazendo HD por cateter tunelizado. Durante os anos de 2013 e 2014, foram 
vários os eventos de oclusão/sub -oclusão. Em Abril de 2014, é internada por 
quadro vómitos, obstipação e dor abdominal, tendo -se documentado volumosa 
ascite e distensão do intestino delgado. Após um tratamento inicial com 
antibióticos intra -peritoneais (bacteriologia sucessivamente negativa) e início 
de prednisolona e tamoxifeno, passou a fazer lavagens peritoneais diárias com 
progressiva clarificação do lavado – este era inicialmente turvo, espesso, e cor 
de ‘café com leite’. Após um período de alimentação parentérica, verificou -se 
lenta melhoria do quadro clínico, com retoma gradual do trânsito intestinal e 
passagem progressiva para dieta oral. O TC abdominal contrastado mostrou 
espessamento peritoneal, sem calcificação. O trânsito intestinal mostrou dis-
tensão generalizada do intestino delgado com peristaltismo reduzido e opaci-
ficação do cólon apenas após 6 horas. A pesquisa de BK no lavado peritoneal 
por técnica de amplificação de ácido nucleicos foi negativa. Face aos achados 
dos exames de imagem, episódios repetidos de oclusão e longo vintage de 
DP, admitiu -se o diagnóstico de peritonite esclerosante encapsulante. Decidiu -se 
manter terapêutica médica com Prednisolona e Tamoxifeno durante 1 ano, 
bem como manutenção de lavagens peritoneais regulares. A doente não sofreu 
recorrência da doença, mesmo após suspensão de lavagens peritoneais após 
6 meses. Conclusão: O diagnóstico de PEE necessita 2 critérios: alterações do 
trânsito intestinal e evidência radiológica/anatomopatológica de ‘encapsulação 
intestinal’. Caracteriza -se por importante morbi -mortalidade. A abordagem ter-
apêutica passa por tratamento de suporte, terapêutica médica com anti -fibróticos 
e anti -inflamatórios, e, em último recurso, intervenção cirúrgica. Nesta doente, 
a particularidade de manter o cateter de DP possibilitou ainda o uso de outra 

arma terapêutica, a lavagem peritoneal, permitindo uma maior redução da 
inflamação do peritoneu. A prevenção é a única actuação verdadeiramente 
eficaz, não estando determinado qual o momento em que os doentes devem 
preventivamente transitar de DP para HD.

 PO -SE -209

A UNIQUE CASE OF ENCAPSULATING PERITONEAL SCLEROSIS!

Maria Guedes Marques (1); Emanuel Ferreira (1); Helena Pinto (1); Pedro Maia (1); 
Teresa Mendes (1); Armando Carreira (1); Mário Campos (2);

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

(2) Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introduction: Encapsulating peritoneal sclerosis (EPS) is an uncommon, serious 
complication in patients undergoing long -term peritoneal dialysis (PD). It is 
characterized by extensive intraperitoneal fibrosis and encasement of bowel 
loops. It is believed to be multifactorial, but long time exposure of peritoneum 
to factors seems to have a key role in the development of this disease. Minimal 
invasive surgery procedures like tubar ligation have not been described so far 
as risk factors for technique failure or EPS. Treatment of EPS frequently unsuc-
cessful and mortality rate is very high. Case report: The authors report a case 
of a 39 year -old female with end stage renal disease secondary to Alport 
syndrome. Her past surgical history only denoted a tubar ligation, six years 
before. After she chose PD, a Tenckoff catheter was placed by Moncrief -Popovich 
technique. After 6 months, she started continuous ambulatory PD with low 
volumes. Outflow failure was noticed and accompanied by abdominal pain at 
the infusion time. Laparoscopic exploration confirmed an extraluminal catheter 
occlusion by significant adhesions and omentum entrapment. Omentectomy 
and adhesiolysis were made and complicated by hemoperitoneum. After one 
week, the patient denied to continue PD technique and chose hemodialysis 
(HD). After 9 months, still under medical treatment only, she presented with 
a lombar pain, without any other symptoms. Her physical examination was 
normal; negative renal murphy. Labs showed serum urea 30 mmol/L; creatinine 
412 %u03BCmol/L; CRP 22 mg/dL; urinalysis with leucocytes 30/hpf; urinary 
culture E. coli. Abdominal X -ray showed diffuse peritoneal calcification, and 
abdominal CT scan confirmed peritoneal thickening, calcifications and adhesions 
in the lower abdominal levels. Patient was treated with antibiotics for urinary 
tract infection and was started on Tamoxifen 10 mg daily. Currently, she remains 
asymptomatic, well -nourished and without lab abnormalities, other than chronic 
kidney impairment. Conclusion: Although it remains unclear, we cannot confirm 
this was an idiopathic SEP. Patient past history of tubar ligation shouldn%u2019t 
be a limitation for the technique, but it was the only previous invasive procedure 
that could cause some local reaction. Moreover, a foreign body like Tenckoff 
catheter was probably an adjuvant factor for adhesions. Finally, according to 
some data, Alport syndrome which is a disorder of collagen IV present in 
basement membranes throughout the body may increase susceptibility to the 
development of fibrosis and sclerosis. So, to the best of our knowledge, multiple 
factors contributed to a disproportionate peritoneal inflammation which evolu-
tion and prognosis is unknown.

 PO -SE -210

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS 

AND CIRCULATING ENDOTHELIAL CELLS IS MARKEDLY REDUCED 

IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Ana Cerqueira (1); Janete Quelhas Santos (1); Sandra Martins (2); Helena Oliveira (2); 
Carla Leitão (5); Manuel Pestana (1);

(1)  Centro Hospitalar São João, Serviço de Nefrologia, Porto, Portugal
(2)  Universidade do Porto, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde,, Porto, 

Portugal;
(3)  Universidade do Porto, Nephrology and Infectious Diseases Research and Develo-

pment Group, INEB, Porto, Portugal;
(4)  Universidade de Aveiro, Department of Biology & CESAM, Aveiro, Portugal;
(5)  IBMC, Advanced Flow Cytometry Unit, Porto, Portugal;
(6)  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Department of Renal, Urological 

and Infectious Diseases, Porto, Portugal;

Endothelial dysfunction and impaired endothelial regenerative capacity 
play a key role in the pathogenesis of cardiovascular disease, which is the 

Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   83Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   83 01/04/2015   17:30:4601/04/2015   17:30:46



84    Port J Nephrol Hypert 2015; 29(Suppl. 1): 3-97

29th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

main cause of morbidity and mortality in chronic kidney disease (CKD) 
population. The levels of circulating endothelial cells (EC) were suggested 
as a biomarker of vascular damage, while the levels of circulating endo-
thelial progenitor cells (EPC) were suggested as a biomarker for vascular 
repair. However, the simultaneous evaluation of EC and EPC circulating 
levels and their relationship was not previously examined in CKD patients.
Here we present the preliminary findings of circulating levels of both ECs 
and EPCs in blood samples from ESRD patients on hemodialysis (n=5) 
and healthy subjects (n=5), assessed by flow cytometry (BD FACSCanto%u2122 
II system) using a combination of fluorochrome -conjugated primary anti-
bodies for their specific cell surface markers: CD45, CD133, CD146, and 
CD309. Due to the rare nature of ECs and EPCs, a large number of events 
was collected, at least 500,000. Exclusion of dead cells was done according 
to a fixable viability dye staining. Identification of ECs and EPCs was 
performed by CD45 -/CD309 -/CD133 -/CD146 and CD45low/CD309 /CD133 /
CD146 multiple labeling, respectively. The absolute number of circulating 
ECs (CD45 -/CD309 -/CD133 -/CD146) in ESRD group was significantly increased 
in comparison with control group (2.50±0.25 vs 0.51±0.17, p<0.01). In addi-
tion, the absolute number of circulating EPCs (CD45low/CD309 /CD133 /
CD146) was non -significantly reduced in ESRD population (0.03±0.01 vs 
0.05±0.01, ns). Moreover, the ratio EPCs/ECs was markedly reduced in 
ESRD group (0.01±0.01 vs 0.48±0.24, p<0.05). Taken together, our results 
suggested that the EPCs/ECs ratio may represent a better tool to evaluate 
the balance between endothelial damage and repair than the levels of ECs 
and EPCs alone.

 PO -SE -211

POLIANGEÍTE MICROSCÓPICA: DESAFIO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

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

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

Introdução: As vasculites são entidades clínicas caraterizadas por infla-
mação nas paredes dos vasos sanguíneos, com disfunção de órgão -alvo. 
A perda da integridade dos vasos pode ocasionar hemorragia, isquemia 
e necrose subsequentes. As vasculites de pequenos vasos afetam fre-
quentemente o rim, manifestando -se sobretudo sob a forma de insuficiência 
renal rapidamente progressiva. Caso clínico: Mulher de 78 anos, que 
recorre ao serviço de urgência por quadro de anorexia, astenia e perda 
ponderal com 2 meses de evolução. Antecedentes de poliartralgias crónicas 
de natureza inflamatória com vários anos de evolução. Ao exame objetivo, 
polipneica, febril e com crepitações bilaterais à auscultação pulmonar. 
Gasometricamente com insuficiência respiratória hipoxémica. Analitica-
mente, com anemia normocítica normocrómica (9,9 g/dL) e lesão renal 
aguda (creatininemia 8,4mg/dL). Fez radiografia torácica, apresentando 
infiltrados parenquimatosos bilaterais, e ecografia renal, com rins nor-
modimensionados e normodiferenciados. Admitido quadro de pneumonia, 
iniciando antibioterapia empírica. Posteriormente, por agravamento da 
anemia (7,9 g/dL), da insuficiência respiratória, aumento da extensão dos 
infiltrados pulmonares, ausência de resposta clínica à antibioterapia e 
oligúria, colocada a hipótese de síndrome pulmão -rim. A tomografia com-
putorizada do tórax revelou extensas consolidações bilateralmente; fez 
broncofibroscopia ótica, inconclusiva para hemorragia alveolar. Neste 
contexto, induzida em hemodiálise e iniciou plasmaferese e corticoterapia. 
O estudo analítico complementar foi negativo (imunoglobulinas, comple-
mentos, crioglobulinas, auto -imunidade %u2013 incluindo anticorpos ANCA) 
à exceção da presença de anticorpos anti -membrana basal glomerular 
(MBG) em baixo título %u2013 11 UI/L: normal 0 -10 UI/L). Colocada a 
hipótese de doença anti -MBG, tendo iniciado ciclofosfamida. Foi submetida 
a biópsia renal, que permitiu diagnosticar poliangeíte microscópica, com 
esclerose total de todos os glomérulos, atrofia tubular marcada e intensa 
fibrose intersticial. A doente faleceu posteriormente por ausência de 
resposta à terapêutica instituída. Discussão: As vasculites são entidades 
potencialmente fatais se não for instituída terapêutica precocemente. O 
facto de serem raras e apresentarem clínica inespecífica obvia o seu 
diagnóstico. A combinação de sintomatologia sistémica e lesão multi-
orgânica poderá indiciar uma vasculite subjacente. As síndromes pulmão-
-rim são provocados por vasculites pauci -imunes em cerca de 80 % dos 
casos, sendo os anticorpos ANCA são positivos em 50 -85 % das situações. 
Neste caso, a biópsia renal foi fundamental para o diagnóstico de vasculite 
de pequenos vasos por poliangeíte microscópica e permitiu prever o mau 
prognóstico renal da doente.

 PO -SE -212

HUNGRY BONE E A NECESSIDADE DE UMA TERAPÊUTICA “HIPERDINÂMICA”

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

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

Introdução: O hiperparatiroidismo não controlado cursa, habitualmente, 
com atingimento ósseo importante, sendo a osteíte fibrosa a sua forma 
mais severa. Na presença de uma queda abrupta dos níveis de PTH, o 
estímulo para a reabsorção óssea cessa e a atividade osteoblástica pre-
domina, com recrutamento agressivo de cálcio, fósforo e magnésio para 
a remineralização óssea. Este recrutamento pode condicionar uma hipo-
calcémia severa, sintomática, refratária à reposição de cálcio. Este fenómeno 
denomina -se síndrome Hungry Bone. Caso clínico: Homem de 60 anos, 
em estudo de neoplasia oculta por lesões pulmonar e ósseas secundárias. 
Por imagens suspeitas a nível tiroideu e ganglionar foi proposto para 
tiroidectomia total com exploração cervical. O doseamento intra -operatório 
de PTH confirmou o envolvimento paratiroideu, pelo que foi realizada, 
também, paratiroidectomia total. Após a cirurgia iniciou quadro de pares-
tesias generalizadas com Trousseau e Chovstek positivos em relação com 
hipocalcémia grave, com necessidade de reposição de altas doses de cálcio 
oral e endovenoso durante vários dias, complicada com flebite de todos 
os acessos. Realizada nova avaliação imagiológica que revelou ausência 
das lesões líticas ósseas prévias, sugerindo tratarem -se de tumores cas-
tanhos. Osteodensitometria com osteopénia marcada. O exame histológico 
revelou hiperplasia das paratiróides, 2 microcarcinomas papilares e tiroidite 
linfocítica. Teve alta assintomático, sob cálcio oral, calcitriol e diuréticos 
tiazídicos. Desde então, com múltiplas idas ao Serviço de Urgência por 
hipocalcémia sintomática (cálcio ionizado < 0,6 mmol/L), com necessidade 
de internamento e monitorização. Conclusão: A síndrome Hungry Bone é 
uma entidade que deve ser antecipada após a realização de hiperparat-
iroidectomia total na presença de hiperparatiroidsmo grave com envolvi-
mento ósseo, uma vez que as suas manifestações cardiovasculares e 
neuromusculares são potencialmente fatais. A reposição agressiva de cálcio, 
com vigilância e monitorização apertada do doente, é essencial, e o seu 
manuseamento pós -operatório permanece um desafio.

 PO -SE -213

NEFROPATIA MEMBRANOSA SECUNDÁRIA A TIROIDITE: A PROPÓSITO 

DE UM CASO CLÍNICO

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

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

Introdução: A nefropatia membranosa (NM) é uma das principais causas de 
síndrome nefrótico na população adulta. Histologicamente, carateriza -se pelo 
espessamento difuso das paredes dos capilares glomerulares, resultante da 
acumulação de depósitos de imunocomplexos ao longo das membranas basais. 
Em 85 % dos casos, a NM é idiopática; nos restantes casos, pode ser secundária 
a diversas fatores, nomeadamente fármacos, neoplasias malignas, infeções e 
doenças auto -imunes. Caso Clínico: Mulher de 55 anos, referenciada à nefrologia 
por proteinuria subnefrótica (2,92 g/24/h). Antecedentes de hipertensão arterial 
com vários anos de evolução, tabagismo ativo e obesidade. Objetivamente 
com edema generalizado. Analiticamente, apresentava função renal normal 
(creatininemia 0,7 mg/dL), dislipidemia mista, hipoalbuminemia, proteinúria 
nefrótica (4,57 g/24 h). Restante estudo analítico complementar sem alterações 
relevantes. A ecografia renal apresentava rins de dimensões normais e bem 
diferenciados, pelo que foi submetida a biópsia renal para estudo do síndrome 
nefrótico. O estudo histopatológico posterior revelou tratar -se de nefropatia 
membranosa em estádio II. Para despiste de causas secundárias foram efetuados 
exames complementares, os quais foram normais, à exceção da ecografia 
tiroideia, que evidenciou uma tiróide de dimensões aumentadas, com textura 
heterogénea, sugestiva de tiroidite, e alguns nódulos com cerca de 1 cm. Os 
doseamentos das hormonas tiroideias eram normais, mas com T4 no limite 
inferior e TSH no limite superior. Estavam em curso os anticorpos anti -tiróideus 
e anti -fosfolipase A2. Discussão: A nefropatia membranosa é uma forma crónica 
de glomerulonefrite medida por imunocomplexos, que se depositam ao longo 
das membranas basais, causando inflamação local. O diagnóstico de nefropatia 

Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   84Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   84 01/04/2015   17:30:4701/04/2015   17:30:47



Port J Nephrol Hypert 2015; 29(Suppl. 1): 3-97    85

29th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

membranosa implica sempre o despiste de causas secundárias possíveis. As 
tiroidites auto -imunes são uma causa possível de nefropatia membranosa. 
Apesar dos anticorpos anti -tiroideus e anti -fosfolipase A2 ainda não estarem 
disponíveis, é provável que a nefropatia membranosa seja secundária à tiroidite 
auto -imune. Como tal, foram implementadas medidas anti -proteinúricas e con-
trolo da doença subjacente, sem indicação para imunossupressão.

