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PALESTRA  
21 de Novembro de 2014 11.00 – 12.30 | Sala 1 

 
SESSÃO EDUCACIONAL II 

Moderadora: Fernanda Trigo - CHSJ, Porto 
 
 
FUNDAMENTO BIOLÓGICO PARA NOVAS TERAPÊUTICAS NO MIELOMA MÚLTIPLO 
Graça Esteves 
Hospital de Santa Maria 
 
 
O Mieloma Múltiplo (MM) é uma doença maligna da linhagem B que se caracteriza pela proliferação e 
acumulação na medula óssea de plasmócitos clonais que produzem imunoglobulinas anormais. É uma 
doença de grande heterogeneidade clínica, biológica, na resposta ao tratamento e na evolução.  
 
Na última década novos agentes com particulares mecanismos de acção (IMIDs e Inibidores do 
Proteosoma) foram descobertos, testados e aprovados no tratamento do MM melhorando de forma clara a 
evolução destes doentes. No entanto o MM contínua a ser uma doença incurável e os doentes que se 
tornam refractários a estes agentes têm péssimo prognóstico. 
 
O MM é provavelmente uma das doenças malignas que mais investigação motivou por novos agentes 
terapêuticos como resultado dos importantes avanços na compreensão da biologia da doença e da 
complexidade e dinâmica das características genómicas que as novas tecnologias de caracterização 
genética e molecular trouxeram nomeadamente array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) e Single 
Nucleotide Polymorphism (SNP) .  
 
Uma miríade de novos agentes terapêuticos está a ser avaliada, no entanto muito poucos foram além das 
fases precoces de investigação clínica (I/II) determinando que o número dos que virão a ser 
comercializados seja muito reduzido. O seu número é tão grande que, na ausência de consenso clínico 
quanto aos agentes que têm actividade anti-tumoral relevante do ponto de vista clínico, confunde a prática 
clínica. 
 
Pretende-se rever a patogénese do MM e elucidar o racional científico para o uso e associações dos novos 
agentes e os resultados obtidos. 
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PALESTRA  
21 de Novembro de 2014 11.00 – 12.30 | Sala 1 

 
SESSÃO EDUCACIONAL II 

Moderadora: Fernanda Trigo - CHSJ, Porto 
 
 
ALOTRANSPLANTE EM LLA DO ADULTO 
Manuel Abecasis 
IPOFG, Lisboa 
 
 
Os resultados obtidos com o tratamento convencional da leucemia linfoblástica aguda Ph negativa (LLA) do 
adulto não se alteraram significativamente nas 2 últimas décadas, com uma sobrevida global aos 5 anos de 
30% a 40% para os doentes com menos de 60 anos. 
A transplantação alogénica de progenitores hematopoiéticos (TaPH) é uma estratégia importante no 
tratamento pós-consolidação destes doentes, com um potencial curativo superior ao de qualquer outra 
modalidade terapêutica. 
Nos casos considerados de alto risco, a TaPH integrada num programa de consolidação de 1ª remissão 
(RC1) é consensualmente considerada. 
No entanto as guidelines de várias organizações relevantes, como a American Society of Blood and 
Marrow Transplantation (ASBMT), o National Marrow Donor Program (NMDP) e o European Blood and 
Marrow Transplant Group (EBMT), não são consistentes no que respeita à indicação para TaPH em RC1 
nos adultos com LLA de risco standard, sendo que a própria definição desse risco varia consoante os 
estudos. 
Talvez influenciados por esta indefinição tem havido alguma resistência por parte dos hematologistas em 
referir para TaPH doentes adultos com LLA de risco “standard” quando em RC1. Isto apesar do efeito graft-
versus-leukemia nesta situação ser particularmente eficaz, reduzindo de forma acentuada o risco de 
recaída.  
A relutância em referir os doentes para alotransplante em RC1 pode estar ainda relacionada por um lado 
com a extrapolação dos bons resultados obtidos nas crianças tratadas apenas com quimioterapia, e por 
outro com as potenciais complicações associadas à TaPH. A crescente tendência para tratar adolescentes 
e adultos jovens com protocolos pediátricos parece ter melhorado os resultados obtidos, embora não haja 
estudos randomizados comparando as 2 estratégias que o permitam afirmar de forma inequívoca.   
Daí que muitos hematologistas prefiram adiar a decisão do transplante para quando surge uma recaída, 
admitindo que os doentes de risco “standard” podem ser re-induzidos e transplantados em RC2. No 
entanto, o prognóstico de doentes com LLA em recaída é muito reservado e poucos nesta situação são 
curáveis com TaPH. Dos que recaem apenas uma percentagem reduzida (20 a 30%) chega ao transplante 
e nestes a probabilidade de sobrevida a longo prazo, sem evidência de doença, é inferior a 40%.  
Na última década vários estudos (PETHEMA, MRC UKALLXII/ECOG, HOVON, JALSG) têm sido 
publicados que comparam os resultados obtidos em doentes com LLA de risco “standard” tratados com 
quimioterapia, auto-transplante ou alotransplante em primeira remissão.  
 De uma forma geral, e com base nesses estudos, pode dizer-se que os resultados obtidos com 
alotransplante em RC1, nos doentes considerados de risco standard, são superiores aos da quimioterapia 
ou autotransplantação. 
Ao aplicar esta estratégia de uma forma generalizada a todos os doentes desse grupo corre-se o risco, 
talvez mais teórico do que prático, de tratar excessivamente alguns casos. Seria útil dispor de factores de 
prognóstico que permitissem calcular com maior rigor o risco de recaída após quimioterapia de indução e 
/ou consolidação. A avaliação da doença residual mínima (DRM) neste contexto poderá vir a fornecer essa 
informação, embora haja variabilidade nos métodos utilizados para a analisar e sobretudo nos “timings” em 
que essa análise deve ser feita.   
A TaPH é a forma mais eficaz de obter a cura da leucemia linfoblástica do adulto, sendo claro o seu 
benefício quando aplicada em RC1 nas formas de alto risco, e sujeita a alguma controvérsia a sua 
indicação, também em RC1, nas formas de risco “standard”. 
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21 de Novembro de 2014 12.30 - 13.30 | Sala 1 

 
 
 

  

EPIGENÉTICA EM TUMORES HEMATOLÓGICOS  
António Almeida,  
IPOFG, Lisboa 
 
 
Os conceitos da genética clássica prevêem que o fenótipo do organismo seja ditado pela sequência 
genética do seu ADN, o genótipo. No entanto, isto não explica as diferenças fenotípicas observadas em 
organismos e células com códigos de genéticos idênticos. 
  
Estas diferenças são parcialmente explicadas pela epigenética. A epigenética é definida como a 
modulação da expressão génica através da adição ou remoção de pequenas moléculas ao ADN e às 
proteínas a ele ligadas, tais como as histonas e os factores de transcrição. 
 
A alteração epigenética mais conhecida é a metilação do ADN. Esta modificação ocorre sobretudo nas 
regiões promotoras dos genes, silenciando a sua expressão. Associadas à metilação do ADN verificam-se 
alterações das proteínas intimamente ligadas ao ADN, sobretudo das histonas. Através da acetilação, 
metilação e fosforilação destas proteínas nucleares a expressão dos genes pode ser aumentada ou 
diminuída. Assim, em tecidos normais as alterações epigenéticas permitem uma regulação constante da 
expressão génica.  
 
Há cada vez mais dados que indiciam a relevância da epigenética na oncogénese. Os padrões 
epigenéticos normais encontram-se alterados em células neoplásicas, afectando a expressão de genes 
supressores de tumores, apoptose, angiogénese e reparação de ADN. 
 
Estudos in vitro demonstraram que o tratamento de células neoplásicas com agentes epigenéticos, 
nomeadamente inibidores da desacetilase das histonas e agentes demetilantes, pode levar ao aumento de 
apoptose ou normalização da diferenciação das mesmas células. Estes dados apontam para o potencial 
anti-neoplásico de terapêutica epigenética.  
No contexto de ensaios clínicos, o Vorinostat, um inibidor da desacetilase das histonas, produziu respostas 
em 30% dos doentes com linfoma cutâneo T, tornando-se assim uma opção terapêutica nestes doentes. 
 
No tratamento das síndromes mielodisplásicas as terapêuticas epigenéticas obtiveram redução de 
necessidade transfusional e melhoria da qualidade de vida dos doentes, duplicando também a esperança 
de vida dos doentes com síndromes mielodisplásicas de alto risco quando comparadas com terapêuticas 
convencionais. 
 
O conhecimento da epigenética e a identificação das suas alterações em neoplasias hematológicas abriu 
novas portas nestas patologias. A introdução de novos agentes e novas combinações pode produzir 
respostas melhores com menor toxicidade. 
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PALESTRA  
22 de Novembro de 2014 09.00 – 10.30 | Sala 1 

 
SESSÃO EDUCACIONAL III 

Moderadora: Letícia Ribeiro – CHUC, Coimbra 
 
CONGENITAL DYSERYTHROPOIETIC ANEMIAS (CDAS) 
Achille Iolascon 
Department of Molecular Medicine and Medical Biotechnologies, University Federico II, Napoles (Italy) 
 
 
Erythropoiesis is the complex process that involves differentiation of early erythroid progenitors to mature 
enucleated red cells. Dyserythropoiesis is a derangement along this process and usually it causes a 
reduced capacity of cell production. Since this process is accompanied by anemia, it causes an increased 
erythropoietic signal that causes an enhanced presence of bone marrow erythroid cells. 
 
Dyserythropoiesis may represent a physiological condition or an inherited or acquired disease. 
Multinucleated erythroblasts and karyorrhexis are also seen occasionally in nutritional anemias, leukemia 
and hemolytic anemia, and are indicative of bone marrow stress.  
 
All inherited dyserythropoiesis forms have in common bone marrow erythroid abnormality and erythroid 
hyperplasia appearance. The microscopic morphological evaluation justifies the heterogeneity of these 
syndromes. The term dyserythropoiesis was first used by Crookston1 (for cases later classified as CDA II) and by 
Wendt and Heimpel (for cases later classified as CDA I). The three classical types of CDAs have been defined on 
the basis of bone marrow morphology. This working classification is still used in clinical practice. Both CDA I and 
II are autosomal recessive diseases. The hallmark of CDA I are macrocytic anemia and bone marrow 
appearance of incompletely divided cells with thin chromatin bridges between pairs of erythroblasts, which 
may also be seen between two nuclei in a single cell. On the contrary CDA II patients show a marked 
increase in bi- and multi-nucleated erythroblasts in their bone marrow.  
 
CDA type III is an autosomal dominant disease with giant multi-nucleated erythroblasts in bone marrow and 
it appears extremely rare. This latter was first reported in 1962 in a large Swedish family accounting for 34 
patients. This allowed for the mapping of the gene on chromosome 15. Very recently exome sequencing in 
the two described families allowed for the identification of Kif23 as the causative gene.  
 
There are, however, families that fall within the general definition of the CDAs, but do not conform to any of the 
three classical types. CDA type IV, a CDA II with negative serum tests, sharing similar bone marrow 
morphology of CDA III (multi-nucleated erythroblasts), was originally listed in the group of the CDA variants, as 
proposed by Wickramasinghe. CDA variants with mutations in erythroid transcription factor genes (KLF1, 
GATA-1) have been recently identified. 
 
Up to December 2009 European registries collected 124 and 377 confirmed cases of CDA I and CDA II 
cases, respectively. The prevalence of both types combined varied widely between European regions, with 
minimal values of 0.08 cases/ million in Scandinavia and 2.60 cases/million in Italy. CDA II is more frequent 
than CDA I, with an overall ratio of approximately 3.2, but the ratio also varied between different regions. 
The most likely explanations for the differences are both differences in the availability of advanced 
diagnostic measures and different levels of the awareness for the diagnosis of the CDAs. The estimations 
reported are most probably below the true prevalence rates, due to failure to make the correct diagnosis 
and to underreporting.  
 
The gene responsible for CDA I (CDAN1 gene) was mapped to the long arm of chromosome 15 between 
15q15.1q15.3 by homozygosity mapping performed. The CDAN1 gene was successively cloned with 28 
exons spanning 15 Kb and encoding a protein named codanin-1. In unrelated patients of European, 
Bedouin and Asian origin, different point mutations were detected. Approximately 90% of patients with a 
bone marrow suggesting CDA I have codanin-1 gene mutations.  
 
 
 



 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
All these seem to be independent events and up to now no particularly frequent mutations are present in 
literature data. Interestingly, no homozygotes or compound heterozygotes for null-type mutations have been 
identified, supporting an earlier notion that codanin-1 may have a unique function and may be essential 
during development. Codanin-1 is a ubiquitously expressed protein, still not well characterized. It seems to 
be related to chromosome structure and it must be involved in mitotic process. 
 
Very recently several families CDAN1 mutation negative allowed for the identification of a new causative 
gene: C15ORF41, coding for a protein involved in DNA replication and chromatin assembly. 
 
Sequencing analysis of CDA II patients showed a wide spectrum of different mutations in SEC23B gene in 
either the compound heterozygous or homozygous state. The disease gene encodes the cytoplasmic coat 
protein (COP)II component SEC23B, involved in the secretory pathway of eukaryotic cells. COPII is a multi-
subunit complex which mediates accumulation of secretory cargo, deformation of the membrane and 
generation of subsequent anterograde transport of correctly folded cargo that bud from the ER towards the 
Golgi apparatus. The specificity of the CDA II phenotype seems to be determined by tissue-specific 
expression of SEC23B versus SEC23A during erythroid differentiation.  
 
An attempt to identify a genotype-phenotype relationship demonstrated that patients with compound 
heterozygosity for a missense and nonsense mutation tended to produce more severe clinical presentations 
than homozygosity or compound heterozygosity for two missense mutations. Homozygosity or compound 
heterozygosity for two nonsense mutations was never found, and it was supposed to be lethal. Very 
recently Sec23b deficient mice was generated and it has not apparent anemia phenotype, but die shortly 
after birth, with degeneration of professional secretory tissues, pancreas as well as salivary glands. These 
data demonstrate that Sec23b deficient humans and mice exhibit disparate phenotypes, apparently 
restricted to CDA II in humans and a prominent neonatal pancreatic insufficiency in mice. 
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PALESTRA  
22 de Novembro de 2014 09.00 – 10.30 | Sala 1 

 
SESSÃO EDUCACIONAL III 

Moderadora: Letícia Ribeiro – CHUC, Coimbra 
 
 
DOENÇA DE VON WILLEBRAND - DIAGNÓSTICO, CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO  
Teresa Fidalgo,  
Serviço de Hematologia Clínica, CHUC 
 
 
A doença de von Willebrand (DvW) é a anomalia hemorrágica congénita mais comum, com uma 
prevalência estimada de 1-2%. Esta patologia é causada pela deficiência do factor de von Willebrand 
(FvW), uma glicoproteína adesiva, de grandes dimensões, com funções cruciais na hemostase.  
 
A suspeita de DvW acontece sempre que ocorrem hemorragias mucocutâneas espontâneas, ou com 
intensidade desproporcionada ao trauma ou ao procedimento invasivo. A severidade do quadro 
hemorrágico é heterogénea, em função da complexidade genética. O Scientific Subcommittee do FvW 
(SSC) da International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), estabeleceu critérios de consenso 
para: i) definição de história pessoal e familiar de hemorragia mucocutânea significativa usando scores 
hemorrágicos - Bleeding assessment tools (BAT); ii) abordagem laboratorial, estabelecendo algoritmos de 
estudo com testes de screening, testes específicos e testes descriminantes que identificam défices 
quantitativos ou qualitativos do FvW. A identificação de cada um dos subtipos é crucial para o diagnóstico e 
orientação terapêutica mais adequada. 
 
Estes critérios sustentam o diagnóstico de DvW como doença hemorrágica hereditária categorizada em 
deficiência quantitativa parcial (tipo 1) ou total (tipo 3) e deficiência qualitativa (tipo 2) com vários subtipos 
(2A, 2B, 2M, 2N). A maioria dos subtipos de DvW (tipo 1, 2A, 2B e 2M) tem um padrão de hereditariedade 
autossómica dominante; a DvW tipo 3 e DvW tipo 2N têm padrão autossómico recessivo.  
 
A análise dos testes funcionais é muitas vezes suficiente para identificar o tipo de DvW. Os estudos 
funcionais descriminam os subtipos, mas o estudo molecular confirma a lesão, o que se reveste de grande 
importância em determinados casos: na diferenciação de DvW 2N e hemofilia A ligeira; na diferenciação 
DvW 2B e pseudo-DvW; em famílias com DvW tipo 3 que podem requer o diagnóstico prenatal para futuras 
gravidezes; em casos em que o tratamento é diferente consoante o subtipo ajuda a clarificar a decisão; em 
famílias com informação insuficiente da história hemorrágica ajuda a identificar o padrão de 
hereditariedade e os familiares em risco.  
 
Contudo, o estudo molecular do gene do FvW devido às suas características - grande dimensão, muito 
polimórfico e grande homologia com o seu pseudogene - tem sido confinado a regiões específicas do gene 
para estudo diferencial da DvW tipo 2 em laboratórios de referência.   
 
Recentemente, com o desenvolvimento da metodologia de sequenciação massiva, Next Generation 
Sequencing (NGS), com plataformas que são alternativas ou complementares à sequenciação tradicional 
(Sanger), o estudo molecular de grandes genes melhorou significativamente. Esta nova metodologia 
permite maior celeridade no diagnóstico com enorme vantagem económica.  
 
No Serviço de Hematologia Clínica do CHUC a investigação diagnóstica da DvW foi aferida com base em 
algoritmos bem definidos pela SSC da DvW (ISTH), tendo sido disponibilizados estes estudos a Serviços 
de outros Hospitais que os solicitem. O tratamento e seguimento dos doentes são feitos segundo 
protocolos (guidelines) internacionais com demonstrada base científica, adaptadas à nossa realidade 
clínica e económica. Esta abordagem clinico-laboratorial permite: i) o tratamento mais adequado a cada 
doente por distinguir DvW2N de HA ligeira; DvW 2B de pseudo-DvW; o diagnóstico diferencial dos vários 
subtipos da DvW; ii) nas formas severas recessivas (DvW3) identificar portadores e oferecer o diagnóstico 
prenatal. 
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22 de Novembro de 2014 11.00 – 12.30 | Sala 1 

 
SESSÃO EDUCACIONAL IV 

Moderadora: José Eduardo Guimarães – CHSJ, Porto 
  
 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E PROGNÓSTICO DA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos-CHLC 
 
 
A designação “leucemia mielóide aguda” (LMA) não se aplica a uma entidade única: engloba um grupo 
heterogéneo de doenças com evoluções clínicas muito variáveis. Esta heterogeneidade resulta 
fundamentalmente da diversidade de mutações presentes nas células leucémicas, cuja importância é já 
reconhecida na versão mais recente (2008) da classificação OMS.  
No entanto, desde essa publicação, modalidades várias de sequenciação revelaram uma plétora de 
mutações recorrentes, incluindo em genes de modificadores epigenéticos envolvidos na metilação de DNA 
e previamente não implicados na leucemogénese. Neste contexto, o desafio actual consiste em descobrir 
quais as mutações que, por si só ou em combinação, cooperam na génese da doença, e quais as que 
possuem valor prognóstico independente.  
Numa segunda fase será possível aos hematologistas avançar para o tão desejado tratamento 
personalizado: refinar a estratificação de grupos de risco ainda relativamente grosseira hoje em uso; 
identificar alvos terapêuticos potenciais mais promissores que os já testados; optimizar o tratamento pós-
remissão, diferenciando a sua intensidade; e monitorizar com maior precisão, nalguns casos, a doença 
residual. 
Os avanços na caracterização molecular têm já hoje implicações clínicas práticas, de que o melhor 
exemplo é a construção na LMA de cariótipo normal (a mais frequente do ponto de vista citogenético) de 
modelos prognósticos hierarquizados que diferenciam sobrevivências globais entre 83% e 0% aos 4 anos, 
na base da  presença e peso relativo de algumas mutações (como sejam IDH1 e 2, TET2, DNMT3A, 
ASXL1, RUNX1, TP53 ou MLL-PTD, para além de FLT3-ITD, NPM1 e CEBPA já incorporadas na 
classificação OMS e na proposta European LeukemiaNet). Também dentro do grupo citogenético 
desfavorável e dentro das favoráveis LMA core-binding factor (CBF) é possível separar riscos de falência 
terapêutica muito diversos.  
É no entanto necessário, sob pena de estes avanços não passarem de exercício fútil, conhecer e discutir 
as barreiras que falta ultrapassar em várias frentes:  
a) no desenho de estratégias dirigidas, que a contínua descoberta de novas mutações (e 
consequentemente de novos subgrupos de doentes) transforma numa tarefa progressivamente mais 
complicada;  
b) na implementação da caracterização molecular na rotina, onde não há consenso sobre a abordagem 
técnica preferível (e financeiramente comportável) que permita ao hematologista, às 48 horas do 
diagnóstico, uma decisão de estratégia de indução adaptada ao perfil génico; 
c) na detecção da doença mínima residual (quer como guia da estratégia pós-remissão, quer como 
diagnóstico precoce da recidiva) tornada menos fiável pela instabilidade tumoral e pela selecção clonal que 
caracterizam a LMA, transformando-a num “alvo em movimento”.  
Apesar de avanços notáveis na compreensão da sua patogénese, a evolução da LMA permanece em geral 
desfavorável, facto essencialmente devido à recaída da doença. As tentativas de melhorar os resultados 
dos tratamentos convencionais têm tido sucesso limitado. Nos anos mais recentes, desenvolveram-se 
esforços para caracterizar a população de células estaminais leucémicas, que constitui o compartimento 
celular mais resistente à quimioterapia e responsável pela recaída. A LMA tem origem em clones múltiplos, 
e a compreensão da arquitectura clonal complexa das células iniciadoras e do processo de selecção clonal 
que culmina na recaída pode ser a chave para a identificação de alvos para terapêuticas dirigidas 
inovadoras. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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PALESTRA ENFERMAGEM 
21 de Novembro de 2014 09.30 – 10.30 | Sala 2 

 
RADIOTERAPIA: INTERVENÇÕES ENFERMAGEM 

Moderadora: Helena Fernandes – CHUC, Coimbra 
 
 
EXPERIÊNCIA DO IPOFG LISBOA 
Albertina Santos 
 
 
Os linfomas cutâneos têm frequentemente, comportamento clínico e prognóstico diferente dos linfomas 
sistémicos de subtipo histológico semelhante.1 São considerados linfomas não-Hodgkin e subdivididos em 
linfomas de células T, células NK e de células B. Aproximadamente 75 a 80% dos linfomas cutâneos 
primários são linfomas de células T, com predomínio absoluto da Micose Fungoide (MF).1 
A MF caracteriza-se pela presença de placas eritematosas que evoluem para lesões ulceradas, tumores 
em toda a pele ou ainda infiltração da medula óssea em estadios avançados.2 A história natural da MF 
costuma ser prolongada, pois é um linfoma habitualmente indolente.1 Nos casos de doença restrita à pele, 
como opções terapêuticas temos a corticoterapia e a quimioterapia tópica (mostarda nitrogenada), a 
fototerapia ou irradiação localizada ou total da pele com eletrões.1,2,3   

A radioterapia externa consiste no tratamento através de radiações essencialmente fotões e electrões, 
produzidos por fontes colocadas a uma determinada distância do doente.3 No tratamento de lesões 
superficiais a aplicação de feixes de electrões está amplamente difundida.4 A escolha terapêutica depende 
da área corporal afectada, do tipo de lesão, disponibilidade do tratamento e tolerância dos efeitos 
colaterais. Nos casos de doentes com MF com placas infiltradas e tumores, por exemplo, há indicação 
preferencial para a irradiação total da pele com electrões. 1,5 

Os enfermeiros desempenham um papel cada vez mais relevante no tratamento por radiações, garantindo 
que todos os doentes recebem as informações e os cuidados necessários antes, durante e após completar 
o tratamento.6 No caso especifico dos doentes com MF é essencial que os enfermeiros conheçam a 
especificidade do tratamento de radioterapia com electrões, uma vez que estes doentes desenvolvem 
normalmente reacções cutâneas mais intensas, exigindo dos enfermeiros uma maior perícia na pevenção e 
tratamento das radiodermites. 
As radiodermites então amplamente descritas como parte inevitável do tratamento com radioterapia, sendo 
que a intervenção de enfermagem deverá ser direcciondada para o alívio dos sintomas que estas reacções 
provocam.   
No IPOFG de Lisboa, a nossa prática na prevenção e tratamento de radiodermites é essencialmente a 
aplicação diária e sistemática de cremes e loções. Porém se este tipo de intervenções é eficaz e adequada 
em muitas situações, no caso dos doentes com MF não o é. Temos recorrido a alternativas disponiveis que 
melhor se adaptam à situação do doente, que permitam uma melhor recuperação e conforto, com material 
de penso seguro e recomendado pela literatura. 
Os objectivos na selecção do material de penso resultam da avaliação do enfermeiro com o doente 
enquanto parceiro de cuidados, tendo em consideração os seguintes itens: 1- a manutenção máxima da 
integridade e hidratação da pele irradiada; 2- o controlo da hemorragia, odor e exsudado da ferida maligna; 
3- a redução da dor; 4- a preveção de infecção; 5- a promoção do meio húmido para cicatrização; 6- a 
protecção do trauma; 7- a redução do potencial para a exacebação das radiodermites e 8- a promoção do 
conforto. 7 
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(1) Vasconselos R, Sanches JA (2012). Linfomas cutâneos. In: Omar Lupi; Paulo R. Cunha. (Org.). Rotinas de Diagnóstico e 
Tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 2 ed. Rio de janeiro: AC Farmacêutica. 1, p. 391-396.  
(2) Marta GN, Gouvêa CB, Ferreira SBE, Hanna SA, Haddad CMK, da Silva JLM.  (2011). Micose fungoide: relato de caso 
tratado com radioterapia. An Bras Dermatol. 86 (3), 561-4. 
(3) Direção Geral de Saúde (2009). Manual de boas práticas em Radioterapia. Circular informativa nº 37/DQS/DQCO. 
(4) Roldão MA (2007). Cancro do colo do útero: Radioterapia Externa e Braquiterapia. Lisboa, Monitor.  
(5) Willemze et al. (2005) WHO-EORTC Classification on cutaneous lymphomas. Blood. 105 (10), 3768-85. 
(6) Vazquez, C. (2012). Consulta de Enfermagem. Acedido em 20.11.2012. Disponível em 
http.www.asorart.com/índex.php/espacio-enfermeria 
 (7) Princess Royal Radiotherapy Review Team (2011). Managing radiotherapy induced skin reactions - a toolking for 
healthcare professionals. St James´s Institute of Oncology. Leeds Teaching Hospitals Trust.
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EXPERIÊNCIA IPOFG PORTO 
Dulce Nogueira, Marisa Santos 
Serviço de Radioterapia Externa, IPO Porto 
 
 
Com esta sessão educacional pretende-se dar uma visão global do serviço de Radioterapia do IPOFG 
Porto e do papel da enfermagem no tratamento de doentes com patologia hematológica.  
 
O papel da consulta de enfermagem no início do tratamento é fundamental para a recolha de dados e 
levantamento de intervenções de enfermagem. É também neste momento, que se explicam os possíveis 
efeitos secundários de acordo com a área irradiada, assim como os cuidados adequados de forma a 
preveni-los ou minimizá-los. 
 