 PO -SE -214

FIBROSE RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA COMO CAUSA DE SÍNDROME 

FEBRIL INDETERMINADA NUM DOENTE EM HEMODIÁLISE

Tiago Pereira (1); Margarida Gonçalves (1); Ana Pires (2); Ilídio Rodrigues (1); Helena 
Boquinhas (1); José Barata (1);

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

Introdução: A fibrose retroperitoneal idiopática (FRI) constitui uma causa rara 
de doença renal (DR). Com o desenvolvimento de terapêutica dirigida, médica 
e/ou urológica, é menos frequente a evolução para doença renal terminal (DRT). 
Em consequência, a experiência clínica com FRI na DRT é escassa. Caso Clínico: 
Doente masculino, caucasiano, desde os 58 anos com diagnósticos sucessivos 
de nevrite óptica, artrite seronegativa e FRI (aos 65 anos, através de biópsia) 
que motivaram corticoterapia (CO) prolongada. Neste período, foram ainda 
diagnosticadas hipertensão arterial e doença arterial periférica. Aos 69 anos, 
foi diagnosticada DR e atrofia renal unilateral, excluindo -se doença reno -vascular. 
Por componente obstrutivo no contexto da FRI, houve necessidade de colocação 
de stent ureteral. Apesar das medidas instituídas, o doente acabou por evoluir 
para DRT, com indução de HD aos 71 anos. Dois meses após a indução de 
HD, o doente iniciou quadro febril recorrente e anorexia, numa primeira fase 
interpretado no contexto de infecção de acesso vascular (inicialmente CLD e 
posteriormente FAV), contudo com culturas negativas e sem sinais ecocar-
diográficos de endocardite, Apenas foi documentado derrame pericárdico (DP) 
moderado, cuja abordagem incluiu intensificação dialítica. Este quadro manteve-
-se estável nos 5 meses seguintes, contudo por episódio agudo de precordialgia 
e cansaço, o doente foi reavaliado, diagnosticando -se DP extenso, em pré-
-tamponamento. O doente foi internado e foi realizada pericardiocentese, com 
líquido pericárdico de características exsudativas, mas exames culturais nega-
tivos. A nível sérico destacava -se elevação discreta dos parâmetros inflamatórios, 
oscilante. Perante uma síndrome febril indeterminada associada a DP, procedeu-
-se a avaliação serológica e imagiológica, para despiste de patologia imu-
nológica, infecciosa e neoplásica. Apenas se detectou espessamento aórtico 
e fibrose de estruturas periaórticas em TC, aspectos já evidenciados em exame 
prévio, e IGRA positivo (Mantoux negativo). Enquanto se aguardava pelo 
resultado das culturas micobacteriológicas, foi assumida tuberculose extra-
-pulmonar e iniciada terapêutica anti -bacilar. Após 1 mês de terapêutica, o 
doente manteve quadro febril e anorexia, acabando por ser re -internado. 
Considerada a probabilidade de recidiva de FRI foi realizada PET/TC, cujo 
resultado foi compatível com recidiva de FRI com envolvimento pericárdico, 

pleural e aórtico. O estudo etiológico foi completado com biópsia da artéria 
renal, negativa para arterite temporal. Foi iniciada CO na dose preconizada e 
mantida isoniazida, com intuito profilático, com inequívoca resposta clínico-
-laboratorial, mantida aos 3 meses. Conclusões: A FRI apresenta um elevado 
potencial de recidiva, contudo o seu diagnóstico é dificultado pela variadíssima 
e inespecífica expressão clínica possível. Neste caso, a apresentação clínica 
foi atípica, com envolvimento pericárdico, pleural e aórtico, o que obrigou a 
despiste de outras patologias, também pela condição de hemodialisado. A 
PET/TC revelou -se como uma excelente ferramenta a considerar numa perspec-
tiva de diagnóstico e follow -up de FRI num doente em HD.

 PO -SA -215

CLEARANCE RENAL AUMENTADA EM DOENTES CRÍTICOS

Miguel Oliveira (1); Eduardo Melo (2); Carla Santos (2); Isabel Martins (2); Inês Barros (2); 
Miguel Sequeira (2); Ana Albuquerque (2);

(1) Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Nefrologia e Diálise, Viseu, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar Tondela -Viseu, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Viseu, 

Portugal;

Introdução: A clearance renal aumentada (CRA) é um fenómeno caraterizado 
pelo aumento da eliminação renal de solutos circulantes, na presença de 

concentrações plasmáticas normais de creatinina. Por definição, a CRA 
ocorre quando a clearance da creatinina (ClCr), calculada a partir da colheita 
de urina num determinado período de tempo, é igual ou superior a 130 
mL/min/1,73 m2. Ocorrem em 30 -85 % dos doentes internados em unidades 
de cuidados intensivos (UCI), sendo habitualmente mais frequente em 
homens com menos de 60 anos, na sepsis, pós -cirurgia e trauma. O 
diagnóstico precoce de CRA é importante pois está associada a um maior 
risco de falência terapêutica, devido à maior eliminação renal de determi-
nados fármacos. Material e Métodos: Estudo retrospetivo efetuado numa 
UCI, baseado na colheita de dados dos doentes internados durante o ano 
de 2014. A função renal foi avaliada pelo cálculo da ClCr através da colheita 
de urina de 24 h (feita somente às segundas -feiras, de acordo com o 
protocolo seguido na UCI); a CRA foi definida com ClCr %u2265 130 mL/
min/1,73 m2, com função renal normal (creatininemia 0,5 -1,2 mg/dL); excluí-
dos os doentes que não satisfaziam estes critérios. Caraterização dos 
doentes com CRA em função de determinadas variáveis. Resultados: Dos 
275 doentes admitidos em 2014, 72 tinham determinações da ClCr efet-
uadas: 27 (37,5 %) satisfaziam os critérios de inclusão, sendo 20 homens 
(74,1 %) e 7 mulheres (25,9 %). A idade média foi de 53,6 anos e a ClCr 
média foi 169,6 mL/min/1,73 m2. 8 doentes (29,6 %) eram pós -cirúrgicos, 
8 (29,6 %) foram admitidos por insuficiência respiratória com necessidade 
de ventilação mecânica, 4 (14,8 %) tinham sepsis, 3 (11,1 %) sofreram 
acidente vascular cerebral, 2 (5,5 %) sofreram traumatismo crânio -encefálico, 
2 (5,5 %) foram admitidos por paragem cardio -respiratória. Discussão: A 
CRA é um fenómeno resultante da resposta inflamatória sistémica e das 
intervenções médicas (fluidoterapia, suporte vasopressor) às quais os 
doentes críticos são submetidos. No nosso estudo, a prevalência de CRA 
foi de 37,5 %, sendo portanto uma realidade frequente; provavelmente, 
a prevalência será maior, tendo em conta o número de doentes sem ClCr 
efetuadas. Tal como esperado, verificou -se uma maior prevalência em 
homens com menos de 60 anos, e é mais frequente nos doentes no 
período pós -cirúrgico. A CRA é um fenómeno pouco conhecido entre a 
comunidade médica, mais desperta para identificar situações nas quais a 
ClCr está diminuída. Contudo, o diagnóstico precoce de CRA, através da 
identificação dos grupos de risco, é importante para que se tomem medidas 
para diminuir o risco de falência terapêutica.

 PO -SA -216

(MAIS) UM CASO DE FENÓTIPO ATENUADO DE SÍNDROME DE BARTTER 

TIPO IV

Bernardo Marques Da Costa (1); Joaquim Calado (1); Fernando Nolasco (1); David 
Navarro (1);

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

O Síndrome de Bartter (SB) é uma tubulopatia perdedora de sal autossómica 
recessiva, caracterizada por alcalose metabólica e hipocaliémia de gravidade 
e idade de instalação variáveis. O SB tipo IV é provocado por mutações 
do gene BSND que codifica a proteína Bartina, um coactivador necessário 
dos canais de cloro basolaterais ClC -Ka e ClC -Kb da porção ascendente 
da ansa de Henle e do ouvido interno. Tipicamente manifesta -se por um 
fenotipo grave desde o desenvolvimento intra -uterino, incluindo poliúria 
e hipocaliémia graves, insuficiência renal, surdez perceptiva, atraso motor 
e elevada mortalidade precoce. JMP foi observado pela primeira vez na 
nossa unidade aos 59 anos de idade. Tinha história de consanguinidade, 
poliâmnios, surdez congénita, atraso do desenvolvimento cognitivo e motor, 
epilepsia, e hérnias inguinais bilaterais. Foi referenciado a partir da consulta 
de Medicina Interna para estudo de hipocaliémia e hipotensão arterial. Do 
estudo complementar realizado destaca -se alcalose metabólica, hipona-
trémia, hipocaliémia, hipoclorémia, sem hipomagnesémia; urina de 24h 
com poliúria, natriúria e caliúria aumentadas (calciúria normal); hiperaldo-
steronismo hiperreninémico; urémia e creatinémia normais. A ecografia 
renal e radiografia simples de abdómen documentaram nefrocalcinose. 
Apesar da idade colocou -se a hipótese de se tratar de um síndrome de 
Barter tipo IV. Colheu -se amostras para o estudo genético, que está actu-
almente em curso no nosso laboratório. Do levantamento feito identificámos 
4 casos descritos na literatura de SB tipo IV com fenótipo atenuado e 
diagnóstico tardio, 1 deles publicado pelo nosso centro. Nesse artigo 
colocou -se a hipótese de a mutação identificada nestes casos (G74R) 
produzir uma proteína com função residual. Posteriormente essa hipótese 
foi demonstrada in -vitro por um grupo de investigação em Hannover, 
Alemanha.
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 PO -SA -217

VASCULITES ANCA – 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Miguel Verdelho (1); Mário Góis (1); Helena Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Francisco 
Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1);

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

As vasculites associadas a anticorpos anti -citoplasma dos neutrófilos 
(V -ANCA) constituem grupo heterogéneo de patologias sistémicas auto-
-imunes, que engloba a Poliangeíte Granulomatosa, Poliangeíte 
Microscópica, Poliangeíte Granulomatosa Eosinofílica e, quando lim-
itada ao rim, Renal Limited Vasculitis. V -ANCA caracterizam -se por 
presença de auto -anticorpos dirigidos aos antigénios Proteinase 3 
(PR3) e Mieloperoxidase (MPO), localizados no citoplasma dos neu-
trófilos. 10 -20% dos doentes apresenta Glomerulonefrite (GN) crescên-
tica necrotisante pauci -imune, sem níveis detectáveis de ANCA. A 
determinação do serotipo (ANCA -MPO vs ANCA -PR3) é uma forma 
emergente de categorizar os doentes com vasculite e terá o melhor 
modelo preditivo de recidiva. Apresentamos estudo retrospetivo dos 
casos de vasculite diagnosticados num Serviço de Nefrologia nos 
últimos 10 anos, com análise da evolução desde o diagnóstico. Encon-
tramos um total de 31 doentes, 17 do género masculino e 14 do femi-
nino, idade média de 65.51 anos, sendo a máxima 85 e a mínima 29. 
No que respeito ao serotipo ANCA, 20 eram ANCA -MPO positivos, 10 
ANCA -PR3 positivos e 1 doente ANCA -negativo. Insuficiência renal 
rapidamente progressiva foi a forma de apresentação em 30 doentes 
e apenas 1 com hematúria e proteinúria, com função renal normal. 22 
doentes apresentaram manifestações do trato respiratório, nomeada-
mente: epistaxis (34%), sinusite (22%), espectoração hemoptóica (22%) 
e hemoptises (22%). 22 doentes (71%) necessitaram de indução 
dialítica, tendo -se conseguido suspender em 10, mantendo -se os res-
tantes 12 em hemodiálise. Transplante renal foi realizado em 1 doente, 
há 8 anos, tendo realizado 2 anos de tratamento dialítico prévio, 
tendo função renal dentro dos valores normais. Diferentes esquemas 
de indução foram usados como tratamento inicial e para recidiva e 
estão apresentados na imagem seguinte. Esses esquemas incluíram 
pulsos de metilprednisolona (MTP), prednisolona oral (PDN), ciclofos-
famida (CF), plasmaferese (PFE) e rituximab RTX). Múltiplos fatores 
foram considerados aquando da prescrição, incluindo a presença de 
múltiplas comorbilidades.

Tabela 1

Esquemas de terapêutica aplicados Número de doentes

MTP mais PDN mais RTX 1

MTP mais PDN mais CF 9

MTP mais PDN mais CF mais PFE 10

PDN mais CF mais PFE 1

MTP mais PDN 5

PDN mais CF 2

MTP mais PDN mais PFE 2

PDN mais RTX 2
 

Terapêutica de manutenção efetuado em 18 doentes, sendo que em 
17% desses doentes esta consistiu em PDN isolada, 28% tratados com 
PDN mais micofenolato de mofetil (MMF) e restantes 55% a terapêutica 
aplicada foi combinação de PDN mais azatioprina (AZT). Um total de 
10 doentes (32%) faleceram durante o follow -up, 3 deles como resultado 
direto de hematoma após biopsia renal, 1 doente devido a adenocar-
cinoma gástrico, 1 doente devido a morte súbita e outro como resultado 
de colite isquémica. Nos restantes casos, causa de morte desconhecida. 
As V -ANCA são doenças raras, contudo, com uma elevada morbilidade 
e mortalidade. A grande maioria dos casos apresenta -se com rápido 
declínio da função renal, pelo que o diagnóstico precoce e a rápida 
instituição de medidas terapêuticas são de grande importância. Avanços 
na compreensão da patogénese poderão permitir estratificar o risco 
específico e direcionar a terapêutica, minimizando complicações rela-
cionadas com toxicidade.

 PO -SA -218

DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS NA DRC TRATADA POR ECMO E SLEDD

Cristina Candido (2); Nuno André Sousa (3); Philip Fortuna (1); Luís Bento (1);

(1)  Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Curry Cabral, Unidade Cuidados Inten-
sivos Polivalente 7, Lisboa, Portugal;

(2)  Centro Hospitalar Setúbal – Hospital São Bernardo, Nefrologia, Setúbal, Portugal;
(3)  Centro Hospitalar de Leiria, Medicina Interna, Leiria, Portugal;

A doença dos Legionários é uma importante causa de pneumonia adquirida 
na comunidade (PAC). Apesar de incomum, continua a causar surtos impor-
tantes para a saúde pública. O surto de Legionella que ocorreu em Portugal 
(Vila Franca de Xira) em 2014 foi um dos maiores em todo o Mundo. 
Sabe -se que a taxa de mortalidade pode ser maior em pessoas que têm 
condições médicas pré - existentes. Embora a população com doença renal 
crônica (DRC)esteja predisposta a eventos infecciosos adversos, até o 
momento não é considerada um fator de risco (FR) ou de mau prognóstico 
para infecção a Legionella. Os autores apresentam um paciente do sexo 
masculino, residente em Vila Franca de Xira, com 31 anos, com DRC estadio 
5, fumador de apenas 4 unidades maço ano, admitido numa unidade de 
cuidados intensivos polivalente com o diagnóstico de pneumonia hipox-
emiante secundária a Legionella pneumophila sorogrupo 1 (antigenúria 
positiva). Realizou Tomografia Axial Computadorizada do toráx que evi-
denciou áreas de consolidação e opacidades em vidro despolido bilaterais 
traduzindo um processo pneumónico. A ecografia torácica não destacou 
sinais de sobrecarga hidrica. Foi mantida a antibioterapia com levofloxacina 
e azitromicina e induziu diálise convencional por retenção azotada impor-
tante. Em <24H da admissão o paciente necessitou de ventilação invasiva 
convencional mas em poucas horas mostrou -se refractário a esta,tendo -se 
optado pela oxigenação por membrana extracorporal(ECMO) com a manuten-
ção de uma ventilação protetora. Manteve a diálise convencional e apenas 
ao 4º dia de ECMO foram verificados sinais objetivos de sobrecarga hidrica 
com instabilidade hemodinâmica, tendo sido necessário iniciar Slow, low, 
efficient, daily dialysis(SLEDD) para optimização da ultrafiltração. Manteve 
as duas técnicas de circulação extracorporal (CE) em simultâneo. Evoluiu 
favoravelmente com suspensão da técnica de SLEDD e ECMO ao 7º e 8 
dia respectivamente, e extubação ao 9º dia. Foi uma apresentação grave 
de uma legionelose/Pneumonia a Legionella num jovem com hábitos taba-
gicos ligeiros. Poderá a DRC ser um FR independente e de pior prognóstico 
para a infecção por Legionella? São poucos os estudos que avaliaram as 
implicações que este agente infeccioso pode ter na população com DRC. 
A combinação de suas técnicas de CE também tem pouco destaque na 
literatura. Sendo a DRC um emergente problema de saúde pública no 
século XXI é essencial o conhecimento dos riscos que esta população pode 
ter quando infectada com um agente importante de PAC.

 PO -SA -219

HIPONATRÉMIA NAS ENFERMARIAS DE MEDICINA: ABORDAGEM 

DIAGNÓSTICA, TERAPÊUTICA E FATORES ASSOCIADOS A MORTALIDADE.

Cristina Freitas (1); Sofia Santos (1); Carla Moreira (1); Irene Marques (1); Sandra Nunes (1); 
António Cabrita (1); Jorge Malheiro (1); João Correia (1);

(1) Centro Hospitalar do Porto, Nefrologia, Porto, Portugal;

Introdução: A Hiponatrémia é o desequilíbrio hidro -eletrolítico mais fre-
quente nos doentes internados e ainda que ligeira, tem sido associada a 
maior mortalidade. Objetivo: Revisão da abordagem diagnóstica e trata-
mento da Hiponatrémia nas enfermarias de Medicina Interna. Identificação 
de fatores associados à mortalidade intra -hospitalar, aos 3 e 6 meses após 
alta. Métodos: Estudo retrospetivo descritivo dos doentes internados de 
01 janeiro a 31 junho de 2014 no Serviço de Medicina Interna do Hospital 
de Santo António com o diagnóstico de hiponatrémia à data de alta. 
Procedeu -se à revisão de dados clínico -laboratoriais, conduta diagnóstica 
e terapêutica. A análise comparativa consistiu no teste de Qui -quadrado 
e regressão logística binária. Resultados: Incluíram -se 73 doentes (70% 
mulheres), com idade média de 78 ± 12.9 (30 -100) anos, tempo médio de 
internamento de 11±7 (1 -37) dias. O valor de sNa (sérico) médio à admissão 
foi de 121±8 (94 -132)mmol/L, 56,2% tinham hiponatrémia grave, 31,5% 
moderada e 11% ligeira. 54 doentes encontravam -se sintomáticos, 31% 
com sintomas moderados a graves. 30 doentes (41%) estavam hipervolémi-
cos e em igual número hipovolémicos, e 13 (18%) euvolémicos. As principais 
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etiologias da hiponatrémia foram o uso de tiazidas (10.7%), síndrome da 
secreção inapropriada de hormona antidiurética (SIADH), (14.7%), insu-
ficiência cardíaca (IC), (22.7%), insuficiência hepática (IH), (9.3%) e hipo-
volémia (26.7%). O tratamento baseou -se na restrição hídrica em 70% dos 
doentes com SIADH e 35% dos doentes com IC, suplementação com NaCl 
oral em 5.5%, e solução normossalina em 69,9%. A solução hiperssalina 
foi usada em 62,5% dos doentes com hiponatrémia grave e sintomatologia 
moderada a severa. A velocidade de correção de sódio ultrapassou o 
recomendado em 12% dos casos às 24h, e 6% às 48h, sem registo de 
síndromes de desmielinização osmótica. À data de alta, 39 doentes (52%) 
apresentavam sNa>=135mmol/L. Constatou -se uma associação entre a 
volémia à admissão e a correção da natrémia (p=0.04), com os doentes 
euvolémicos a registarem menor taxa de sucesso de correção (5,5%). O 
uso de tiazidas associou -se à presença de sódio corrigido à data de alta 
(p=0.02). A taxa de mortalidade foi de 9,6% no período intrahospitalar, 
24.7% aos 3 meses e 27% aos 6 meses. O uso de trazidas associou -se 
negativamente com a mortalidade aos 3 meses (odds ratio [OR] 0.11, 
Intervalo de Confiança a 95% [IC] 0.14 -0.90) e 6 meses (OR 0.23, IC a 95% 
0.05 -1.13). A presença de IH associou -se positivamente com a mortalidade 
aos 3 meses (OR 0.13, IC a 95% 2.37 -73.89) e 6 meses (OR 12, IC a 95% 
2.16 -66). A presença de neoplasia avançada à admissão associava -se a 
maior taxa de mortalidade aos 3 meses (p=0.07) e aos 6 meses (p=0.01). 
Na análise por regressão logística binária estes efeitos dissolveram -se, 
com exceção da associação entre idade, uso de tiazidas e mortalidade aos 
6 meses (p=0.057). As restantes características clínico -demográficas não 
se relacionaram significativamente com a mortalidade intrahospitalar, aos 
3 e 6 meses. Conclusão: A gravidade da hiponatremia e ausência da sua 
total correção não se associaram a aumento da mortalidade intrahospitalar, 
aos 3 e 6 meses.

 PO -SA -220

NEFROPATIA LÚPICA: REVISÃO CASUÍSTICA DUMA CONSULTA TEMÁTICA

Tânia Santos (1); Brigite Aguiar (1); Fernando Macário (1); Mário Campos (1);

(1) CHUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introdução: O envolvimento renal no Lupus Sistémico Eritematoso (LES) 
é frequente, cursando com alterações clínicas e laboratoriais que habitu-
almente a motivam a referenciação para a Nefrologia e a realização da 
biópsia renal (BR). Objectivos: Caracterizar a população com o diagnóstico 
de LES referenciada a uma consulta de nefropatia lúpica dum serviço de 
Nefrologia num hospital central universitário. Material e métodos: Estudo 
retrospectivo e descritivo dos doentes com LES seguidos na consulta de 
NL entre 1999 e Janeiro de 2015. Resultados: Nesse período foram seguidos 
176 doentes, não se encontrando disponíveis os dados de 15 deles. Dos 
restantes, 36 (22.4%) foram excluídos pelos seguintes motivos: 29 não 
realizaram BR e nos 7 submetidos a BR, o diagnóstico histopatológico foi 
inconclusivo ou excluiu NL. Dos 125 doentes com NL documentada histo-
logicamente, a maioria (87.2%) eram mulheres, com apenas 1,6% doentes 
de raça negra (todos homens). A idade média à data do diagnóstico da 
NL foi de 31.6 ± 13.5 anos, com uma mediana de 29 anos, variando entre 
os 9 e os 70 anos. Em média, o envolvimento renal surgiu 34.4 ± 63.2 
meses após o diagnóstico de LES, sendo que em 52% dos casos a nefrite 
encontrava -se presente no quadro clínico inaugural do LES. O número 
médio de BRs por doente foi de 1.6 ± 1.0, com um máximo de 5 BRs por 
doente. Os principais motivos para a realização de BR foram o síndrome 
nefrótico (SN) (29.6%), a proteinúria subnefrótica (25.6%), a hematopro-
teinúria (22.4%) e a LRA (18.4%). Do ponto de vista histológico, a NL 
classe IV foi a mais frequentemente encontrada (55.2%), seguida da classe 
V (14.4%), classe II (13.6%), classe III (12.0%) e VI (1.6%), não havendo 
dados disponíveis em 3.2% dos casos. A imunossupressão de indução 
mais frequentemente utilizada foi a ciclofosfamida associada aos cortico-
steróides (55.2%), dos quais 44% utilizaram o esquema clássico, 8.8% o 
esquema Eurolupus e em 2.4% foi ainda associada plasmaferese/rituximab. 
A azatioprina foi utilizada em 10.4%, a ciclosporina em 9.6% e o micofeno-
lato de mofetil em 8.8% dos casos. Dos restantes, 13.6% mantiveram 
apenas corticoterapia e 2.4% não realizaram imunossupressão. O tempo 
médio de evolução da NL foi de 133.6 ± 95.3 meses, variando entre 3 e 
560 meses. Verificou -se evolução para doença renal crónica (DRC) em 
24.8% dos doentes, sendo que em 29% foi iniciada terapêutica substitutiva 
da função renal. O tempo total de follow -up dos doentes nesta consulta 
variou entre 0 e 233 meses, com uma média de 89.5 ± 56.8 meses. Con-

clusões: A NL pode assumir formas de apresentação clínico -laboratorial e 

espectros de gravidade variáveis. A BR não é obrigatória em todas as 
situações com envolvimento renal aparente, mas é muito importante na 
orientação terapêutica e definição prognóstica dos casos elegíveis. A pro-
teinúria constituiu a principal manifestação clínica de NL e a classe IV foi 
a mais frequentemente identificada, justificando a significativa utilização 
de imunossupressão com ciclofosfamida, apesar da maioria dos doentes 
serem mulheres jovens. A progressão para DRC ocorreu em 25% dos 
doentes. Sendo uma consulta de referenciação entende -se a prevalência 
de quadros graves de NL.

 PO -SA -221

HYDRALAZINE -INDUCED ANTI -NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODY-

-POSITIVE RENAL VASCULITIS, DON’T MISS IT!

Maria Guedes Marques (1); Carlos Botelho (3); Pedro Maia (2); Teresa Mendes (2); 
Armando Carreira (2); Mário Campos (4);

(1) Columbia University Medical Center, Glomerular Center, New York, Estados Unidos;
(2)  Centro Hospitalar Universitário Coimbra – Hospital Geral, Nefrologia, Coimbra, 

Portugal;
(3)  Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Nefrologia, Penafiel, Portugal;
(4)  Centro Hospitalar Universitário Coimbra – HUC, Nefrologia, Coimbra, Portugal;

Introduction: Vasculitis is defined by the presence of inflammatory leuko-
cytes in vessel walls with reactive damage to mural structures. It may occur 
as a primary process or may be secondary to another underlying disease 
or to a drug. Anti -neutrophil cytoplasmic antibody -positive (ANCA) vasculitis 
primarily affects small vessels, but the exact mechanisms underlying are 
unclear. The clinical spectrum of this disease can range from a cutaneous 
rash or single organ involvement, to fatal multi -organ syndrome, which 
death is commonly a consequence of massive pulmonary hemorrhage 
(lung -kidney syndrome). Case Report: The authors present a 72 year -old 
male with a history of well controlled hypertension, without any other 
remarkable records. He was on chronic valsartan 80 mg daily and hydrala-
zine 100 mg 3id, which was doubled to 200 mg 3id, five months before. 
Four months later he start feeling tired and his labs showed blood urea 
nitrogen (BUN) 57 mg/dl; creatinine 3.73 mg/dl; albumin 3.2 g/dl; hemo-
globin 9.5 g/dl; ANA 1:640; normal dsDNA Ab; ANCA PR3 and MPO; C3 
and C4 hypocomplementemia; positive rheumatoid factor; no spike on 
serum immunoelectrophoresis; random spot urine protein/creatinine 441/771; 
urine dipstick protein; heme; negative glucose. Kidney ultrasound revealed 
normal size kidneys, slight increased echogenicity. Hydralazine was dis-
continued and a kidney biopsy was done. Renal pathology revealed a total 
of 27 glomeruli, 2 with fibrous crescents, 12 with cellular crescents, 6 with 
segmental necrotizing lesions, mild tubular atrophy and interstitial fibrosis, 
mild arteriolosclerosis; pauci -immunity on immunofluorescence (focal nec-
rotizing and crescentic GN). Patient was additionally treated with steroids 
(prednisone 60 mg daily) and rituximab (two injections of 1000 mg). After 
four months, he is on prednisone 5 mg daily, and his labs show BUN 38.0 
mg/dl; creatinine 1.9 mg/dl; urine dipstick with trace protein, trace heme. 
Conclusion: Hydralazine -induced ANCA vasculitis is a much rarer side effect 
than hydralazine -induced lupus -like GN. Early diagnosis and recognition 
of the clinical and lab patterns are essential for prompt treatment. Timely 
cessation of hydralazine is crucial for both, and immunosuppression may 
be needed to reverse disease activity. However, preferred agents as well 
as dose regimens may vary according to the disease.

 PO -SA -222

LESÃO RENAL AGUDA SECUNDÁRIA AO IMATINIB – CASO CLÍNICO.

Ariana C. Azevedo (1); Isabel Mesquita (1); David Navarro (1); Miguel Verdelho (1); 
Mário Góis (1); Ana Azevedo (1); Vasco Fernandes (1); Carina Ferreira (1); João Sousa (1); 
Dulce Carvalho (1); Helena Viana (1); Francisco Ribeiro (1); Fernanda Carvalho (1); 
Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: O imatinib (IM) é o tratamento gold -standard da leucemia 
mieloide crónica (LMC) e a lesão renal aguda (LRA) como efeito secundário 
é um evento incomum. Os poucos casos existentes de necrose tubular 
aguda (NTA) secundária ao IM ocorreram habitualmente em doentes com 
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outro insulto renal prévio. A vacuolização das células tubulares renais é 
a principal característica histológica identificada nos raros casos em que 
a biopsia renal foi realizada. Caso clínico: Mulher de 72 anos de idade 
com história de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e LMC diag-
nosticada em 2002 em fase crónica sob IM foi admitida, em abril de 2014, 
no nosso departamento por LRA. Em setembro de 2013 a doente tinha 
estado internada em contexto de LRA (aumento da creatinina sérica (Pcr) 
de 1,0 mg/dl para 7,8 mg/dl) secundária a gastroenterite aguda, com 
recuperação após hidratação ev, sem necessidade de terapêutica de sub-
stituição da função renal e com Pcr à data da alta de 1,9 mg/dl. Atendendo 
à remissão molecular mantida, a terapêutica com IM foi descontinuada em 
dezembro de 2013. Contudo, por recidiva molecular da doença o IM foi 
re -introduzido duas semanas antes da admissão, com subsequente aumento 
da Pcr de 1,3 mg/dl para 7,5 mg/dl, pelo que a doente foi internada no 
nosso serviço. À admissão, encontrava -se com sintomatologia urémica, 
apirética e normotensa, sem sinais de desidratação ou outras alterações 
ao exame objectivo. Sem história de toma de fármacos potencialmente 
nefrotóxicos. Laboratorialmente, apresentava Hb 8,9g/dl, leucócitos 13,10 
x10^9/L, sem desvios da fórmula, plaquetas 188x10^9/L; potássio sérico 
5,5 mEq/L, ácido úrico 10,5 mg/dl, com valores normais de cálcio, LDH, 
haptoglobina, complemento C3 e C4, imunocomplexos circulantes, crio-
globulinas, ANA, ant ds -DNA bem como o restante estudo imunológico. 
Serologias para VHB, VHC e VIH foram negativos assim como os exames 
culturais. A análise sumária de urina era normal, tal como a ecografia renal 
e a TC toraco -abdomino -pélvica. A biopsia renal foi realizada, evidenciado 
NTA com vacuolização das céulas tubulares renais. Admitiu -se o diagnóstico 
de NTA secundaria ao IM levando à interrupção dessa terapêutica. Embora 
a doente tenha iniciado hemodiálise assistiu -se a recuperação progressiva 
da função renal, com Pcr à data da alta de 1,7 mg/dl. Posteriormente, 
iniciou desatinb por indicação da Hematologia e actualmente, 10 meses 
após a alta, encontra -se em remissão completa e com Pcr de 1,6 mg/dl. 
Conclusão: O reconhecimento e a intervenção atempadas da lesão renal 
secundaria ao IM é importante de forma a evitar a progressão da doença. 
Infelizmente, os inibidores da tirosina -cinase de nova geração têm efeitos 
adversos semelhantes. A função renal dos doentes sob estas terapêuticas 
devem ser regularmente monitorizados, sobretudo aqueles com história 
de insultos renais prévios.

 PO -SA -223

GRANULOMA DA COXA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL 

DE GRANULOMATOSE COM POLIANGEÍTE

Iolanda Godinho (1); Tiago Marques (2); Maria Alice Fortes (1); Noélia Lopez (1); Estela 
Nogueira (1); Sofia Jorge (1); António Gomes Da Costa (1);

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

(2)  Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;

A granulomatose com poliangeíte caracteriza -se por uma vasculite nec-
rosante pauci -imune que atinge principalmente os pequenos vasos, inclu-
indo arteríolas, vénulas e capilares, com especial predileção para o território 
glomerular e pulmonar, sendo distinguida da poliangeíte microscópica e 
da granulomatose eosinofílica com poliangeíte pela presença de granulomas 
e pela ausência de eosinofilia e asma, respectivamente. As vasculites 
pauci -imunes de pequenos vasos estão frequentemente associadas a auto-
anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), sendo também denomi-
nadas de vasculites ANCA. Os autores apresentam um caso de uma doente 
de 49 anos com um quadro de dor e tumefacção na região glútea de 
agravamento progressivo com um mês de evolução, com imagiologia sug-
estiva de fleimão, contudo refractária à antibioterapia de largo espectro, 
sendo que os exames culturais, incluindo para micobactérias, eram per-
sistentemente negativos. Perante agravamento progressivo da lesão e 
início de picos febris diários a doente foi internada com suspeita de 
paniculite séptica, linfomatosa ou autoimune. Analiticamente apresentava 
anemia (Hb 9.6g/dL), velocidade de sedimentação e proteína C reactiva 
elevadas, respectivamente 120mm e 15mg/dL e função renal normal asso-
ciada a hematoproteinúria persistente com proteinúria de 1.3g/dia. Manteve 
refracteriedade à antibioterapia e exames culturais e micobacteriológico 
negativos. A biópsia incisional inicial revelou paniculite com vasculite e 
necrose fibrinóide, sugestivas de conectivite, sem monoclonalidade do 
infiltrado. O estudo de autoimunidade mostrou ANA positivo (1/320), anti-
-SSA e SSB fortemente positivos, sem consumo de factores do complemento, 
ANCA MPO positivo (320), sempre com função renal normal, sendo que a 

doente referia fotossensibilidade e úlceras orais. Admitiram -se as hipóteses 
diagnósticas de lupus eritematoso sistémico ou vasculite ANCA e iniciou -se 
corticoterapia com melhoria franca da lesão e descida dos níveis de ANCA 
MPO (50). Repetiu -se a biópsia da lesão com a colaboração de um centro 
de alta diferenciação em vasculites cutâneas, sendo a histologia compatível 
com tecido granulomatoso, com abundância de granulócitos MPO. Optou -se 
pela realização de biópsia renal que revelou um glomérulo com lesão 
segmentar de necrose fibrinóide do tufo glomerular, um crescente celular 
e presença de infiltrado inflamatório periglomerular constituído por linfócitos 
e plasmócitos, associado a positividade discreta para C3 e IgM na mem-
brana basal capilar glomerular. Assumiu -se então o diagnóstico de granu-
lomatose com poliangeíte, tendo -se optado por iniciar terapêutica com 
azatioprina (2mg/kg/dia) com desmame gradual da corticoterapia. Actual-
mente a doente apresenta cicatrização da lesão, mantém título de MPO 
negativo e função renal normal, associada a remissão da proteinúria. Este 
caso revela o desafio diagnóstico de uma lesão cutânea, de difícil carac-
terização inicial e localização atípica, como primeira manifestação de um 
caso de granulomatose com poliangeíte.