Os efeitos secundários da Radioterapia estão relacionados com a área de tratamento, sendo que neste tipo 
de patologias são muitas vezes mínimos ou inexistentes. Quando ocorrem, os doentes são encaminhados 
para a área de enfermagem para avaliação e tratamento dos mesmos, e se necessário, encaminhamento 
para avaliação e intervenção médica. 
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Clara Ezequiel, Sandra Simões, 
IPOFG, Lisboa 
 
 
A doença oncológica continua a ser uma das mais assustadoras, essencialmente porque aparece ainda, 
muitas vezes, ligada ao que é incurável, à mutilação, ao sofrimento e à morte. Apesar de todos os avanços 
científicos, e tecnológicos e de toda a evolução dos meios de diagnóstico e terapêuticos, esta doença, na 
sua generalidade, continua a ameaçar a vida daqueles que atinge, interferindo no seu bem-estar físico e 
psicológico, bem como na sua dinâmica familiar, social e profissional.  
 
Sendo o cancro a principal causa de morte a nível mundial e as doenças hematológicas ainda muito 
associadas a fatores de risco desconhecidos e prognósticos algo incertos, compreende-se que a pessoa 
com este tipo de patologia, quer num contexto de um diagnóstico abrupto muitas vezes assintomático, quer 
perante um cenário de tratamentos prolongados característico destas situações, passe por todo um 
processo de dúvidas, incertezas ou receios condicionantes do seu padrão psicológico que obrigará, 
necessariamente, a uma adaptação psicológica ou resiliência constantes. 
 
Neste sentido, foi nosso objetivo com este trabalho, compreender as alterações psico-oncológicas no 
doente hematológico; compreender os seus principais fatores geradores de stress; a reflexão sobre a 
prática diária e o papel do enfermeiro como promotor de mecanismos de coping/adaptação positivos no 
doente hemato-oncológico. 
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UTM - DAS NECESSIDADES DA CRIANÇA À INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO 
Liliana Aguiar, 
IPOFG, Lisboa 
 
 
O diagnóstico de doença crónica é um acontecimento de vida disruptivo para a família. Este, enquanto 
factor de crise, implica necessariamente adaptação, sendo posteriormente a indicação para transplante 
encarada como um momento de crise igualmente intenso, com o reconhecimento da ineficácia dos 
tratamentos anteriores, sendo por isso, considerado a única e última hipótese de cura. O Transplante de 
Células Progenitoras da Hematopoiese (TCPH) é o tratamento de eleição de diversas doenças 
hematológicas que desencadeia o comprometimento múltiplo de órgãos, tecidos e depressão imunológica 
severa que aumenta a predisposição do paciente para infecções sistémicas, entre outros efeitos 
secundários severos.  
 
Estes efeitos são decorrentes de tratamentos prévios ao dia de transplante, tais como radioterapia, 
quimioterapia e administração de terapêutica com elevado potencial neurotóxico e hepatotóxico. Pode 
afirmar-se que as respostas da criança e jovem submetido a transplante são do ponto de vista bio-psico-
fisiológico avassaladoras desencadeando respostas psicossociais importantíssimas e aumentando, por 
isso, a necessidade de apoio constante de uma equipa multidisciplinar, que acompanhe a criança/jovem e 
família em todas as fases de tratamento.  
 
Ao longo do processo de transplante a criança/jovem e família apresentam necessidades de cuidados 
inerentes à fase do processo em que se encontram, relacionadas não só com a alteração do processo 
saúde-doença perante o diagnóstico inicial, como também com a alteração do papel relacional e social da 
criança/jovem e família e das expectativas e objectivos de vida anteriormente delineados, emergindo uma 
readaptação necessária e constante, na qual o cuidar em enfermagem adquire um papel fulcral. 
Considera-se, portanto, que o acompanhamento da criança/jovem e família neste processo deverá ser 
contínuo, individualizado e facilitador da expressão de emoções e da partilha de informação adequada, 
mantendo a sua individualidade e promovendo o respeito dos seus direitos, num processo efectivo de 
cuidados de acordo com os seus valores culturais e sociais. 
 
Na unidade de transplante medular (UTM), ao tratar-se de um serviço não pediátrico a prestação de 
cuidados à criança e família surge como uma área de necessário investimento para a melhoria dos 
cuidados prestados. Tornando-se necessário garantir o desenvolvimento de competências na equipa para 
uma pratica que seja facilitadora da adaptação às profundas mudanças físicas, emocionais e sociais 
inerentes ao processo de transplante.  
 
Enquanto elo de ligação o Enfermeiro desempenha um papel de extrema importância no decorrer de todo 
o processo, devido ao acompanhamento contínuo da criança e família este identifica, intervém e 
encaminha para a restante equipa multidisciplinar com o objectivo de promover e facilitar uma abordagem 
coerente com as necessidades identificadas. Considerando-se essencial o desenvolvimento de uma 
relação terapêutica facilitadora de um conhecimento mútuo que quando estabelecida precocemente 
permite o conhecimento aprofundado do outro e da sua estrutura familiar e social. O enfermeiro encontra-
se devido à sua proximidade e disponibilidade numa posição privilegiada, desenvolvendo uma intervenção 
adequada, promotora de bem-estar na criança e família que permite a adaptação aos diferentes momentos 
vividos durante o processo de transplante. 
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Na UTM o planeamento de cuidados reconhece a necessidade de preparação da criança/jovem e família 
para o internamento na unidade de isolamento, ambiente identificado na literatura como determinante para 
o desenvolvimento de problemas psicológicos profundos, devido às suas características físicas, duração 
do período de internamento, sintomas associados aos tratamentos realizados e expectativas da família 
quanto ao futuro, no qual deverão integrar imediatamente após a alta um conjunto de cuidados 
determinantes para a saúde da criança.  
 
Neste sentido, considera-se necessário não só a sua preparação, como um acompanhamento continuado 
com inicio no momento em que a criança é proposta para transplante, durante todo o período pré-
transplante e, posteriormente, ao longo do internamento e após a alta, permitindo uma abordagem 
individualizada e dirigida a todas as necessidades do utente pediátrico. Este acompanhamento é parte 
integrante da filosofia de cuidados na UTM, preconizando a implementação de um ambiente terapêutico e 
seguro para a criança/jovem e família que visa minimizar o impacto da doença, tratamento e 
hospitalização, respeitando o seu direito primordial, o direito a ser criança. 
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Maria Teresa Moreno Elias 
CHLN, Lisboa 
 
 
O doente hemato-oncológico não deve ser encarado unicamente como uma pessoa em sofrimento físico. 
São múltiplos os sofrimentos a que este e a sua família são submetidos, quer pelo isolamento e 
afastamento do seu contexto social e familiar, quer pela baixa auto-estima, e medos patentes, associados 
ao estigma e preconceito imputados pela sociedade. 
 
O enfermeiro deve por isso ter presente estas realidades e estar preparado, não só para um cuidar físico 
mas também para um apoio psicológico ao nível da promoção da saúde mental e da intervenção em 
situações de descompensação, por não controlo da ansiedade. 
 
Torna-se por isso imperiosa a aquisição, desenvolvimento e valorização de técnicas e intervenções 
autónomas de enfermagem, que promovam uma capacidade de agir, não só ao nível de situações de crise, 
como também ao nível da prevenção, conduzindo igualmente à aquisição de uma autonomia profissional. 
As técnicas de relaxamento, constituem-se uma destas técnicas, com resultados positivos comprovados a 
nível mundial, no que concerne à promoção de bem-estar e controlo da ansiedade, controlo da dor, 
diminuição das náuseas, controlo da tensão arterial, controlo da respiração, etc. São ainda um importante 
fator no que respeita à relação de confiança e intimidade, essenciais para a relação de ajuda. 
 
No serviço de hematologia está em curso a implementação destas técnicas, após a especialização em 
enfermagem de saúde mental e psiquiatria, o que se constituirá um complemento para um cuidar de 
excelência, pelos profissionais que maior presença têm junto do doente e família em sofrimento. 
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Lucília Carreiro, Paula Jorge, Rosa Romão 
Serviço de Hematologia Clínica - HSAC 
 
 
A doença oncológica é acompanhada de um grande sofrimento psicológico, desencadeando no doente e 
família um conjunto de reações emocionais intensas e prolongadas, de acordo com os seus mecanismos 
de adaptação à doença. 
 
Esta comunicação tem como objectivo identificar o tipo de apoio emocional aos doentes hemato-
oncológicos. A metodologia utilizada foi uma análise retrospetiva, aleatória, no suporte informático SClinico, 
no período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2014, selecionando os doentes internados no primeiro dia de 
cada mês, até obter uma amostra de 100 doentes, dos quais 80 do internamento de Hematologia e 20 da 
unidade de transplante. Na amostra podemos encontrar 40% do sexo feminino, 60% do sexo masculino, 
com idade compreendida entre 17 e 80 anos (média de 54 anos). Os dados foram colhido da avaliação 
inicial efetuada na admissão, diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e notas gerais 
efectuados pelos profissionais de enfermagem no SClínico.  
 
Da análise estatística realizada há a salientar que 49% dos doentes admitidos manifestam ansiedade, 35% 
medo e 38% tristeza, sendo que 18% identificam todos os sintomas. A maioria destes doentes já tem 
múltiplos internamentos, dos quais 22% estão sob terapêutica ansiolítica e antidepressiva. Cerca de 14% 
dos doentes manifestam sinais e/ou sintomas psicológicos, tais como labilidade emocional, ansiedade, 
apatia, pelo menos uma vez nas 24h. Os dados globais obtidos estão de acordo com a revisão sistemática 
da literatura efectuada. 
 
Para dar resposta aos diagnósticos de enfermagem identificados os doentes têm planeadas intervenções 
de apoio emocional, das quais podemos salientar escutar a pessoa (90%); vigiar acão pessoa (73%); 
incentivar a pessoa a alimentar-se (25%); incentivar a andar (15%); promover envolvimento da família 
(7%); promover a esperança (4%). 
 
Salientamos a motivação da equipa na formação contínua, o trabalho em equipa multidisciplinar; a 
avaliação do grau de satisfação do doente/família, são fundamentais a contínua melhoria das intervenções 
apoio emocional nas alterações psico-oncológicas do doente hematológico.  
 
  



 
 

22 
 

PALESTRA ENFERMAGEM 
22 de Novembro de 2014 09.30 – 10.30 | Sala 2 

 
ADAPTAÇÃO DA PESSOA COM DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA 

Moderadora: Madalena Aparício – IPOFG, Lisboa 
 
 
A PESSOA COM DOENÇA HEMATOLÓGICA E O SEU FAMILIAR CUIDADOR: 
UM EVENTO TRANSICIONAL 
Ariana Santos, Daniela França 

Enfermeiras na Onco-hematologia, IPO-Porto 
 
 
A ocorrência de doença hematológica constitui uma transição do âmbito de saúde/ doença, de acordo com 
a Teoria das Transições de Meleis. Conhecer a natureza da transição, os seus indicadores de processo e 
os fatores facilitadores/ inibidores da mesma, proporciona ao enfermeiro ferramentas para intervir, no 
sentido de potenciar uma transição bem sucedida para todos os intervenientes – doente e família 
cuidadora.  

De facto, o enfermeiro, pela sua presença transversal ao longo do ciclo vital, tem uma posição privilegiada 
para intervir como elemento facilitador do processo transicional. A doença hematológica é uma entidade 
complexa, que pode acarretar para a pessoa doente a perda gradual de autonomia em três tipos de 
atividades de vida diária (avançadas, instrumentais e básicas). A adaptação a esta perda de autonomia 
está relacionada com fatores externos e internos.  

As autoras desenvolveram um estudo de revisão sistemática da literatura para conhecer as intervenções 
de enfermagem dirigidas ao familiar cuidador do doente hematológico, sendo um este um elemento 
indissociável desta transição, pelo que um plano de cuidados deverá incluir intervenções dirigidas não 
apenas ao doente mas também a este. As intervenções encontradas são educacionais, psicológicas, 
sociais e de autocuidado. 
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Patrícia Fernandes Conceição 

CHLN, Lisboa 
 

O reconhecimento que a pessoa tem uma doença hematológica causa uma mudança na sua vida e na das 
que a rodeiam. Estas transformações podem ser difíceis de gerir porque acarretam a adaptação a uma 
nova condição, com necessidades de aprendizagem e a aquisição de novos conhecimentos. Cabe ao 
enfermeiro ajudar a pessoa a adaptar-se à fase da doença, capacitando-a com o objetivo de a tornar 
autónoma e ser capaz de lidar com as mudanças.  

Esta competência é uma peça essencial na relação com o outro, e portanto na prestação dos cuidados de 
Enfermagem. Deste modo, o conhecimento que a equipa de enfermagem detém não deve servir apenas 
para a, muito digna, prestação de cuidados de enfermagem ao doente hemato-oncológico e sua família. Os 
enfermeiros, consequência natural das suas funções, têm o poder de transmitir conhecimento 
emancipatório, o conhecimento que liberta a pessoa de ansiedade, dor e sofrimento.  

A necessidade de elaborar um programa educacional ao doente hemato-oncológico e família na 
UTIDH/UTMO surge da dificuldade sentida e verbalizada pela equipa de enfermagem na sua prática diária. 
Apesar de existirem momentos de ensino e educação para a saúde, não havia forma de garantir que os 
utentes e família fossem educados nas diferentes temáticas relacionadas com o período de internamento, 
cuja intervenção permite uma melhor adaptação aos processos de transição vivenciados pela pessoa e sua 
família. A implementação do programa educacional tem como principal objetivo uniformizar os conteúdos e 
os tempos para realizar o ensino e a educação para a saúde na UTIDH/UTMO.  

E desta forma contribuir para melhorar a qualidade da educação para a saúde, procurando ser um 
instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem e na adaptação da pessoa e família durante o 
internamento. Neste âmbito de projeto de investigação-ação, foi realizada uma consulta à equipa de 
enfermagem sobre as temáticas de ensino a abordar, com recurso a questionário, tendo resultado em 32 
temáticas de ensino.  

A partir da identificação das temáticas foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados 
indexadas à EBSCO, consulta de documentação de instituições e outras fontes de referência. Elaboradas 
fichas orientadores, segundo as temáticas, e instituídos dois protocolos com os tempos de ensino como 
referência.  

Após a fase de implementação do projeto pretende-se analisar os contributos na qualidade dos cuidados e 
o seu impacto na vida da pessoa, bem como a importância deste instrumento na prestação de cuidados de 
enfermagem.   
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Diana Ramada, Ana Costa, Carla Araújo, Maria José Teixeira e Maria Natividade Pais 
IPOFG, Porto 
 
Palavras-chave – Ambulatório, Hospital Dia, IPOFG - Porto, tratamento de quimioterapia. 
 
Introdução: O Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto (IPOFG-Porto) é a principal 
unidade de saúde, na região norte de país, vocacionada para o diagnóstico e tratamento do doente 
oncológico. Promove serviços aos doentes em regime de internamento, ambulatório e ao domicílio. 
O tratamento em ambulatório proporciona inúmeras vantagens aos doentes, aos profissionais de saúde, às 
instituições Hospitalares e ao próprio Sistema Nacional de Saúde. 
 
O Hospital Dia é um sector do departamento de Oncologia Médica, que se destina à administração, em 
regime ambulatório, de terapêutica médica antineoplásica. Tem como missão o tratamento médico de 
excelência do doente oncológico, recorrendo à quimioterapia, hormonoterapia, anticorpos monoclonais, 
bifosfonatos e outras terapêuticas de suporte. Promove também o ensino, a formação e a investigação 
clínica, nomeadamente na área dos ensaios clínicos. 
 
Em 2013, no Hospital Dia – Adultos do IPOFG - Porto foram tratados 5568 doentes gerando um total de 
45365 atos. No primeiro semestre de 2014 foram tratados 4295 doentes que ocasionaram 23768 atos. 
 
O doente oncohematológico faz cada vez mais tratamentos em regime de ambulatório. Só em 2013 foram 
tratados, no Hospital Dia Adultos do IPOFG – Porto, 530 doentes (9.5%) gerando um total de 4300 atos. 
No primeiro semestre de 2014 foram submetidos a tratamento neste serviço 369 doentes (8.6%) gerando 
2271 atos. 
 
Neste serviço a multidisciplinaridade rege a prática de cuidar de forma a assegurar a qualidade exigida na 
prestação de cuidados ao doente oncológico. 
 
Os enfermeiros deste serviço têm um papel ativo no tratamento do doente oncohematológico tendo em 
conta as vertentes bio-psico-sócio-culturo-social e religiosa. O bem-estar global do doente é promovido 
para que o tratamento tenha o menor impacto possível na sua qualidade de vida. 
 
Conclusão: É imperioso adequar os cuidados às necessidades reais dos doentes. Em tempos de crise 
torna-se difícil seguir todas as indicações e cuidados necessários para minimizar os efeitos dos 
tratamentos e assegurar uma recuperação eficaz dos possíveis efeitos secundários dos mesmos. O doente 
com doença oncohematológica, devido às suas características, tem um conjunto de cuidados mais 
específicos, o que leva a maiores restrições alimentares e ambientais. É fundamental avaliar as 
necessidades destes doentes de forma a facilitar o seu tratamento e promover/melhorar a sua qualidade de 
vida. 
 
Declaração de Conflito de Interesse: Os autores negam a existência de conflitos de interesse na realização 
deste trabalho. 
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Andreia Tavares 
Enfermeira no Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar do Algarve, Unidade de Faro 
 
 

Na Unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve os utentes do foro hemato-oncológico são 
acompanhados por médicos especialistas e encaminhados para outras unidades caso se preencham 
critérios para transplantação, uma vez que são de trata de uma Unidade de referência na área. 
 
Em termos de opções terapêuticas, a Unidade de Faro tem disponível tratamentos com quimioterapia e 
anticorpos monoclonais em regime de ambulatório. Quando necessário, os utentes são internados em 
oncologia, preferencialmente, e são acompanhados por hematologia. 
 
O utente é recebido na consulta de acolhimento logo após a consulta médica e imediatamente antes da 
realização de tratamentos com quimioterapia ou anticorpos monoclonais.  
 
A consulta de acolhimento de enfermagem é um momento privilegiado de encontro, onde o profissional 
aborda e intervém em diversas áreas: realiza ensinos quanto ao tratamento estabelecido e possíveis 
efeitos secundários, menciona qual o circuito que deve fazer no dia de tratamento, refere quais os 
cuidados específicos a ter com a alimentação ou no sentido de diminuir o risco de infecções.  
 
Para além disso, é um momento essencial para perceber como decorre o processo de adaptação à 
doença e detectar factores que possam evidenciar uma adaptação desajustada, prestando-se apoio 
emocional ou encaminhando para psicologia caso a equipa considere relevante ou o utente verbalize 
esse desejo. Por estes motivos, o enfermeiro tem um papel fundamental na promoção e manutenção da 
qualidade de vida do utente. 
 
Pretende-se, com esta palestra, relatar a experiência na Unidade de Faro, promovera partilha de 
experiência de contexto da prática e fomentar a discussão, tendo em conta a qualidade na 
prestação dos cuidados e, sobretudo, a qualidade de vida do utente. 
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PALESTRA ENFERMAGEM 
22 de Novembro de 2014 11.00 - 13.00 | Sala 2 

 
TRATAMENTO DO DOENTE EM AMBULATÓRIO / HOSPITAL DIA 

Moderadora: Alice Monteiro, IPOFG, Porto 
 
 
Mafalda Ferreira 
IPOFG, Lisboa 
 
 

A minha apresentação consiste no tratamento do doente em ambulatório/hospital de dia do IPOLFG, 
especificamente em doentes com mieloma múltiplo submetidos a bortezomib. 
 
Iniciarei por apresentar uma breve descrição da patologia.  
 
De seguida, apresentarei os resultados do estudo de frase III que levaram à aprovação do bortezomib por 
via subcutânea. 
 
Continuarei com a apresentação de vantagens e incovenientes, tanto para o enfermeiro como para o 
doente sob este tratamento, em hospital de dia. 
 
Finalizarei com a apresentação de resultados, de doentes submetidos a bortezomib, do hospital de dia do 
IPO. 
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PALESTRA ENFERMAGEM 
22 de Novembro de 2014 11.00 - 13.00 | Sala 2 

 
TRATAMENTO DO DOENTE EM AMBULATÓRIO / HOSPITAL DIA 

Moderadora: Alice Monteiro, IPOFG, Porto 
 
 
Magda Duarte, Rosa Romão, Helena Xavier, Dora Magalhães 
CHLC, Lisboa 
 
 
No âmbito da Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Hematologia propõe-se a discussão sobre o 
tema: Tratamento do Doente em ambulatório/ Hospital de dia.  
 
Propomo-nos caracterizar a dinâmica de funcionamento do Hospital Dia Hemato-Oncológico do CHLC, e 
descrever o percurso do doente/família do foro hematológico em de tratamento de quimioterapia em 
contexto de ambulatório. Neste contexto, serão apresentados alguns dados retrospetivos obtidos através 
da consulta do processo clinico do doente (n=50), nomeadamente, dados demográficos, aspetos 
psicossociais e expetativas do doente face à doença e tratamento. As intervenções de enfermagem 
iniciam-se durante o acolhimento realizado durante a consulta de enfermagem. Esta consulta tem como 
objetivo a realização de uma avaliação e o estabelecimento de um plano de cuidados de enfermagem, no 
sentido de ajudar o individuo a atingir a máxima capacidade de autocuidado, de acordo com Direção Geral 
de Saúde. (DGS-DR 1ª Serie Nº 242-20 Dezembro de 2011 Portaria Nº 306-A/2011, Artigo 2ª, Conceitos) 

Nesta consulta preconiza-se o acolhimento do doente/família; Facultar a informação necessária para a 
gestão do seu processo de tratamento/ doença e promover o autocuidado, visando a autonomia e bem-
estar. 

Se necessário e de acordo com as necessidades, o doente é encaminhado para outros profissionais da 
equipa multidisciplinar. 

No âmbito do projeto da consulta Enfermagem, em Outubro 2014, deu-se início à primeira fase do Follow 
Up telefónico, que é realizado entre as 48h-96h, após o primeiro tratamento com o objetivo de reforçar a 
relação terapêutica entre a equipa multidisciplinar e o doente/família; Monitorizar os efeitos secundários e 
adesão terapêutica, assim como, o esclarecimento de dúvidas. Durante este período foram realizados 
cerca de 100 contactos telefónicos. 

Após a alta do Hospital de Dia o doente é encaminhado para a consulta médica da especialidade. No 
âmbito das intervenções de enfermagem estas focam-se na validação da data da próxima consulta, reforço 
da adesão ao regime terapêutico em domicílio, esclarecimento de dúvidas e informação acerca dos sinais 
e sintomas de alerta que impliquem o contacto telefónico ou presença do doente no Hospital. 
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PALESTRA ENFERMAGEM 
22 de Novembro de 2014 13.00 – 13.30 | Sala 2 

 
FADIGA NO DOENTE DE HEMATO-ONCOLOGIA 

Moderadora: Sara Cunha – CHUC, Coimbra 
 
 
Zita Silva 
IPOFG, Lisboa 
 
 
A fadiga relacionada com o cancro é um sintoma subjectivo, multicausal e multifactorial, muito frequente 
nos doentes oncológicos, estando presente em todas as fases da doença. Sendo uma sensação 
persistente, de cansaço ou exaustão, relacionada com o cancro ou com o tratamento do mesmo, esta não 
é proporcional à actividade diária e interfere com o normal funcionamento do indivíduo, afectando a sua 
qualidade de vida.  
 
A fadiga é um dos sintomas mais frequentes e para o qual menos se conhecem intervenções, 
especialmente quando comparado com outros sintomas, pelo que torna-se pertinente esta sessão 
educacional, no sentido de dar a conhecer o papel do enfermeiro na identificação, avaliação e gestão da 
fadiga, no doente Oncológico, em particular no doente Hemato-Oncológico, dado que este é um sintoma 
passível de intervenção. 
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CO1- 14:45/14:55 
TRANSPLANTAÇÃO AUTÓLOGA EM LINFOMA DE HODGKIN (LH). RESULTADOS A LONGO PRAZO  
 
Fátima Costa; Gilda Ferreira; Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos-CHLC 
 
 

A quimioterapia de alta dose com transplante hematopoiético autólogo é a estratégia de escolha para o 
LH em recaída (REC) ou primariamente refractário (REF). Avaliámos os seus resultados e toxicidade a 
longo prazo, e analisámos os factores que influenciaram a sobrevivência livre de progressão (SLP), nos 
primeiros 118 doentes que transplantámos. 
 
Material e métodos: entre Abr/97 e Dez/13 realizámos em 118 doentes (idade 17-66, mediana 30 anos) 
120 transplantes consecutivos de progenitores de sangue periférico, 62 dos quais em REC1 
quimiosensível [QTS] e 58 (48%) em doença REF (definida como REF primária, REC1 nãoQTS ou 
REC³2). Tinham recebido previamente uma mediana de 2 linhas de quimioterapia (≥3 em 13%) e 
radioterapia em 28%. O condicionamento consistiu em BEAC ou BEAM em 97% dos casos, e foi 
reinfundida uma mediana de 3.09x106 células CD34+/kg. No internamento (mediana 21 dias) em quartos 
dotados de pressão positiva e filtros HEPA, a única profilaxia consistiu (desde suspensão de quinolona e 
antifúngico em 2001) em GCSF e aciclovir (nos 76% de casos HSV1+). A aplasia complicou-se de 
bacteriémia em 25% dos transplantes, pneumonia em 6% e enterocolite neutropénica em 5%, e a 
recuperação de 500 neutrófilos e 20000 plaquetas/ul deu-se em mediana em d+11 e +13. 
 
Resultados: a mortalidade aos 30 e aos 100 dias foi respectivamente 0.8% e 2.5%: 1 cardiopatia aguda 
refractária, d+2; 1 pneumonia viral, d+44; e 1 tromboembolismo pulmonar, d+99. A mortalidade tardia 
consistiu em: candidíase disseminada crónica aos 8 meses (m); aplasia por infecção a citomegalovírus 
aos 22m; fibrose pulmonar aos 10 anos(a); e 2 segundas neoplasias (laringe e endométrio) aos 5 e 9a 
(existindo um 3º caso, não mortal, de linfoma T aos 4a). A mortalidade não atribuível a recaída ascende 
assim a 7% (8/118). Com um seguimento mediano de 85m e 63% dos doentes vivos, a SLP pós-
transplante estimada aos 10a é de 57%, havendo 2 únicas REC tardias (>39m). A SLP é 
significativamente superior nos transplantados por REC1QTS (72 vs 41%); com doença QTS no 
transplante (66 vs 6%); e em RC pós-transplante (72 vs 10%), p=0.001 para todas as comparações. 
 
Conclusões: Nesta série desfavorável (metade dos doentes em REF primária, doença não-QTS ou 
referenciados em 2ª ou subsequente REC) os resultados a longo prazo são excelentes, com toxicidade 
tardia indubitável mas aceitável. Torna-se porém evidente a importância da referenciação mais precoce 
(em REC1) e a necessidade de transplantar com a doença controlada, para optimizar estes resultados. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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CO2- 14:55/15:05 
LINFOMA DE HODGKIN NO IDOSO: RESULTADOS TERAPÊUTICOS NUM CENTRO DE REFERÊNCIA  
 
Paulo Bernardo; Francesca Pierdomenico; Susana Esteves; Albertina Nunes; Susana Carvalho;  
Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
 
 

Introdução: Cerca de 20% dos doentes com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin (LH) tem ≥60 anos. A 
resposta à terapêutica é inferior quando comparada com os doentes mais jovens, quer pela 
agressividade biológica da doença, quer pelas comorbilidades associadas e maior toxicidade terapêutica. 
Apesar de se utilizar frequentemente o regime ABVD no tratamento da maior parte dos doentes idosos, é 
necessária uma abordagem uniforme e novos fármacos que possam melhorar os resultados terapêuticos. 
 
Métodos: Análise retrospectiva de 44 doentes com ≥ 60 anos com LH referenciados e tratados na nossa 
instituição entre 2003 e 2012. Foi analisada a terapêutica e os seus resultados em termos de resposta, 
sobrevida global (SG), sobrevida livre de progressão (SLP) e toxicidade. 
 
Resultados: A mediana de idade ao diagnóstico foi de 71 anos (60-86); 45% dos doentes apresentou-se 
em estadio I-II e 55% em estadio III-IV; 25% tinha doença volumosa e 50% sintomas B. De acordo com a 
estratificação de risco do Grupo Alemão, 59% dos doentes encontrava-se no grupo avançado e o IPS foi 
de 0-1 em 8%, 2-3 em 46% e 4-7 em 46%. 70% dos doentes apresentava co-morbilidades. Todos os 
doentes receberam terapêutica, 2 com intuito paliativo e 42 com intuito curativo. Em 30% dos casos 
utilizou-se terapêutica combinada, em 61% quimioterapia apenas e em 5% radioterapia apenas. O ABVD 
foi o esquema de quimioterapia mais utilizado (78%), enquanto 18% dos doentes foram tratados com 
CHLVPP. Em metade dos casos houve alteração do esquema terapêutico inicialmente previsto e em 
29% dos doentes tratados com ABVD alterou-se a quimioterapia para CHLVPP.  
 
A causa mais frequente da alteração terapêutica (81% dos casos) foi toxicidade. Ocorreu neutropénia 
febril em 30% dos doentes, toxicidade pulmonar aguda à bleomicina em 35% dos doentes tratados com 
ABVD (fatal em 36% dos casos); em apenas um doente ocorreu toxicidade cardíaca aguda. A resposta 
global (RG) foi de 77% (resposta completa – RC 70%) em toda a população; em 20% dos doentes a 
resposta não foi avaliável por morte precoce. No subgrupo de doente tratado com ABVD a taxa de RG foi 
de 84% (RC 78%). Após follow-up mediano de 6.5 anos, a SG e SLP aos 4 anos foram de 56.7% e 53% 
respectivamente. Dezoito doentes faleceram, 39% por toxicidade. Em 8 doentes verificou-se toxicidade 
tardia à terapêutica (mais frequentemente cardíaca). 
 
Conclusões: Apesar da sua maior toxicidade nos doentes idosos, o ABVD ainda é considerado a 
terapêutica standard para o LH neste grupo, com uma taxa de RG de 84% neste estudo. A avaliação 
prévia das co-morbilidades pode ajudar a individualizar a terapêutica, minimizando as complicações 
enquanto se aguarda a introdução de novos fármacos que permitam reduzir toxicidade e melhorar a 
resposta nos estadios avançados. 
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CO3- 15:05/15:15 
TRATAMENTO DE LINFOMAS NÃO HODGKIN B AGRESSIVOS NO DOENTE IDOSO: FACTORES DE 
PROGNÓSTICO E EVOLUÇÃO CLÍNICA  
 
Joana Desterro; Joana Lobato; Mariana Koehler; Francesca Pierdomenico; Susana Esteves;  
Albertina Nunes; Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil 
 
 

Introdução: A incidência de linfomas não Hodgkin (LNH) B agressivos na população idosa continua a 
aumentar e a seleção do tratamento deve considerar os factores de prognóstico da doença e a condição 
clínica do doente. Os estudos publicados não são consensuais quanto a factores de prognóstico e 
opções terapêuticas nesta população. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo que incluíu todos os doentes consecutivos com idade ≥80 anos 
diagnosticados com Linfoma não Hodgkin B agressivos entre 2009 e 2013 no nosso centro. O estudo 
teve como objetivo avaliar a influência de fatores de prognóstico e intenção terapêutica (curativa com 
poliquimioterapia +/- rituximab, +/- radioterapia vs paliativa com monoterapia ou terapêutica de suporte) 
na sobrevivência global (OS) e livre de progressão (PFS).  
 
Nos doentes tratados com intenção curativa avaliámos ainda o impato do rituximab e das 
antraciclinas/antracenadionas nos mesmo parâmetros. Foram colhidos dados demográficos, intenção e 
regime terapêutico e fatores de prognóstico, nomeadamente: o international prognostic index, IPI (1-2 vs 
3-4); albuminemia (<3,5 g/dl vs >=3,5 g/dl); creatininemia (<2 vs >=2 g/dl) e presença de pelo menos uma 
citopenia ao diagnóstico (Hb<10g/dL, Neut<1000/mL e/ou plaquetas <50000/mL). A comparação de sub-
grupos, quanto a OS e PFS, foi feita pelo teste de logrank tendo sido utilizado o modelo de Cox de riscos 
proporcionais para análise multivariada. 
 
Resultados: Nesta série foram incluídos 65 doentes, com uma mediana da idade de 86 anos (80 a 100), 
57% mulheres. 95% dos casos eram linfomas B-difusos de grandes células e 65% dos doentes 
encontrava-se em estadio avançado (III/IV). Apenas 14 doentes (22%) apresentava um performance 
status (PS) >=3 e 6 (9%) insuficiência renal com creatinina >2g/dL. 38 doentes (58%) pertenciam a um 
grupo de risco IPI intermédio alto/alto, 26 (40%) apresentavam hipoalbuminémia (<3,5 g/dl) e a maioria 
(>90%) não tinha citopénias ao diagnóstico. 
 
Dos doentes estudados, 56 (86%) receberam tratamento com intenção curativa, com poliquimioterapia, 
13 (20%) com ou sem radioterapia acoplada. 52 doentes (80%) receberam quimioterapia com 
antraciclinas/antracenedionas (CHOP, miniCHOP e CNOP) incluindo rituximab em 48 (74%), numa 
mediana de 5 ciclos. 38% dos doentes obtiveram resposta completa (RC). 
 
Com uma mediana de seguimento nos doentes vivos de 27,1 meses, a mediana de OS foi 23,1 meses e 
de PFS 18,4 meses. Neste período ocorreram 36 óbitos, 11 (31%) por progressão de doença, 6 (17%) 
por toxicidade do tratamento, 1 (3%) por outra neoplasia e os restantes 18 (50%) por causa 
desconhecida. 
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Na análise univariada todas as variáveis revelaram impato significativo, com exceção das citopenias para 
a OS e das citopenias e hipoalbuminémia para a PFS. Tanto para OS como para PFS, a análise 
multivariada confirmou o valor prognóstico independente de IPI (HRIPI 3-4 vs 1-2 2,6 e 2,5 respetivamente), 
creatininemia (HR>=2 vs <2 g/dL  4,7 e 3,9 respetivamente)  e intenção terapêutica (HRpaliativa vs curativa 3,2 e 3,3 
respetivamente). No subgrupo de doentes tratados com intenção curativa, a utilização de rituximab e de 
antraciclinas/antracenadionas teve um impato significativo na PFS (em ambos os casos mediana 34,3 vs 
1,5 meses e p=0,02, p=0,0002 repetivamente), mas não na OS (mediana 40,9 vs 3,2 meses, p=0,16; 
40,9 vs 1,5 meses, p=0,16 respetivamente). 
 
Conclusões: Nesta população muito idosa com LNH B agressivo, maioritariamente de risco intermédio 
alto e alto, o tratamento com intenção curativa foi exequível na maioria dos casos e melhorou a 
sobrevivência. A mortalidade por linfoma é superior à induzida pela toxicidade da terapêutica. Apesar de 
um número limitado de respostas completas, a adição de rituximab e antraciclinas/antracenadionas 
revelou-se importante no controlo da doença a longo prazo, ainda que não tenha sido possível 
demonstrar o prolongamento da OS nesta pequena série de doentes. A importância prognóstica do IPI 
confirma-se acima dos 80 anos e a insuficiência renal surge com valor prognóstico independente; esta 
informação pode contribuir para individualizar as escolhas terapêuticas e minimizar os seus riscos numa 
população frágil. 
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CO4- 15:15/15:25 
AJUSTE DA DOSE DE 6-MERCAPTOPURINA E POLIMORFISMOS TPMT NO TRATAMENTO DA 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EM CRIANÇAS  
 
Ana Ferreira Baptista1; Margarida Coucelo1; Rui Magalhães1; Teresa Garrido1; Maria João Mendes1; 
Sandra Marini1; Herma Saturnino1; Sónia Silva2; Manuel João Brito2; Joana Azevedo1; Manuela Benedito1; 
M. Letícia Ribeiro1 
1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Serviço de Oncologia 
Pediátrica, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: A 6-Mercaptopurina (6MP) integra o tratamento de crianças com Leucemia Linfoblástica 
Aguda (LLA) por um longo período de tempo (aproximadamente 2 anos). A Tiopurina S-Metiltransferase 
(TPMT) cataliza a metilação, e consequente inactivação, da 6MP. A actividade desta enzima é afectada 
por polimorfismos funcionais que condicionam alterações enzimáticas e o metabolismo intracelular da 
6MP. Quando estes polimorfismos estão associados a menor actividade, os níveis de nucleotídeos 
tioguanina são mais elevados e consequentemente há maior toxicidade. 
 
Objectivos: Investigar a associação entre polimorfismos que condicionam menor actividade de TPMT e 
os ajustes necessários nas doses de 6MP, assim como a prevalência de efeitos adversos associados a 
toxicidade hematológica, infecções e mucosite. 
 
Métodos: Estudámos retrospectivamente um grupo de 47 doentes, diagnosticados em idade pediátrica 
(idade <18 anos) entre 2006 e 2013, que fizeram tratamento com 6MP como parte do protocolo DFCI 
(05-01/11-001). Este estudo incide na fase de manutenção, com duração esperada de cerca de 70 
semanas (cumprindo 104 semanas após remissão completa), correspondendo a aproximadamente 24 
ciclos de 3 semanas. Os ajustes de dose de 6MP foram feitos de forma a manter a contagem de 
leucócitos entre 2 - 3 x103/mL, ou perante ocorrência de efeitos adversos relacionados.  
 
Foram analisados: dose de 6MP (mg/ m2/dia), ajustes de dose de 6MP, parâmetros hematológicos, 
episódios infecciosos (grau 1, sem necessidade de tratamento; grau 2, infecção moderada com 
necessidade de tratamento; grau 3, infecção com necessidade de internamento; grau 4, se associada a 
hipotensão) e de mucosite,. O genótipo TPMT (*1, *2, *3A, *3B, *3C) foi obtido por sequenciação directa 
(ABI3130, AB) em DNA extraído de sangue total. 
 
Resultados: Estudámos 47 crianças (46 LLA, 1 Linfoma linfoblástico B), 28 do sexo masculino e 19 do 
sexo feminino, idade média 6.7 anos (1 – 17 anos): 22 doentes risco standard, 19 alto risco e 6 muito alto 
risco. Nesta primeira análise, 40 (85%) concluíram o tratamento, com uma mediana de 24 ciclos de 
continuação (9 - 27). A dose média de 6MP foi de 45.57± 17.47 mg/m2/dia. 44 doentes (93.6%) eram 
homozigóticos para TPMT wild-type e 3 (6.4%) eram portadores de variantes alélicas estudadas 
associadas a menor actividade: 2 TPMT*1/*2 e 1 TPMT*1/*3A.  
 
Numa análise univariada, encontrou-se uma associação positiva entre a dose de 6MP e as contagens de 
leucócitos (r=0.6, P<0,0001), neutrófilos (r=0.56, P<0,0001) e plaquetas (r=0.58, P<0,0001). Os doentes 
com variantes alélicas tiveram uma maior percentagem de ciclos com redução média de dose de 6MP > 
50% (P = 0.018), com tendência para uma maior percentagem de ciclos com episódios infecciosos, 
particularmente grau 2 ou superior (diferença não estatisticamente significativa). Não encontrámos 
diferença na incidência de mucosite entre os grupos. 
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Conclusão: Os nossos dados ilustram que contagens superiores de leucócitos e de plaquetas estão 
associadas a maior dose de 6MP durante o tratamento, como descrito noutras séries. Na nossa amostra, 
6.4% dos doentes eram portadores de variantes alélicas do TMPT, em consonância com o descrito para 
população caucasiana; estes doentes necessitaram de uma redução significativamente maior da dose de 
6MP e mostraram tendência a maior número de episódios infecciosos. Estes resultados, ainda 
preliminares, e limitados pelo tamanho reduzido da amostra, sugerem a utilidade de incluir mais doentes 
e analisar outras variáveis, já que um melhor entendimento do metabolismo destes fármacos poderá 
facilitar uma melhor adequação dos ajustes e individualização de dose de 6MP. 
 
Os autores declaram ausência de conflito de interesses. 
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CO5- 15:25/15:35 
LINFOMA FOLICULAR – FACTORES PREDITIVOS DE TRANSFORMAÇÃO  
 
Silva P.1; Pereira D.1; Santos Freitas D.2; Salamanca P.3; Tavares M.1; Febra J.4; Julião I.5; Chacim S.1; 
Espírito Santo A.1; Domingues N.1; Moreira I.1; Oliveira I.1; Viterbo L.1; Martins A.1; Mariz J.M.1 
1Serviço Onco-Hematologia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço de 
Oncologia Médica, Hospital de Braga; 3Serviço Oncologia Médica, Instituto Português Oncologia Porto 
Francisco Gentil, EPE; 4Serviço de Oncologia Médica, Centro Hospitalar do Porto; 5Serviço de Oncologia, 
Centro Hospitalar Baixo Vouga 
 
 

Introdução: O Linfoma folicular é uma doença bastante heterogénea, na qual parte dos doentes 
apresentam uma doença mais agressiva com transformação histológica para linfoma difuso de grandes 
células B (LDGCB) - risco cumulativo de transformação de 3% ao ano após o diagnóstico - e com pior 
sobrevivência global. Torna-se importante compreender o motivo desta heterogeneidade, procurando 
definir critérios clínicos, histológicos e genéticos que influem na evolução, tratamento e prognóstico.  
 
Objetivos: Avaliar o nº de doentes com LF com transformação e sua caracterização clínica e histológica 
ao diagnóstico. Determinação dos factores preditivos de transformação e seu impacto na sobrevivência. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes com LF seguidos na Instituição entre 2000 a 2013. Doentes 
classificados como LF transformado (LFT) segundo Gascoyne R et al. (Best Pract Res Clin Haematol 
(2011). 24(2):147–163). Determinação de fatores preditivos pela análise de regressão Cox univariada e 
multivariada. Análise da sobrevivência pelo método Kaplan-Meyer. Tipo de resposta definida segundo 
critérios do NCCN. 
 
Resultados: Estudo retrospetivo de 228 doentes, dos quais 135 (59.2%) do sexo feminino, com idade 
mediana de 59 anos [25-87]. O follow-up mediano foi 57 meses (mín.1-máx.141). Comparativamente com 
os doentes que não evoluíram para transformação, os 15 doentes (6.6%) com transformação para 
LDGCB documentada por histologia, eram predominantemente do sexo masculino (n=9, 60%). 
Apresentaram-se, ao diagnóstico, com idade mediana superior (61 anos vs 57 anos), predomínio de 
sintomas B (46.7% vs 23%), mais de 4 áreas ganglionares envolvidas (53.3% vs 37.1%), estadio III-IV 
(80% vs 73.3%) e FLIPI ≥ 3 (33.3% vs 29.1%). No total, 80% dos doentes efectuaram tratamento de 
quimioterapia, sendo que 7 doentes (46.6%) com LFT e 138 doentes (64.8%) com LF obtiveram RC. 
Registaram-se 66.7% de óbitos no grupo do LFT e 12.7% no grupo LF relacionados com a doença. Na 
análise de regressão Cox univariada, a idade >60 anos, a presença de sintomas B e a Hb ao diagnóstico 
foram factores preditivos de pior sobrevivência livre de transformação (SLT) (p<0,05) e com impacto na 
sobrevivência global (p<0,05), cumulativamente com a evidência de transformação, a DHL aumentada e 
o FLIPI ≥ 3. Pelo número reduzido de doentes com LFT não se obteve evidência para o impacto da 
expressão de BCL6 na SLT. Com o intuito de melhorar a estratificação de risco nestes doentes, foi 
construído um índice de prognóstico com base na idade, presença de sintomas B e valor de hemoglobina 
ao diagnóstico, tendo sido possível a obtenção de 2 grupos distintos com impacto prognóstico na SLT e 
na SG: grupo risco baixo (0-1 fator de risco) e grupo de risco alto (2-3 fatores de risco). A SLT aos 3 anos 
foi de 99.4% e 88.5%, respectivamente (p<0,05); a SG aos 3 anos foi de 94.9% e 74.4%, 
respectivamente (p<0,05). 
 
Conclusão: A previsão do risco de transformação em doentes com LF é difícil. O nosso estudo sugere a 
existência de factores preditivos clínicos que permitiram formular um índice prognóstico do risco de 
transformação, com impacto significativo na SLT e na SG. Esta análise deve ser reforçada com estudos 
randomizados e multicêntricos, a fim de avaliar e validar estes resultados. 
Todos os autores declaram não ter conflitos de interesse. 
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CO6- 15:35/15:45 
LINFOMA FOLICULAR - CARATERÍSTICAS HISTOLÓGICAS PREDITIVAS DE PROGRESSÃO NA ERA 
DO RITUXIMAB  
 
Silva P.1; Pereira D.1; Santos Freitas D.2; Salamanca P.3; Tavares M.1; Febra J.4; Julião I.3; Chacim S.1; 
Espírito Santo A.1; Domingues N.1; Moreira I.1; Oliveira I.1; Viterbo L.1; Henrique R.5; Martins A.1; Mariz J.M.1 
1Serviço Onco-Hematologia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço de 
Oncologia Médica, Hospital de Braga; 3Serviço Oncologia Médica, Instituto Português Oncologia Porto 
Francisco Gentil, EPE; 4Serviço de Oncologia Médica, Centro Hospitalar do Porto; 5Serviço Anatomia 
Patológica, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: Os Linfomas Foliculares (LF) são neoplasias maioritariamente indolentes que resultam da 
transformação de células B do centro germinativo (CG), apresentando um padrão imunohistoquímico 
compatível com esta hipótese. Contudo, uma minoria apresenta um padrão “não-centro germinativo” 
(NCG). Este conceito, criado por Hans et al para os linfomas difusos de grandes células B numa era pré-
Rituximab, influenciava o prognóstico. A sua aplicação aos LF, tratados com este anticorpo monoclonal, 
não se encontra descrita. 
 
Objetivo: Analisar se a marcação imunohistoquímica (CG vs NCG) influência o risco de progressão de 
uma população de LF tratada, como primeira linha, com RCHOP. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo de 14 anos (2000 a 2013) dos casos de LF seguidos na Instituição, dos 
quais se efectuou uma análise do subgrupo de doentes que realizaram RCHOP (n=93) em primeira linha. 
Avaliaram-se as características epidemiológicas e clínicas. Com base na análise imunohistoquímica 
disponível foi utilizada a classificação de Hans para criar dois subgrupos: CG (CD10+ ou CD10-
/BCL6+/MUM1-) e NCG (CD10-/BCL6- ou CD10-/BCL6+/MUM1+), tendo sido avaliado o impacto destes 
subgrupos na sobrevivência livre de progressão (SLP) e sobrevivência global (SG). 
 
Resultados:O follow up mediano foi de 68 meses [4-107]. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 56 
anos (26-80), com prevalência do sexo feminino (57%). Ao diagnóstico, na maioria dos casos a doença 
era ganglionar, 16.1% era extragaglionar e 49.9% apresentava invasão medular. Prevaleceram os 
estadios avançados de Ann Arbor (estadio III-IV 73.2%). O FLIPI calculado era ≥3 em 49.1% dos 
doentes. A avaliação histológica revelou na maioria dos casos um padrão focal (79.6%), e grau 1-2 
(91.3%). A nível da imunohistoquímica a maioria (87.2%) apresentava marcação do tipo CG. Todos os 
doentes realizaram RCHOP, tendo sido atingida resposta completa em 60.9%, resposta completa não 
confirmada em 23.9%, resposta parcial em 13.0% e 2.2% não apresentaram resposta. 23,1% dos 
doentes progrediram e 50% apresentaram critérios de recidiva. 
 
A SLP revelou-se inferior no grupo NCG (p=0.003), não existindo no entanto, alteração a nível da SG 
(p>0.05). Face à análise de Cox univariada, os linfomas que se apresentaram com uma 
imunohistoquímica de NCG apresentaram um risco de progressão 9 vezes maior (p=0.016; IC 1.52-
58.03). Aos 5 anos a SLP da população estudada foi de 29.6% e a SG de 93.6%. 
 
Conclusão: Na era do Rituximab, o nosso estudo demonstra que o padrão imunohistoquímico de NCG 
tem impacto prognóstico desfavorável para a SLP mas sem impacto na SG. Estudos multicêntricos e 
prospetivos são necessários para validar este pressuposto. 
 
Todos os autores declaram ausência de conflitos de interesse. 
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CO7 - 15:45/15:55 
HIPERCVAD NA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) DOS ADULTOS ≥55 ANOS: 
RESULTADOS E ANÁLISE DE FACTORES PROGNÓSTICOS  
 
Juliana Schuh; Nuno Almeida; Luís Monteiro; Sónia Leocádio; Rita Gerivaz; Ana Tomé;  
Margarida Fevereiro; Paulo Almeida; Fátima Costa; Joana Caldas; Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos 
 
 

Os resultados do tratamento da LLA em doentes mais velhos têm sido consistentemente piores, quer na 
resposta à indução, quer nas sobrevivências global (SG) e livre de doença (SLD). Para este prognóstico 
desfavorável contribuem vários factores, uns relacionados com a biologia da doença, outros com a 
tolerância do doente às complicações do tratamento. A importância relativa destes parâmetros é difícil de 
esclarecer, atendendo a que os doentes mais velhos são habitualmente excluídos dos ensaios. 
Avaliámos os factores que influenciam a evolução dos doentes com ≥55 anos tratados no nosso centro 
com o regime hiperCVAD. 
 
Material e métodos: Analisámos 35 doentes com ≥55 anos tratados entre Jan/03 e Dez/13. 
Comparámos a taxa de remissão completa (RC) e as SLD e SG deste grupo com as dos 96 doentes com 
<55 anos, e analisámos a influência dos seguintes parâmetros sobre os resultados: idade; performance 
status (PS), imunofenotipo B vs T, doença volumosa (definida como existência de adenopatias e/ou 
organomegalias), leucocitos >50x109/L, doença hiperleucocitária (>30x109/L se LLA B e >100x109/L se 
T);  presença de BCR-ABL1 ou de rearranjo MLL. 
 
Resultados: Os doentes de ≥55a tinham características sobreponíveis aos mais novos: doença 
volumosa em 40% (vs 51%), leucocitose em 17% (vs 20%); hiperleucocitose em 26%  (vs 27%), BCR-
ABL1 em 32% (vs 20%) e rearranjo MLL em 4% (vs 10%). A taxa de RC foi de 82% (vs 90%). Com um 
seguimento mediano dos vivos de 60 meses (m), a SLD mediana foi de 7.8m (vs 32.8) e a SG mediana 
foi de 9,8m (vs 36,4m, p<0,01). Nos doentes mais velhos, o imunofenotipo T conferiu pior SG (mediana 
1,8m vs 17m, p<0,05). Em análise multivariada, somente têm influência prognóstica independente para a 
SG a idade ≥55a (HR 2,25) e o fenótipo T (HR 2,1). 
 
Conclusão: Os doentes mais velhos com LLA têm um risco de mortalidade aumentado, particularmente 
no fenótipo T, independentemente da excelente resposta à indução. É necessário encontrar estratégias 
que permitam prolongar a duração das remissões obtidas. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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CO8 - 15:55/16:05 
A PRESENÇA DE BLASTOS NO SANGUE PERIFÉRICO NO D7 DA INDUÇÃO É UM FACTOR 
PROGNÓSTICO INDEPENDENTE NA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) DO ADULTO  
 
Luís Monteiro; Juliana Schuh; Paulo Almeida; Rita Gerivaz; Sónia Leocádio; Ana Tomé;  
Margarida Fevereiro; Nuno Almeida; Fátima Costa; Joana Caldas; Cátia Gaspar; Madalena Silva; Luísa 
Checa; Alexandra Monteiro; Gilda Ferreira; Maria Henrique Sousa; Patrícia Ribeiro; Ernesto Cruz;  
Marta Prata; Isabel Poças; Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos 
 
 

Todos os regimes terapêuticos actualmente utilizados na  LLA do adulto permitem taxas de remissão 
completa (RC) acima dos 80%. No entanto a maioria dos doentes recai e a mortalidade mantêm-se 
elevada. Estão identificados vários factores prognósticos dependentes quer do doente quer da doença. A 
persistência de blastos no sangue periférico ao 7º dia de pré-indução com dexametasona (blD7) é 
reconhecidamente um factor de mau prognóstico na sobrevivência global (SG) na LLA pediátrica, 
parecendo esta variável ter também impacto na sobrevivência livre de doença (SLD) em adultos. Neste 
contexto, fomos avaliar o impacto dos blD7 sobre a SLD e SG nos adultos com LLA tratados no nosso 
serviço. 
 
Material e Métodos: Avaliámos os doentes com LLA tratados com o regime hiperCVAD entre  Janeiro 
2003 e Dezembro 2013. Em 131 doentes consecutivos, analisámos a influência dos blD7 sobre a taxa de 
RC, a SLD e a SG. As outras variáveis estudadas foram a idade, o sexo, o performance status (PS), o 
imunofenotipo,  o volume de doença (V+, medido como presença de adenopatias e/ou organomegalias), 
a hiperleucocitose (>100x109/L se LLA-T,  >30x109/L se LLA-B), a presença de massa mediastínica nas 
LLA T (Med), de infiltração inicial do sistema nervoso central (dSNC) ou testicular (Test), a existência de 
t(9;22) ou de rearranjo MLL.  
 
Resultados: a idade mediana foi de 40 anos (15-69), tendo 23 (18%) > 60 anos; 69 (53%) eram homens, 
63 (48%) tinham doença V+, 104 (79%) tinham fenotipo B e 27 (21%) T; destas, 10 (8%) apresentavam 
Med. A prevalência de dSNC e Test foi baixa (5% 1% respectivamente). A hiperleucocitose estava 
presente em 8 (30%) das LLA-T e 23 (22%) das B. A mediana de glóbulos brancos no diagnóstico foi de 
13300/uL (10450/uL para LLA B e 18300/uL para T, p<0,05). A taxa de RC foi de 88%. Com um 
seguimento mediano dos vivos de 60 meses, a SLD mediana foi de 25,7 meses e a SG mediana de 30 
meses. Dos 108 doentes com blastémia ao diagnóstico, 39 (28%) apresentavam blD7. Os que 
negativaram blD7 apresentaram uma SG superior (38,8m vs 17,1m; p<0,01). Em análise multivariada, a 
presença de blD7 duplicou o risco de mortalidade, com um HR 2,0. 
 