 PO -SA -224

EFEITO DO COLECALCIFEROL NA FUNÇÃO RENAL E CONTROLO 

METABÓLICO NUMA POPULAÇÃO DIABÉTICA

Noélia Lopez (1); Henrique Sousa (1); João Torres (1); Ana Cristina Paiva (1); Patrícia 
Branco (1); Rita Birne (1); João Raposo (1); José Barata (1);

(1) Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, Nefrologia, Lisboa, Portugal;

Existe alguma evidência acerca da relação entre o défice de vitamina D e 
o início e progressão da diabetes mellitus (DM). Face aos efeitos pleiotrópi-
cos da vitamina D, admite -se que a sua administração se associe a redução 
da albuminúria, a desaceleração da perda de função renal e a melhoria 
do controlo metabólico. O objectivo deste estudo prospectivo foi a análise 
do efeito da introdução de colecalciferol sobre a albuminúria, avaliada 
pelo rácio albumina -creatinina urinário (ACR), sobre o débito de filtrado 
glomerular estimado (eDFG), usando a fórmula CKD -Epi, e sobre a hemo-
globina glicada (HbA1c), em doentes diabéticos com albuminúria. Foram 
incluídos 111 doentes com doença renal diabética, sob terapêutica prévia 
com agentes bloqueadores do sistema renina -angiotensina -aldosterona, a 
quem foi administrado colecalciferol de forma contínua (2668U com frequên-
cia trissemanal). A média de idades foi 62±14,2 anos. Proporção 
Masculino:Feminino 2,36:1. O período de observação foram 13,9±11,6 meses. 
Avaliámos os doentes no momento da introdução do colecalciferol e no 
final do período de observação. No início do estudo, a distribuição da 
população de acordo com a função renal e albuminúria era G2A3 5,4%, 
G3A3 55,9%, G4A3 16,2%, segundo a classificação KDIGO. Durante o 
período de follow up verificámos redução do ACR em 64,9% dos indivíduos, 
sem progressão valorizável da disfunção renal (variação média do eDFG 
entre observações  -4±9mL/min). A redução de albuminúria ocorreu com 
significado estatístico no estadio G3 (953±1713mg/g vs 700±2004mg/g, 
p<0,05). Contudo, numa análise multivariada, apenas o género feminino 
foi preditor de redução do ACR (p=0,004). A distribuição da população 
no final do período de observação de acordo com a função renal e albu-
minúria era G2A3 6,3%, G3A3 50,5%, G4A3 15,3%, usando a classificação 
anterior. Não se observou impacto significativo no controlo metabólico 
(hemoglobina glicada 7,9±2,2% vs 7,7±1,95%). É difícil estabelecer uma 
relação directa entre a intervenção com o colecalciferol e o ACR, mas 
parece existir um efeito positivo nos doentes diabéticos G3, com redução 
da albuminúria, sem progressão da disfunção renal, com maior expressão 
nas mulheres.

 PO -SA -225

AMILOIDOSE TTR – PROGRESSÃO ATÍPICA COM SÍNDROME DE FANCONI

Liliana Cunha (1); Bruno Rodrigues (1); Fernando Pereira (1); Pedro Campos (1); Pedro 
Correia (1); Luis Inchaustegui (1);

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, Serviço de Nefrologia, Amadora, Portugal;

A Amiloidose associada à transtirretina (ATTR) é uma doença autossômica 
dominante causada pela mutação do gene da transtirretina (TTR). A mutação 
mais comum é a V30M. As manifestações clínicas mais frequentes são a 
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neuropatia periférica, a miocardiopatia e a doença renal. A disfunção renal 
e o grau de proteinúria correlacionam -se com a deposição de amilóide no 
glomérulo, arteríolas e vasos de médio calibre. Quando a deposição de 
amilóide está confinada ao túbulo, interstício ou vasos, a proteinúria é 
mínima e a redução da taxa de filtração glomerular é a principal mani-
festação clínica. Apesar de associado a outros tipos de amiloidose renal, 
a disfunção tubular proximal, ainda não foi associada a ATTR V30M. 
Apresentamos o caso de uma doente de 79 anos, sem antecedentes pes-
soais relevantes, com filha que faleceu aos 30 anos com amiloidose, 
seguida em consulta de Nefrologia por Amiloidose TTR (mutação V30M), 
diagnósticada em contexto de síndrome nefrótico. À data da biopsia a 
doente apresentava creatinina sérica (CrS) 0,91mg/dL, proteinúria 6,8g/dia 
e exame sumário da urina >400 proteínas, sem outras alterações. A biopsia 
renal revelou depósito de amiloíde no glomérulo, na parede dos vasos de 
pequeno calibre e no estroma peri -tubular. Durante os dois anos seguintes 
observou -se agravamento da função renal até CrS 2,57 mg/dl, mantendo 
proteinúria de 4 a 6g/dia e exame sumário da urina com vestígios de 
glicose com normoglicémia. Nos últimos 4 meses apresentou agravamento 
rápido da CrS para 4,6 mg/dL, aparecimento de hematúria (/) e leucocitúria 
(25 -75) persistentes, glicosúria mais exuberante (150 -500mg/dL) e acidose 
metabólica. Estudo laboratorial adicional revelou a nível sérico: glicose 
jejum 77 mg/dL, HgA1C 4,8%, potássio 4,25 mmol/L, fósforo 5,9 mg/dL, 
ácido úrico 4,3mg/dL, albumina 2,2 g/dL, bicarbonato 11,9 mmol/L, anion 
gap normal (15,8mEq/L). O exame da urina revelou: pH 6,5, relação proteína/
creatinina 14,2 mg/mg, relação albumina/creatinina 8,2 mg/mg, hiperami-
noacidúria, anion gap urinário 14meq/L, relação potássio/creatinina aumen-
tada (74mmol/g), fracção de excreção de fósforo aumentada (57,8%), ácido 
úrico 19mg/dL. As alterações séricas e urinárias observadas são compatíveis 
com um distúrbio tubular proximal, que até à data ainda não tinham sido 
descritas na ATTR V30M. Nesta as células tubulares proximais podem reagir 
positivamente com o anticorpo anti -TTR, por um possivel mecanismo de 
internalização da TTR pela megalina, mas sem a descrição de depósito 
amilóide extracelular. Este caso pode corresponder ao primeiro caso descrito 
de ATTR V30M associada a Síndrome Fanconi.

 PO -SA -226

UMA ONDA DE INSUFICIÊNCIA RENAL

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

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

Introdução: A Lesão Renal Aguda (LRA) pode surgir em variados contextos 
e com diversos graus de gravidade, podendo o doente vir a necessitar 
temporária ou permanentemente de uma técnica de substituição da função 
renal. Em contexto de rabdomiólise severa pode ocorrer LRA, devido à 
vasoconstrição renal, à toxicidade renal intrínseca da mioglobina e à 
formação de cilindros. A Doença de McArdle é uma Glicogenose tipo V, 
de transmissão hereditária autossómica recessiva, que se caracteriza pelo 
défice de miofosforílase. Nestes doentes há um bloqueio do metabolismo 
do glicogénio muscular com consequente défice energético. Caso clínico: 

Doente de 51 anos, sexo masculino, com antecedentes de síndrome depres-
sivo medicado com sertralina 50mg id. Recorre ao Serviço de Urgência 
(SU) do Hospital de Leiria com queixas de mialgias, fraqueza muscular 
intensa e urina “escura”. O doente referia que umas horas antes, enquanto 
se encontrava à beira -mar terá sido arrastado por uma onda de maior 
dimensão, sentindo na altura uma grande fraqueza muscular e tendo 
dificuldades em movimentar -se e com necessidade de auxílio para sair da 
água. O exame objectivo inicial não apresentava alterações de relevo, para 
além de uma coloração avermelhada/acastanhada da urina. Analiticamente, 
o doente apresentava uma discreta retenção azotada, com elevação muito 
marcada das enzimas musculares (CPK 497510UI/L) e fita teste de urina 
positiva para proteínas e hemoglobina. Foi iniciada fluidoterapia e manteve-
-se em vigilância. Permaneceu dois dias no SU progredindo para LRA 
oligúrica com retenção azotada severa (ureia 23mmol/L; creatinina 
565μmol/L). Foi transferido para o Serviço de Nefrologia do nosso hospital, 
tendo iniciado terapêutica hemodialítica. Da história clínica salienta -se 
queixas de longa data de fraqueza muscular intensa, com dificuldade em 
levantar pesos e quedas frequentes. Tinha uma irmã com diagnóstico 
recente de doença de McArdle. Neste contexto foi pedido estudo genético 
que veio a revelar -se positivo para esta glicogenose. Durante o interna-
mento, houve uma recuperação progressiva da diurese e função renal, 

apresentando à data de alta creatinina de 157μmol/L. Conclusões: A rab-
domiólise é uma causa de LRA e quando severa exige fluidoterapia intensiva 
de forma a minimizar a progressão de lesão renal. A doença de McArdle 
e outras doenças de cariz genético devem ser consideradas em doentes 
que apresentem rabdomiólise severa, principalmente quando há história 
de miopatia crónica e contexto familiar. Apesar de não existir terapêutica 
específica é importante o aconselhamento destes doentes de forma a 
evitar esforços físicos intensos.

 PO -SA -227

LESÃO RENAL AGUDA NA HIPOCOAGULAÇÃO ORAL. UMA NOVA 

ASSOCIAÇÃO.

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

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

Introdução: A nefropatia dos anticoagulantes é uma entidade que se 
caracteriza por lesão renal aguda secundária ao excesso de anticoagulação 
oral. Embora tenha sido inicialmente descrita e esteja habitualmente asso-
ciada à varfarina, o termo tem sido gradualmente alargado, dado terem 
sido descrito casos com novos anticoagulantes, como o dabigatrano. Caso 

Clínico: Doente sexo feminino, 69 anos, com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial medicada com ramipril. Recorre ao Serviço de Urgência 
(SU) no dia 26/10/2014 por quadro de palpitações. Analiticamente com 
creatinina de 1,5 mg/dL. Diagnosticada fibrilhação auricular de novo e tem 
alta medicada com Pradaxa %uF8E8. Cerca de 15 dias mais tarde volta ao 
SU por náuseas, vómitos e oligúria. À admissão encontrava -se hipertensa 
(212/98mmHg) e taquicárdica, com fervores bibasais e edemas discretos 
dos membros inferiores. Analiticamente salientava -se: ureia 230 mg/dL, 
creatinina 8 mg/dL, hemoglobina 9,1 g/dL, leucócitos 14,7 G/L com 86% 
de neutrófilos e 0,2% de eosinófilos, plaquetas 369 G/L, tempo de pro-
trombina 25,3s, INR de 2,3, aPTT 68s, LDH 531 IU/L e PCR 7,1 mg/dL. 
Sumária de urina II: leucocitúria e proteinúria (100 mg/dL). Sedimento 
urinário: >100 eritrócitos/campo e 6 leucócitos/campo, sem eritrócitos dis-
mórficos. Ecografia renal: rins globosos com córtex hiperecogénico e perda 
da diferenciação corticomedular, sem hidronefrose. Evoluiu com anúria 
refractária à terapêutica diurética e iniciou hemodiálise. Da investigação 
realizada destaca -se hipocomplementémia de C3 (52mg/dL) com restante 
estudo imunológico negativo. Ecodoppler renal inconclusivo e AngioTAC 
normal. Depois da normalização dos tempos de coagulação, foi realizada 
biopsia renal que mostrou hemorragia intersticial difusa, obstrução tubular 
por cilindros eritrocitários e depósitos mesangiais de IgA, compatível com 
o diagnóstico de nefropatia dos anticoagulantes associada a nefropatia 
de IgA. Após reforço da hidratação endovenosa, houve recuperação da 
diurese, com redução gradual da retenção azotada e suspensão de HD. A 
doente teve alta, manteve -se em consulta de Nefrologia, apresentado 
creatinina de 2,9 mg/dL no último controlo analítico. Conclusão: O Dabiga-
trano é um dos anticoagulantes de última geração que tem despertado 
muito interesse sobretudo por não necessitar de monitorização laboratorial. 
No entanto, estão descritas complicações hemorrágicas (cerebrais, gastro-
intestinais) sem que haja antídoto no tratamento das mesmas. Este caso 
clínico pretende alertar para o potencial risco hemorrágico para o rim e 
reforçar a precaução da sua prescrição na doença renal crónica.

 PO -SA -228

PLASMAFERESE: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

David Navarro (1); Ariana Azevedo (1); Ana Carina Ferreira (1); Ana Azevedo (1); Marco 
Mendes (1); Fernando Nolasco (1);

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

Introdução: A plasmaferese (PF) é uma técnica que visa a remoção de 
substâncias tóxicas intravasculares de alto peso molecular, usada habitu-
almente em conjunto com outras medidas terapêuticas. Apesar dos riscos 
inerentes à técnica, tem -se assistido à sua utilização num número crescente 
de situações clínicas. Objectivo: Avaliar as indicações, sobrevida renal e 
sobrevida dos doentes submetidos a PF. Métodos: Estudo retrospectivo 
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de todos os casos de PF realizada na nossa unidade de 2009 a 2014. 
Análise estatística efectuada com STATA (um valor de p < 0.05 foi con-
siderado estatisticamente significativo). Resultados: Ao longo de 6 anos, 
61 dentes efetuaram uma média de 8.9±11 sessões de PF. A maioria 
(56%) era do género masculino e caucasianos (80%), com idade média 
de 47.3±18 anos. A necessidade de hemodiálise (HD) ocorreu em 48% 
dos casos (n=29), com Pcr média à entrada de 5±4 mg/dl. Durante um 
follow -up mediano de 33.8 meses, faleceram 12 doentes (20%) e 8 
doentes (13%) perderam a função renal O preço médio gasto com cada 
doente foi de 8820.3±11439%u20AC. Os motivos para a realização de PF 
foram variados e foram divididos em 3 grandes grupos: causas nefrológicas 
(70%), hepáticas (23%) e outras (7%: 2 casos de encefalite auto -imune; 
1 caso de pancreatite aguda por hipertrigliceridémia; 1 caso de intoxicação 
por paraquat). O grupo das causas nefrológicas foi subdividido em pós-
-transplante renal [17 casos (28%) – rejeição humoral em 9; recidiva de 
SHU em 6; recidiva de GESF em 2] e nefrologia clínica [26 casos (43%): 
microangiopatia trombótica em 8, dos quais 1 por PTT, 17 casos de 
vasculite (10 pANCA, 3 pANCA com Goodpasture associado, 2 Goodpasture 
isolado, 1 Churg Strauss, 1 vasculite LES) e 1 caso de Criocristalglobuli-
némia]. Nestes 43 doentes, observou -se uma predominância de homens 
neste grupo de doentes (73% vs 33%, p=0.03). Apesar deste grupo não 
apresentar, no final do follow -up, sobrevida renal estatisticamente dife-
rente (70% vs 93%, p=0.07), foi o com pior função renal na apresentação 
da doença (Pcr 6.3±0.7 mg/dl versus 2.1±0.6 mg/dl, p=0.0001 ou EPI 
19.3±3.9 ml/min versus 78.9±10.6, p<0.001), pior função no final do follow-
-up (Pcr 23.2±0.6 vs 1±0.08 mg/dl, p=0.03; EPI 49.9±6.8 ml/min vs 75.9±6.2 
ml/min, p=0.03) e com mais doentes a necessitarem de HD (55% vs 
28%, p=0.04). Neste grupo, o recurso à biopsia renal (70%, n=30) não 
trouxe melhores resultados em termos de função renal, necessidade de 
HD ou morte. O envolvimento pulmonar (28%, n=12) associou -se a maior 
necessidade de HD (83% vs 45%, p=0.02) e tendência para maior mor-
talidade intra hospitalar (33% vs 9.7%, p=0.08), mas sem diferenças na 
sobrevida renal no final do follow -up. Os transplantados renais eram 
mais jovens (42.3±3.8 vs 52.6±4 anos, p=0.09), com maior predominância 
de homens (81% vs 48%, p=0.03) e apesar da função renal na apresen-
tação da doença não ser estatisticamente diferente comparativamente 
com a nefrologia clínica (~6 mg/dl), os transplantados necessitaram de 
menos HD (18% vs 77%, p<0.001) e tiveram melhor sobrevida renal no 
final do follow -up (93% vs 56%, p=0.02; Pcr 2.4±0.6 mg/dl vs 4±1 mg/
dl, p=0.2). Neste subgrupo de doentes, os que se apresentaram com 
recidiva de SHU tiveram uma tendência para pior função renal final (4±2 
mg/dl vs 1.6±0.2 mg/dl, p=0.07). No grupo das causas hepáticas (n=14, 
21%), contaram -se 13 casos de transplante AB0 incompatível e 1 caso 
de rejeição humoral após transplante hepático. Este grupo apresentou 
melhores resultados em termos de função renal quando comparados com 
o resto da população (Pcr entrada 2.6±0.8 mg/dl vs 5.8±0.6 mg/dl, p=0.01; 
Pcr final 1.1±0.1 mg/dl vs 3.2±0.6 mg/dl, p=0.01; melhor sobrevida renal 
p=0.03), com apenas 1 perda renal com óbito do doente com rejeição 
humoral. Conclusão:A PF não é um tratamento frequente, mas tem sido 
utilizada num vasto leque de patologias, com bons resultados. É contudo 
importante salientar que o benefício difere entre as várias patologias, 
sendo necessários estudos prospectivos que esclareçam de forma con-
clusiva as indicações da técnica.