Conclusão: As taxas de RC, SLD e SG da nossa série estão de acordo com o publicado para o regime 
de hiperCVAD. A presença de blastos após 7 dias de pré-indução com dexametasona provou, na nossa 
população, ser um factor prognóstico independente para SG, duplicando o risco de morte, o que 
demonstra o seu valor preditivo no outcome dos doentes. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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CO9 - 16:05/16:15 
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS NO LINFOMA DE HODGKIN – 
EXPERIÊNCIA DE 20 ANOS  
 
Sofia Ramalheira1, Rosa Branca2; Carlos Pinho Vaz2; Fernando Campilho2; António Campos Júnior2 
1Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço 
de Transplantação de Medula Óssea, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: A transplantação autóloga de progenitores hematopoiéticos (auto-TPH) é uma estratégia de 
consolidação terapêutica no Linfoma de Hodgkin (LH), estando actualmente indicada a sua realização em 
doentes com recaída quimiossensível ou segunda resposta completa (≥RC2). 
 
Objectivos: Caracterizar a população de doentes com LH submetidos a auto-TPH na nossa instituição. 
 
Métodos: Série retrospectiva de 20 anos (1992-2012) dos doentes com LH submetidos a auto-TPH. 
Análise estatística realizada com modelos de regressão logística, curvas Kaplan-Meier e teste log-rank. 
 
Resultados: Foram realizados 155 auto-TPH em 151 doentes (4 efectuaram 2 auto-TPH). A idade 
mediana foi 28 anos (8-65) com 52.9% doentes do sexo masculino. O intervalo mediano entre diagnóstico 
e transplante foi de 21 meses (5 - 191) com uma mediana de 2 linhas de tratamentos prévios. O subtipo 
histológico predominante foi esclerose nodular (77.5%). 
 
Ao transplante, o estado da doença foi classificado como: RC (54.3%); 1ª remissão parcial (RP) (17.9%); 1ª 
recaída (18.5%); 2ª recaída ou superior (7.3%) e doença primariamente resistente (2%). O grupo RC inclui 
doentes em 1ª, 2ª ou 3ª RC (25.6%, 67.1% e 7.3%, respectivamente). O regime de condicionamento usado 
foi BEAM em 87.4% e FEAM em 12.6%, com fonte de progenitores hematopoiéticos periféricos em 85.4%. 
No pós-transplante, 80.1% mantiveram ou alcançaram RC (destes, 37.2% tinham evidência de doença ao 
transplante). Com mediana de seguimento 5 anos pós auto-TPH, 53% dos doentes encontram-se sem 
evidência de doença nem recaída, 11% em nova remissão após recaída e 7% com evidência doença. A 
mortalidade relacionada com o transplante foi 5%. A incidência de neoplasias secundárias 7.9%. 
 
A probabilidade de sobrevivência aos 5 e 10 anos foi 78,5% e 65,3% respectivamente, não tido sido 
alcançada a sobrevivência global (SG) mediana. O estado da doença ao transplante revelou impacto 
estatisticamente significativo na SG (p=0.016), sendo esta aos 5 anos 86.6% no grupo RC, 72.9% no grupo 
RP e 43.8% no grupo de doença resistente. A avaliação da doença pós-transplante apresentou igualmente 
significado estatístico na SG (p<0,001): 89.8% no grupo que obteve RC versus 25.2% nos doentes com 
outras respostas. 
 
Conclusão: Os resultados obtidos confirmam a importância do auto-TPH como estratégia de tratamento 
no LH resistente ou em recaída. Mesmo no grupo de doentes que não alcançam remissão completa com 
as terapêuticas convencionais, o auto-TPH confere a possibilidade de esta ser atingida e de os doentes se 
manterem sem evidência de doença a longo prazo. Os resultados apresentados apontam ainda para a 
necessidade de desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.  
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PESQUISA DE MUTAÇÕES NO EXÃO 9 DO GENE CALR EM NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS  
 
Susana Bizarro1, Nuno Cerveira1; Rita Silva2; Teresa Melo3; Rita Duarte4; Henrique Coelho3;  
José Mário Mariz2; Manuel R. Teixeira1 
1S. Genética - Instituto Português Oncologia do Porto; 2S. Onco-hematologia - Instituto Português 
Oncologia do Porto; 3S. Hematologia - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia; 4S. Hematologia - Centro 
Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
 
 

Introdução: A mielofibrose primária (MFP) e a trombocitemia essencial (TE) são, segundo a 
classificação da OMS de 2008, neoplasias mieloproliferativas BCR-ABL1 negativas. Aproximadamente, 
50 a 60% dos casos de TE ou MFP apresentam a mutação V617F no gene JAK2 e cerca de 5 a 10% 
uma mutação no codão 515 do gene MPL (Klampfl et al, 2013). 
 
Recentemente, dois estudos publicados em simultâneo, nos quais se efectuou a sequenciação de todo o 
exoma de células de doentes com neoplasias mieloproliferativas, revelaram a presença de mutações 
frameshift no exão 9 do gene da calreticulina (CALR) em cerca de 67 e 88% dos casos com TE e MFP 
JAK2 negativos, respectivamente (Nangalia et al, 2013; Klampfl et al, 2013). Adicionalmente, foi 
demonstrado nestes estudos a ausência desta alteração genética noutro tipo de neoplasias, tendo 
estudos posteriores demonstrado que a presença de mutações nos genes CALR, JAK2 e MPL era 
mutuamente exclusiva (Tefferi et al, 2014). 
A identificação de mutações no gene CALR veio enriquecer de forma significativa o pool de marcadores 
clonais que auxiliam a distinção das neoplasias mieloproliferativas de síndromes reactivas e, segundo 
alguns autores, deverão ser incluídas no grupo de critérios major para diagnóstico de TE e MFP (Tefferi e 
Pardanani, 2014). 
 
Metodologia: Em sangue periférico de 15 doentes com trombocitemia essencial, 7 doentes com 
mielofibrose e 8 doentes com forte suspeita de neoplasia mieloproliferativa (TE ou MFP), com análise 
JAK2 negativa, foi feita a extracção de ADN pela técnica de salting-out e amplificado o exão 9 do gene 
CALR usando a técnica de PCR. A análise dos fragmentos amplificados foi feita por sequenciação 
automática. 
 
Resultados: Foram encontradas mutações em 13 do total de casos analisados (43%), das quais 10 em 
doentes com TE e 3 em doentes com MFP. As mutações do tipo 1 (p.L367Tfs*46) e 2 (p.K385Nfs*47) 
foram as mais frequentes, presentes em 54% e 31%, dos casos, respectivamente. Em dois casos foram 
detectadas duas mutações não descritas (p.E380Gfs*50 e p.K374Mfs*50), mas que, no entanto, alteram 
da mesma forma a grelha de leitura do gene CALR e originam a proteína mutante com região terminal 
carboxilo alterada. 
 
Conclusões: A elevada frequência mutacional do gene CALR em neoplasias mieloproliferativas BCR-
ABL1 negativas, em particular na TE e na MFP, torna a pesquisa de mutações neste gene importante na 
avaliação inicial de doentes com suspeita deste tipo de neoplasias, contribuindo significativamente para o 
seu diagnóstico diferencial. Adicionalmente, estudos posteriores vieram a demonstrar que doentes com 
mutações no gene CALR apresentam um fenótipo clínico diferente e sobrevivência superior (Rotunno et 
al, 2013; Rumi, et al, 2013; Tefferi et al, 2014). 
À semelhança do que aconteceu em 2004 com a descoberta da mutação V617F no gene JAK2, a 
identificação de mutações no exão 9 do gene da calreticulina, para além de contribuir para uma mudança 
significativa na abordagem diagnóstica e para uma melhor compreensão destas neoplasias, abre 
também caminho para novas terapias dirigidas. 
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CO11- 14:55/15:05 
POLIMORFISMOS EM GENES MODULADORES EPIGENÉTICOS E DO METABOLISMO DO 
FOLATO/METIONINA - INFLUÊNCIA NOS NÍVEIS DE METILAÇÃO E NO RISCO DE DESENVOLVER 
NEOPLASIAS MIELOIDES  
 
Ana Cristina Gonçalves1,  Raquel Alves1; Emília Cortesão2; Paulo Freitas-Tavares3; José Pedro Carda4; 
Luís Rito4; Luísa Loureiro5; Amélia Pereira5; Barbara Oliveiros6; Letícia Ribeiro7; José Manuel Nascimento 
Costa8; Luísa Mota Vieira9; Ana Bela Sarmento Ribeiro10 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Centro de Investigação em Meio 
Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO),Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(FMUC)/Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC); 2Serviço de Hematologia Clinica, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)/Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC; 
3Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC); 4Serviço de 
Hematologia Clinica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)/Clínica Universitária de 
Hematologia, FMUC; 5Serviço de Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE; 6Laboratório 
de Bioestatística e Informática Médica, FMUC; 7Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC); 8Oncologia e Cuidados Paliativos, FMUC/Departamento de Medicina 
Interna, CHUC; 9Unidade de Genética e Patologia Moleculares, Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta 
Delgada, EPE; 10Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, 
FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clínica, CHUC 
 
 

As alterações genéticas/epigenéticas podem ocorrer a nível germinativo e somático, contribuindo para a 
susceptibilidade para desenvolver determinada neoplasia. A predisposição genética devida à 
variabilidade nas enzimas relacionadas com a modulação epigenética, nomeadamente com a metilação 
do ADN, pode ser particularmente relevante na susceptibilidade a neoplasias hematológicas, no risco de 
progressão e na sobrevivência. Por outro lado, a variabilidade genética em enzimas responsáveis pelo 
metabolismo do folato e da metionina poderão influenciar os níveis de metilação do ADN por interferirem 
com os níveis de S-adenosilmetionina, o dador endógeno de grupos metilo. 
 
Assim, pretendeu-se avaliar se polimorfismos em genes que codificam as ADN metiltransferases, 
DNMT1, DNMT3a, DMT3b, e enzimas do metabolismo do folato/metionina, como RFC1, CBS, MTRR, 
constituem factores de risco para neoplasias hematológicas e se condicionam os níveis de metilação 
nestes doentes. 
 
Para atingir estes objectivos foram estudados 333 doentes com neoplasia mieloides [80 com Leucemia 
Mieloblástica Aguda (LMA); 147 Neoplasias Mieloproliferativa (NMP), dos quais 77 Leucemias Mieloides 
Crónicas (LMC); 106 Síndromes Mielodisplásicas (SMD)] e 261 controlos saudáveis. Os polimorfismos 
nos genes DNMT1 (rs759920), DNMT3a (rs2289195), DMT3b (rs2424908), RFC1 (rs1051266), MTRR 
(rs162036) e CBS (844ins68) foram analisados por tetra primer ARMS-PCR e RFLP-PCR. O perfil de 
metilação dos genes p15, p16, p53, MGMT e KEAP1 foi avaliado por MS-PCR e os níveis de metilação 
global foram analisados através da determinação dos níveis de 5-metilcitosina (5mC), de 5-
hidroximetilcitosina (5hmC) e de metilação das sequências LINE1.  
 
A força da associação entre os polimorfismos e o risco de desenvolvimento de doença foram estimados 
pelo cálculo do odds ratio (OR), com intervalo de confiança de 95% (IC95%) através do teste Exacto de 
Fisher, as possíveis relações entre as variáveis qualitativas foram analisadas pelo teste do Qui-quadradro 
e a comparação da distribuição entre variáveis quantitativas pelo teste de Mann-Whitney. A sobrevivência 
foi analisada pelo método de Kaplan Meier e as diferenças observadas foram consideradas significativas 
quando p<0.05. br=""> 
 
 



 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS PATOLOGIA MIELÓIDE E AGUDA 
21 de Novembro de 2014 14.45 – 16.45 | Sala 2 

 
Moderadores: Dra. Catarina Geraldes | Dr. Carlos Martins 

 

44 
 

 
Os nossos resultados mostram que o genótipo AA da DNMT1 e o CT do gene DNMT3b é factor protector 
para SMD [OD 0,49x (IC95% 0,27-0,90; p=0,03); 0,50x (IC95% 0,28-0,83; p<0,01), respectivamente]. O 
genótipo AG da DNMT3a e ausência de inserção no gene CBS são também factores protectores para 
LMA [OD 0,16x (IC95% 0,05-0,52; p<0,01); 0,15x (IC95% 0,10-0,24; p<0,01), respectivamente].  
 
Por outro lado, os genótipos GG da DNMT1 aumenta o risco de desenvolver SMD em 1,78x (IC95% 
1,03-2,01; p=0,04), o genótipo GG da DNMT1a e CC da DNMT3b aumentam 6,82x (IC95% 1,22-37,95; 
p=0,03) e 2,01x (IC95% 1,07-3,79; p=0,03), respectivamente, o risco para LMA e os genótipos GG da 
RFC1 e a inserção em homozigotia no gene da CBS aumentam 2,65x (IC95% 1,53-4,57; p<0,01) e 3,59x 
(IC95% 1,12-11,48; p=0,03), respectivamente, o risco de desenvolver LMC.  
 
No entanto, apenas o genótipo DNMT3a parece influenciar o prognóstico, uma vez que os doentes com 
NMP que possuem o genótipo GG da DNMT3a apresentam menor sobrevivência (p=0,032). Por outro 
lado, a variabilidade genética destas enzimas, em particular da CBS, DNMT1 e DNMT3b, influenciam 
também o perfil de metilação dos doentes com SMD. 
 
Este estudo sugere que os polimorfismos das DNMTs e de enzimas do metabolismo do folato/metionina 
influenciam o risco de desenvolver neoplasias hematológicas, além de influenciar a sobrevivência global 
dos doentes e os níveis de metilação do ADN. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FRH/BD/51994/2012) através de 
uma bolsa de doutoramento. Sem conflito de Interesses a declarar. 
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CO12- 15:05/15:15 
INFLUÊNCIA DO PERFIL GENÉTICO DE TRANSPORTADORES ABC NO DESENVOLVIMENTO DE 
NEOPLASIAS MIELOIDES  
 
Sara Fernandes1, Joana Jorge2; Ana Cristina Gonçalves3; Raquel Alves4; Ana Pires5; Sara Veiga6;  
Emília Cortesão7; Luís Rito7; Emília Magalhães8; José Pedro Carda7; Ana Isabel Espadana8;  
Paulo Freitas-Tavares8; Amélia Pereira9; Letícia Ribeiro8; Ana Bela Sarmento Ribeiro10 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra (FMUC)/Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro; 2Biologia Molecular 
Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; 3Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária 
de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra 
(CNC); 4Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Centro de 
Neurociências e Biologia Celular (CNC); 5Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, FMUC/Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC); 6Biologia 
Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, FMUC/Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Coimbra (FFUC); 7Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC)/ Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; 8Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC); 9Serviço de Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz; 
10Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de 
Hematologia Clínica, CHUC 
 
 

A variabilidade genética em enzimas relacionadas com o transporte de xenobióticos pode influenciar a 
eficácia de fármacos e contribuir para a susceptibilidade a neoplasias hematológicas, como a Leucemia 
Mielóide Aguda (LMA), a Síndrome Mielodisplásica (SMD) e a Leucemia Mieloide Crónica (LMC). A 
superfamília de transportadores ABC (ATP-binding cassette) engloba proteínas membranares cuja 
função é transportar substratos através das membranas intra- e extracelulares.  
 
A MDR1 e a MRP1 são proteínas transportadoras que fazem que além das funções já referidas poderão 
ter impacto no desenvolvimento, na progressão e na resposta à terapêutica em várias patologias 
neoplásicas. 
 
Neste contexto, investigamos a relevância dos polimorfismos dos genes MDR1 (C3435T) e MRP1 
(G1666A) como fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias mieloides, nomeadamente SMD, 
LMA e LMC, assim como possíveis factores de risco prognóstico. 
 
Este estudo incluiu 168 amostras de doentes diagnosticados com neoplasias mieloides (NM) (76 SMD, 
43 LMA, 49 LMC) e 111 controlos saudáveis (CTL). Os polimorfismos genéticos dos genes MDR1 
(C3435T) e MRP1 (G1666A) foram avaliados por RFLP-PCR.  
 
A força da associação entre os polimorfismos e o risco de desenvolvimento de doença foram estimados 
pelo cálculo do odds ratio (OR), com intervalo de confiança de 95% (IC95%). A influência destes 
polimorfismos na sobrevivência global dos doentes foi analisada pelo método de Kaplan Meier. 
 
Os nossos resultados demonstram que o alelo C do gene MDR1 é predominante em todos os indivíduos 
estudados (CTL=52,3%; SMD=55,9%; LMA=51,2%; LMC=59,2%). Para além disso, o genótipo CT deste 
gene é o mais prevalente (CTL=46,8%; SMD=48,9%; LMA=46,5%), à exceção dos doentes com LMC 
que apresentam predomínio do genótipo CC (40,8%).  
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Relativamente à MRP1, observamos que o alelo A é o mais frequente em todos os indivíduos estudados 
(CTL=72,5%; NM=73,4%; SMD=74,8%; LMA=77,9%; LMC=68,6%), observamos ainda que o genótipo 
AG é o mais frequente em CTL, MN e LMC (CTL=54,9%; NM=51,4%; LMC=60,0%), sendo o genótipo AA 
o mais comum em SMD e LMA (SMD=50,5%; LMA=55,8%). O genótipo GG foi apenas observado em 
doentes com SMD e LMC (SMD=1,0%; LMC=1,4%). Apesar de individualmente estes polimorfismos não 
contribuírem para o desenvolvimento de NM, verificou-se que os indivíduos que possuem o genótipo CT 
do gene MDR1 em associação com o AA do gene MRP1 têm 2,5 vezes mais probabilidade de 
desenvolver LMA (IC95% 1,03-6,10; p=0,05). Por outro lado, estes polimorfismos não parecem 
influenciar a sobrevivência global dos doentes. 
 
Estes resultados sugerem uma contribuição destes polimorfismos genéticos, especialmente dos perfis 
genéticos, no desenvolvimento de neoplasias mieloides. De modo a confirmar estes resultados são 
necessários estudos prospetivos e sistemáticos com um maior número de doentes. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FRH/BD/51994/2012) através de 
uma bolsa de doutoramento. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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CO13- 15:15/15:25 
DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION ANALYSIS OF MESENCHYMAL STROMAL CELLS FROM 
PATIENTS WITH JAK2+ POLYCYTHEMIA VERA AND ESSENTIAL THROMBOCYTEMIA  
 
Teresa C, Lopes Ramos1, Luis Ignácio Sánchez-Abarca1; Alba Redondo1; Beatriz Rosón2;  
Sandra Muntión1; Silvia Preciado1; Maria E. Alonso-Sarasquete1; Fermín Sánchez-Guijo1;  
Consuelo Del Cañizo1 
1Hospital Universitário de Salamanca; 2Centro de Investigacion del Cancer – Salamanca 
 
 
Differential gene expression analysis of mesenchymal stromal cells from patients with JAK2+ 
polycythemia vera and essential thrombocytemia  
Polycytemia Vera (PV) and essential thrombocythemia (ET) are included among the Philadelphia negative 
myeloproliferative neoplasms according to WHO classification. Although these two entities commonly share 
the same clonal alteration (the mutation JAK2V617F) their clinical and biological characteristics are 
completely different. It can be hypothesized that the bone marrow niche may play a role in the biology of the 
disease and may be different in the two entities. Therefore, the purpose of this work was to characterize the 
proliferation, immunophenotype, differentiation ability and gene expression of bone marrow stromal cells 
(BM-MSC) obtained from JAK2+ PV and ET patients, and compares them with those from normal subjects. 
 
Material and methods: BM-MSC were isolated and characterized from healthy donors (HD) and PV and 
ET patients with the mutation JAKV617F. In passage 3, BM-MSC (HD, PV and TE) immunophenotype was 
assessed by flow cytometry. The in vitro multilineage differentiation ability was also assessed. In order to 
better understand the genomic profile and their differences among normal and MPN BM-MSC a global 
analysis of gene expression profile of BM-MSC from the different experimental groups was performed, 
using Affymetrix Oligoarrays (human Gene 1.0 ST arrays). Genes differentially expressed in BM-MSC from 
MPNs were identified using multiple testing adjusted P values with statistical significance respect to HD. 
Differential genes were classified into significant signal pathways by using a public database analysis, 
Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery (DAVID). 
 
Results: A total of 18 MPN (7PV/11TE) patients, and 14 HD were included in this study. The median age 
was 49 (23-69) in HD, 52 (31-85) in TE, and 53 (48-78) for PV patients. MSC from HD and both pathologies 
showed similar morphology. Nevertheless, an increase in proliferative rate in the BM-MSC from the patients 
was observed when compared to HD (Figure 1). Both MPN and HD MSC had similar immunophenotypic 
profile and multilineage differentiation capacity, BM-MSC from both MPNs and HD were similar. Regarding 
the gene expression profile, we observed 141 genes up-regulated and 16 genes down-regulated in PV, and 
24 genes were up-regulated and 12 down-regulated in TE.  We observed 19 genes that are common in both 
diseases (Table 1). The differential signaling pathways involved are shown according to the enrichment 
score value, and are mainly related to endoplasmatic reticulum, protein transport, GTPase activity and 
transmembrane/membrane region. 
 
Conclusions: BM-MSC from patients with PV and ET have a higher proliferation rate than those from HD. 
These cells display a differential gene expression pattern that may influence the different disease 
phenotype observed in PV and ET. 
 
 
  



 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS PATOLOGIA MIELÓIDE E AGUDA 
21 de Novembro de 2014 14.45 – 16.45 | Sala 2 

 
Moderadores: Dra. Catarina Geraldes | Dr. Carlos Martins 

 

48 
 

 

Figure 1. Expansion kinetics of MSC from PV, ET and healthy donors.   

Table 1: Differentially expressed genes in MSC from JAK2+ PV and ET 

Polycythemia Vera 

UP-regulated: RAC2, PRPS1, SLC16A2, ADAM19, RP11-354P17.1, TMEM106A, RAB15, RPS26, 
ATP6V1G2, TGFBI, TMEM173, LDOC1, RP11-249L21.3, C16orf57, PRAF2, MEOX2, AC004967.6, 
TMEM104, EMD, PPT2, COX8A, PIGU, MYADM, KDELR3, DCAKD, MLF2, CDA, TAGLN2, RBMS2, 
AC007842.1, PPME1, ATP5J2, PLSCR3, CYB561D2, AC084031.2, SPRYD4, PEX11B, PLEKHO1, ALG3, 
OAZ2, PLP2, RAB1B, G6PC3, PLEK2, ZYX, DAG1, PIGS, TNFAIP1, RP11-369J21.2, SDHC, C16orf70, 
ZC4H2, SCAMP2, TMEM110, RHOG, LYPLA2P1, ZDHHC12, ANO10, SLC9A3R1, TRAPPC1, ABHD5, 
KIAA1191, C12orf32, RHOC, TEX261, WSB2, PFN1, OBFC2B, SLC4A8, UBE2A, EYA3, PTPRB, PDZD11, 
TMEM127, PTMS, C18orf10, RBM4B, SUOX, C16orf61, C17orf63, C16orf13, RPL10, TXNL4B, HOXA1, 
HDAC8, ORMDL2, SAP130, PSME3, TPI1, TMEM177,KDELR1, ARF3, GNG5, TIMM22, ATP5SL, PPP6C, 
CINP, TRMT2B, ZSWIM3, S100A11, TMEM214, POLR2D, CFL1, GRPEL1, SSBP3, AC012652.1, NCSTN, 
CS, ALG8, GORASP2, SAE1, BFAR, KIAA0090, TM9SF4, CRADD, GMEB1, RNF34, FKBP10, ASB8, 
UBAP2, WRAP53, RNASEK, DYNLRB1, VAPB, KDELR2, KPNA6, PSMB2, COPS3, FDXACB1, EIF2C1, 
RAB5C, UBE2Q1, GSTTP2, STT3A, MYL12B, EXT2, AL079307.1, EXD2, Y_RNA, OR5H1, OR1E2 

DOWN- regulated: SURF6, NTN1, AC137932.3, RPL23, 5S_rRNA, TRIM56, CDYL, TBCEL, H3F3C, 
PRDM5, PARD3B, SFRS5, AC097526.11, AC025627.1, AC131055.17, AC073869.19 

Essential thrombocythemia 

UP-regulated:HIP1, RP11-249L21.3, AL122001.1, PIGU, SDHC, RP11-369J21.2, MYADM, CCDC92, 
MLF2, SPRYD4, RBM4B, SCAMP2, AC012652.1, GMEB1, C18orf10, PCDHGC5, PPP6C, ASB8, 
AL161756.1, COPS3, GORASP2, CPA6, SNORA25, OR8J1 

DOWN-regulates: AC107956.1, AC087885.1, C7orf46, CDYL, GOLGA2L1, TRIM56, SURF6, AC137932.3, 
RPL23, AC097526.11, AC131055.17, AC073869.19. 
 
*In black are represented the genes that are common  
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CO14 - 15:25/15:35 
A MEDULA ÓSSEA PROTEGE CÉLULAS DE NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS 
BCR-ABL-NEGATIVAS DOS EFEITOS CITOTÓXICOS INDUZIDOS POR RUXOLITINIB E 
VORINOSTAT.  
 
Bruno A. Cardoso1,  Hélio Belo1; João T. Barata2; António M. Almeida1 
1Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, E.P.E. Lisboa, Portugal/ CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, 
1169-056, Lisboa, Portugal; 2Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, Portugal 
 
 

As Neoplasias Crónicas Mieloproliferativas BCR-ABL-negativas (NMP) são caracterizadas pela intensa 
proliferação de precursores hematopoiéticos na medula óssea e apesar do extenso conhecimento da sua 
patologia ainda não existe um tratamento curativo. O Ruxolitinib (INCB018424) inibe a via de sinalização 
JAK-STAT, que está altamente activada nas células neoplásicas destes doentes, e é usado no 
tratamento de Mielofibrose Primária, a condição mais debilitante de NMP. Apesar da eficácia no alívio 
sintomático o Ruxolitinib não erradica o clone pré-maligno. Os inibidores de desacetilases de Histonas 
(HDACi), como o Vorinostat (Ácido Hidroxâmico Suberoilanilida), têm tido sucesso mas sem erradicação 
do clone em NMP. 
 
A nossa hipótese é que o estroma de medula óssea possa conferir alguma protecção às células NMP da 
acção citotóxica destes agentes. Para tal incubamos linhas celulares derivadas de pacientes NMP, SET-2 
e HEL, com e sem a linha estromal de medula óssea HS-5 em concentrações fisiológicas de Ruxolitinib e 
Vorinostat. Após tempos definidos de incubação, analisamos a viabilidade e proliferação celular. A nível 
molecular foi analisada a expressão de genes e o estado de activação de vias de sinalização associadas 
com processos relevantes na homeostasia celular. 
 
O tratamento das linhas celulares SET-2 e HEL com o Ruxolitinib e o Vorinostat resultou no aumento da 
apoptose e diminuição do crescimento celular. No entanto, o efeito citotóxico destes fármacos é revertido 
quando estão em co-cultura com a linha estromal HS-5 e o meio condicionado desta. A co-cultura com a 
linha estromal HS-5 aumenta a expressão em células NMP de genes associados com a inflamação, 
apoptose e também proliferação e a activação de vias de sinalização. 
 
Os nossos resultados mostram que a medula óssea protege as células NMP do efeito citotóxico dos 
agentes farmacológicos Ruxolitinib e Vorinostat. Este efeito pode estar associado à expressão de vários 
genes que inibem a apoptose, como BIRC3, TNFRSF8 e TNFRSF9, e à activação de vias de sinalização 
importantes na manutenção da viabilidade celular como a via PI3K-Akt-mTOR. Não observámos qualquer 
efeito ao nível da proliferação e diferenciação, o que sugere que o efeito da medula óssea é proteger as 
células neoplásicas da apoptose. 
 
Em suma, os nossos estudos sugerem que as terapias com Ruxolitinib e Vorinostat não diminuem o 
clone neoplásico em doentes NMP devido ao efeito protector da medula. Por outro lado, mostram que a 
inibição das vias celulares e moleculares activadas pela medula óssea pode constituir uma via para 
melhorar e maximizar os efeitos das terapias existentes. 
 
Nota: Este resumo não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. 
 
Declaração de interesses: O Dr. António Almeida é consultor da Celgene e Novartis e recebe 
honorários de palestrante da Bristol-Meyer Squibb e Shire. Os restantes autores do trabalho não têm 
qualquer conflito de interesses em relação ao trabalho descrito neste resumo. 
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CO15 - 15:35/15:45 
MUTAÇÕES NO GENE CALR - CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E CLINICO-LABORATORIAL DE 
UM GRUPO DE DOENTES COM NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS  
 
Herma Saturnino, Margarida Coucelo; Gisela Ferreira; Maria João Mendes; J. Carlos Almeida;  
Marta Duarte; Celeste Bento; M. Letícia Ribeiro 
Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: A presença das mutações JAK2 (V617F e exão 12) e MPL são, actualmente, critério 
diagnóstico major das Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) BCR-ABL negativas (WHO 2008). Na 
Trombocitémia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF) a mutação JAK2V617F ocorre em cerca de 
60% dos doentes, enquanto que as mutações no gene MPL (exão10) representam 3-5% dos casos. 
Recentemente, foram identificadas mutações (inserções/delecções) no exão 9 do gene da Calreticulina 
(CALR) em 50-70% das TE e MF sem mutação JAK2 ou MPL. 
 
Objectivo: Descrever a prevalência de mutações CALR, MPL e JAK2V617F num grupo de doentes com 
TE e MF e correlacionar com os dados clínicos e laboratoriais. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo de 105 doentes diagnosticados com NMP (WHO2008), 79 TE (37M;42F) 
e 26 MF (14M;12F); tempo de seguimento mediano 8 anos (0-31). Pesquisa da mutação JAK2V617F 
efectuada por ASO-PCR e quantificação por PCR em Tempo Real; mutações MPL (exão10) e CALR 
(exão 9) por PCR-Sequenciação em DNA de sangue periférico/medula óssea. 
 
Resultados: Das TE, 63,3% (50) apresentam mutação JAK2V617F, 18.9% (15) CALR, 2.5% (2) 
MPLW515L e 15.2% (12) não apresentam mutação (JAK2/CALR/MPL). Das MF, 57,6% (15) são 
JAK2V617F, 34,6% (9) CALR, 7,7% (2) MPLW515L e em 3,8% (1) não foi encontrada mutação. Ao 
diagnóstico 23,4% TE e 50% MF apresentavam uma carga alélica JAK2V617F>50%. Em 9/15 TE e 6/9 
MF CALR foi detectada a mutação p.L367fs*46 (mutação tipo1_delecção 52pb) e em 5/9 TE e 3/9 MF 
CALR a p.K385fs*47 (mutação tipo 2_ inserção 5pb).  
 
Uma TE apresenta a mutação CALR p.K375Rfs*49.  No grupo das TE, as CALR apresentam um nº de 
plaquetas mais elevado comparativamente às JAK2V617F e às TE sem mutação (p=0.02), enquanto que 
as JAK2V617F têm uma hemoglobina (Hb) mais elevada em comparação com os restantes grupos 
(p<0,0001). Não se observou diferenças no valor de leucócitos, eritropoietina (EPO) e ferritina. A idade 
ao diagnóstico é inferior nas TE sem mutação, em comparação com os outros grupos (JAK2/CALR/MPL), 
e os doentes JAK2V617F têm idade mais elevada (p=0,02 vs sem mutação).  
 
Ocorreu trombose em 19/79 TE, das quais 17 JAK2V617F e 2 CALR (1 htz FVLeiden; 1 htz 
PRT20210G/A (p=0,002)) e hemorragia em 8/79 TE, todas JAK2V617F. Das 79 TE, 3 JAK2V617F 
progrediram para MF e 1 JAK2V617F para Leucemia Mieloide Aguda. Ocorreram 10/79 óbitos: 6 
JAK2V617F, 3 CALR e 1 sem mutação, sem diferenças com significado estatístico. As MF JAK2V617F 
apresentam um nº de leucócitos mais elevado em comparação com as CALR (p=0,04), sem diferenças 
estatisticamente significativas para a Hb, plaquetas, EPO e ferritina.  
 
Ocorreu trombose em 4 MF, 3 JAK2V617F e 1 CALR (p=ns). Apenas 1 MF JAK2V617F apresentou 
hemorragia. Neste grupo não se observou progressão para LMA. Ocorreram 4 mortes 3 JAK2V617F e 1 
CALR (p=ns). 
 
 
 



 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS PATOLOGIA MIELÓIDE E AGUDA 
21 de Novembro de 2014 14.45 – 16.45 | Sala 2 

 
Moderadores: Dra. Catarina Geraldes | Dr. Carlos Martins 

 

51 
 

Discussão: Neste grupo de doentes com NMP, 61,9% (65/105) têm mutação JAK2V617F, 22,8% 
(24/105) CALR, 3,8% (4/105) MPL. Não apresentam mutação JAK2V617F/CALR/MPL 15,2% das TE e 
3,8% das MF. Nas MF a carga alélica JAK2V617F>50% ocorre em metade dos doentes, enquanto que, 
nas TE a maioria apresenta ao diagnóstico carga alélica >50% .  
 
A mutação CALR representa a segunda mutação mais frequente nas NMP, e nas TE está associada a 
um valor de plaquetas mais elevado e hemoglobina mais baixa em relação às JAK2V617F. As TE 
JAK2/CALR/MPL negativas apresentam ao diagnóstico idade mais baixa. A presença de mutação 
JAK2V617F nas TE está associada à ocorrência de trombose e hemorragia. 
 
Conclusão: A mutação CALR representa a 2a mutação mais comum nas NMP BCR-ABL negativas, pelo 
que seria relevante a sua integração de rotina na investigação laboratorial das NMP. 
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CO16 - 15:45/15:55 
O IMPACTO DO VORINOSTAT NA VIABILIDADE CELULAR, DIFERENCIAÇÃO, HOMEOSTASIA 
REDOX E EXPRESSÃO GENÉTICA EM NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS BCR-
ABL-NEGATIVAS  
 
Bruno A. Cardoso, Hélio Belo; António M. Almeida 
Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, E.P.E. Lisboa, Portugal/ CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, 
1169-056, Lisboa, Portugal 
 

As Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas BCR-ABL-negativas (NMP) são caracterizadas pela intensa 
proliferação de precursores hematopoiéticos na medula óssea. Infelizmente, as mutações identificadas 
até à data não conseguem explicar totalmente a sua patologia e heterogeneidade clínica. 
 
As modificações epigenéticas desempenham um papel fulcral na patogénese de diversas neoplasias 
hematológicas, e o tratamento destas doenças com inibidores de desacetilases de histonas (HDACi) tem 
sido eficaz, resultando na diminuição da viabilidade e do crescimento tumoral. 
 
Para entender os efeitos de HDACi em doentes com NMP, analisamos o impacto na biologia celular e 
molecular de um HDACi com relevância clínica, o Vorinostat (Ácido Hidroxâmico Suberoilanilida) em 
células NMP, usando linhas celulares e amostras primárias de doentes. 
 
As amostras de medula óssea de doentes NMP foram colhidas ao diagnóstico e após o consentimento 
informado. As células mononucleares foram isoladas por gradiente de separação e usadas para a cultura 
in vitro e extracção de RNA. As linhas celulares e células primárias derivadas de pacientes NMP foram 
incubadas com concentrações fisiológicas de Vorinostat e após diferentes tempos incubação a apoptose, 
diferenciação, níveis de Espécies Reactivas de Oxigénio (ERO) e níveis de transcritos foram analisados. 
A incubação com Vorinostat resultou no aumento da apoptose tanto em linhas celulares como em células 
primárias. Em células isoladas de doentes NMP, a incubação com o Vorinostat também bloqueou a 
diferenciação e diminuiu os níveis de ERO, em particular na linhagem monocítica. Além disso o 
tratamento com Vorinostat também diminuiu os níveis de GPA e CD61, marcadores de linhagem eritroide 
e megacariocítica, respectivamente. 
 
A nível molecular identificámos 9 genes (BIRC3, TNFRSF9, DLL4, IL1B, CDKN1A, FOSL1, CREL, 
SERPINB9 e EGR1) cuja expressão está aumentada em NMP e 2 genes (HIP1 e DTX1) cuja expressão 
está diminuída. O tratamento com Vorinostat aumenta a expressão destes genes sugerindo que podem 
ser usados como potenciais bio-marcadores da acção do Vorinostat em doentes NMP. Além disso, a 
incubação com Vorinostat também aumenta a expressão de genes associados com apoptose e bloqueio 
da proliferação enquanto diminui a expressão de genes associados com proliferação, crescimento celular 
e também genes alvo da via JAK-STAT. 
 
Estes resultados mostram que o Vorinostat tem um grande impacto na biologia celular e molecular de 
NMP e pode ter potencial no tratamento destes doentes, tanto em monoterapia, como em terapia 
combinada com os fármacos usados actualmente no tratamento de doentes NMP. 
  
Nota: Este resumo não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. 
 
Declaração de interesses: O Dr. António Almeida é consultor da Celgene e Novartis e recebe 
honorários de palestrante da Bristol-Meyer Squibb e Shire. Os restantes autores do trabalho não têm 
qualquer conflito de interesses em relação ao trabalho descrito neste resumo. 
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CO17- 15:30/15:40 
TEMPO DE GERAÇÃO DE TROMBINA, NA PRESENÇA DE TROMBOMODULINA, PARA AVALIAÇÃO 
DO RISCO DE TROMBOSE EM DOENTES COM DÉFICE NA VIA DA PROTEÍNA C  
 
Ana Cristina Oliveira, Teresa Fidalgo; Patrícia Martinho; Catarina Silva Pinto; Elsa Gonçalves;  
Dalila Marques; Teresa Sevivas; Ramon Salvado; Natália Martins; Maria Letícia Ribeiro 
Serviço de Hematologia CHC, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E. 
 
 

Introdução: A medição do potencial endógeno de trombina (PET) de cada individuo pode proporcionar 
um método para a quantificação do efeito composto de múltiplos factores de risco. Níveis aumentados do 
PET têm sido associados a um maior risco de ocorrência de um primeiro evento de trombose venosa. 
A trombomodulina (TM), glicoproteína de membrana presente na superfície endotelial, funciona como 
receptor para a trombina e catalisa a activação do sistema da proteína C (PC). A adição de TM ao ensaio 
de geração de trombina (GT) permite detectar pequenas flutuações na actividade das proteínas 
implicadas na via da PC, incluindo a diminuição dos níveis de PC e alterações na sua activação. Este 
ensaio reflecte o que ocorre in vivo, e é um teste robusto para avaliar o balanço global entre factores pro- 
e anticoagulantes. 
 
Objectivos: Avaliar a sensibilidade do ensaio de GT com TM para detectar o potencial endógeno de 
trombina em doentes com comprometimento do sistema da PC. 
 
Material/Métodos: Foram estudadas 87 amostras: 20 controlos saudáveis e 52 doentes com défices do 
sistema da PC (27 Proteína S (PS), 9 PC y 16 FV Leiden em heterozigotia). Foram também estudados 15 
doentes com a variante dePRT G20210A (sistema PC normal). 
A GT foi medida em plasma pobre em plaquetas com 5pM de factor tecidular e 4uM fosfolípidos, na 
presença ou ausência de TM usando o método Calibrated Automated Thrombogram (CAT- Stago). 
 
Resultados: No ensaio sem TM não se observaram diferenças significativas do PET entre o grupo 
controlo e os doentes com défices de PC, PS e FV Leiden. Com a adição de TM ao ensaio, o PET 
reduziu em média 51% nos controlos e nos défices de PC 23% (p<0,0001), PS 20% (p<0,0001) y FV 
Leiden 30% (p=0.0010). Nos 15 doentes com PRT G20210A, observou-se uma diferença com adição de 
TM igual à dos controlos (47%), confirmando a ausência de comprometimento da via PC/PS. 
No grupo com défices de PS (21 propósitos e 6 familiares) efectuou-se uma análise tendo em conta os 
estudos moleculares do gene PROS1: 4 com mutações missense e 3 frameshift (PS:8-27%); 9 com PS 
Heerlen (PS:37-72%) e 11 sem alterações identificadas (PS:35-63%). A inibição da GT mais significativa 
após adição de TM (12%), observou-se nos doentes do primeiro grupo, com níveis mais baixos de PS e 
valores de PET (798-1604). Nos doentes com níveis mais ligeiros de PS (PS Heerlen e sem mutação 
identificada) o range do PET não é tão alargado (Tabela 1). 
 
Discussão: Os nossos resultados mostram que a adição de TM faz da GT um teste sensível à via de 
inibição da PC. A resistência à inibição pela TM foi mais evidente nos défices de PS/PC que no FV 
Leiden, existindo uma associação com o grau de comprometimento da via da PC. Além disso, este 
comprometimento foi evidenciado no grupo de doentes com ou sem mutação PROS1, permitindo 
relacionar a severidade do fenótipo com o grau de inibição da GT e o tipo de mutação. Devido à 
heterogeneidade de valores do PET nos indivíduos com níveis plasmáticos similares, o TGT revelou-se 
um ensaio complementar à quantificação de PC/PS e poderá adicionar uma avaliação do risco individual 
de trombose. 
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CO18- 15:40/15:50 
TELEMEDICINA! SERÁ A SOLUÇÃO?  
 
Mónica Santos1, Ana Jorge2; Lenka Ruzickova1; Tabita Maia1; Celeste Bento1; Letícia Ribeiro3 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço Hematologia Clínica; 2Serviço de Hematologia, 
Hospital de São Francisco Xavier, CHLO; 3Serviço de Hematologia Clinica, CHUC 
 

Introdução: No momento actual, em que se procuraram soluções para reduzir gastos, há que procurar 
opções que melhorem a eficiência dos cuidados. Com a concentração dos Serviços hospitalares tem-se 
verificado um crescente afastamento entre cuidados de saúde primários (CSP) e serviços hospitalares. 
Esta realidade, associada a uma medicina cada vez mais defensiva, tem originado um excesso de 
referenciação a consultas de especialidade e/ou serviços de urgência, com inconvenientes para doentes 
e serviços de saúde. A Telemedicina pode ter claros benefícios, não só a nível socio-económico, mas 
também na prestação de cuidados, promovendo uma melhor referenciação, com garantia de apoio e 
orientação por médicos especialistas à distância, descongestionando Serviços centrais, que ficarão mais 
disponíveis para atender atempadamente todos os doentes. Permite ainda criar oportunidades de 
formação dos profissionais e promover a interligação desejável entre os cuidados primários e os Serviços 
hospitalares. 
 
Objectivo: Avaliação do impacto sócio-económico da referenciação a uma consulta de Hematologia - 
Patologia Eritrocitária, e viabilidade da implantação de um programa de Telemedicina. 
 
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos pedidos de referenciação triados para a consulta de 
Patologia do Glóbulo Vermelho (CPGV) do adulto e de Pediatria, de um Hospital Central, realizados entre 
01-01-2013 e 31-12-2013. Foram analisados dados clínicos, laboratoriais e demográficos. Consulta da 
tabela de preços na tabela do SNS (Diário da República, 1ª série, nº20, Janeiro de 2014). Análise 
estatística descritiva com recurso a SPSS 20®. 
 
Resultados: Durante o período analisado foram referenciados 257 doentes: 93 (36.2%) do sexo 
masculino e 164 (63.8%) do sexo feminino; 59 tinham idade pediátrica (Mediana 6A, Min. 2meses, 
Máx.18A) e 198 eram adultos (Mediana 51A, Min.19A, Máx. 90A). Referenciados de 11 distritos e 50 
concelhos com uma distância média da área de residência de 45km. A grande maioria foi referenciada 
através dos CSP (67%, n=171), 28% (n=73) da consulta externa hospitalar e apenas 5% (n=13) do 
serviço de urgência. Os principais motivos de referenciação foram anemia (67%,n=172), estudos 
familiares (13%,n=33), hiperferritinémia (7,8%,n=20), microcitose e hipocromia (7%,n=18), poliglobulia 
(2.7%,n=7) e outras causas (2.7%,n=7). Verificou-se que apenas 29% (n=75) apresentavam patologia 
hematológica. Avaliando isoladamente os doentes que não apresentaram patologia hematológica 
(71%;n=182), 36% (n=65) tiveram alta na 1ªconsulta e 22% (n=40) na 2ª consulta, apenas 30% (n=55) 
necessitaram de estudos hematológicos dirigidos. Os doentes que tiveram alta na 1ª ou 2ª consulta 
corresponderam a um total de 145 consultas, com um custo de 10585 euros, ao qual acresce o valor das 
análises realizadas (mínimo de 2668 euros). É ainda de salientar que 74% (n=78) eram crianças ou 
adultos em idade laboral (que perderam um dia ou mais de trabalho) e que tiveram necessidade de 
percorrer uma mediana de 90km (custo médio de 1218 euros (9.5E/deslocação)). 
 
Discussão/Conclusão: Os custos sócio-económicos relacionados com as referenciações desajustadas 
são elevados, e devem ser tidos em conta, em especial num contexto de crise. O somatório de todos os 
custos inerentes referidos (14471euros), ainda acrescido do custo atribuído à ausência laboral, pode e 
deve ser minimizado. Apostar na Telemedicina pode garantir uma melhoria dos cuidados de saúde 
prestados, permitindo o acesso a especialidades hospitalares em tempo real e a confirmação de 
diagnósticos médicos. Evitam-se deslocações físicas dos doentes e reduzem-se as listas de espera, 
reduz-se a duplicação de exames e anulam-se as distâncias, as carências de transporte e as 
deslocações aos Hospitais de referência. 
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Sem conflitos de interesse 

CO19- 15:50/16:00 
SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO: FACTORES GENÉTICOS PREDISPONENTES EM 21 
DOENTES PORTUGUESES – IDENTIFICAÇÃO 8 NOVAS MUTAÇÕES NO GENE CFH  
 
Catarina Silva Pinto, Teresa Fidalgo; Patrícia Martinho; Ana Cristina Oliveira; Elsa Gonçalves;  
Dalila Marques; Teresa Sevivas; Ramón Salvado; M. Leticia Ribeiro 
Serviço de Hematologia Clínica/Laboratório de Hematologia Molecular, CHUC-EPE, Coimbra 
 
 

Introdução: Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUa) é uma patologia rara caracterizada por 
anemia microangiopática trombótica (MAT), insuficiência renal, ausência de Shiga toxina como factor 
desencadeante e de anticorpo anti-ADAMTS13. A desregulação da via Alternativa do Complemento 
desempenha um papel importante na patogénese do SHUa; aproximadamente 60% dos doentes com 
SHUa possuem mutações de perda de função nos genes que codificam as proteínas reguladoras do 
Complemento (CFH, CFI, MCP e THBD)e mutações de ganho de função nas proteínas activadoras, 
como o Factor B (CFB) e o Componente do Complemento 3 (C3). Polimorfismos nos genes CFH, MCP e 
CFHR1 (haplótipos de risco) têm sido associados a SHUa, degeneração macular relacionada com a 
idade (DMRI) e glomerulonefrite membrano-proliferativa (GNMP). Estes estudos confirmaram que a 
predisposição individual para SHUa resulta do efeito cumulativo de anomalias em diferentes genes.  
 
Objectivo: Caracterizar a patogénese em 21 doentes com SHUa por análise genética dos genes CFH, 
CFI, MCP, C3, CFB, THBD e CFHR5. 
 
Material e métodos: Foram estudados no Laboratório de Hematologia, do Serviço de Hematologia 
Clínica do CHUC amostras de 21 doentes, não relacionados, com elevada suspeita de SHUa (12 
seguidos no CHUC e 9 amostras enviadas de outros Hospitais). De acordo com a Declaração de 
Helsínquia todos assinaram consentimento informado. Dos 21 doentes, 7 eram crianças (6 meses a 10 
anos) e 14 adultos (21 a 62 anos). Duas crianças morreram no episódio inaugural, 5 sofreram 2 ou mais 
episódios. Os doentes adultos sofreram pelo menos um episódio de SHUa.   
As mutações nos genes CFH, CFI, MCP/CD46, C3, CFB, THBD e CFHR5 foram estudadas por 
PCR/sequenciação directa das regiões promotoras, exões e regiões intrónicas flanqueantes. O provável 
efeito das novas mutações identificadas foi avaliado in silico (PolyPhen-2). 
 
Resultados: Estudo funcional: Em nenhum caso foi detectado inibidor para ADAMTS13, sendo a sua 
actividade plasmática normal (45-107%; VR: 40-130).  
Estudo genético: Neste estudo em 19 dos 21 doentes foram identificadas alterações nos genes do 
Complemento: 10 apresentam cumulativamente mutações e o haplótipo de risco (TGTGT) do gene CFH; 
7 apresentam apenas mutações nos vários genes e 2 apenas o haplótipo de risco. Nos 2 doentes sem 
mutação/haplotipo, num o episódio de SHUa ocorreu após tratamento com Cisplatinum e, no outro, foi de 
etiologia desconhecida. 
Alguns doentes apresentam mais do que uma mutação: 3 doentes com 2 mutações em genes distintos; 2 
com 2/3 mutações no mesmo gene. Foram encontradas 8 novas mutações no gene CFH (Tabela 1). 
 
Discussão e Conclusão:  A maioria dos indivíduos estudados (80%) apresentou mutações nos genes 
CFH, CD46, CFI, C3 e CFB, que são mais frequentemente descritas em associação com SHUa. Das 8 
novas mutações identificadas no gene CFH, 5 situam-se numa região do Factor H que compromete a 
ligação aos glicosaminoglicanos da membrana basal do rim. 
 
Neste estudo, encontrou-se uma excelente correlação genótipo/fenótipo, que nos permite concluir que o 
background genético é um importante factor de risco para SHUa. O estudo molecular destes doentes é 
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fundamental para uma decisão terapêutica adequada e eficaz, com implicações prognósticas 
determinantes. 
 
 

Tabela 1: Resultados dos estudos funcionais e moleculares. 

  Sexo 
Idade 
(anos)

AD13 Act
(%) 

AD13 INH (U/mL)
Mutação 

(HTZ) 
Gene

Haplótipo
CFH - TGTGT

TMVM M 2 51 9 p.R1215L Nova CFH HMZ 
VSG F 7 67 8 -   - Ausente 
JRB M 37 107 8 IVS2, c.287-2A>G Descrita MCP HTZ 

ACCAP F 10 74 6 p.N1050Y Descrita CFH HTZ 

SMFF* F 34 94 5 
p.N151S 
p.K65Q 

Descritas
CFI
C3 

HMZ 

SANMQ F 42 49 6 -   - HMZ 

MFGT F 31 Normal Ausente 
p.H1165Y 
p.A353V 

Nova
Descrita

CFH
CD46 Ausente 

MASN F 38 (a) Normal Ausente IVS2, c.287-2A>G Descrita MCP HTZ 
JLAC M 35 Normal Ausente p.G1221W Nova CFH HTZ 

MGRR M 5 82 5 
p.N1050Y 
p.K65Q 

Descritas
CFH
C3 

Ausente 

LMRA F 6M 110 14 p.K533R Descrita CFB Ausente 

TNJL F 7M 94 5 
p.C80W 

p.V1007L 
Nova

Descrita
CFH Ausente 

PUSM M 37 61 3 p.T383I Descrita CD46 HTZ 
TSM M 2 85 5 -   - Ausente 

ACOL F 21 Normal Ausente -   - HTZ 
GMPB F 39 (a) 66 2 p.Y112C Nova CFH HTZ 

EMFA F 46 52 8 
p.Y1058H 
p.V1060L 
p.Q1076E 

Novas 
Descrita

CFH HTZ 

CMRGM F 30 Normal Ausente p.G342E Descrita CFI Ausente 
IBG F 45 (a) 66 4 p.D165Y Nova CFH HTZ 

RMBVB M 62 (a) 45 4 IVS12, c.1534+5 G>T Descrita CFI Ausente 
CCNO F 35 79 3 p.Q950H Descrita CFH Ausente 

  

Haplótipo de risco: CFH – -332 C>T, V62I, Y402H, Q672Q, E936D 
HMZ – homozigotia; HTZ – heterozigotia; 
Valores cut-off: AD13 Act: 40-130%; AD13 INH: <15 u="" ml="" p=""> 
* C3c – <0,65 g/L 
(a) Idade actual 

 
 
Sem conflito de interesses a declarar. 
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CO20 - 16:00/16:10 
INFECÇÕES FATAIS POR VÍRUS A(H1N1)PDM09 EM DOENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS  
 
Ana Tomé, Rita Gerivaz; Juliana Schuh; Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos-CHLC 
 

Os doentes com neoplasias hematológicas sob quimioterapia são particularmente vulneráveis às 
complicações das infecções respiratórias por vírus influenza. Está por avaliar o impacto do vírus 
A(H1N1)pdm09 neste grupo de doentes. Na sequência de 2 casos de pneumonia mortal em 2009 no 
nosso centro, instaurámos medidas rígidas de prevenção e rastreio no início de cada época gripal. 
 
Material e métodos: Avaliámos a incidência e o impacto da infecção no inverno 2014, e analisámos os 
factores de risco dos doentes com infecção confirmada. A partir da detecção do 1º caso, aplicaram-se as 
seguintes medidas de isolamento: restrição drástica de visitas; uso de máscara cirúrgica; colocação dos 
doentes infectados em coorte; pesquisa do vírus (PCR) por zaragatoa nasal e orofaríngea antes de 
qualquer internamento e à mínima suspeita clínica; prescrição de oseltamivir premptivo, passando-se 
numa 2ª fase (Fevereiro) para uma estratégia de profilaxia primária. 
 
Resultados: Entre Janeiro e Fevereiro 2014, documentaram-se 16 infecções (das quais 6 
comprovadamente nosocomiais): 13 por influenza A(H1N1) pdm09 e 3 por H3N2 sazonal. As 3 infecções 
por vírus sazonal evoluíram favoravelmente (2 sem necessidade de internamento). Dos 13 doentes com 
infecção por vírus pandémico, 8 tinham leucemia aguda (LA) ou síndrome mielodisplásica; 10 
desenvolveram infecção respiratória baixa, complicada em 6 casos de insuficiência respiratória aguda 
com necessidade de ventilação invasiva. Cinco destes casos foram mortais (4 doentes com LA e 1 com 
leucemia a plasmocitos). A taxa de mortalidade da infecção por (H1N1) pdm09 no período em análise foi 
portanto de 38%. 
 
Discussão: estes resultados confirmam a elevada mortalidade da infecção (H1N1)pdm09 em doentes 
com hemopatias malignas. Torna-se imprescindível a adopção nos serviços de Hematologia de medidas 
agressivas de prevenção, despiste e controle de transmissão do vírus. A vacinação obrigatória atempada 
do pessoal e dos doentes é provavelmente a medida mais eficaz, devendo ser considerada obrigatória. 
(os autores não têm conflitos de interesse a declarar) 
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CO21 - 16:10/16:20 
TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PRECURSORES HEMATOPOIÉTICOS EM ANEMIA APLÁSICA 
GRAVE  
 
Filipa Moita, Bruna Velosa Ferreira; Maria João Gutierrez; Gilda Teixeira; Isabelina Sousa Ferreira;  
Nuno Miranda; Manuel Abecasis 
Unidade de Transplante de Medula, Departamento de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa Francisco Gentil 
 
 

Introdução: O transplante alogénico de precursores hematopoiéticos (aloTMO) é uma terapêutica 
potencialmente curativa nos doentes jovens com o diagnóstico de anemia aplásica (AA) grave, estando 
indicado em primeira linha nos doentes com dador familiar, e, nos restantes casos, após falência de 
terapêutica imunossupressora. 
 