 PO -SA -229

VASCULITE ANCA ASSOCIADA A PROPILTIOURACILO – CASO CLÍNICO

Miguel Verdelho (1); Mário Góis (1); Joaquim Calado (1); Francisco Ribeiro (1); Helena 
Viana (1); Fernanda Carvalho (1); Fernando Nolasco (1);

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

As vasculites associadas a anticorpos anti -citoplasma dos neutrófilos 
(V -ANCA) englobam a Poliangeíte Granulomatosa, a Poliangeíte Microscópi-
ca e a Poliangeíte com Granulomatose Eosinofílica (EGPA). Quando limitada 
ao rim, denomina -se Glomerulonefrite (GN) Crescêntica Necrotizante Pauci-
-Imune ou Renal Limited Vasculitis (RLV). Estas patologias são caracter-
izadas pela associação à presença de autoanticorpos dirigidos a consti-
tuintes do citoplasma dos neutrófilos (ANCAs). Os antigénios alvo nas 
V -ANCA são a proteinase 3 (PR3) e mieloperoxidase (MPO). A etiologia 
das vasculites permanece indefinida, tendo vários fatores ambientais 
sido considerados para o desenvolvimento da doença, como exposição 
a sílica, infecções bacterianas e certos fármacos, nomeadamente o pro-
piltiouracilo (PTU), usado no tratamento do hipertiroidismo. Apresentamos 

caso clínico de doente de 66 anos, género masculino, história pregressa 
de surtos de tiroidite (Basedow -Graves) aos 16 anos (com amaurose por 
oftalmopatia de Graves) e novamente por volta dos 40 anos (com mani-
festações de hipertiroidismo), com PTU prescrito por essa ocasião e 
subsequente preservação da função tiroideia. Negava outros antecedentes 
relevantes e não cumpria qualquer medicação actual em ambulatório. 
Internamento por infecção do trato urinário, associada a hipertensão 
arterial (HTA) e alteração da função renal, com creatinina sérica de 6,9 
mg/dL e ureia de 128 mg/dL, com diurese conservada; análise de urina 
com hematúria e proteinúria associada. Dada a retenção azotada persis-
tente doente iniciou hemodiálise em internamento. Do estudo etiológico, 
de referir presença de anticorpos anti -nucleares (ANA) positivos, 1/320 
e ANCA -MPO de 179 U/ml, sem consumo de complemento; estudo da 
função tiroideia sem alterações. Ecografia com rins de dimensões normais, 
espessura parenquimatosa mantida e discreta diminuição da diferenciação 
parenquimo -sinusal, sem outras alterações relevantes. Realizou biopsia 
renal, sendo o diagnóstico histológico glomerulonefrite necrotizante 
crescêntica, mas já com elevado grau de cronicidade, com 70% dos 
glomérulos em esclerose total. Doente realizou terapêutica imunossupres-
sora com corticoterapia, plasmaferese e ciclofosfamida, sem recuperação 
da função renal, pelo que teve alta orientado para Centro de Hemodiálise. 
O PTU é um fármaco que actua inibindo a peroxidase da tiróide, um dos 
passos essenciais na formação da tiroxina. As semelhanças entre as 
sequências de nucleótidos e aminoácidos entre a MPO humana e a 
peroxidase da tiróide é de 44 e 46%, respectivamente. A interacção entre 
o PTU e os antigénios alvo dos ANCA, em particular MPO, têm sido 
sugeridas como factores desencadeantes da vasculites secundárias à 
utilização deste fármaco. O tratamento com PTU pode diminuir a atividade 
oxidativa do MPO, bem como induzir uma alteração da sua estrutura, 
passando assim, o MPO a funcionar como um neoantigénio e induzir 
formação de auto -anticorpos. Os doentes tratados com PTU deverão ser 
monitorizados durante o tratamento, sobretudo se prolongado, com 
medição dos níveis sérios de ANCAs, devendo o tratamento ser inter-
rompido de imediato em caso de diagnóstico de vasculite, com instituição 
de terapêutica imunossupressora adequada.

 PO -SA -230

CALCIFILAXIA TRATADA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO – EVOLUÇÃO 

E EFICÁCIA

Miguel Verdelho (1); Carina Ferreira (1); Vasco Fernandes (1); Ariana Azevedo (1); Mário 
Góis (1); Ana Vila Lobos (1); João Sousa (1); Francisco Ribeiro (1); Fernando Nolasco (1);

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

A calcifilaxia é um distúrbio raro caracterizado por calcificação sistémica 
das arteríolas, com consequente isquémia e necrose subcutânea. Análise 
histológica pode revelar calcificação dos pequenos vasos, com ou sem 
fibrose endovascular, calcificação extravascular e vaso -oclusão trombótica, 
com consequente necrose cutânea. A calcifilaxia ocorre sobretudo em 
doentes com Doença Renal Crónica (DRC) Terminal que estão sob 
hemodiálise (HD) ou que foram recentemente transplantados. Apresenta-
mos caso clínico de doente de 66 anos, género feminino, história pregressa 
de DRC, estadio 5, por Nefropatia dos Analgésicos, em HD desde há 8 
anos. Transplantada com rim de dador cadáver há 2 anos, contudo, 
reiniciou HD após 1 ano de transplante por falência de enxerto; restantes 
comorbilidades, Diabetes Mellitus tipo 2 insulino -tratada, Dislipidémia, 
Obesidade e Hipertensão Arterial. Internada por síndrome confusional 
de novo, associado a fibrilhação auricular com resposta ventricular rápida. 
1 mês antes do internamento, aparecimento na região gemelar direita 
de 2 úlceras cutâneas, delimitadas, sem dor. Constatou -se agravamento 
progressivo do quadro cutâneo, com 4 úlceras da face posterior e postero-
-externa da perna direita, exsudado purulento e queixas álgicas intensas 
e posterior coalescência das lesões, com necrose. Biopsia cutânea revelou 
calcifilaxia, com ulceração da pele e infiltrado inflamatório. Analiticamente, 
valores de cálcio e fósforo séricos eram de 8.4 e 4.6 mg/dL, respectiva-
mente, com níveis de hormona paratiroideia (PTH) de 92 pg/mL; 2 meses 
antes do internamento, iniciou cinacalcet no Centro de HD, por valores 
de PTH de 1570 pg/mL, sendo o valor prévio conhecido de 800 pg/ml. 
Ecodoppler dos membros inferiores e angio TC revelaram doença arterial 
periférica grave, pelo que doente foi submetida a angioplastia da artéria 
femoral e popliteia direita, amputação do 2º dedo do pé direito e pos-
terior enxerto de pele das áreas afectadas. Alterou -se nº sessões HD 
para 4 vezes por semana, reduziu -se cálcio do dialisante, reintroduzido 
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cinacalcet e, após cirurgia, iniciou tiossulfato de sódio, na dose de 25 
gramas, infundidas durante a última hora de HD, tratamento que manteve 
durante um total de 8 semanas, com melhoria significativa, sem focos 
de necrose e enxertos cutâneos com boa evolução cicatricial. Registou -se 
como intercorrências infecção recorrente das úlceras, com necessidade 
de diversos esquemas antibióticos. A doente teve alta com as lesões de 
calcifilaxia tratadas. Após 2 semanas, foi reinternada por Endocardite 
bacteriana aguda, tendo falecido nesse período. A calcifilaxia é uma 
patologia com elevada morbilidade e mortalidade, sendo a infecção a 
principal causa da elevada mortalidade associada a este distúrbio. A 
terapêutica adequada ainda é desconhecida, devendo ser instituídas 
medidas no tratamento das feridas, correcção dos níveis de cálcio, fósforo 
e PTH. O tiossulfato de sódio, apesar de não ter eficácia comprovada 
em ensaios clínicos e de o mecanismo de acção não ser conhecido, tem 
sido usado com maior frequência no tratamento da calcifilaxia e, neste 
caso em particular, com eficácia, pelo que deve ser considerado no 
tratamento desta patologia.

 PO -SA -231

MIELOMA MÚLTIPLO E RIM: UMA GUERRA EM MÚLTIPLAS FRENTES?

Teresa Chuva (1); José Maximino (1); Rui Henrique (2); Sandra Silva (1); Ana Branco (1); 
Alfredo Loureiro (3);

(1)  Hospital Pedro Hispano, Unidade de Nefrologia do Departamento de Medicina, 
Matosinhos, Portugal;

(2)  Instituto Português de Oncologia, Anatomia Patológica, Porto, Portugal;
(3)  Instituto Português de Oncologia, Nefrologia, Porto, Portugal;

A lesão renal aguda (LRA) é uma manifestação comum do mieloma múltiplo 
(MM), mais frequentemente por nefropatia de cilindros, como consequência 
do excesso de cadeias leves em circulação. Sabe -se, contudo, que, con-
forme os mecanismos etiopatogénicos em questão, a doença renal pode 
assumir diferentes formas de apresentação: amiloidose AL, doença de 
depósito de Ig’s monoclonais, crioglobulinemia, glomerulonefrite prolif-
erativa ou outras. Esta displasia de plasmócitos caracteriza -se, tipicamente, 
por invasão medular de plasmócitos monoclonais, cadeias leves em cir-
culação e lesões osteolíticas. É rara, no entanto, a infiltração de outros 
órgãos e está descrita em fases avançadas da doença. Apresenta -se o 
caso de um homem, de 57 anos, hipertenso e diabético, que recorre ao 
SU com quadro de 10 dias de febre, dispneia e tosse. Desconhecia alte-
rações prévias da função renal (FR). Descrito como consciente e orientado, 
polipneico, hemodinamicamente estável, temperatura 37ºC. Corado, 
hidratado. Auscultação pulmonar com roncos e sibilos bilaterais. Sem 
edemas periféricos ou outras alterações ao exame objectivo. Analitica-
mente: Hb 10.4 g/dl, normocítica e normocrómica, leucocitose com neu-
trofilia, ureia 215 mg/dl e creatinina 15 mg/dl; K 7.2 mEq/L, PCR 273 mg/
dL, normocalcémia. Rx de tórax com infiltrado parenquimatoso bilateral, 
mais exuberante à direita. Exame sumário de urina: albuminúria 70mg/
dL, hematúria 10 eritrócitos/campo. Ecografia renal: rins globosos, o direito 
com 15,8 cm e o esquerdo 15,2 cm; aumento ligeiro da ecogenicidade do 
parênquima, sem obstrução. Internado por pneumonia da comunidade e 
LRA. Iniciou hemodiálise, com melhoria do quadro geral e diurese preser-
vada, mas sem recuperação analítica da FR. Do restante estudo, detectado 
pico monoclonal IgG/kappa 0.5g/dL, relação kappa/lambda 183.6 e pro-
teinúria 740mg nas 24h. TAC com lesão osteolítica única, na crista ilíaca 
esquerda, suspeita de malignidade. Foi, então, submetido a biópsia renal 
percutânea, que mostrou infiltrado túbulo -intersticial de plasmócitos com 
restrição de expressão de cadeias leves kappa, coexistindo aspectos 
sugestivos de atingimento mesangial por doença de depósito de cadeias 
leves. Realizou mielograma, que revelou plasmocitose medular de 8,4%, 
97% de células anómalas. Assumido, assim, MM IgG/kappa, estadio 1 ISS, 
com infiltração renal por plasmócitos e insuficiência renal no contexto de 
doença de depósito de cadeias leves kappa. Iniciou bortezomib e dexam-
etasona (DX), com resposta inicial parcial, mas posterior progressão 
hematológica (plasmacitose medular 30%), pelo que se alterou para qui-
mioterapia de 2ª linha com talidomida, ciclofosfamida e DX, que continua 
à data da conclusão do trabalho, com resposta parcial. Mantém programa 
regular de hemodiálise. O presente caso merece destaque pela evidência 
de infiltração renal por plasmócitos monoclonais numa fase precoce da 
doença. O atingimento de órgãos sólidos é conhecido na leucemia de 
plasmócitos, quadro não presente nesta situação. Acresce, ainda, o envolvi-
mento renal concomitante por doença de depósito de cadeias leves kappa, 
descrito numa minoria de doentes.

 PO -SA -232

REVISÃO DA ACTIVIDADE DA CONSULTA DE NEFRO -OBSTETRÍCIA 

DO HOSPITAL DE SANTA MARIA

Iolanda Godinho (1); Marta Pereira (1); Estela Nogueira (1); Mónica Centeno (2); Luísa 
Pinto (2); Luís Graça (2); António Gomes Da Costa (1);

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

(2)  Hospital de Santa Maria, Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da 
Reprodução, Lisboa, Portugal;

Introdução: A Consulta de Medicina Materno -fetal do Departamento de 
Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa 
Maria consiste numa consulta multidisciplinar que reúne varias especiali-
dades, nomeadamente a Nefrologia. A consulta de Nefro -obstetricia, criada 
há 3 anos, tem como intuito o aconselhamento e preparação da mulher 
com patologia renal para uma gestação, bem como o seu acompanhamento 
durante a gravidez. A abordagem multidisciplinar destas doentes tem como 
objectivo o aperfeiçoamento dos cuidados prestados na grávida com doença 
renal, mas também uma maior individualização na estratificação do risco 
na pré -concepção. Os autores descrevem os dados relativos a atividade 
desenvolvida nesta consulta. Resultados: Foram avaliadas 54 doentes com 
idade média de 33 anos (mínimo 20, máximo 43), 46 caucasianas e 8 de 
raça negra, 32 nulíparas e 22 multíparas, provenientes maioritariamente 
das consultas de Nefrologia (31.5% do Hospital Santa Maria, 20.4% de 
outros Hospitais ou Centros de Hemodiálise) e de Obstetrícia (44.4%), 
sendo que 74.1% das doentes já eram seguidas em consulta de Nefrologia 
previamente. Apresentavam creatinina sérica média de 1.12 mg/dl (minimo 
0.36, máximo 4.59 mg/dL; 22/4/11/4 com DRC G1/G2/G3/G4), sendo que 13 
doentes se encontravam sob terapêutica de substituição renal (7 trans-
plantadas renais e 6 em hemodiálise). Foram avaliadas em Consulta pré-
-concepcional 15 (27.8%) das 54 doentes (66.67% com nefrite lúpica ou 
com GN crescêntica secundária a vasculite MPO), tendo sido discutido o 
risco materno e obstétrico e ajustada a terapêutica para uma futura gravidez. 
Efectuou -se o acompanhamento de 37 gestantes, sendo que em 8 doentes 
(21.6%) o diagnóstico de DRC foi efectuado durante a gestação. Destas 
doentes, 3 foram submetidas a interrupção terapêutica da gravidez. Até 
à presente data, 27 doentes completaram a gravidez (2 doentes em 
hemodiálise), sendo que se tratava da 1ª gestação em 17 (45.9%) dos 
casos. Salienta -se que 8 doentes (29.6%) desenvolveram pré -eclampsia e 
em 9 casos (33.3%) se verificou agravamento da função renal (pCr média 
pré gravidez 1.39mg/dl, Cr média máxima 2,10mg/dl) à data do parto. Aos 
30 dias pós parto, apenas 1 doente (10%) com agravamento da função 
renal durante a gestação recuperou para os valores de creatinina basais. 
O tempo médio de gestação foi de 35 semanas (minimo 16, máximo 40), 
verificando -se 13 partos pré -termo (48%). Verificaram -se 2 casos de morte 
fetal. O peso médio ao nascer foi de 2385g (minimo 800, máximo 3670). 
Discussão/Conclusão: A gravidez nas doentes com DRC apresenta um risco 
acrescido de pré -eclâmpsia, prematuridade, baixo peso ao nascer e agra-
vamento da função renal nos estadios mais avançados da DRC. Assim, a 
discussão e planeamento precoce de uma futura gestação reveste -se de 
grande importância para a minimização dos riscos para a saúde materna 
e fetal. Por outro lado, o acompanhamento desta população de doentes 
numa consulta multidisciplinar onde o diálogo é permanente permite uma 
abordagem holística e integrada, conducente a um aprimoramento dos 
cuidados prestados.

 PO -SA -233

RIBAVIRINA PARA TRATAMENTO DA INFECÇÃO VHC EM HEMODIÁLISE 

CRÓNICA: CONTRA -INDICAÇÃO A REVER? A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

David Fiel (1); Filipa Alves (1); Rute Aguiar (1); Ricardo Santos (1); Beatriz Malvar (1); 
Rui Silva (1); Carlos Pires (1);

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

Introdução: A infecção pelo Vírus da Hepatite C (VHC) é, atualmente, a 
infeção viral crónica mais prevalente entre os doentes sob tratamento sub-
stitutivo da função renal (TSFR) em Portugal, sendo a sua prevalência superior 
à da população em geral. Segundo meta -análises recentes, a erradicação 
desta infecção viral melhora os outcomes dos doentes em diálise e aumenta 
a sobrevida de enxerto em doentes submetidos a transplante renal. Embora 
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esteja descrito que o tratamento combinado de Ribavirina com IFN melhora 
a resposta virulógica, a monoterapia com IFN -alfa ou PEG -IFN -alfa em dose 
reduzida é, ainda, a principal estratégia terapêutica em hemodialise (HD), 
devido ao elevado risco de anemia hemolítica associado ao tratamento com 
Ribavirina. Recentemente, a introdução de novos anti -virais com melhor 
perfil de segurança tornou -se uma opção mais atractiva para a população 
em HD, contudo com pesadas implicações económicas associadas. Serão 
outras opções terapêuticas viáveis? Caso clínico: Mulher, 47 anos de idade, 
leucodérmica, DRC estadio 5 por Nefrite Intersticial Crónica, VHC positiva. 
Inicio de HD aos 16 anos (1982), tendo sido submetida a um primeiro 
transplante renal aos 18 anos (1984) com perda por incompatibilidade ABO. 
Nesse mesmo ano, realizado um segundo transplante de rim de cadáver 
que esteve funcionante até Fevereiro de 2011. Reinicio de programa crónico 
de HD por disfunção crónica do enxerto nessa data e posteriomente sub-
metida a transplantectomia (Maio de 2011), com suspensão da imunossu-
pressão tripla até então realizada (Ciclosporina, Imuram e PDN). Diagnóstico 
da infeção VHC crónica no follow -up do transplante renal, genótipo 1b, sem 
parâmetros bioquímicos de insuficiência hepática, transaminases persistente-
mente normais e em estadio inicial de fibrose hepática (F0 -F1 no fibroscan). 
Enviada a Hepatologia, iniciou terapêutica antiviral de baixas doses com 
Peg -IFN -alfa 2b (1UI/Kg/semana) e Ribavirina (200mg em dias alternados). 
Decidida vigilância hematológica apertada (Hemocue® semanal e hemograma 
quinzenal) e incrementos suplementares de rhuEPO na Unidade de HD. Na 
reavaliação às 5 semanas, na ausência de anemia grave, foi aumentada 
dose de ribavirina para 200mg/dia. Com esta estratégia, houve satisfatória 
resposta viral às 12 semanas (diminuição do RNA viral superior a 2log, de 
254.911 UI/mL para 46 UI/mL) e negativação (< 15 UI/mL) aos 6 meses, apenas 
com ligeira toxicidade medular (hemoglobina mínima de 9,6 g/dL neste 
período e actualmente 12,1 g/dL sob 12.000U por semana de epoetina beta, 
Leucócitos 2300 -3500/mm3 e Plaquetas 103.000 -168.000/mm3). Conclusão: 

Este caso vem suportar estudos recentes que demonstram que a utilização 
de tratamento combinado com IFN e Ribavirina em dose reduzida associada 
a controlo clínico e analítico rigoroso constitui uma opção válida para 
tratamento da infeção a VHC em doentes hemodialisados. Estes dados 
demonstram -se de maior importância no contexto socioeconómico do nosso 
país, em que há a necessidade de encontrar alternativas para obtenção de 
resposta virulógica sustida face à emergência de novos fármacos para trata-
mento da infecção VHC com eficácia já demonstrada em doentes sob HD, 
mas com elevados custos económicos associados.