Métodos: Análise retrospectiva dos casos de aplasia medular grave submetidos a aloTMO numa única 
instituição, entre 1987 e 2014. 
 
Resultados: Foram realizados 50 aloTMO em 40 doentes com uma mediana de idades de 15,8 anos 
(mínimo 3,3; máximo 55,8 anos). 
Em 34 casos foi usado um dador familiar e em 16 um dador não relacionado, sendo a fonte de células 
estaminais medula óssea na maioria dos casos (n=42). Em 35 casos, foi feita depleção linfocitária (ATG 
ou alemtuzumab) em associação ao regime de condicionamento. 
A mediana de tempo entre o diagnóstico e o aloTMO foi de 4,5 meses (3 para os doentes com dador 
familiar e 11,5 para os doentes com dador não relacionado). Quinze doentes foram previamente 
submetidos a terapêutica imunossupressora. 
Oito doentes (11 transplantes) tiveram falência do enxerto (taxa de rejeição de 20 %), 5 transplantados 
com dador relacionado (18,5%) e os restantes com dador não relacionado (25%). A rejeição ocorreu com 
uma mediana de 5 meses após o aloTMO (mínimo 0, máximo 28 meses). Sete dos 8 doentes foram 
salvos por transplantes posteriores. Quatro doentes faleceram, todos por complicações infecciosas. 
A mediana do tempo de seguimento dos doentes vivos é 12,3 anos (mínimo 0,5; máximo 26,6). 
A mediana da sobrevivência global não foi alcançada e a sobrevivência global observada aos 12 anos foi 
de 88,4% (IC 95%: 78,2%-100%). 
Ocorreu apenas um caso de Doença de Enxerto Contra Hospedeiro (DECH) aguda graus 3/4. A DECH 
crónica foi diagnosticada em 13/39 doentes (33.3%), sendo a incidência de 29.6% nos transplantes de 
dador relacionado (18.5% formas extensas) e de 41,7% nos de dador não relacionado (16,6% formas 
extensas). 
 
Conclusão: O aloTMO é uma excelente alternativa terapêutica nos doentes com AA grave. 
São de salientar as baixas taxas de mortalidade e de rejeição tardia, nomeadamente quando 
comparadas com a terapêutica imunossupressora. São notavelmente semelhantes os resultados com 
dadores relacionados ou não relacionados, merecendo particular enfâse a percentagem destes últimos 
que apenas tinha um match 9/10. 
A incidência de DECH crónica foi relativamente semelhante, independentemente do dador. 
Assim, a referenciação mais precoce, particularmente em doentes mais novos, deve ser considerada, 
mesmo com dadores não relacionados com match 9/10. 
 
Não há conflito de interesses a declarar. 
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CO22 - 16:20/16:30 
TRANSPLANTES ALOGÉNICOS DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS ADMITIDOS EM 
CUIDADOS INTENSIVOS – ANÁLISE RETROSPETIVA 2004-2013: AVALIAÇÃO DE FATORES DE 
PROGNÓSTICO  
 
Herma Saturnino1,  Carlos Pinho Vaz1; Anabela Martins2; Fernando Coelho2; Ofélia Afonso2; 
Filomena Faria2; Rosa Branca1; Fernando Campilho1; António Campos1 
1Serviço de Transplantação de Medula Óssea IPO EPE Porto; 2Serviço de Cuidados Intensivos IPO EPE 
Porto 
 

Introdução: Nas últimas décadas verificou-se uma melhoria da sobrevivência e da morbilidade dos 
doentes hemato-oncológicos admitidos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O subgrupo de 
doentes submetidos a transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aloTMO) constitui uma 
população de alto risco com elevada taxa de mortalidade. Mantém-se controversa a admissão e o seu 
“timing”, assim como a instituição e duração de suporte artificial de órgão. 
 
Objetivo: Descrever a sobrevivência de um grupo de doentes alotransplantados admitidos na UCI. 
Identificar factores preditivos de mortalidade. 
 
Material e métodos: análise descritiva e retrospectiva de 103 doentes adultos admitidos na UCI entre 
Janeiro de 2004 e Dezembro de 2013. Género M/F=58/45; mediana de idade 45,5 anos (18-67); grupos 
de diagnósticos: Leucemia aguda mielóide (LAM) / síndromas mielodisplásicos (SMD) - 39 (37,9%); 
Leucemia aguda linfóide (LAL) - 23(22,3%); Doenças linfoproliferativas crónicas - 28 (27,2%); Doenças 
mieloproliferativas crónicas - 7 (6,8%); Síndromas de falência medular adquiridas ou congénitas - 6 
(5,8%). Dador relacionado - 57 (55.3%); dador não relacionado – 46 (44.7%). Regime de 
condicionamento mieloablativos 53 (51.4%) regime não mieloablativo 47 (45.6%) sem condicionamento 3 
(2.9%). Fonte de células hematopoiéticas: sangue periférico 94; Medula Óssea 7; células do cordão 
umbilical 2. Na admissão na UCI 70/103 (67.9%) dos doentes com doença do enxerto contra hospedeiro 
(GvHD) grau II-IV. Analisámos as características clinico-analíticas à admissão, e, num subgrupo de 
doentes com tempo de internamento ≥5dias,avaliámos a evolução das disfunções orgânicas através do 
cálculo retrospectivo dos scores de gravidade: SOFA, SAPS II, APACHE II. A sobrevivência foi analisada 
segundo o método de Kaplan-Meier. A análise estatística realizada com o programa SPSS® v20. 
 
Resultados: O tempo mediano entre a realização do aloTMO e a entrada na UCI foi de 127 dias (0-
4073), sendo a insuficiência respiratória aguda associada ou não a sepsis grave o principal motivo de 
admissão: Insuficiência respiratória 54 (52,4%) sepsis grave com ou sem falência de órgão associada 33 
(32%). Valores medianos de scores SAPSII 52 (25-118), SOFA 10 (2-21), APACHEII 25 (9-48).  
 
Suporte ventilatório 92 doentes: ventilação invasiva (VI) 88 (85,5%), 42 dos quais após insucesso da não 
invasiva (VNI), 4 VNI exclusiva e 11 doentes não necessitaram de suporte ventilatório. Sessenta e cinco 
doentes (63%) necessitaram de aminas vasoativas 26 (25,2%) e de técnica dialítica. Cinquenta e nove 
doentes (57,3%) desenvolveram disfunção multiorgânica (MOD) no decurso do internamento. Tempo 
mediano de internamento - 7dias (0-67); mortalidade na UCI - 72dts (69,9%); sobrevivência mediana - 16 
dias (0-3220); sobrevivência aos 30 dias - 31%; 6 meses - 14%; 12 meses - 10%.  
 
Dos 31 sobreviventes na UCI 23 tiveram alta hospitalar.  A análise de factores de prognóstico não 
demonstrou diferença significativa de idades entre os doentes que faleceram na UCI comparativamente 
aos que tiveram alta. Encontrou-se uma relação linear entre o valor dos três scores e a mortalidade na 
UCI, a existência de MOD (OR: 2), a necessidade de aminas vasoativas, o insucesso da VNI com 
necessidade de VI, bem como, o recurso à técnica dialítica.   
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Na análise dos dois principais diagnósticos, embora as LAM apresentassem menos MOD 
comparativamente às LAL (65vs56%), não havia diferença significativa nos scores de gravidade e na 
necessidade de suporte de órgão. A comparação por regime de condicionamento e dador evidenciou que 
as LAM com condicionamento mieloablativo e de dador não aparentado parecem constituir um grupo de 
mais alto risco, no entanto sem diferença significativa (p=ns).  
 
A sobrevivência em função da evolução dos scores realizada em 42 doentes evidenciou uma diminuição 
mais acentuada dos 3 scores ao 3ª dia nos doentes que sobreviveram e constatou-se um discreto 
aumento dos scores ao 5º dia nos doentes falecidos (p=ns). 
 
Conclusão: A mortalidade dos doentes submetidos a transplante alogénico admitidos na UCI é elevada. 
Embora os scores de gravidade à admissão não revelem capacidade discriminativa entre sobreviventes e 
não sobreviventes, a potencial aplicação de uma estratégia do tipo “ICU trial”, poderia potenciar a 
capacidade discriminativa dos doentes que mais beneficiariam de suporte de órgão. 
 
Os autores negam potenciais conflitos de interesse. 
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CO23 - 16:30/16:40 
TRANSPLANTES AUTÓLOGOS DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS ADMITIDOS EM 
CUIDADOS INTENSIVOS – ANÁLISE RETROSPETIVA 2004-2013  
 
Herma Saturnino1,  Carlos Pinho Vaz1; Anabela Martins2; Fernando Coelho2; Ofélia Afonso2;  
Filomena Faria2; Rosa Branca1; Fernando Campilho1; António Campos Júnior1 
1Serviço de Transplantação de Medula Óssea IPO EPE Porto; 2Serviço de Cuidados Intensivos IPO EPE 
Porto 
 
 

Introdução: O transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (autoPHP) constitui uma excelente 
estratégia de consolidação de doenças hemato-oncológicos, particularmente em doenças 
linfoproliferativas e mieloma múltiplo. Está associado a baixa taxa de mortalidade, contudo na literatura 
escasseiam dados referentes à sobrevivência destes doentes quando admitidos numa Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI). 
 
Objetivo: Descrever os factores de prognóstico relacionados com a sobrevivência de doentes 
submetidos a transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos. 
 
Material e métodos: Análise descritiva, retrospectiva dos doentes adultos submetidos a autoPHP 
admitidos na UCI entre Janeiro de 2004  e Dezembro de 2013. Analisámos o tempo decorrido entre o 
transplante e a admissão na UCI, a presença de falência de órgão e necessidade de suporte artificial de 
órgão, os scores de gravidade SOFA, APACHEII, SAPSII e a caracterização clinico-analítica à admissão 
na UCI. Foi avaliada a correlação das diferentes variáveis com a mortalidade, utilizando o programa 
SPSS v20. Neste período 21 doentes foram admitidos na UCI. Género F/M=13/8 e mediana de idade 54 
anos (18-65). Diagnósticos: Linfoma não Hodgkin (LNH) - 14 (66%); Linfoma de Hodgkin (LH) - 4 (19%); 
Mieloma Múltiplo (MM) - 2 (9,5%); neoplasia de células renais - 1 (4,5%). Na avaliação pré-autoPHP, 
13/21 doentes encontravam-se em remissão completa (RC). Regimes de condicionamento: Carmustina, 
Etoposídeo, Citarabina, Melfalam (BEAM); Melfalam (140-200mg/m2). 
 
Resultados: O tempo mediano entre o autoPHP e a admissão na UCI foi de 19 dias (2-1033), sendo a 
insuficiência respiratória aguda associada ou não a sépsis grave o principal motivo de admissão: 
insuficiência respiratória - 10 (47,6%), sepsis grave/choque séptico 7 (33,3%), alterações do estado de 
consciência 2 (9,5%) e 2 doentes admitidos com falência multiorgânica (MODS).  
 
Os doentes apresentavam à admissão as seguintes medianas de scores APACHEII 29 (17-43), SOFA 12 
(5-18) SAPSII 57 (34-89). Quanto ao suporte de órgão: 17 (80%) doentes necessitaram de suporte 
ventilatório mecânico: 2/17 ventilação não invasiva (VNI) exclusiva, 6/17 com progressão de VNI para 
invasiva (VI) e 9/17 exclusivamente VI; 12 doentes (57%) necessitaram de aminas vasoativas e 2 (9,5%) 
necessitaram de técnica dialítica. Progrediram para MODS 11 (52%) doentes.  
 
Tempo mediano de internamento de 4 dias (1-53), mortalidade na UCI - 11 (52%) UCI, com a uma 
sobrevivência mediana na UCI de 19 dias (7-30). Dos doentes sobreviventes, todos tiveram alta 
hospitalar. A sobrevivência global aos 30 dias foi de 57% e aos 12 meses de 33%. A mediana de idades 
dos sobreviventes era tendencialmente mais alta que a dos falecidos (53/42, p=n.s.), e o tempo médio 
entre o autoPHP e a entrada na UCI tendencialmente mais longo (36vs118dias, p=ns).  
 
Não se observaram diferenças nos scores de gravidade à admissão. Os sobreviventes na UCI 
apresentaram proporcionalmente menos MODS (40%vs63%, p=ns), menos necessidade de aminas 
vasoativas (42%vs81%), e menos necessidade de ventilação mecânica invasiva (50%vs90%). Todos os 
doentes admitidos por sépsis grave/choque faleceram, bem como os 2 doentes que necessitaram de 
técnica dialítica (1 LNH, 1 MM).  
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A avaliação do principal grupo de doentes LNH, não evidenciou diferenças entre os sobreviventes e 
falecidos referentes à idade, intervalo de tempo de admissão, bem como nos scores de gravidade e 
necessidade de suporte de órgãos. 
 
Conclusão: Na população analisada verificou-se uma mortalidade de 52%. O número de órgãos em 
falência e a necessidade simultânea de ventilação invasiva, suporte vasopressor e técnica dialítica, são 
factores fortemente relacionados com mortalidade. Os Scores de gravidade à admissão não têm 
capacidade discriminativa entre sobreviventes e não sobreviventes. 
 
Os autores negam potenciais conflitos de interesse. 
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CO24 - 16:40/16:50 
CRIME E CASTIGO: O PREÇO DA ANTIBIOTERAPIA (AB) DE LARGO ESPECTRO  
 
Rita Gerivaz1, Sónia Gonçalves Leocádio1; Ana Tomé1; Marta Prata1; Alexandra Monteiro1;  
Margarida Pinto2; Aida Botelho de Sousa1 
1S. Hematologia Hospital dos Capuchos - CHLC; 2S. Microbiologia – CHLC 
 

Introdução: As infecções por bactérias multirresistentes (MR) são um problema crescente entre os 
doentes hematológicos, com elevada taxa de mortalidade. A utilização desenfreada de AB de largo 
espectro é um dos principais responsáveis por este problema. 
 
Material e métodos: Avaliaram-se a prevalência e os padrões de resistência das bactérias isoladas em 
hemoculturas durante um semestre (Jan-Jun 2014) numa unidade de 28 camas maioritariamente 
utilizadas para quimioterapia intensiva em leucemia aguda ou transplante hematopoiético autólogo, e a 
mortalidade associada. Não foram contabilizadas bacteriémias duplicadas. Aplicou-se a definição 
consensual de microorganismo MR: resistência a 3 ou mais AB dos 5 principais grupos terapêuticos. 
 
Resultados: Num total de 117 bacteriémias (14 mistas) em 76 doentes, os isolados a Gram negativo 
foram maioritários (68%) e destes 21 (26%) eram MR: 75% em Acinetobacter, 29% em Klebsiella, 10% 
em Escherichia colie 35% em Pseudomonas. Estas bacteriémias condicionaram 16% de mortes sépticas 
por Gram negativo MR (12/76 doentes). Destes doentes, 2 estavam em remissão completa, 9 em 
potencial remissão (5 em aplasia pós-quimioterapia e 4 ainda sem avaliação) e apenas 1 tinha doença 
activa. 
 
Discussão: Estes dados confirmam o mau prognóstico das infecções MR neste grupo de doentes. Dada 
a escassez de novos AB disponíveis, é fundamental restringir o uso de AB largo espectro existentes. A 
implementação de medidas de controlo de infecção, a avaliação de factores de risco para infecções a MR 
e a reavaliação precoce e dinâmica da utilização de AB através de uma “stewardship”, são passos 
fundamentais neste objectivo. 
 
(Os autores não têm conflitos de interesse a declarar) 
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CO25 - 15:30/15:40 
AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ADIPOCITOCINAS EM DOENTES COM GAMAPATIAS MONOCLONAIS – 
IMPLICAÇÕES CLINICAS  
 
Luis Oliveira1, Catarina Geraldes2; Ana Cristina Gonçalves3; Ana Sofia Pais4; Emília Cortesão2;  
Paulo Matafome5; Raquel Seiça5; Letícia Ribeiro6; José Manuel Nascimento-Costa7;  
Ana Bela Sarmento Ribeiro8 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra (FMUC); 2Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC)/Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC; 3Biologia Molecular Aplicada e 
Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Centro de Neurociências e Biologia Celular da 
Universidade de Coimbra (CNC); 4CHUC/Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, FMUC; 5Fisiologia, IBILI, FMUC; 6Serviço de Hematologia Clinica, CHUC; 7Oncologia e 
Cuidados Paliativos, FMUC/Departamento de Medicina Interna, CHUC; 8Biologia Molecular Aplicada e 
Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clinica, CHUC 
 
 

O mieloma múltiplo (MM) é uma doença neoplásica caracterizada pela proliferação de plasmócitos 
malignos na medula óssea (MO), com uma subsequente sobreprodução de uma proteína monoclonal e 
desenvolvimento de lesões ósseas e massas nos tecidos moles. Na patogénese do MM pensa-se que o 
microambiente da MO desempenhe um papel central. O tecido adiposo comporta-se como um órgão 
endócrino activo através da produção das adipocitocinas que podem exibir propriedades pró-
infalamatórias (e.g. leptina) ou anti-inflamatórias (e.g. adiponectina). Evidências recentes mostram uma 
associação positiva entre o aumento do IMC e a incidência e mortalidade do MM, sugerindo que as 
adipocitocinas poderão ter um papel na patogénese do MM.  
 
Este trabalho tem como objectivo explorar o papel das adipocitocinas, nomeadamente a adiponectina, 
leptina, resistina, MCP-1 e TNF- α na patogénese das gamapatias monoclonais (GM) e correlacionar os 
níveis de adipocitocinas com as características clínicas dos doentes. 
 
Um total de 68 doentes com GM (31 MGUS, 37 MM, dos quais 8 MM indolente [SMM] e 29 MM 
sintomático [sinMM]) e 35 indivíduos saudáveis foram incluídos neste estudo. Os níveis de adiponectina, 
leptina, resistina, MCP-1 e TNF-αforam quantificados no sangue periférico (SP) e MO, através de kits 
comerciais de ELISA. 
 
Os nossos resultados mostram que os doentes com GM apresentam níveis superiores de resistina e 
MCP-1 no SP (14,65±12,16ng/mL e 419,35±344,2pg/mL), quando comparados com os controlos 
(9,22±5,33ng/mL e 277,21±79,24pg/mL) (p<0,05). Os doentes com sinMM são os que apresentam níveis 
superiores de resistina no SP (18,4±14,87ng/mL) comparativamente aos doentes com SMM 
(9,04±2,21ng/mL).  
 
Pelo contrário, o MCP-1, é mais elevado nos doentes com SMM (786,98±346,24pg/mL) relativamente 
aos com sinMM (438,65±362,61pg/mL) e MGUS (321,93±274,65pg/mL) (p<0,05). Na MO, as diferenças 
são idênticas às observadas no SP, salientando-se que os doentes com MGUS apresentam níveis 
significativamente mais elevados de resistina que os doentes com SMM (174,71±251,15ng/mL vs 
37,97±43,57ng/mL), enquanto estes tem níveis mais elevados de MCP-1 (710,77±331,9pg/mL vs 
348,85±200,82pg/mL).  
 
Os doentes com sinMM no estádio III apresentam níveis superiores de MCP-1 no SP e MO quando 
comparados com os doentes no estádio I e II, sugerindo um papel desta adipocitocina na agressividade e 
prognóstico destes doentes. Além disso, observou-se uma tendência para o aumento de resistina nos 
doentes do subtipo IgG. 
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O nosso estudo sugere que as adipocitocinas, em particular a resistina e o MCP-1, poderão estar 
envolvidas na patogénese das GM, em particular no processo de mielomagénese, bem como influenciar 
o prognóstico dos doentes com MM. Estes resultados poderão contribuir para uma melhor compreensão 
desta doença, e permitir o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e melhorar a classificação 
prognóstica. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO). 
 
Sem conflito de Interesses a declarar 
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CO26 - 15:40/15:50 
EFEITO ANTIPROLIFERATIVO E CITOTÓXICO DA XICONINA EM NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS  
 
Barbara Marques1, Nuno S. Costa2; Raquel Alves3; Ana Pires4; Ana Cristina Gonçalves3;  
Ana Bela Sarmento Ribeiro5 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra (FMUC); 2Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, 
CIMAGO, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 3Biologia Molecular Aplicada e Clínica 
Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Centro de Neurociências e Biologia Celular da 
Universidade de Coimbra (CNC); 4Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, 
CIMAGO, FMUC/Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC); 5Biologia 
Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de Hematologia 
Clínica, Centro Hospitar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
 
 

A xiconina (Shikonin/SKN) é o componente mais importante da Lithospermum erythrorhizon e apresenta 
propriedades anti-inflamatórias e antitumorais. Vários estudos indicam que a SKN induz inibição da 
integrina β1. Esta proteína facilita a adesão celular, a migração, a invasão, a proliferação e a 
sobrevivência das células cancerígenas, por activação de vias de sinalização celulares como a 
ERK/MAPK e PI3K/AKT. Por outro lado, a integrina β1 participa na adesão celular das células 
hematopoiéticas na medula óssea contribuído para o aumento da sobrevivência e proliferação 
neoplásica, podendo constituir um bom alvo terapêutico. Neste sentido, a SKN poderá contribuir para o 
tratamento de neoplasias hematológicas. 
Assim, com este trabalho pretendeu-se avaliar o potencial terapêutico da SKN em modelos in vitro de 
várias neoplasias hematológicas. 
Para o efeito utilizaram-se as células HEL (Leucemia Eritroblástica Aguda), as NB-4 (Leucemia 
Promielocítica Aguda), as F-36P (Síndrome Mielodisplásica) e as H929 (Mieloma Múltiplo). Estas células 
foram mantidas em cultura na ausência e na presença de concentrações crescentes de SKN (0,5μM a 
10μM), em administração única e fraccionada. O efeito da SKN na proliferação celular foi avaliado pelo 
ensaio metabólico da resazurina. A morte celular foi analisada por microscopia óptica (coloração May-
Grünwald-Giemsa) e por citometria de fluxo (Anexina V/ Iodeto de Propídeo). Foi também avaliada a 
activação de caspases e o ciclo celular por citometria de fluxo através, respectivamente, da marcação 
com a sonda ApoStat e com IP/RNase. 
  
Os nossos resultados mostraram que a SKN induz diminuição da proliferação celular de modo 
dependente do tempo, da dose e da linha celular, sendo as células HEL as mais sensíveis e as NB-4 as 
menos. O IC50 às 72 horas de exposição foi inferior a 0,25 μM nas células HEL, 1,5 μM para as NB-4, e 
entre 0,25 μM e 0,75 μM nas células F-36P e H929. O modo de administração da SKN parece influenciar 
o seu efeito antiproliferativo uma vez que a administração fraccionada deste composto induz maior 
diminuição do crescimento celular, comparativamente com a mesma concentração de SKN administrada 
em dose única. Este efeito anti-proliferativo foi confirmado pela observação de bloqueio do ciclo celular 
em fase G0/G1 ou S, dependendo da linha celular. Para além disso, a SKN induz morte celular por 
apoptose, o que pode estar relacionado com o aumento dos níveis de expressão de caspases activadas. 
  
Concluindo, estes resultados sugerem que a SKN poderá ser útil como nova abordagem terapêutica em 
neoplasias hematológicas, sendo o esquema de administração deste composto importante na sua 
eficácia. 
  
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia através de uma bolsa de 
doutoramento (FRH/BD/51994/2012). 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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CO27 - 15:50/16:00 
QUALIDADE DO FIM DE VIDA EM ONCO-HEMATOLOGIA: ESTUDO RETROSPETIVO DOS ÚLTIMOS 
90 DIAS DE VIDA DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO  
 
Rita Canário1,  Joana Alves2; Sérgio Chacim3; Sofia Ramalheira3; Rita R. Silva3; Márcio Tavares3;  
Ana Espírito Santo3; Nélson Domingues3; Ilídia Moreira3; Isabel Oliveira3; Ângelo Martins3; Luísa Viterbo3; 
José M. Mariz3 
1Serviço de Oncologia Médica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE; 
2Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde do Alto Minho; 3Serviço de Onco-Hematologia, 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE 
 

INTRODUÇÃO:  O mieloma múltiplo (MM) é uma doença incurável e progressiva que condiciona 
morbilidade com impacto na qualidade de vida dos doentes e necessidades paliativas desde o 
diagnóstico. Os doentes onco-hematológicos tendem a ter menos acesso a equipas especializadas em 
Cuidados Paliativos (CP) e têm maior probabilidade de morte hospitalar. Não existem dados disponíveis 
na população portuguesa acerca do fim de vida dos doentes com MM. 
 
OBJETIVOS: Caracterização dos últimos 90 dias de vida dos doentes com MM quanto à presença dos 
seguintes indicadores de qualidade de fim de vida: cuidados agressivos no fim de vida; uso não 
programado dos serviços de saúde; acesso a CP; morte hospitalar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS:  Estudo retrospetivo de coorte de doentes com diagnóstico de MM tratados 
numa única instituição oncológica portuguesa, cujo óbito tenha ocorrido entre 1/2013-5/2014. Amostra 
consecutiva selecionada através do Registo Oncológico do Norte e variáveis em estudo obtidas através 
da consulta do processo eletrónico dos doentes. Análise estatística descritiva.  
 
RESULTADOS: Incluidos 44 doentes, 55.4% sexo feminino, com idade mediana aos 90 dias antes do 
óbito de 69.8 anos [45-88].  O tempo mediano de evolução da doença foi 3.8 anos (0.9-16.5) e 74.4% foi 
tratado com pelo menos 3 linhas terapêuticas prévias. A maioria dos doentes (93.2%) iniciou nova linha 
terapêutica nos últimos 90 dias de vida, 27.3% (n=12) no último mês e 15.9% (n=7) nos últimos 14 dias. 
Registou-se elevado uso não programado dos serviços de saúde da instituição em 77.3% dos doentes 
(mediana de episódios de 2; mínimo 1, máximo 4) e de outros hospitais/centros de saúde em 31.8% 
(mediana 2; 1-2). Em mais de três quartos da amostra (n=38) registou-se pelo menos 1 episódio de 
internamento no serviço de Hematologia, com uma duração mediana de 11.5 dias [1-70]. Apenas um 
terço da amostra foi referenciado a CP (n=15) e, destes, a maioria (n=13) foi observada antes do óbito. O 
tempo mediano entre a referenciação e o óbito foi de 15 dias [2-516]. A maioria dos óbitos registou-se no 
hospital (84.1%), dos quais 3 ocorreram em unidades de Cuidados Intensivos. 
 
CONCLUSÃO: Neste estudo observou-se elevada mortalidade hospitalar nos últimos 90 dias de vida dos 
doentes com MM, com diminuta e tardia referenciação aos CP, congruente com a evidência actual 
referente aos doentes onco-hematológicos. São necessários estudos prospectivos que avaliem o impacto 
da integração precoce de equipas de CP intra-hospitalares e domiciliários na qualidade do fim de vida 
destes doentes, nomeadamente na diminuição de tratamentos fúteis, uso não programado dos serviços 
de saúde e morte hospitalar. 
 
Declaração de conflito de interesses: nada a declarar. 
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CO28 - 16:00/16:10 
NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NO MIELOMA MÚLTIPLO – ESTUDO NUM MODELO IN 
VITRO  
 
Raquel Alves1,  Catarina Geraldes2; Ana Pires3; Ana Cristina Gonçalves4; José Manuel Nascimento-Costa5; 
Ana Bela Sarmento Ribeiro6 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra; 2Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC)/Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC; 3Biologia Molecular Aplicada e Clínica 
Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC); 4Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, 
FMUC/Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC); 5Oncologia e Cuidados Paliativos, 
FMUC/Departamento de Medicina Interna, CHUC; 6Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitar e Universitário de 
Coimbra (CHUC) 
 
 

O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia caracterizada pela expansão clonal de plasmócitos malignos 
na medula óssea, produção de imunoglobulina monoclonal e sinais de lesão de órgão alvo (sintomas 
CRAB). Actualmente, o tratamento de primeira linha é o Bortezomib, um inibidor do proteasoma. No 
processo de desenvolvimento desta neoplasia ocorrem alterações em múltiplas vias de sinalização que 
promovem a sobrevivência e a proliferação celulares e que medeiam a resistência à apoptose.  
 
A desregulação da via da PI3K/AKT/mTOR resulta no aumento da proliferação e sobrevivência destas 
células. A resistência à apoptose pode ser mediada pela alteração dos níveis de expressão das proteínas 
inibidoras da apoptose, nomeadamente a survivina, e pela activação da via de sinalização do NF-
KB/proteasoma. O conhecimento destas alterações moleculares contribuiu o desenvolvimento de novos 
agentes terapêuticos dirigidos a estes alvos os quais poderão desempenhar um papel importante no 
tratamento de MM. 
 
O objectivo deste trabalho foi avaliar o potencial terapêutico de um inibidor do mTOR (Everolimus), da 
survivina (silibinina), do proteasoma (ácido gambógico) e do IkB (partenolide), num modelo in vitro de 
MM. 
 
Assim, utilizámos uma linha celular de mieloma múltiplo, as células H929. Estas células foram incubadas 
na ausência e na presença de diferentes concentrações dos inibidores em estudo, em monoterapia e em 
associação com o Bortezomib. O efeito destes compostos na viabilidade celular foi avaliado pelo método 
da resazurina durante 72h.  
 
A morte celular foi avaliada por microscopia óptica (coloração de May-Grünwald-Giemsa) e por citometria 
de fluxo (CF), através da dupla marcação com Anexina V e Iodeto de Propídeo. Foi também avaliada a 
activação de caspases, por CF, recorrendo à sonda Apostat. O possível efeito citostático destes 
compostos foi avaliado pelo estudo do ciclo celular, por citometria de fluxo. 
 
Os nossos resultados mostraram que os inibidores em estudo induzem redução da viabilidade celular 
dependente da dose e do tempo de incubação. Após 72h de tratamento, observou-se que o IC50 foi de 
17,5µM para o Everolimus, 150µM para a Silibinina, inferior a 150ƞM para o Ácido gambógico e de 
12,5µM para o Partenolide. 
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Para além do seu efeito em monoterapia, estes inibidores induziram potenciação do efeito citotóxico 
quando associados a baixas doses de Bortezomib. Estes compostos induziram morte celular por 
apoptose, confirmada pelo aumento de expressão de caspases activadas e pelas alterações 
morfológicas. Observou-se ainda bloqueio do ciclo celular na fase G0/G1 nas células tratadas com 
Everolimus. 
 
Em conclusão, os nossos resultados sugerem que estes novos inibidores poderão constituir novas 
abordagens terapêuticas no tratamento do MM. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FRH/BD/51994/2012) através de 
uma bolsa de doutoramento. 
 
Sem conflito de Interesses a declarar. 
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CO29 - 16:10/16:20 
LEUCEMIA A PLASMOCITOS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
I. Pereira, G. Esteves; M. Neves; S.Valle; L. Guerra; M. J. Costa; C. Lopes; R.Moreno; F. Lourenço;  
C. Martins; J. A. Carmo 
Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar de Lisboa Norte 
 
 

Introdução: A leucemia a plasmócitos (LP) é uma entidade clínica rara e agressiva de gamapatia 
monoclonal, caracterizada pela presença de plasmócitos malignos (≥20% ou 2x109/L) no sangue 
periférico, resultantes de um processo de selecção intraclonal. Classifica-se como primária quando surge 
de novo e secundária quando surge na evolução de mieloma múltiplo (MM) previamente diagnosticado, 
refractário ou em recaída. É uma doença com elevada mortalidade. 
 
Objectivos e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com LP registados no nosso centro, entre os 
anos 2008 e 2013. LP definida pela presença de ≥ 20% de plasmócitos no sangue periférico ou ≥ 2 x 
109/L. Doentes com LP primária tratados segundo o regime VTD-PACE (n=2) e doentes com LP 
secundária tratados com melhor terapêutica possível (VTD-PACE, Bortezomib + Doxorrubicina + 
Dexametasona [BDD] e Melfalan) (n=3). 
 
Resultados: Do total de doentes registados como LP (n=15), 10 cumpriram critérios de diagnóstico. 
Metade do sexo masculino; 8 (80%) com LP secundária e 2 (20%) com LP primária. Ao diagnóstico, os 
doentes com LP primária tinham uma média de idades de 45 anos versus 71 anos nos doentes com LP 
secundária.Todos os doentes com LP primária eram produtores de cadeias leves lambda; os doentes 
com LP secundária tinham MM IgG kappa (62,5%), MM IgG lambda (12,5%), MM cadeias kappa (12,5%) 
e IgA kappa (12,5%).  
 
A taxa de filtração glomerular mediana (TFGm) ao diagnóstico de LP primária era 94 mL/min versus 37 
mL/min na LP secundária. Nos doentes com LP secundária, as alterações citogenéticas identificadas ao 
diagnóstico de MM foram del13q em 38% dos casos e t(4;14) em 25% dos doentes (n=4). O tempo 
mediano desde o diagnóstico de MM até transformação leucémica foi 20,4 meses (média 36,4+-41; 
variação 5,23-129,32 meses).Os doentes com LP secundária cumpriram uma média de 3 linhas 
terapêuticas: 50 % receberam drogas imunomoduladoras e 62,5% bortezomib. A mediana de 
sobrevivência global (SG) foi 15 meses nos doentes com LP primária face a 1 mês nos doentes com LP 
secundária (p=0,026), com follow-up até ao óbito. 
 
Conclusão: Os nossos resultados estão de acordo com os dados da literatura quanto à idade média ao 
diagnóstico, isotipo envolvido e SG. A evolução foi muito diferente nos dois grupos, com diferença 
significativa na SG favorecendo a LP primária. Dada a pequenez da amostra de doentes com LP 
primária, não é possível inferir se a intensificação da terapêutica é a atitude mais adequada para os 
doentes com LP, nomeadamente aqueles com LP secundária cuja média de idades é elevada. 
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CO30 - 16:20/16:30 
IMPACTO DA DOSE CUMULATIVA DE BORTEZOMIB NA RESPOSTA À TERAPÊUTICA E 
SOBREVIVÊNCIA EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO  
 
Inês Coelho1, Carlos Costa1; Mafalda Ferreira2; Joana Parreira1; Cristina João1 
1Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa - Francisco Gentil; 2Unidade de 
Investigação Clínica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa - Francisco Gentil 
 

Introdução: A descoberta de novos agentes utilizados no tratamento do Mieloma Múltiplo (MM), como o 
bortezomib, possibilitou uma maior sobrevivência dos doentes. Estudos recentes sugerem que uma dose 
cumulativa mais elevada de bortezomib pode estar associada a uma melhoria das taxas de resposta e da 
sobrevivência. 
 
Objectivo: Determinar se a dose cumulativa de bortezomib recebida durante o regime de tratamento 
influencia a resposta à terapêutica e a sobrevivência dos doentes com MM. 
 
Métodos: Conduzimos um estudo de coorte unicêntrico e retrospectivo, analisando os dados clínicos de 
todos os doentes diagnosticados com MM e tratados com regimes incluindo bortezomib entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2013. Estes regimes incluíram: bortezomib-ciclofosfamida-dexametasona (VCD) em 
doentes elegíveis para transplante autólogo de células hematopoiéticas (ATMO), bortezomib-
dexametasona (VD) e bortezomib-melfalan-prednisolona (VMP) em doentes não elegíveis para ATMO. 
Comparámos a dose planeada de bortezomib e a dose administrada; a análise das toxicidades e causas 
de diminuição de dose em cada ciclo, a sobrevivência livre de progressão (SLP) e o intervalo livre de 
tratamento (ILT). A SLP foi calculada pelo método Kaplan Meier e as curvas foram comparadas utilizando 
o teste log-rank. As diferenças de resposta clínica entre os diferentes grupos foram calculadas pelo teste 
Chi-Quadrado. 
 
Resultados: Analisámos 92 doentes, 59 homens, com uma mediana de idades ao início do tratamento 
com bortezomib de 65 anos (mín 37; máx 89), ISS 1 em 34 doentes, ISS 2 em 22 doentes e ISS 3 em 27 
doentes (ISS não avaliável em 9 doentes). Os principais subtipos de MM foram IgGκ em 40 doentes, 
IgGλ em 18 e IgAκ em 13. Cinquenta e cinco doentes cumpriram o regime VCD, 19 doentes VMP e 18 
VD. Sessenta doentes (65%) receberam tratamento com um regime contendo bortezomib em 1ª linha de 
tratamento (intervalo 1-8). A mediana do número de ciclos planeados foi 6 mas só uma mediana de 4 
ciclos foram efectuados. A dose planeada de bortezomib mediana foi 31,2 mg/m2 (mín 20,8; máx 52), 
mas a dose mediana administrada foi 20,8 mg/m2 (mín 1,3; máx 46,8). As causas de redução de dose de 
bortezomib mais prevalentes foram trombocitopénia (23 doentes), polineuropatia periférica (19 doentes) e 
infecção (16 doentes). Verificámos que todos os doentes que atingiram resposta completa strigent (n=3) 
cumpriram a totalidade da dose planeada e os doentes com melhores respostas foram os que 
apresentaram um menor número de ciclos com reduções de dose, sendo que o risco relativo de atingir 
uma resposta terapêutica entre doentes com e sem redução de dose foi 0.32 (IC 95% 0.15-0.72). Assim, 
houve uma associação significativa entre a dose de bortezomib efectuada e a taxa de resposta 
(p=0.017). Com uma mediana de seguimento de 8,4 meses, os doentes que necessitaram de reduções 
de dose superiores a 20% apresentaram uma SLP inferior aqueles cuja dose não foi reduzida (mediana 
de 23 meses vs não atingida, respectivamente) sugerindo uma associação entre a dose cumulativa de 
bortezomib e a SLP. A mediana do ILT foi significativamente superior em doentes sem redução de dose 
(não atingida) comparando com os doentes com redução de dose (3,4 meses) (p=0.0042). A comparação 
dos grupos com e sem redução de dose não revelou diferenças respeitante à idade, ISS e mediana de 
linha de tratamento (análise univariada). 
 
Conclusão: Os dados obtidos sugerem que uma maior dose cumulativa de bortezomib, reflexo de 
duração de tratamento prolongada ou de não interrupção /redução da terapêutica, associa-se a respostas 
mais profundas, e prolongamento da SLP e ILT. 



 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS MIELOMA 
22 de Novembro de 2014 15.30 – 17.30 | Sala 2 

 
Moderadores: Dr. Sérgio Chacim | Dr. José Carda 

 

73 
 

CO31 - 16:30/16:40 
IDENTIFICAÇÃO DE UM NOVO EFEITO ADVERSO DO MELFALANO: HIPOCALCÉMIA MODERADA-
A-GRAVE REFRACTÁRIA NA TRANSPLANTAÇÃO AUTÓLOGA DE PROGENITORES 
HEMATOPOIÉTICOS  
 
Marta Isabel Pereira, Catarina Geraldes; Nuno Costa e Silva; Emília Cortesão; Ana Espadana;  
Fernando Rodrigues1; Letícia Ribeiro 
Hospitais da Universidade de Coimbra, CHUC 
 

Identificação de um novo efeito adverso do melfalano: hipocalcémia moderada-a-grave refractária na 
transplantação autóloga de progenitores hematopoiéticos 
Autores: Marta Isabel Pereira, Catarina Geraldes, Nuno Costa e Silva, Emília Cortesão, Ana Espadana, 
Fernando Rodrigues, Letícia Ribeiro 
 
Introdução: Durante o mês de Agosto de 2014 (“Data0”) identificou-se na Unidade de Transplante 
Hematopoiético (UTH) do nosso Centro uma incidência elevada de hipocalcémias moderadas e graves, 
refractárias à terapêutica dupla com cálcio endovenoso e oral fixo, sem aumento concomitante da 
incidência na enfermaria geral (“Hematologia”). 
Considerando que o pico de incidência foi exclusivo da UTH, que a equipe médica, de enfermagem e de 
apoio é partilhada pela UTH e pela Hematologia, e que o Laboratório de Patologia Clínica confirmou não 
existir nenhuma mudança metodológica recente, nem nenhuma diferença de processamento das 
amostras provenientes da UTH relativamente à Hematologia, foi excluído erro técnico, aceitando-se as 
hipocalcémias como reais. 
 
Foi feita uma revisão da prescrição medicamentosa, não medicamentosa e alimentar dos doentes da 
UTH, concluindo-se que o único elemento terapêutico exclusivo dos doentes transplantados, e comum a 
todos estes, era a utilização de melfalano (200 mg/m2 como monoterapia, ou 140 mg/m2 incluído no 
protocolo BEAM), pelo que foi atribuída causalidade a este fármaco. Contudo, a revisão da literatura não 
evidenciou a descrição de hipocalcémia moderada-a-grave refractária como efeito secundário da 
terapêutica com melfalano endovenoso. 
 
Considerando a noção de baixa incidência de hipocalcémias moderadas a graves na UTH até à Data0, e 
mediante a hipótese clínica de estarmos perante um efeito adverso previamente não reportado, 
realizámos um estudo de investigação clínica epidemiológica. 
 
Métodos: Reviram-se retrospectivamente todos os doseamentos de cálcio sérico total, albumina e 
creatinina dos doentes submetidos a transplantação autóloga de células progenitoras hematopoiéticas no 
nosso Centro de 1 de Janeiro de 2013 a 18 de Setembro de 2014, de forma a caracterizar 
adequadamente a incidência basal de hipocalcémia na UTH. Excluíram-se determinações de calcémia 
total com resultado inferior a 8.8 mg/dL sem quantificação simultânea da albuminémia que permitisse a 
sua correcção. Pela associação entre a função renal e o metabolismo fosfo-cálcico, foram excluídos 4 
doentes com insuficiência renal crónica com creatinina basal >2.0 mg/dL; excluiu-se, ainda, um doente 
transplantado em regime “salvage” por Esclerose Múltipla. 
 
A hipocalcémia foi classificada, de acordo com os Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE) v.4.0 do National Cancer Institute, em Grau 0 ou Ausente (calcémia corrigida à albuminémia 
>=8.8), Grau 1 ou Ligeira (<8.8 a >=8.0), Grau 2 ou Moderada (<8.0 a >=7.0), Grau 3 ou Grave (<7.0 a 
>=6.0) e Grau 4 ou com Risco de Morte (<6.0). 
 
Resultados: Obtiveram-se 794 doentes-evento, correspondentes a 80 doentes (59% mieloma múltiplo, 
29% linfoma não-Hodgkin, 11% linfoma de Hodgkin, 1% Síndrome POEMS; 68.8% do sexo masculino). 
Durante o período do estudo não foram observadas hipercalcémias. Até à Data0, mais de metade dos 
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doentes (50.1%) tinha cálcio sérico normal, comparativamente a apenas cerca de um terço dos doentes 
após a Data0 (38%), enquanto a incidência de hipocalcémia de Grau 2 triplicou de 9.4% para 28% e a de 
Grau 3-4 aumentou de 0.1% para 2% (p<0.001), resultando num aumento das hipocalcémias 
moderadas-a-graves superior a 3 vezes, de 9.5% para 30%, p<0.001. Após a Data0, nenhum doente 
apresentou sinais de tetania; um doente apresentou parestesias inespecíficas dos membros inferiores, 
com resolução com o início da terapêutica dupla com cálcio. 
 
Verificou-se que a gravidade da hipocalcémia, para toda a coorte, aumentava com a idade, com médias 
de idades de 52.2±12.5 anos sem hipocalcémia, 56.1±11.3 no Grau 1, 59.0±9.8 no Grau 2 e 64.9±2.9 no 
Grau >=3, p=0.01. A influência da idade enquanto factor de risco para o desenvolvimento de 
hipocalcémia foi confirmada em análise de regressão multivariada, verificando-se que aquela e a relação 
temporal com a Data0 foram os dois únicos preditores significativos; o diagnóstico, a função renal e o 
sexo não influenciaram a calcémia. 
 
Perante os resultados, contactaram-se os Serviços Farmacêuticos do nosso Centro, apurando-se que, 
em associação temporal com o início do efeito adverso na Data0, foi introduzido um lote de melfalano 
produzido numa nova unidade fabril, em consequência de uma aquisição empresarial por parte do 
laboratório farmacêutico responsável. 
 
Conclusões: Através da nossa análise, identificámos um novo efeito adverso associado à terapêutica 
com melfalano na autotransplantação de progenitores hematopoiéticos. Considerando que quase um 
terço das avaliações revela hipocalcémias moderadas a graves, que as mesmas são refractárias à 
terapêutica dupla com cálcio endovenoso e oral, e que os lotes do fármaco usado são partilhados a nível 
nacional, alertamos para a importância da monitorização da calcémia nos doentes tratados com 
melfalano endovenoso, com pesquisa de sinais clínicos de hipocalcémia e introdução precoce de 
terapêutica adequada. Sugere-se que o índice de suspeição deverá ser especialmente elevado no 
doente mais idoso. 
 
Este trabalho demonstra, ainda, a importância do recurso a metodologias de análise epidemiológica e 
técnicas quantitativas para a investigação de hipóteses clínicas geradas pela actividade assistencial 
diária. 
 
Farmacovigilância: Os resultados deste estudo foram comunicados ao Sistema Nacional de 
Farmacovigilância do Infarmed. 
 
Declaração: Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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CO32 - 15:00/15:10 
AUTOCUIDADO HIGIENE: LAVAGEM DAS MÃOS NA PESSOA COM DOENÇA HEMATONCOLÓGICA 
E IMUNODEPRIMIDA 
 
Elisabete Ferreira1, Luís Oliveira2 
1-Hospitais da Universidade de Coimbra; 2-Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
 
 
Introdução e objectivos: Nos mais variados estudos realizados sobre as Infeções Associadas aos 
Cuidados de Saúde em ambiente hospitalar ficou comprovado que a forma mais eficaz de prevenir e 
combater a infeção é a higiene das mãos, sendo considerada a lavagem das mãos como a mais eficaz. 
Pela nossa prática diária e experiência profissional pensamos que a pessoa deve ser envolvida no seu 
autocuidado higiene: lavagem das mãos de forma mais responsável, representando um elo na cadeia 
contra a infeção. Por outro lado, esta envolvência exige da parte dos enfermeiros maior investimento 
pessoal e profissional, no sentido de promoverem sessões de educação para a saúde planeadas em 
conjunto com a pessoa, para que esta adquira comportamentos corretos referentes à ação de lavar as 
mãos. 
Assim, o nosso estudo teve como objetivos: determinar a importância que a pessoa com doença 
hematoncológica e imunodeprimida, internada num hospital, atribui à lavagem das mãos; perceber se a 
pessoa com doença hematoncológica e imunodeprimida, internada num hospital, considera importante 
receber ensinos sobre a lavagem das mãos e; analisar os hábitos de lavagem das mãos da pessoa com 
doença hematoncológica e imunodeprimida, internada num hospital, fora do contexto hospitalar e dentro do 
contexto hospitalar. 
  
Material e métodos: A amostra do nosso estudo foi constituída por 30 pessoas com doença 
hematoncológica e imunodeprimidas, pós tratamento de quimioterapia, internadas num hospital. A colheita 
de dados foi realizada entre os meses de Outubro de 2012 e Janeiro de 2013, para a recolha dos dados 
utilizámos um instrumento de colheita de dados construído por nós em forma de formulários, com base na 
bibliografia consultada. 
Este trabalho, em função do problema que pretendemos estudar, insere-se no domínio da investigação 
quantitativa descritivo-correlacional e transversal. 
  
Resultados: Os nossos resultados evidenciam que todos os participantes atribuem importância à lavagem 
das mãos e aos ensinos efetuados pelos enfermeiros. No que diz respeito a ter recebido ensinos apenas 
um pequeno número de inquiridos refere ter recebido ensinos e destes, somente uma pequena 
percentagem afirma ter modificado os seus hábitos de lavagem das mãos. No que se refere ao hábito de 
lavar as mãos todos os participantes afirmam que lavam as mãos quer fora, quer dentro do contexto 
hospitalar. Contudo, analisando os hábitos de lavagem das mãos em função do número de 
comportamentos corretos e em função dos comportamentos corretos, em ambos os contextos constatamos 
que se apresentam em percentagens reduzidas embora com um ligeiro aumento percentual dentro do 
contexto hospitalar. 
  
Conclusão: Perante os resultados obtidos queremos salientar que os objetivos de investigação delineados 
para o estudo foram alcançados, pois consideramos que conseguimos lançar novos desafios para a prática 
diária. Parece-nos, assim, pertinente implementar uma conduta de educação para a saúde bem planeada e 
organizada, com enfoque nos ensinos sobre a correta lavagem das mãos, pois a função de educar na 
saúde é inerente ao conteúdo funcional de todos os enfermeiros durante o seu processo de cuidar.  
 
Na gestão de cuidados e tendo por base as competências inerentes à função de enfermeiro especialista 
pretendemos intervir de forma independente na prevenção e minimização das infeções durante o período 
de internamento por forma a diminuir o tempo de internamento da pessoa e obter ganhos em saúde. 
Queremos salientar a necessidade de realização de mais estudos de investigação sobre esta problemática, 
da lavagem das mãos da pessoa doente, sugerindo futuros estudos em contextos de trabalho distintos ou 
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até no nosso contexto de trabalho, mas em abordagens diferentes tais como: a higienização das mãos com 
solução de base alcoólica ou até mesmo fazer a observação da higiene das mãos da pessoa doente. Neste 
sentido, esperamos que os resultados do nosso estudo sejam um estímulo para futuros investimentos 
pessoais e profissionais, traduzindo-se no desenvolvimento e melhoramento da nossa prática enquanto 
enfermeiros. 
 
Declaração de conflito de interesse  
Elisabete Alexandra Rodrigues Ferreira e Luís Miguel Nunes Oliveira, autores do trabalho intitulado 
AUTOCUIDADO HIGIENE: LAVAGEM DAS MÃOS NA PESSOA COM DOENÇA HEMATONCOLÓGICA E 
IMUNODEPRIMIDA, declaram que não se encontram em situação de conflito de interesse, tais como 
propostas de financiamento, participação em ensaios clínicos e/ou experimentais e preparação de textos 
científicos para revistas periódicas, assim como qualquer relação financeira ou de outra natureza com 
pessoas ou organizações que poderiam influenciar o trabalho de forma inapropriada. 
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CO33-15:10/15:20 
APLICABILIDADE DE INDICADORES DE QUALIDADE AO PROJECTO DE VACINAÇÃO DE DOENTES 
SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS DA HEMATOPOIESE (TCPH) 
 
Lúcia Bacalhau 
IPOFG, Lisboa 
 
 
Introdução: À medida que a enfermagem evolui cientificamente, os custos com os cuidados aumentam e a 
intervenção de enfermagem tende a ser mais efectiva e eficiente. Tal, exige o aumento de estudos relativos 
à avaliação de qualidade em enfermagem. A escolha de um sistema de indicadores para avaliar a 
qualidade perspectiva-se em quatro direcções: eficiência, eficácia, efectividade e capacidade de 
proporcionar mais qualidade. O projecto de enfermagem a que foram aplicados indicadores de qualidade 
teve início em 2012 e baseou-se na organização do cumprimento do esquema vacinal pós TCPH em 
consultas de enfermagem. 
 
Objectivo: Demonstrar a aplicabilidade de indicadores de qualidade ao projecto de vacinação de doentes 
submetidos a transplante de células progenitoras da hematopoiese (TCPH). 
 
Metodologia: Foram construídos indicadores de qualidade para avaliar o projecto de vacinação de 
doentes submetidos a TCPH. O processo de vacinação dividiu-se em duas fases: uma inicial após 6 meses 
de TCPH com 3 doses da vacina preventiva da infecção por pneumococos (Prevenar®) e uma segunda 
fase onde se articulam os cuidados com o Centro de Saúde da área de residência para o cumprimento do 
Plano Nacional de Vacinação (PNV). De acordo com estas fases do projecto foram estabelecidos 2 
indicadores de resultado: Taxa de vacinação com Prevenar e Taxa de vacinação com PNV. 
 
Resultados: Ao fim de um ano de implementação do projecto foi avaliada a eficácia do mesmo, para o 
esquema de prevenção de infecção por pneumococos atingiu-se uma taxa de vacinação de 81% dos 
doentes. Analisando o cumprimento do PNV a taxa de vacinação foi de 74%. 
 
Conclusão: Este sistema de indicadores de qualidade permite avaliar quantitativamente a eficácia do 
projecto. Para além disso, permite analisar quais os factores que interferem na eficácia e fornece dados 
para a melhoria da implementação do projecto. É através da exposição factual do que se faz, como se faz, 
por que se faz, e com que resultados que se melhora a qualidade dos cuidados prestados. 
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CO34-15:20/15:30 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PROMOTORAS DO AUTOCUIDADO NO DOENTE HEMATO-
ONCOLÓGICO COM DIABETES SECUNDÁRIA À CORTICOTERAPIA 
 
Tânia Mendes 
HUC-CHUC 
 
Introdução: As doenças hemato-oncológicas são doenças que interferem frequentemente com a 
integridade física e psicológica da pessoa, pois exigem que a pessoa doente seja submetida a tratamentos, 
quer de quimioterapia, quer de radioterapia extremamente agressivos, o que tem um profundo impacto na 
sua qualidade de vida1. Além dos múltiplos efeitos secundários deste tipo de tratamentos, estas pessoas 
passam, algumas vezes, a ter que lidar também com a diabetes. Resultante da administração de elevadas 
doses de corticóides, características destes tratamentos, estas pessoas ficam com um risco elevado de 
desenvolver um tipo de diabetes específico, identificado como consequência de um processo 
etiopatogénico em que a diabetes é induzida por fármacos2. Muitas destas pessoas ficam 
insulinodependentes, sendo fundamental a aquisição de capacidades para o autocuidado terapêutico no 
regresso ao domicílio3. Este torna-se assim um dos focos de atenção sobre o qual recaiem inúmeras 
intervenções desenvolvidas pela equipa de enfermagem. 
 
Objectivos: Explorar e descrever o que os enfermeiros percepcionam como intervenções de enfermagem 
promotoras do autocuidado terapêutico no doente hemato-oncológico insulinodependente, com diabetes 
secundária à corticoterapia. 
 
Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa em que foi feita a análise retrospectiva e 
descritiva de estudos de casos-múltiplos de doentes internados que iniciavam insulinoterapia durante o 
internamento e necessitavam de regressar ao domicílio a fazer a pesquisa da glicémia capilar e a 
administrar insulina. Foram analisados retrospectivamente os processos de enfermagem desses doentes e 
foi questionada a equipa, em contexto de formação em serviço, no sentido de conhecer a sua percepção 
sobre as intervenções promotoras do autocuidado e sobre as maiores dificuldades na sua implementação. 
 