 PO -SA -234

AVALIAÇÃO DA CIRCULAÇÃO CERVICAL EM DOENTES COM INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÓNICA EM HEMODIÁLISE

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

(1) Hospital Amato Lusitano, Nefrologia, Castelo Branco, Portugal;

Actualmente, um dos principais factores de risco dos doentes em programa 
de hemodiálise (HD) é a doença cardiovascular (CV). A realização de Eco-
-Doppler carotídeo nestes doentes torna -se por isso imprescindível, de 
modo a avaliar a espessura íntima -média (IM), devido à sua pertinência 
enquanto marcador de doença aterosclerótica. O objectivo deste trabalho 
consistiu em avaliar a circulação cervical em indivíduos insuficientes renais 
sujeitos a hemodiálise e estabelecer uma associação entre os factores de 
risco CV e o desenvolvimento de doença carotídea. Este estudo foi realizado 
no Serviço de Nefrologia de Castelo Branco e classifica -se como estudo 
observacional transversal, sendo a amostra e a técnica de amostragem não 
probabilística e por conveniência. Para a consulta de dados antropométricos, 
factores de risco e valores analíticos, recorreu -se à base de dados do 
Serviço. A amostra é constituída por 60 doentes em programa regular de 
HD e a quem foi realizado Eco -Doppler com uma média de idades de 69,77 
 -15,92 anos, dos quais 60.7% são género masculino.Verificou -se que 58.3% 
apresentava espessamento IM na artéria carótida comum (ACC) direita, e 
55% na ACC esquerda. No que diz respeito à presença de placas de ateroma, 
estas estiveram presentes em 86,7% dos indivíduos estudados. As placas 
ateromatosas mais frequentes foram do tipo fibrosada, sendo a sua local-
ização mais comum a bifurcação carotídea. A média do valor da distância 
IM foi maior nos indivíduos do género masculino (1,3 – 0,3 mm do lado 
direito e 1,2 – 0,3m à esquerda) apesar de não se verificar um resultado 
estatisticamente significativo entre o género e o valor da espessura IM. 
Observaram -se várias correlações nomeadamente, espessura IM com os 
antecedentes de doença CV (p=0,035) e idade e o valor da espessura IM 

na ACC esquerda (p=0,018). O valor de hormona paratiroideia encontrava -se 
elevado em 96,7% dos indivíduos. Os valores de fósforo, cálcio e proteína 
C -reactiva encontravam -se normais em 55%, 73,3% e 70% respectivamente. 
Assim, podemos concluir que se verificou uma elevada prevalência de 
doença arterial carotídea nos doentes estudados, o que vai de encontro 
aos relatos já existentes na literatura. A avaliação com Eco -Doppler carotídeo 
nos doentes insuficientes renais crónicos em hemodiálise revela -se por isso 
de grande importância, uma vez que estes doentes apresentam uma forte 
probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares.

 PO -SA -235

TRATAMENTO DA SÍNDROME DE ROUBO COM TÉCNICA DE DRIL 

– 2 CASOS DE SUCESSO

Helena Pinto (1); Emanuel Ferreira (1); Maria Marques (1); Nuno Afonso (1); Fátima 
Costa (1); Joaquim Ferreira (2); Armando Carreira (1); Mário Campos (1);

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

Introdução: Apesar da fístula arteriovenosa (FAV) ser o acesso ideal para 
hemodiálise, várias complicações podem ocorrer após a sua construção. A 
Síndrome de Roubo consiste numa diminuição da perfusão sanguínea para 
a extremidade do membro devido ao desvio do fluxo sanguíneo para a 
FAV, que em alguns casos pode ser muito significativo levando a sintomas 
e sinais de isquemia, necessitando de correcção cirúrgica. Das várias técnicas 
cirúrgicas que permitem corrigir a isquemia e preservar o acesso vascular, 
uma das mais recomendadas na literatura é o DRIL (Distal Revascularization 
with Interval Ligation). Neste procedimento a artéria é laqueada distalmente 
à FAV e a perfusão para a extremidade do membro é assegurada pela 
realização de um bypass desde uma zona proximal à FAV da artéria braquial 
até à artéria distalmente ao ponto de laqueação. Caso Clínico 1: Doente 
de 65 anos, género masculino, diabético e com doença vascular periférica 
importante (já com antecedentes de amputação transmetatársica de ambos 
os pés). DRC em programa regular de hemodiálise com acesso vascular 
por FAV braquiocefálica direita. Queixas de parestesias da mão direita com 
dor agravada durante as sessões de hemodiálise. Ao exame físico apre-
sentava pequeno foco de necrose isquémica do 4º dedo da mão direita. 
Foi submetido a revascularização distal com veia safena interna esquerda 
e laqueação da artéria braquial no intervalo entre a FAV e a anastomose 
distal do bypass com veia safena segundo técnica de DRIL. A intervenção 
decorreu sem intercorrências, com restauro satisfatório do fluxo na artéria 
radial. Verificou -se uma melhoria substancial das parestesias e dos sinais 
de isquemia dos dedos da mão direita após a cirurgia mantendo o acesso 
vascular funcionante após 1 ano da intervenção. Caso Clínico 2: Doente de 
74 anos, género masculino, com antecedentes de diabetes, HTA, obesidade 
e DRC em programa regular de hemodiálise com acesso vascular por FAV 
braquiocefálica esquerda. Queixas álgicas na mão esquerda, com agrava-
mento durante as sessões de hemodiálise. Efectuou cirurgia de DRIL sem 
intercorrências, verificando -se franca regressão da sintomatologia e per-
manecendo a FAV normofuncionante após 2 meses da intervenção. Con-

clusão: A síndrome de roubo é uma complicação possível da construção 
de fístulas arteriovenosas e com incidência crescente, tendo em conta a 
maior frequência de doentes renais crónicos com idade mais avançada, 
diabetes, hipertensão e doença vascular periférica. A dificuldade nestes 
doentes em obter um acesso vascular funcionante leva -nos, cada vez mais, 
a procurar soluções que permitam a manutenção do acesso vascular quando 
surgem complicações. A técnica de DRIL foi executada nestes dois casos 
com sucesso, resolvendo a síndrome de roubo e mantendo o acesso vascular 
patente, pelo que se mostra uma alternativa eficaz no tratamento cirúrgico 
destes doentes.

 PO -SA -236

FALSO POSITIVO DE AGHBS COMO CONSEQUÊNCIA DE VACINAÇÃO

Fernando Pereira (1); Liliana Cunha (1); Pedro Campos (1); Patrícia Carrilho (1); Luis 
Inchaustegui (1);

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE, Serviço de Nefrologia, Amadora, Portugal;

O Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica dispõe que a avaliação 
da antigenemia do Vírus da Hepatite B (AgHBs) seja mensal nos doentes 

Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   92Nefro - 29-1 - Suplemento 1 - MIOLO.indd   92 01/04/2015   17:30:4901/04/2015   17:30:49



Port J Nephrol Hypert 2015; 29(Suppl. 1): 3-97    93

29th Congress of the Portuguese Society of Nephrology. Abstracts

em hemodiálise (HD) regular não imunizados. A vacinação para a 
Hepatite B é recomendada para todos os doentes em HD não imuni-
zados. Apresentamos o caso de uma doente prevalente em HD de 36 
anos, que iniciou esquema de vacinação com 40μg de Engerix B® em 
Dezembro de 2014. Em análises mensais três dias após a primeira 
administração, foi detectado AgHBs positivo (índex 3,21). A doente 
encontrava -se assintomática, negando história sugestiva de contágio 
extra -hospitalar. Laboratorialmente apresentava ALT 17UI/L. A pesquisa 
de antigenio E do HBV (AgHBe) e DNA de hepatite B foi negativa. A 
doente realizou tratamento depurativo durante duas semanas em uni-
dade dedicada até confirmação do resultado. A repetição de AgHBs, 
AcHBs, AgHBe e anticorpo IgM anti -core do vírus da Hepatite B (IgM 
AcHBc) duas semanas após foi negativa. Nesse sentido, concluímos 
ter -se tratado de um falso positivo em relação com a vacinação. Os 
primeiros casos de positividade para AgHBs em adultos após imunização 
foram descritos nos anos 90. Em 2002, Ly et al. reportou, em aproxi-
madamente 2400 doentes em HD, 9 doentes com AgHBs de novo, 
sendo que em 89% destes a antigenemia foi temporária e relacionada 
com a imunização para o Vírus da Hepatite B (VHB)1. Uma das conse-
quências da vacinação para VHB é a possibilidade de positivar o teste 
do AgHbs uma vez que a vacina contém antigénio de superfície2. Nos 
doentes em hemodiálise, a maior dose da vacina administrada, o 
aumento do tempo para neutralização do AgHBs ou, talvez, a idade 
mais avançada tornam este fenómeno mais frequente. Alguns autores 
preconizam que doentes em HD não devem ser alvo de pesquisa de 
AgHBs até uma semana após vacinação e que um AgHBs positivo no 
espaço de um mês após imunização deve ser interpretado com cuidado. 
Este caso enfatiza que a pesquisa de AgHBs deva ser protelada após 
vacinação para evitar falsos positivos com os riscos associados a este 
resultado, dado que pode desencadear ansiedade no doente e aumentar 
a utilização de recursos desnecessários.

1  Ly et al. Hepatitis B surface antigenemia in Chronic Hemodialysis patients: effect of 
Hepatitis B Immunization

2  Rysgaard et al. Positive hepatitis B surface antigen tests due to recent vaccination: 
a persistent problem BMC Clinical Pathology 2012, 12:15

 PO -SA -237

MARCADORES NUTRICIONAIS E ESCALA DO APETITE EM DOENTES 

HEMODIALISADOS

Inês Moreira (1); Ana Rita Martins (1); Andre Weigert (1);

(1) Davita, Nutrição, Óbidos, Portugal;

Introdução: A desnutrição é uma complicação prevalente em pacientes 
em hemodiálise (HD) e tem uma alta correlação com a mortalidade e 
morbilidade. A anorexia é um dos sintomas que mais contribui para 
esta condição clínica. A ausência do apetite parece estar associada a 
utentes em idade avançada, a maiores co -morbilidades e mais hospi-
talizações, mas não se sabe se por si só o apetite prediz a sobrevivência. 
A avaliação subjetiva global (PG -SGA) é uma ferramenta válida para 
avaliar o risco nutricional dessa população. Objetivos e métodos: O 
objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional de uma população 
de pacientes em HD crónica. Foi realizado um estudo prospetivo (N = 
119 pacientes) em programa de HD regular (3x / semana). As variáveis 
que foram avaliadas foram a albumina pré -diálise, o PG -SGA (aplicado 
antes do início do tratamento) e a força de preensão manual (avaliado 
antes e após o tratamento com dinamómetro portátil Jamar, segundo a 
técnica de Hillman e com precisão de 0,5 Kg). O estado de apetite foi 
avaliado no último mês com uma escala numérica (1 -10) durante o 
tratamento. Resultados: Foram avaliados 119 pacientes (56% do sexo 
masculino) em HD, todos caucasianos, com idade média de 67,9 ± 12,6 
anos e 31,1% com diabetes. O índice de massa corporal médio era de 
26,7 ± 4,8 kg /m2 e a albumina média de 4,0 ± 0,27 g/dl. De acordo 
com o PG -SGA, 28,6% estavam em risco de desnutrição e 6,7% estavam 
desnutridos. 23,8% da população relataram falta de apetite no último 
mês. Numa análise multivariada (regressão linear), o PG -SGA (B =  -0,45; 
IC (95%):  -0,287 – ( - 0.002); p = 0,046) mostrou uma correlação direta 
com a escala do apetite. Conclusão: Neste grupo de pacientes submetidos 
a HD, a desnutrição foi associada ao apetite. Ferramentas que avaliam 
o apetite devem ser utilizadas no rastreio nutricional em HD, a fim de 
identificar uma possível má nutrição. A sua correlação com os parâmetros 
nutricionais exige mais estudos nesta área.
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PREOPERATIVE VASCULAR ULTRASOUND MAPPING IMPROVES PATENCY 

AND USE OF FISTULAS

Maria Guedes Marques (1); Humberto Messias (1); Pedro Maia (1); Carlos Barreto (1); 
Pedro Ponce (1);
(1) de Acessos Vasculares, Nephrocare Lisboa, Acessos Vasculares, Lisboa, Portugal;

Introduction: Arteriovenous fistulas (AVFs) are the preferred vascular access 
(VA) for hemodialysis but have a considerable failure rate. Clinical examina-
tion is of limited value in some patients like the overweight one, as well 
as not very reliable in identifying the quality of the vessel wall that could 
compromise the interior luminal diameter and compliance of the arteries 
when calcifications are present. The technique of ultrasound vein mapping 
has been recommended in KDOQI and European guidelines. Case report: 

The authors present a 83 -year old diabetic female on dialysis for 6 years 
who was referred to surgical consultation for new VA construction. Her 
past VA history emphasized a left brachiobasilic prothesis (PTFE) in 2009 
with 8 episodes of thrombosis until failure after one year; right brachio-
basilic PTFE in 2010 with 4 episodes of thrombosis until failure after 3 
months; right brachioaxilar PTFE in 2011 with 4 episodes of thrombosis 
until failure after 4 months; and multiple catheters placements (5 on the 
right subclavian vein, 3 on the left subclavian vein, one on the left internal 
jugular vein, and one on each femoral vein). Vessel mapping was done to 
the patient and showed a radial artery of 2.6 mm diameter, with velocity 
peak sistolic (VPS) 60 cm/s and resistance index (RI) 0.7 but 0.57 after 
hyperemia test; cephalic vein of 2.7 mm diameter, regular, superficial and 
without stenosis. A radiocephalic AVF surgery was performed with success. 
The patient suffered a suture dehiscence with infection; she was started 
on antibiotics and is recovering well. After two months, her currently clinical 
follow up indicates a functioning fistula, still maturating. Conclusion: To 
date we still do not have a noninvasive test that has ideal properties for 
guiding access creation. Nonetheless, doppler ultrasound offers the greatest 
hope of achieving this objective because it provides a morphologic (diam-
eters) and hemodynamic (VPS, blood flow, RI, hyperemia test) evaluation. 
Preoperative vascular ultrasound in addition to clinical assessment improves 
AVF outcomes in terms of patency and use for dialysis.
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O EFEITO DA MÚSICA NO ESTADO DE SAÚDE E PERCEPÇÃO DA DOR 

EM HEMODIALISADOS

Ana Rita Cepeda (1); Rosária Rodrigues (1); André Novo (1); Francisco Travassos (1); 
José Nunes De Azevedo (1); Pedro Azevedo (1);

(1) Nordial, Centro Renal, Mirandela, Portugal;

Introdução: O tratamento dialítico condiciona o estado de saúde global e 
a qualidade de vida dos doentes em hemodiálise (HD). Os doentes podem 
sentir dor com a punção do acesso vascular e durante a sessão dialítica. 
A música é uma terapêutica não farmacológica que pode influenciar posi-
tivamente as respostas neuropsicológicas e emocionais dos doentes em 
HD. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da música na ansiedade, 
depressão, qualidade de vida e na percepção da dor nos doentes em HD. 
Material e Métodos: Foram incluídos no estudo 20 doentes do Centro de 
Hemodiálise de Mirandela (13 homens e 7 mulheres), com média de idades 
de 67±7,8 anos (Min. 51; Máx. 81; Mediana 67 anos), todos com fístula 
arterio -venosa (FAV). Durante 8 semanas, os doentes ouviram música, 
previamente seleccionada, de acordo com os seus gostos pessoais, com 
início 15 minutos prévios à punção da FAV e durante a primeira hora da 
sessão de HD. Foram avaliados os níveis de ansiedade e depressão (HADS 
%u2013 Hospital Anxiety and Depression Scale), qualidade de vida (EuroQol-
-5D) e escala visual analógica da dor na punção da FAV, antes e depois 
da intervenção. Resultados: Três doentes (15%) melhoraram significativa-
mente a sua percepção do estado de saúde (%u03C72 10,5 com um valor 
de probabilidade associado de 0,02). Verificou -se uma diminuição signifi-
cativa do grau de intensidade da dor com a punção da FAV (média pré e 
pós intervenção: 4,5±2,9 vs 2,1±1,2; p<0,05). No que respeita à depressão 
e ansiedade (HADS), não foram encontradas diferenças significativas com 
a intervenção. Conclusão: Os resultados sugerem que a música pode ser 
uma terapêutica complementar viável na redução da percepção da dor 
durante a punção do acesso vascular, contribuindo para uma melhor 
qualidade de vida do doente em HD.
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HEMODIÁLISE COM FILTROS DE ALTO CUT -OFF NA NEFROPATIA 

DE CILINDROS: A PROPÓSITO DE 3 CASOS CLÍNICOS

Rita Leal (1); Joana Costa (1); Tânia Santos (1); Luís Rodrigues (1); Marta Neves (1); 
Susana Machado (1); Luís Escada (1); Luís Freitas (1); Helena Sá (1); Ana Galvão (1); 
Jorge Pratas (1); Mário Campos (1);

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

Introdução: O mieloma múltiplo caracteriza -se pela proliferação neoplásica 
de um clone de plasmócitos levando à produção excessiva de imuno-
globulinas monoclonais ou das suas cadeias leves que circulam na cor-
rente sanguínea como cadeias leves livres. Quando as cadeias leves 
livres atingem concentrações muito elevadas, podem precipitar a nível 
intratubular e causar lesão renal aguda, denominada por nefropatia de 
cilindros. A redução atempada dos níveis de cadeias leves livres circu-
lantes é fundamental para que estes doentes recuperem a função renal 
e está preconizada a terapêutica com quimioterapia associada a técnicas 
extracorporais de purificação sanguínea. A plasmaferese terapêutica é a 
técnica mais utilizada mas a sua eficácia não está ainda estabelecida. 
Recentemente tem -se avaliado o papel da hemodiálise de longa duração 
com filtros de alto cut -off na nefropatia de cilindros, estando a decorrer 
atualmente dois estudos randomizados para comprovar a eficácia desta 
técnica. Métodos: Reportamos três casos clínicos de mieloma múltiplo 
de cadeias leves kapa com lesão renal aguda, um com nefropatia de 
cilindros confirmada em biopsia renal e os outros dois com alto grau de 
suspeição. Todas as doentes apresentavam valores de cadeias leves kapa 
livres muito elevados (superiores a 3000mg/L) e em todas houve neces-
sidade de iniciar terapêutica de substituição da função renal. Foram 
submetidas a 14 sessões de hemodiálise de longa duração (6 horas) com 
filtros de alto cut -off para cadeias leves kapa (EmiC2®) em associação 
com quimioterapia com o esquema CyBorD (ciclofosfamida, bortesomib 
e dexametasona). Resultados: Uma das doentes recuperou parcialmente 
a função renal, com independência de hemodiálise e com diminuição 
marcada dos valores de cadeias leves livres (3530 ->286mg/L). As outras 
duas doentes não recuperaram função renal e mantiveram valores de 
cadeias leves kapa livres superiores a 500mg/L. Duas das doentes fal-
eceram por eventos cardiovasculares, nomeadamente tromboembolia 
pulmonar e enfarte agudo do miocárdio. Conclusão: Apesar do desfecho 
dos doentes apresentados ter sido desfavorável, vários casos descritos 
na literatura têm tido resultados promissores. São necessários estudo 
clínicos randomizados que testem a eficácia das novas técnicas de remoção 
de cadeias leves livres, o outcome a longo prazo e possíveis reações 
adversas associadas.
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GRAVIDEZ EM HEMODIÁLISE: UM DESAFIO CLÍNICO

Pedro Campos (1); Liliana Cunha (1); Fernando Pereira (1); Ana Pires (1); Luis 
Inchaustegui (1);

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

Introdução: A gravidez da mulher em hemodiálise continua a ser um 
evento raro devido à baixa fertilidade nestas doentes. A elevada taxa 
de complicações como hipertensão, polihidrâmnios, pré -eclâmpsia, 
restrição do crescimento intra -uterino e parto pré -termo, desincentivam 
o desejo de engravidar por tornarem este estado fisiológico um desafio 
na mulher com doença renal crónica em programa de substituição da 
função renal. Caso Clínico: Doente do sexo feminino de 40 anos, mela-
nodermica, com doença renal crónica estádio 5 por provável angiosclerose 
hipertensiva, em programa de hemodiálise há 3 anos, em que foi diag-
nosticada gravidez às 6 semanas de gestação. Iniciou acompanhamento 
em consulta de obstetrícia alto risco e foi ajustada a prescrição dialítica 
com aumento da frequência para 6 sessões semanais de 3 horas de 
hemodiálise para obter um aumento de eficácia dialítica e uma optimi-
zação do equilíbrio ácido -base. A doente manteve perfil hipertensivo 
de difícil controlo durante toda a gestação. Foi internada às 26 semanas 
por alterações no fluxo da artéria umbilical com necessidade de indução 
de maturação pulmonar fetal. Após o internamento realizou hemodiálise 
na nossa unidade hospitalar, mantendo 6 sessões semanais com duração 
de 3 horas e com controlo hemodinâmico com apoio de monitor Blood 

Volume Monitoring (BVM), o plano de hemodiálise hospitalar apresentava 
aumento da concentração de potássio no dialisante para 3 mmol/L. 
Optimizou -se terapêutica para HTA com nifedipina 60 30 30mg, metildopa 
250 500 250mg e carvedilol 25 25mg, tendo como objectivo valores de 
pressão arterial de 130/80mmHg. Manteve antiagregação com ácido 
acetilsalicílico. Durante o seguimento, o peso seco foi ajustado a cada 
5 dias com um aumento médio de cerca de 0,5 kg/semana. A doente 
melhorou o perfil tensional com a optimização terapêutica mas manteve 
PA Sistólicas 140 -150mmHg. As sessões decorreram sem complicações, 
com valores de ureia pré -diálise inferiores a 100mg/dL. Apesar deste 
controlo optimizado, após 2 semanas na ecografia fetal verificou -se 
ausência de fluxo diastólico na artéria umbilical pelo que foi programada 
cesareana que se realizou as 28 semanas e 6 dias de gestação. O 
recém -nascido, do sexo masculino, com 1140g, 44cm. APGAR 9 ao pri-
meiro minuto e 10 ao décimo foi encaminhado para a neonatalogia para 
observação e o seu desenvolvimento decorreu sem complicações. Actu-
almente tem nove meses e apresenta um adequado desenvolvimento 
psicomotor. Após o parto a doente regressou ao esquema de hemodiálise 
habitual com três sessões semanais contudo por manter um perfil hip-
ertensivo de difícil controlo foi necessário associar o enalapril à tera-
peutica já prescrita para maior controlo tensional. A doente regressou 
ao seu centro de Hemodiálise 10 dias após parto. Conclusão: Uma 
abordagem multidisciplinar, com ajuste da terapêutica dialítica associada 
à optimização dos factores de risco para complicações associadas à 
doença materna, neste caso em particular a HTA (anemia, alterações 
hidro -electrolíticas e redução das toxinas urémicas), são pontos funda-
mentais para a evolução favorável da gestação nas mulheres em programa 
crónico de Hemodiálise.

 PO -SA -242

MARCADORES NUTRICIONAIS EM HEMODIÁLISE: FORÇA DE PREENSÃO 

MANUAL E ALBUMINA?

Inês Moreira (1); Ana Rita Martins (1); Andre Weigert (1); André Novo (2);

(1) Davita, Nutrição, óbidos, Portugal
(2)  Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, Enfermagem, 

Bragança, Portugal;

Introdução: A doença renal crónica (DRC) é um importante problema de 
saúde pública com elevado impacto nos doentes afetados por esta 
patologia. A DRC é um grande multiplicador de risco em doentes com 
diabetes, hipertensão, doença cardíaca e acidente vascular cerebral. A 
desnutrição é uma complicação prevalente nos doentes em hemodiálise 
(HD) e apresenta uma elevada correlação com a mortalidade e morbilidade. 
A albumina é um dos marcadores de diagnóstico mais utilizados, embora 
o seu uso seja muito questionado. Algumas ferramentas de avaliação 
do estado nutricional têm sido aplicadas nesta população a fim de 
diagnosticar precocemente casos de desnutrição. A avaliação subjetiva 
global direcionada para pacientes (PG -SGA) é uma ferramenta validada 
de avaliação de risco nutricional nesta população. A força de preensão 
manual (FPM) é também muito utilizada para avaliar a função muscular 
e indiretamente o estado nutricional em contexto clínico, nomeadamente 
em HD. Objetivos e métodos: O objetivo dos autores foi avaliar o estado 
nutricional de uma população de doentes em HD crónica. Realizou -se 
um estudo prospetivo (N=119 doentes) em programa regular de 
hemodiálise (3x/semana). Foram estudadas as co -morbilidades dos doen-
tes, o Índice de Massa Corporal (IMC), a albumina pré -diálise, PG -SGA 
(aplicado antes do início do tratamento) e FPM (avaliada antes e depois 
do tratamento com dinamómetro portátil Jamar, segundo a técnica de 
Hillman e com precisão de 0,5 Kg). Resultados: Avaliámos 119 doentes 
(56% sexo masculino) em tratamento dialítico, todos caucasianos, com 
média de idades 67.9 ± 12,64 anos. O valor médio de IMC é de 26,71 ± 
4,80 Kg/m2 e valor de albumina médio de 4,0 ± 0,27 g/dl. 31.1% eram 
diabéticos e segundo a avaliação do PG -SGA 28,6% apresentavam risco 
de desnutrição e 6,7% encontravam -se desnutridos. Verificou -se uma 
correlação positiva entre a albumina e FPM antes do tratamento no 
membro sem acesso (p=0,000; r=0,398**). Em análise multivariada 
(regressão linear), registou -se uma associação significativa entre níveis 
mais altos de albumina (R -0.344; IC 95%  -0.186 e  -0.061; p<0.001) e FPM 
(R -0.253; IC 95%  -4.79 e  -0.89; p=0.005) com valores menores de score 
do PG -SGA, ajustado para a diabetes. Conclusão: Nesta coorte de doentes 
submetidos a HD, a desnutrição associou -se a valores menores de albu-
minémia e de força de preensão manual.
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PAPEL DA DAPTOMICINA NA ESTERILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

DE PRÓTESES VASCULARES PARA HEMODIÁLISE EM DOENTES 

COM FALÊNCIA MÚLTIPLA DE ACESSOS

Iolanda Godinho (1); Noélia Lopez (1); Estela Nogueira (1); Carla Santos (2); Maria Alice 
Fortes (1); Sofia Jorge (1); António Gomes Da Costa (1);

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

(2) Hospital de Santa Maria, Serviço de Doenças Infecciosas, Lisboa, Portugal;

As infecções das próteses vasculares (PV) para hemodiálise (HD) con-
stituem uma causa importante de morbilidade e mortalidade nos doentes 
renais crónicos. A necessidade de preservar o acesso, particularmente 
nos doentes com mau território vascular, coloca um desafio no trata-
mento destas infecções, tornando imperativa a erradicação do biofilme. 
A literatura demonstra que a daptomicina apresenta uma boa penetração 
no biofilme das PV, principalmente quando usada em associação com 
rifampicina. Deste modo, os autores apresentam dois casos em que a 
utilização dessa mesma associação permitiu a erradicação de Staphy-
lococcus aureus em doentes com infecção da PV. Caso 1: Doente de 
sexo masculino, de 55 anos com sepsis a Staphylococcus aureus meti-
cilinossensível (MSSA) recidivante, com ponto de partida em enxerto 
vascular umero -umeral esquerdo (submetido a exérese e tratado durante 
1 semana com vancomicina e gentamicina e 2 semanas com flucloxa-
cilina) e posteriormente associada ao catéter venoso central (CVC) de 
HD de longa duração (CLD). O 2º episódio foi tratado com vancomicina 
e gentamicina durante 3 semanas, de forma a excluir má adesão ter-
apêutica à flucloxacina e por a cefazolina ser usada preferencialmente 
em esquemas profiláticos no hospital. O CLD foi removido dada a 
construção de uma nova prótese vascular ter ocorrido antes do quadro 
de sépsis. Ao fim de 3 semanas e ainda sob antibioterapia, desenvolve 
novamente sépsis a MSSA, sem evidência de foco metastático. Assim, 
e de forma a erradicar o MSSA do biofilme e preservar o acesso 
recentemente construído num doente com FMAV, alterou -se a antibiote-
rapia para daptomicina (6mg/kg pós -HD) associada a rifampicina (600mg/
dia). Cumpriu 6 semanas com resolução do quadro infeccioso. Caso 2: 

Doente de sexo masculino de 33 anos, em falência múltipla de acessos 
vasculares (FMAV), internado por sépsis a Staphylococcus aureus meti-
cilinoresistente (MRSA) com ponto de partida em enxerto vascular 
úmero -cefálico esquerdo com colecção periprotésica associada e sem 
complicações metastáticas. Iniciou antibioterapia com vancomicina, 
gentamicina e a rifampicina. Apesar da antibioterapia instituída 
constatou -se agravamento dos sinais inflamatórios locais e aumento 
das dimensões ecográficas da colecção pelo que se alterou a antibiote-
rapia para daptomicina (8mg/kg pós -HD) e rifampicina (600mg/dia). 
Cumpriu 6 semanas com resolução do quadro infeccioso e preservação 
do enxerto vascular. Estes dois casos demonstram que a associação 
da daptomicina com a rifampicina constitui uma opção terapêutica 
eficaz na erradicação do Staphylococcus aureus em doentes com prótese 
vascular, podendo ser considerada como antibioterapia de 1ª linha em 
doentes com esgotamento do capital vascular, em que a preservação 
do acesso é essencial e por vezes life saving.
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BACTERIÉMIA A CITROBACTER KOSERI E ESPONDILODISCITE EM DOENTE 

RENAL CRÓNICO EM HEMODIÁLISE

Joana Rego Silva (1); Cristina Outerelo (1); Cristina Santos (1); José Paulo Santos (1); 
Francisco Jorge Silva (1); Aura Laginha Ramos (1);

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

Doentes com Doença Renal Crónica (DRC) em diálise têm risco acrescido 
de infeção hematogénea. O acesso vascular para Hemodiálise é o maior 
factor de risco para bacteriémia, sendo porém inferior no caso das 
próteses ou fístulas arteriovenosas. Na hemodiálise os Gram positivos 
são os principais agentes etiológicos da bacteriémia, podendo ocorrer 
também com Gram negativos. O Citrobacter koseri é um bacilo Gram 
negativo da família Enterobacteriaceae que pode colonizar o trato 
gastrointestinal humano. Tem baixa virulência, causando infecção 
sobretudo nos extremos de idade, nos imunodeprimidos, após certos 

procedimentos invasivos e em meio hospitalar. Na literatura estão 
descritos poucos casos de infeções graves em adultos. Relata -se o 
caso de doente do sexo masculino, leucodérmico, de 57 anos, autónomo, 
com antecedentes de DRC em hemodiálise há três anos, com fistula 
arteriovenosa (FAV) no punho esquerdo construída há três anos (único 
acesso), rins multiquísticos, hipertensão arterial e AVC hemorrágico há 
sete anos. Recorreu ao Hospital de Dia de Nefrologia por febre, calafrios 
e cervicalgia. Ao exame objectivo encontrava -se vigil, orientado, com 
temperatura timpânica de 37,1ºC, ligeiramente hipertenso (147/73 
mmHg), com dor à mobilização cervical mas sem rigidez da nuca, sem 
sinais inflamatórios na FAV (puncionada em botoeira). Dos exames 
complementares iniciais destaca -se elevação de parâmetros inflamatóri-
os com Proteína C Reactiva 29,9 mg/dL. Foi internado para esclareci-
mento e tratamento de quadro infeccioso. Foram colhidas duas hemo-
culturas, que se vieram a revelar positivas para C. koseri sensível à 
amoxicilina com ácido clavulânico e à gentamicina. A antibioterapia 
endovenosa empírica inicial foi descalada de acordo com antibiograma. 
Fez -se Ressonância Magnética cervical que revelou sinais sugestivos 
de Espondilodiscite activa C3 -C4. Para esclarecimento do foco de 
infeção fez -se Tomografia Computorizada Abdomino -pélvica que se 
revelou inconclusiva. Não se pode excluir o trato urinário como ponto 
de partida da bacteriémia. Os autores apresentam este caso de bac-
teriémia a C. koseri e Espondilodiscite em doente em hemodiálise por 
não ser um microrganismo frequente neste contexto. Com a pesquisa 
de literatura efectuada, não se encontrou relatado nenhum caso 
semelhante.
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ULTRASOUND GUIDED -ANGIOPLASTY, A SUITABLE ALTERNATIVE IN SOME 

PATIENTS

Maria Guedes Marques (1); Pedro Maia (1); Carlos Barreto (1); Telmo Carvalho (1); Pedro 
Ponce (1);

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

Introduction: Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) has been the 
central therapeutic modality used to treat dialysis vascular access (VA) 
dysfunction. The gold standard imaging modality for performing it is 
digital subtraction angiography. Some centers recently reported their 
technical success with ultrasound -guided PTA. Case report: The authors 
report their first case experience with this modality. A 73 year -old, 
diabetic male with end stage kidney disease on hemodialysis for 5 
years, and a brachiocephalic fistula for 4, was referred due to increase 
of aneurisms, prolongation of hemostasis time, recirculation increase 
and blood flow (BF) decrease >25% from the baseline (1300 ml/min). 
Regarding patient’s history, it should be highlighted a mild degree of 
steal syndrome after the fistula creation, which improved over time. 
Doppler ultrasound (DU) was used as the imaging modality to identify 
stenosis. Three hemodynamic significant stenosis were diagnosed; BF 
700 ml/min; Resistance Index (RI) 0,62. The guidance of the placement 
of a 8 mm diameter angioplasty balloon allowed a successfully dilation 
of the stenosis. The BF was evaluated immediately after dilations, to 
prevent overcorrection and steal syndrome recurrence. Final BF was 
1195 ml/min, with clinical improvement of the aneurisms tension, without 
any sign of steal syndrome or any complications related to the proce-
dure. Final angiography was performed to confirm final results. Three 
month clinical follow -up and surveillance show a well -functioning fistula 
with stable flow rates. Conclusion: Ultrasound guidance may provide a 
valid and safe tool in the localization and treatment of peripheral VA 
stenosis. Main advantages of this modality include lack of radiation 
exposure for both patient and healthcare professionals; less expensive; 
and possible future procedures in the dialysis chair, without all the 
hard radiological apparatus. Contrast allergy or contraindication (like 
CKD with good renal residual function, before hemodialysis start) is 
one of the most important current indications for this modality, never-
theless diabetic patients with multiple stenoses and a high risk of steal 
syndrome development may also be future candidates. These patients 
would benefit from a “controlled” procedure with simultaneous BF 
evaluations and selection of which stenosis should be dilated, not only 
based on their anatomy, but mainly on their hemodynamic features. 
This successful case contributes with valuable information on its clinical 
application.
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GESTAÇÃO GEMELAR NA HEMODIÁLISE: UM CASO DE SUCESSO

Joana Silva Costa (1); Joana Coutinho (2); Ana Galvão (1); Maria São José Pais (1); Luís 
Freitas (1); Catarina Romãozinho (1); Rui Filipe (1); Ernesto Rocha (1); Jorge Pratas (1); 
Mário Campos (1);

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

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

Introdução: A gestação na diálise é rara, contudo a sua incidência tem 
vindo a aumentar, sendo o diagnóstico muitas vezes difícil e tardio. A 
diálise intensiva e a vigilância materno -fetal têm contribuído para a melhoria 
do prognóstico materno -fetal mas o risco materno -fetal não deve ser 
desvalorizado, sendo fundamental uma abordagem multidisciplinar. A 
gravidez gemelar é ainda mais invulgar na diálise, pelo que o seu segui-
mento constitui um desafio nefro -obstétrico, tal como ilustra o presente 
caso. Caso clínico: Mulher seguida em consulta de nefrologia por síndrome 
nefrótico secundário a glomerulosclerose focal e segmentar diagnosticado 
aos 23 anos após uma gestação complicada de pré -eclâmpsia e diabetes 
gestacional. Foi medicada com corticóides e ciclosporina, esta última pos-
teriormente substituída por ciclofosfamida, mantendo má adesão à ter-
apêutica e persistência de proteinúria na faixa nefrótica. Abandonou a 
consulta aos 29 anos com tensão arterial (TA) controlada, creatinina 1,40 
mg/dl e proteinúria 5g/24h. Dois anos depois, iniciou hemodiálise (HD) de 
urgência por sobrecarga hídrica e retenção azotada elevada (ureia 178 mg/
dl e creatinina 5,90 mg/dl) ficando integrada em programa regular de HD 
até ser transferida para a diálise peritoneal. Um mês e meio após a 
implantação do catéter de Tenckhoff, apresentou dor e distensão abdominal 
progressivas e a ecografia revelou uma gestação gemelar de 19 semanas, 
bicoriónica e biamniótica, sem malformações fetais e com volume amniótico 
e implantação placentária normais. Foi ajustada a medicação e intensificado 
o programa de HD. Por se tratar de uma gravidez de risco, foi internada 
na 28ª semana de gestação (SG). Laboratorialmente: hemoglobina 9,4 g/
dl; VGM 99,8 fl; plaquetas 223000/L; azoto ureico 40,3 mg/dl; creatinina 
5,82 mg/dl; K 4,2 mEq/L; Ca 9,2 mg/dl; P 5,2 mg/dl; PTH 324 pg/ml, 
albumina 3,2 g/dl; FA 186 U/L; ferritina 103 ng/ml; relação proteínas/cre-
atinina (urina) 7669 mg/g. Realizou 24h semanais de HD, com Qb 300 ml/
min, Qd 500 ml/min, dialisador de alto fluxo de polissulfona (KoA ureia 
1,429), solução dialisante standard ([Na] 140 mmol/L, [Ca2 ] 1,5 mmol/L e 
[HCO3] 34 mmol/L) e enoxaparina 20 mg. Não teve hipotensão intra -dialítica 
e manteve azoto ureico pré -HD inferior a 50 mg/dl. Foi necessária suple-
mentação de potássio, ácido fólico e ferro, aumento da dose de eritropo-
etina, carbonato de cálcio e calcitriol. TA controlada com nifedipina e 
iniciou insulinoterapia por diabetes gestacional. O desenvolvimento fetal 
foi adequado e à 34ªSG realizou -se o parto, por cesariana electiva, de 
dois recém -nascidos de 2220g e 2260g, com Apgar 8 -8 -9 e 8 -9 -10, respec-
tivamente, actualmente saudáveis. Conclusão: Relata -se um caso de sucesso 
de uma gestação gemelar diagnosticada tardiamente numa doente com 
terapêutica prévia com ciclofosfamida, doença renal estadio 5 com início 
recente de HD e implantação de catéter de Tenckhoff no 1º mês de gestação. 
A diálise intensiva, o ajuste terapêutico e a vigilância materno -fetal per-
mitiram evitar complicações maternas graves e melhorar o prognóstico 
fetal em relação ao esperado.

 PO -SA -247

ESCORBUTO: UMA COMPLICAÇÃO RARA DA?DIETA RENAL?

Bernardo Marques Da Costa (1); Tiago Mestre (3); Fernando Nolasco (1); Fernando 
Caeiro (1);

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

(2)  Pluribus Diálise Sacavém, Pluribus Diálise Sacavém, Lisboa, Portugal;
(3)  Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Lisboa Central, Serviço de Dermatologia, 

Lisboa, Portugal;

Os doentes com insuficiência renal sob hemodiálise recebem complexas 
instruções dietéticas de forma a prevenir desequilíbrios do metabolismo 
fosfocálcico e hipercaliemia. A restrição excessiva de alguns grupos ali-
mentares pode provocar défices nutricionais graves, e inesperados. FC, 

sexo masculino, 60 anos, hipertenso, insuficiência renal de etiologia inde-
terminada, sob hemodiálise há 2 anos. A sua dieta consistia maioritaria-
mente em iogurtes naturais, tostas, arroz, massa, queijo e vinho diluído 
em refrigerante gaseificado. Consumia carne e peixe esporadicamente e 
não consumia frutas nem legumes. Inicia quadro de astenia e dor no 
membro inferior direito. Ao exame objetivo apresentava uma extensa suf-
usão hemorrágica popliteo -gemelar direita espontânea, uma púrpura foli-
cular em ambos os membros inferiores e hiperplasia gengival. Analiticamente 
destacava -se um agravamento súbito da anemia (com necessidade de 
suporte transfusional urgente), sem alteração das provas de coagulação 
nem perdas objetiváveis, e níveis normais de ascorbato sérico (não foi 
possível obter o doseamento leucocitário). A biopsia cutânea revelou 
foliculite hemorrágica. Após correção dos hábitos dietéticos e introdução 
de suplemento de ácido ascórbico constatou -se uma resolução completa 
do quadro. Diagnóstico final: défice de vitamina C. A vitamina C é um 
cofator de 2 enzimas (lisilhidroxilase e prolilhidroxilase) da via de produção 
do colagénio I e III. Por sua vez o colagénio é a principal molécula da 
matriz extracelular do tecido conjuntivo, incluindo pele, tegumentos e 
parede vascular. A sua produção deficiente provoca um síndrome de 
astenia, discrasia hemorrágica e hiperplasia gengival classicamente asso-
ciado aos marinheiros do período dos Descobrimentos. Atualmente é um 
diagnóstico raro, graças ao fácil acesso a uma dieta variada. A população 
de doentes em hemodiálise é especialmente suscetível, dadas as restrições 
dietéticas e dado ser uma vitamina hidrossolúvel dialisável. Os clínicos 
devem estar atentos a este e outros défices nutricionais com manifestações 
inespecíficas e por vezes subclínicas.

 PO -SA -248

HIPERFOSFATEMIA GRAVE APÓS PREPARAÇÃO INTESTINAL EM DOENTE 

EM HEMODIÁLISE

Sofia Marques (1); Mário Santos (2); Augusta Praça (1); Ester Ferreira (2); Manuel 
Pestana (1);

(1)  Centro Hospitalar São João, EPE, Nefrologia, Porto, Portugal;
(2)  Centro Hospitalar São João, EPE, Medicina Interna, Porto, Portugal;

Na preparação intestinal para colonoscopia estão disponíveis a) agentes 
osmóticos, b) soluções à base de polietilenoglicol (PEG) e c) estimulantes. 
Os primeiros aumentam a passagem de água extracelular para o lúmen 
intestinal e incluem soluções com fosfato de sódio (NaP), citrato de mag-
nésio ou manitol. O PEG é um polímero não absorvível que, diluído, forma 
uma solução isosmótica. Os estimulantes aumentam a atividade propulsora 
do músculo liso e incluem o sene, bisacodilo e picossulfato de sódio. As 
soluções com PEG são muito seguras: a maioria exige a diluição em 4L 
de água, mas estão disponíveis regimes de 2L associados ou não a laxantes 
estimulantes. As soluções com NaP são mais eficazes e mais bem toleradas. 
Alterações iónicas têm sido descritas com todas as preparações, sobretudo 
se a hidratação for insuficiente. As mais marcadas ocorrem com NaP 
podendo provocar hiperfosfatemia, hipernatremia, hipocalcemia e hipo-
calémia e, mais raramente, associar -se a nefropatia por fosfatos. São 
fatores de risco situações em que os mecanismos de excreção do fósforo 
podem estar diminuídos nomeadamente doença renal crónica, insuficiência 
cardíaca, idade avançada e fármacos que reduzem a perfusão renal. 
Descreve -se o caso de uma mulher de 84 anos, com doença renal crónica 
de etiologia indeterminada, insuficiência cardíaca hipertensiva e quadro 
demencial, em programa regular de hemodiálise desde há 9 meses. Foi 
internada para estudo de emagrecimento e elevação analítica de marcadores 
inflamatórios, com 3 meses de evolução. Apresentava nódulos hepáticos 
sugestivos de metástases e programou -se colonoscopia para excluir neo-
plasia intestinal primária. A preparação prescrita foi uma solução com PEG, 
mas por intolerância, foi -lhe fornecida uma solução com NaP (2 frascos 
de 45mL contendo cada um 24,4g de fosfatos monossódico e dissódico). 
Nesse dia, apresentava -se desidratada, normotensa, com valores séricos 
de sódio de 158mEq/L; potássio 2,9mEq/L; fósforo 16,2mg/dL; cálcio total 
corrigido para a albumina 7,2mg/dL. Realizou uma sessão extra de 
hemodiálise e perfusão de 500mL de soro heminormal, contudo, no dia 
seguinte, encontrava -se prostrada e com trémulo generalizado, hipovolémia, 
hipotensão, lactacidose, sódio 154mEq/L; potássio 3,1 mEq/L; fósforo 9,3mg/
dL e cálcio ionizado 3,6mg/dL. Realizou fluidoterapia, gluconato de cálcio 
e, novamente, hemodiálise. Acabou por falecer 2 dias mais tarde, já com 
ionograma normal, de causa desconhecida, atribuída à doença oncológica. 
A biópsia hepática evidenciou histologia de carcinoma, mas o tumor primário 
ficou por esclarecer. Nos últimos 4 anos, foram identificados 6 outros 
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casos de hiperfosfatemia após preparação intestinal com soluções de NaP. 
Todos os doentes apresentavam idade avançada (74 -87 anos) e doença 
renal crónica (5 deles em estádios 4 -5, 1 deles em diálise), 2 estavam 
medicados com inibidor do recetor da angiotensina II, 2 tinham doença 
cerebrovascular, 1 demência e 1 insuficiência cardíaca. Num dos casos, 
ocorreu lesão renal, com necessidade de hemodiálise. Os distúrbios iónicos 
são frequentes após colonoscopia e, em doentes com fatores de risco, 
podem ter consequências graves.

 PO -SA -249

HEMODIAFILTRAÇÃO ON -LINE PÓS DILUIÇÃO – A REALIDADE EM 2 CENTROS

José Gago (1); Joana Costa (1); Telma Santos (2); Lídia Santos (2); Luís Escada (2); 
Susana Machado (1); Andreia Borges (1); Fernando Macário (2); José Gago (1);

(1) Diaverum – Diálises do Vouga, Centro de Hemodiálise, Águeda, Portugal;
(2) Diaverum – Dialave, Centro de Hemodialise, Aveiro, Portugal;

Introdução:Pensa -se que parte da morbilidade associada à hemodiálise 
crónica resulta da retenção de moléculas de médio/grande tamanho molecu-
lar que são fracamente removidas por difusão na hemodiálise convencional. 
A depuração destas moléculas pode ser aumentada ao combinar o transporte 
convectivo e difusivo através da hemodiafiltração. A introdução da Hemo-
diafiltração online (HDF - OL) utilizando solução dialisante ultrapura como 
fluído de substituição permitiu a utilização de maior volume convectivo e 
reduziu o custo do procedimento. Alguns estudos parecem mostrar que a 
hemodiafiltração online parece melhorar a estabilidade hemodinâmica, a 
resposta aos estimuladores da eritropoiese assim como diminui a incidência 
de amiloidose associada à hemodiálise e a inflamação crónica. A hipótese 
de que a hemodiafiltração promove melhor remoção de soluto, melhor 
sensibilidade aos estimuladores de eritropoiese e melhor tolerabilidade 
ao tratamento foi testada neste estudo retrospectivo. Métodos: Foram 
avaliados 32 doentes, de 2 centros, que se encontravam sob tratamento 
na modalidade de Hemodiálise de alto fluxo/alta eficiência (HAF) e que 
iniciaram HDF -OL. Destes 25 eram homens e 7 mulheres com uma média 
de idades de 54,7 anos. Os resultados obtidos nos 6 meses prévios ao 
início de HDF -OL foram comparados com os resultados obtidos para os 
mesmos doentes sob HDF -OL nos seis meses subsequentes ao ínicio da 
nova modalidade de tratamento. Resultados: A remoção de moléculas de 
pequena dimensão não mostrou diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos, assim como no nível de hemoglobina (HDF: 11.2g/dL vs 
HAF: 11.1g/dL), na dose de estimuladores de eritropoietina (HDF: 5000U 
Vs HAF: 4800U), nos valores da proteína c reactiva(HDF 0,5mg/dL Vs 
HAF:0,6mg/dL) ou no número de episódios hipotensivos ou caimbras (p> 
0.05). Apenas o fósforo sérico parece diferir entre os grupos com uma 

redução na ordem dos 0.3 mg (p<0,05) a favor da HDF -OL (4.7mg/dL Vs 
4.4 mg/dL). Conclusão: Apesar de ser um estudo de pequena dimensão e 
pouco alargado no tempo os dados não parecem mostrar uma grande 
diferença entre as modalidades, a não ser uma maior redução do fósforo 
sérico. Um maior tempo de follow up será necessário para se poder aferir 
melhor as vantagens da HDF -OL.

 PO -SA -250

PARAGEM INTRADIALÍTICA: MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES

Maria Inês Correia (1); Pedro Vieira (1); Miguel Gonçalves (1); José Durães (1); Luís 
Resende (1); Alves Teixeira (1); Gil Gomes Silva (1);

(1) Hospital Central do Funchal, Serviço de Nefrologia, Funchal, Portugal;

A hemodiálise (HD) é uma das terapêuticas substitutivas renais mais 
prevalentes. Apesar da evolução tecnológica recente desta técnica as 
complicações intradialíticas são ainda frequentes. Na maioria dos casos 
são facilmente reversíveis e não apresentam gravidade. No entanto, por 
vezes existem comorbilidades subjacentes que podem condicionar uma 
mais difícil reversão das complicações ou outras etiologias mais raras que 
devem também ser consideradas quando perante complicações intradi-
alíticas recorrentes. Assim, apresentamos o caso de uma doente de 62 
anos com história prévia de diabetes tipo 2, cardiopatia isquémica já 
submetida a angioplastia, hipertensão pulmonar (HTP) grave secundária 
a doença pulmonar obstrutiva crónica, a par de doença renal crónica de 
etiologia multifactorial (nefropatia diabética/hipertensiva) em programa 
regular de hemodiálise desde há 2 meses. De mencionar recorrentes episó-
dios de hipotensão, bradicardia e dessaturação nos primeiros minutos de 
cada sessão dialítica, de difícil reversão apesar de múltiplas abordagens. 
Num dos episódios apresentou paragem cardio -respiratória (PCR) em assis-
tolia, com recuperação da circulação espontânea após 5 minutos de suporte 
avançado de vida. A abordagem diagnóstica/terapêutica passou por múlti-
plas fases, tendo havido necessidade de excluir não só as causas comuns, 
mas também outras causas que, pela apresentação nesta doente, se 
impunham, nomeadamente de hipersensibilidade tipo A ao dialisador e 
disautonomia induzida pela HTP. No entanto, ao abordar um possível 
componente de angina instável, a coronariografia identificou a presença 
de doença de três vasos, tendo sido submetida a angioplastia de múltiplas 
lesões. Após esta intervenção, mantem -se à data sem novos episódios 
registados, justificando o quadro prévio. Este caso sublinha vários pontos 
importantes. Primeiro, que os doentes com doença renal crónica têm maior 
risco de PCR. Segundo, que existe uma multiplicidade de etiologias pos-
síveis e específicas destes casos. E em terceiro, a necessidade de pesquisa 
exaustiva na abordagem destes casos de difícil resolução.
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