Resultados: Nos doentes que adquirem diabetes e necessitam de insulinoterapia, a equipa de 
enfermagem identifica como foco de atenção o conhecimento dessas pessoas para a gestão do regime 
terapêutico. Quando há déficit de conhecimento são planeadas um conjunto de intervenções promotoras 
do autocuidado terapêutico, que vão desde instruir a auto-vigilância, (em que é ensinado à pessoa a avaliar 
a glicémia capilar), a instruir sobre técnica de administração de insulina (em que é ensinado a manipular as 
canetas de insulina, os locais de administração de insulina, a realização da prega cutânea, a importância 
da rotação de locais de administração) e é treinada essa mesma administração. São ensinadas 
complicações da gestão ineficaz do regime terapêutico, e avaliados conhecimentos sobre a hipoglicémia e 
hiperglicémia, sendo ainda ensinados hábitos alimentares e hábitos de exercício físico. 
Como maiores dificuldades na implementação destas intervenções a equipa refere: identificação atempada 
dos doentes;alternância entre diferentes esquemas insulínicos durante o internamento até se estabelecer o 
esquema que a pessoa levará prescrito no regresso ao domicílio, o que dificulta o instruir e o treinar a 
administração de insulina; e ainda a falta de protocolos de atuação que permitam a uniformização de 
ensinos nesta área. 
 
Conclusões: A equipa de enfermagem de um serviço de hemato-oncologia tem um importante papel na 
promoção do autocuidado terapêutico do doente com diabetes secundária à corticoterapia. 
 
Referências Bibliográficas:1 Reis, S., & Narciso, I. (2010). Factores de adaptação e recuperação após uma doença 
hemato-oncológica: um estudo exploratório. Psychologia , pp. nº 52, vol 1 327-348.2 Saúde, D. G. (2013). Informação da 
Direção-Geral da Saúde Nº 001/2013, de 19/02/2013. Processo Assistencial Integrado da Diabetes Mellitus tipo 2 . Lisboa. 
3Petronilho, F. A. (2012). Autocuidado: conceito central da enfermagem. Coimbra : Formasau. 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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CO35 - 15:30/15:40 
UNIDADE DE NEUTROPÉNIA DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA (RAM) 
 
Carmo Marote1, Bruno Jesus1; Maria Ferreira2; Marcia Alves2 
1-Hospital Dr. Nélio Mendonça Funchal; 2-Hospital Dr. Nélio Mendonça 
 
 
OBJETIVOS: 
- Dar a conhecer a estrutura e dinâmica da Unidade de Neutropenia do Serviço de Saúde da RAM; 
- Dar a conhecer os diagnósticos de enfermagem mais frequentes, assim como as intervenções do 
enfermeiro 
  
INTRODUÇÃO: O aumento exponencial do número de utentes com cancro potencialmente curável levou à 
necessidade de uma mudança de filosofia, de forma a garantir a promoção de cuidados de saúde de 
qualidade a todos os utentes, tendo em conta o contexto económico actual e as abordagens terapêuticas 
disponíveis. O investimento e o adequado funcionamento dos sistemas e serviços de saúde é um 
imperativo indispensável para se alcançar melhor qualidade e ganhos em saúde, com profundos impactos 
no desenvolvimento humano, no bem-estar e na qualidade de vida. 
Neste contexto, os padrões de qualidade definidos pela Ordem dos Enfermeiros referem que os cuidados 
de enfermagem têm como um dos principais focos de atenção a readaptação funcional, em que o 
enfermeiro conjuntamente com o utente desenvolve processos eficazes de adaptação aos problemas de 
saúde; que vão desde a continuidade do processo de prestação dos cuidados de enfermagem, ao ensino, 
a instrução e o treino do utente sobre a adaptação individual. (Ordem dos enfermeiros, 2001). 
Nesta perspectiva, a criação da Unidade de Neutropenia veio dotar a RAM com o máximo de capacidade 
instalada em saúde, de forma a reduzir o fluxo de utentes para fora da ilha, com todos os benefícios de 
gestão económica- financeira e psicossociais que daí advêm. 
  
FUNDAMENTAÇÃO: Tendo em conta que o Hospital Central do Funchal é único na RAM, capaz de dar 
resposta à procura na saúde de todos os residentes e visitantes, a abertura desta Unidade vem preencher 
uma lacuna existente no tratamento disponível na RAM. No dia 21 de janeiro de 2013 abriu a Unidade de 
Neutropénia na RAM. 
A Unidade de Neutropenia visa ser uma estrutura de saúde diferenciada no tratamento com quimioterapia 
em alta dose, de utentes com leucemias agudas, linfomas de alto grau e mielomas múltiplos; tratamento de 
utentes com neutropenia iatrogénica e de outras causas. 
Está vocacionada para o atendimento de adultos em regime de internamento. Tem como missão vigiar e 
cuidar de utentes neutropénicos ou com alto risco de neutropenia, através de isolamento protector e de 
contenção, em tratamento semi-intensivo ou intensivo. 
O espaço físico está dividido em duas áreas: a antecâmara e a Unidade propriamente dita em open space. 
A dimensão e o conceito de open space permite corrigir a dispersão de utentes, concentrando num único 
espaço todos os utentes em situação critica, sob a vigilância permanente e facilitada pela ausência de 
barreiras físicas, possibilitando o acesso imediato a todo o momento a todos os utentes no local. È 
constituída por cinco unidades/camas, isolada com filtros de pressão positiva e com acesso condicionado. 
A instituição tem como principio a integração da família/pessoa significativa, na equipa de saúde, sendo na 
generalidade dos serviços o horário das visitas flexível, no entanto dado a especificidade desta unidade, 
urge a necessidade de impor restrições a visitas numa perspectiva de proteger o utente do ambiente 
exterior a unidade numa altura em que o seu sistema imunitário está comprometido. Assim, o horário das 
visitas realiza-se em 2 turnos, das 14h às 15h e das 19h às 20h, 2 visitas por utente. 
Relativamente aos recursos humanos, estes são determinantes para o êxito de um programa que se quer 
de qualidade e com adequadas respostas às necessidades da população alvo. Assim, a equipa 
multidisciplinar é constituída por 3 médicos hematologistas e 1 oncologista, 11 enfermeiros com formação e 
experiencia em Hemato/oncologia, superior a 1 ano, e 4 assistentes operacionais com treino e experiencia 
em Unidades de cuidados especiais. 
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A metodologia de trabalho, como forma cientifica de prestação de cuidados de enfermagem, tem o seu 
ponto fulcral na individualização/personalização dos cuidados aos utentes. O método de distribuição de 
trabalho é por enfermeiro responsável, sendo o responsável pela globalidade dos cuidados aos utentes 
que lhe são atribuídos. Os utentes são atribuídos ao enfermeiro, segundo o modelo padronizado pelo 
hospital, que se designa por Plano de Distribuição de Doentes. 
Os procedimentos estão padronizados e documentados, com o objetivo de prevenir complicações, 
racionalizar o tempo, prestar cuidados com qualidade e segurança, otimizando a organização do serviço. 
O planeamento das intervenções é feito de acordo com a idade, a doença, valores hematológicos e estado 
geral do utente. 
Entre o mês de janeiro e de dezembro de 2013, verificou-se que o diagnostico com maior incidência por 
foco, foi o da infecção e complicação. 
Relativamente as intervenções por tipo de acção predomina o ensinar, seguido pelo vigiar. Os utentes são 
informados, ensinados, instruídos e treinados para cumprimento das medidas preventivas da infecção e de 
complicações, nomeadamente acerca do risco das complicações da quimioterapia e da pancitopenia. 
  
CONCLUSÃO: Este projeto veio de encontro a um dos objetivos da RAM, no sentido de dotar o H.C.F. de 
uma equipa de saúde com formação específica, capaz de cuidar e acompanhar utentes com estas 
patologias. Desta forma conseguimos, além de outros ganhos, evitar a transferência de grande número de 
utentes para unidades fora da região, com consequente otimização de recursos, como sejam monetários, 
familiares e sociais. 
O enfermeiro é um elemento fundamental pelo seu grau de envolvência e conhecimentos, o que lhe 
permite traçar em conjunto com utente e família um plano de intervenção individual. 
O cuidar em enfermagem visa melhorar a qualidade de vida da pessoa doente e da família, contribuindo 
para o controle da doença e estabilização da mesma, a integração social, a cooperação na adesão e 
adaptação à nova condição e no encaminhamento para os recursos disponíveis na comunidade. 
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CO36- 15:40/15:50 
BOAS PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA INTRATECAL- ANÁLISE 
COMPARATIVA DE RESULTADOS 
 
Helena Xavier1, Cândida Damião1; Cristina Martins1; Liliana Queirós1; Márcia Caeiro1; Rosa Romão1;  
Ana Marinho2 
1-CHLC- Área Hemato-Oncológica; 2-CHLC, Gabinete Gestão do Risco 
 
 
Introdução: A administração de quimioterapia intratecal (IT) é um procedimento de elevado risco de 
morbilidade/mortalidade, estando documentadas mais de 50 mortes a nível mundial por erros de 
administração com vincristina (OMS, 2006). Neste contexto a Área Hemato-Oncológica definiu como 
projecto de melhoria no âmbito da segurança do doente, a administração de quimioterapia por via IT. 
Foi elaborado Procedimento sectorial referente à administração de quimioterapia IT que pressupôs a 
elaboração de uma lista de verificação de segurança que define os procedimentos a executar pelos 
profissionais envolvidos, desde a sua prescrição à administração. Em Dezembro de 2013 procedeu-se à 
sua monitorização através de 10 Observações. Este processo identificou o grau de conformidade existente, 
áreas e acções de melhoria. Em 2014 iniciou-se uma 2ª fase de monitorização que pretende avaliar o grau 
de implementação do procedimento, medidas de melhoria propostas anteriormente e análise comparativa 
dos dados obtidos nas duas etapas de monitorização. 
 
Objectivos: Definir boas práticas para administração segura de quimioterapia intratecal; Uniformizar 
práticas e procedimentos; Analisar comparativamente os resultados obtidos em duas etapas de 
monitorização da implementação de um projecto de melhoria contínua iniciado em 2013. 
 
Material e Métodos: Grelha de Observação para monitorização da implementação do Procedimento 
Sectorial; 10 Observações com consulta documental e entrevistas informais aos profissionais envolvidos no 
processo (Dezembro /2013 e Setembro de 2014); Análise comparativa dos resultados obtidos nas 
observações realizadas em 2013 e 2014 e da adequação das medidas implementadas. 
 
Conclusões: Na 1ª fase de monitorização (2013) destacam-se como pontos fortes os procedimentos 
referentes à Prescrição (90% Conformidade Total- CT). Não atingimos os 100% de CT, porque uma 
prescrição electronica não estava impressa a cores, conforme procedimento; transporte 
/acondicionamento (100% CT) e preparação/dispensa (80%CT). 
A rotulagem evidenciou 67% de CT, com não conformidade na rotulagem exterior do saco que 
acondiciona a terapêutica. Na Administração obtiveram-se 66% de CT. Os 34% de Conformidade parcial 
referm-se à não utilização de todos os EPI´s recomendados e não realização de identificação positiva do 
doente. 
 
Nos registos constatou-se 70% de CT. 
 
Foram identificadas àreas de melhoria em implementação: 
- Envolvimento da equipa multidisciplinar na revisão do procedimento; 
- Reformulação do rótulo de identificação exterior do saco que acondiciona a terapêutica; 
- Elaborado instrumento de registo com campos de preenchimento obrigatório no processo clínico; 
- Monitorização anual do procedimento; 
- Elaborado instrumento de registo da frequência de participação dos profissionais nesta técnica, 
garantindo competências e equidade de oportunidades. Os resultados da 2ª fase e respectiva análise 
comparativa serão apresentados e discutidos em Novembro de 2014.  
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CO37 - 15:50/16:00 
AVALIAÇÃO DOS FACTORES DE DISTRACÇÃO OCORRIDOS DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE 
QUIMIOTERAPIA INTRATECAL 
 
Helena Xavier1, Cândida Damião1; Cristina Martins1; Liliana Queirós1; Márcia Caeiro1; Rosa Romão1;  
Ana Marinho2 

1-CHLC- Área Hemato-Oncológica; 2-CHLC- Gabinete de Gestão do Risco 
 
 
Introdução: Todo o processo de quimioterapia reveste-se de grande complexidade e especificidade, que 
exige a manutenção de condições favoráveis à minimização do risco inerente a esta abordagem 
terapêutica. A administração de quimioterapia intratecal é por si um procedimento com elevado risco de 
morbilidade e mortalidade para os doentes (OMS, 2006). 
Este pressuposto evidenciou esta área como prioritária no desenvolvimento de projectos de melhoria 
contínua nos últimos anos pela Área Hemato-Oncológica. 
A existência de vários factores de distracção durante a verificação e administração de medicação descritos 
em estudos internacionais recentes, despoletou a necessidade de validação desta problemática e 
adaptação ao nosso projecto de melhoria “Boas práticas na administração de quimioterapia intratecal”. 
 
Objectivos: 
- Identificar factores de distracção que ocorrem durante a administração de quimioterapia intratecal; 
- Avaliar a associação entre a presença de factores de distracção e a ocorrência de incidentes para o 
doente; 
- Avaliar o nível de gravidade dos incidentes para o doente; 
- Identificar medidas de melhoria que evitem ou minimizem a ocorrência de factores de distracção. 
 
 Material e Métodos: 
- Elaboração de grelha de observação de factores de distracção, baseada em revisão bibliográfica (Ver 
anexo) 
- Observações de procedimentos de administração de quimioterapia intratecal com recurso à aplicação da 
grelha na área de Hemato-Oncologia (Setembro e Outubro de 2014), sem conhecimento prévio do real 
objectivo do estudo por parte dos observados. 
- Avaliar efeitos dos factores de distracção identificados nas observações 
- Análise e tratamento de dados comparativamente com revisão bibliográfica realizada. 
 
Conclusões: Decorrente da revisão bibliográfica foi elaborada e testada uma grelha de observação, que 
lista e quantifica vários factores de distracção que podem conduzir a erros de administração terapêutica 
(ex: interrupções, sobreposição de tarefas, alarmes de dispositivos médicos eletrónicas; mudanças não 
padronizadas). 
A grelha será aplicada a doentes submetidos a tratamento com quimioterapia intratecal, durante a 
validação da medicação, administração e registos da mesma. 
No caso de se verificar erros ou outro tipo de incidentes de segurança do doente, a referida grelha 
contempla campos que permitem a sua descrição e avaliação do nível de gravidade, bem como medidas 
tomadas pelos profissionais para minimizar a sua ocorrência. 
A recolha de dados encontra-se em curso, estando os resultados disponíveis e analisados em Novembro 
de 2014. 
 
http://s23.postimg.org/va9v9hrqz/Page_1_Microsoft_Word_Grelha_de_observa_o_d.jpg 
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PO1 - LINFOMAS FOLICULARES TRATADOS COM IBRITUMOMAB-TIUXETAN-ÍTRIUM (ZEVALIN®) 
EM CONSOLIDAÇÃO: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO COM 10 ANOS DE FOLLOW-UP  
 
Manuel Neves, Isabel Pereira; Carolina Viveiros; Conceição Lopes; Graça Esteves; Sara Valle;  
José Fajardo; Carlos Martins; João Raposo; José Alves do Carmo 
1-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa 
Norte 
 
 

Introdução: A radioimunohemoterapia é uma modalidade de tratamento nos Linfomas Não-Hodgkin B 
(fundamentalmente nos Linfomas Foliculares) que não pode ser equacionada neste momento dado que o 
fármaco foi descontinuado comercialmente. Pretenderam-se analisar os resultados com este regime 
terapêutico após 10 anos de follow-up. 
 
Material e métodos: Analisámos retrospectivamente os Linfomas Foliculares tratados no nosso Centro 
com Zevalin® em consolidação. Usámos a escala de toxicidades do NCI, as definições de resposta de 
acordo com os critérios do IWC (Cheson, JCO, 2007) e o programa de estatística SPSS 20. 
 
Resultados: Entre Setembro de 2003 e Junho 2014, foram tratados 19 doentes, 7 homens, 12 mulheres, 
com mediana de idades de 52 anos( 26–74), Ann Arbor/Nºdoentes I/0;II/2;III/7;IV/10, FLIPI/Nºdoentes 
0/5;1/8;2/4;3/1;4/1, mediana do tempo entre diagnóstico e tratamento de 9 meses(0-77), 8 dtes em 1ª 
linha e 11 em recaída (1-3 linhas de quimioterapia prévias), mediana de tempo de seguimento de 119 
meses (35-190). As respostas à quimioterapia de indução foram 5 RC, 10 RCnc e 4 RP. Após Zevalin®, 
a resposta foi optimizada para 17 RC (89,4%) e 2 RCnc (10,6%), com índice de resposta global de 100%. 
A mediana do tempo até ao próximo tratamento  ainda não foi atingida verificando-se o mesmo com a 
sobrevivência global, com 60,5% de sobrevivência aos 10 anos. A toxicidade imediata foi apenas 
hematológica - grau/Nºdoentes: Anemia (1/3;2/4;3/1;4/0), Neutropenia (1/0;2/2;3/9;4/2) e 
Trombocitopenia (1/1;2/3;3/5;4/7). Toxicidade tardia: um caso de SMD/LMA e outro de Miastenia Gravis; 
o primeiro com várias linhas de tratamento posteriores e o segundo provavelmente relacionado com o 
tratamento. Mortalidade: 6 doentes (31,6%): 1 doente com SMD/LMA após outras linhas de tratamento, 1 
doente com aspergilose pulmonar após Transplante Alogénico e 1 doente com Miastenia Gravis 
diagnosticada 18 meses depois do tratamento, 3 doentes por progressão de doença. 
 
Conclusão: No nosso centro, Zevalin® em consolidação mostrou ser uma terapêutica eficaz como o 
demonstra a transformação de todas as RP em RC, e com medianas de SG e tempo para próximo 
tratamento não atingidas. A toxicidade imediata foi sobreponível à já descrita e a toxicidade tardia até à 
data não teve relevo. Os resultados têm bastante impacto dado que se trata de um grupo de doentes 
com mediana de follow-up de 10 anos, pelo que nos parece pertinente poder voltar a ter esta arma 
terapêutica. 
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PO2 - INFLUÊNCIA PROGNÓSTICA DA RAZÃO NEUTRÓFILOS/LINFÓCITOS NA SOBREVIVÊNCIA 
DE UMA POPULAÇÃO DE DOENTES COM LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES  
 
Sofia Ramos, Mónica Santos; Rita Tenreiro; Raquel Guilherme; Paula César; Rita Silva; Marília Gomes; 
José Carda; Emília Magalhães; Luís Rito; Brás Luz; Maria Letícia Ribeiro 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço Hematologia Clínica 
 
 

Introdução: O Linfoma B Difuso de Células Grandes (BDCG) é o sub-tipo mais frequente de Linfoma 
Não-Hodgkin (LNH), perfazendo 30-40% do total de linfomas no adulto. A apresentação clínica é 
determinada por características intrínsecas ao tumor, assim como por interacções entre as células 
tumorais e outras presentes no microambiente tumoral. O microambiente poderá ter um papel relevante 
na biologia e comportamento tumorais. A resposta inflamatória sistémica tem sido estudada em várias 
neoplasias, incluindo as linfoproliferativas. Uma razão neutrófilo/linfócito (RNL) elevada ao diagnóstico 
tem sido associada a mau prognóstico e elevadas taxas de mortalidade em doentes com tumores 
sólidos. Mais recentemente, a RNL tem sido implicada no prognóstico de doentes com Linfoma BDCG 
tratados com esquemas de quimioterapia (QT) associados a Rituximab (R). É um parâmetro útil, 
padronizado e simples. 
 
Objetivo: Avaliação do impacto prognóstico da RNL na Sobrevivência Global (SG) numa amostra de 
doentes com Linfoma BDCG diagnosticado entre 1 Janeiro 2007 e 31 Dezembro 2011, tratados com 
esquemas de QT associados ou não a R. 
 
Métodos: Foram recolhidos os dados clínicos, laboratoriais e anatomo-patológicos dos processos 
clínicos de 145 doentes com Linfoma BDCG. Excluídos doentes com infeção por VIH, linfomas primários 
do Sistema Nervoso Central, linfomas primários do mediastino e linfomas BDCG transformados de 
linfomas indolentes. A 1ª linha terapêutica foi QT associada a R em 105 doentes e sem R em 40 doentes. 
Os parâmetros laboratoriais foram obtidos a partir dos hemogramas ao diagnóstico, disponíveis em 107 
doentes. O valor óptimo de cutoff para a RNL na discriminação entre sobrevivência e morte foi 
determinado por análise ROC. A associação da RNL com a sobrevivência foi analisada com curvas 
Kaplan-Meier e teste log-rank. 
    
Resultados: Considerando os 107 doentes analisados, 56,1% são homens e 43,9% mulheres. A idade 
mediana ao diagnóstico foi 60,1 anos (24-89 anos). Cerca de 62% dos doentes encontravam-se no 
estádio III ou IV de Ann Arbor e 62,6 % dos doentes tinham um IPI baixo ou intermédio/baixo. Foi obtida 
resposta completa (RC) após 1ª linha terapêutica em 62,6% dos doentes. A SG aos 5 anos foi 61,9%. A 
RNL média foi 5,46 ± 6,23. Pela análise ROC foi determinado um valor de cutoff de 3,78 para a RNL no 
sentido da melhor discriminação entre sobrevivência e morte. Uma RNL elevada (≥ 3,78) está 
relacionada com mau prognóstico neste grupo de doentes, resultado este com significado estatístico (p = 
0,014). 
 
Discussão/Conclusão: A idade inferior a 60 anos, o IPI baixo e intermédio/baixo e a RC após 1ª linha 
terapêutica são fatores com impacto prognóstico positivo, com significado estatístico. 
Os estudos disponíveis na literatura têm sido conduzidos em doentes tratados com QT sempre associada 
a R. A nossa amostra inclui doentes tratados com esquemas contendo ou não R. Desta forma, 
concluímos que esta razão pode ser um parâmetro com validade prognóstica importante não apenas em 
doentes tratados com R, mas também em doentes tratados com outros esquemas agressivos de QT não 
associada a R. 
 
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar. 
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PO3 - LINFOMA PLASMABLÁSTICO PRIMÁRIO DA MEDULA ÓSSEA NUM DOENTE HIV NEGATIVO 
COM REARRANJOS MYC E BCL-2 CONCOMITANTEMENTE. RELATO DE UM CASO.  
 
Khalil Alnajjar, R Barreira; J Cabeçadas; A Almeida; S Carvalho; M Silveira; MG Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil 
 
 

Introdução: O linfoma plasmablástico (LPB) foi inicialmente definido como um linfoma agressivo de 
células B que ocorre na cavidade oral no contexto de uma infecção por HIV. As células apresentam 
características plasmablásticas: ausência de marcadores B mas com diferenciação antigénica dos 
plasmócitos. Embora mais frequente na cavidade oral de doentes HIV positivo, também se pode 
encontrar em localizações extra orais e em doentes HIV negativo. As alterações genéticas associadas 
incluem translocação frequente de IG/MYC (49% no maior estudo publicado) e ganho em muliplos loci 
com cariotipo complexo. Curiosamente, foram detectados em 16% dos casos, rearranjos de ambos os 
genes IGH noutro estudo que incluia dois casos com t (14, 18) e t (11; 14) associados respectivamente 
com a t (8;14). Ambos os casos estavam localizados na cavidade oral, em doentes HIV positivo. Até ao 
momento foram relatados apenas 4 casos de LPB primário da medula óssea. 
 
Objetivo: Relatar um caso de LPB confinado à medula óssea num paciente HIV negativo com a 
presença de um paraproteína (cadeia leve λ monoclonal), com características tanto morfológicas como 
imunofenotípicas de LPB, mas com rearranjos dos gene MYC e t (14,18) BCL2-IGH (double hit). 
 
Descrição do caso: Doente de 77 anos, sexo feminino, HIV negativo, referenciado à consulta de 
Hematologia por febre, suores nocturnos e perda de peso. O exame físico não mostrou lesões na 
cavidade oral, nem adenomegalias ou infiltração de órgãos. Isto foi confirmado por tomografia 
computadorizada do tórax, abdómen e pélvis. O aspirado da medula óssea mostrou infiltração maciça por 
células com características de imunoblasto. A biópsia da medula óssea revelou uma infiltração difusa por 
células grandes com uma aparência plasmablástica e um padrão de ´´céu estrelado´´; as células eram 
CD20-, PAX5-, CD79a-, CD38 +, CD138 +, CD56-, MUM1+, CD30 + (focal), CD3-, CD10, EBER-, e 
expressavam apenas cadeia leve lambda. O Ki67 era de 80%. Foram detectados rearranjos dos genes 
MYC e BCL-2 por FISH. Apesar da eletroforese do soro não ter mostrado gamopatia monoclonal, a 
imunofixação detectou cadeia leve λ monoclonal. 
 
Resultado: Os achados morfológicos e genéticos em conjunto com a elevada taxa de proliferação e a 
ausência de critérios clínicos para o diagnóstico de mieloma múltiplo levaram ao diagnóstico de linfoma 
plasmablástico com genótipo “ double hit”. A doente recebeu um ciclo de QT com CHOP sem resposta e 
faleceu 2 meses depois do diagnóstico devido à progressão da doença. 
 
Conclusão: A presença concomitante de t (14;18) e t (8,14) só foi descrita em dois casos de LBP da 
cavidade oral em doentes HIV positivo. O LPB primário de medula óssea só foi relatado em 4 casos. Este 
é o primeiro caso de LPB primário de medula óssea com “double hit” num doente HIV negativo. 
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PO4 - LINFOMAS NÃO HODGKIN DE CÉLULAS B E T MADURAS NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA - 
QUINZE ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR  
 
Margarida Dantas de Brito, Iris Maia; Vitor Costa; Armando Pinto 
IPO-Porto 
 

Introdução:A epidemiologia dos Linfomas não Hodgkin (LNH) difere consideravelmente nas várias faixas 
etárias. Enquanto que o LNH Difuso de Grandes Células B (DGCB) é o mais comum entre adultos, nas 
crianças e adolescentes o LNH Burkitt (com ou sem fase leucémica) e o LNH Anaplásico de Células T 
são os subtipos histológicos mais frequentes (excluíndo os Linfomas Linfoblásticos). Constituem cerca de 
10% de todas as neoplasias entre os 5 e os 18 anos e 60% dos LNH. 
 
Objectivo: Análise retrospectiva do outcome de uma população de doentes pediátricos com LNH Células 
B ou T Maduras.Métodos: Análise retrospectiva dos doentes pediátricos com LNH Células B ou T 
Maduras admitidos na nossa instituição entre 1/1998 até 12/2012. Os dados foram obtidos por consulta 
do processo clínico. 
 
Resultados: Foram admitidos 47 doentes; incluimos na análise estatística 43 (4 foram excluídos por 
transferência para outros hospitais). A idade mediana ao diagnóstico foi 8 anos (3-15), 35 sexo 
masculino/8 sexo feminino. Todos os doentes eram caucasianos e HIV negativo. Um doente tinha 
diagnóstico prévio de imunodeficiência congénita e outro de síndroma Louis-Bar/ataxia-telangiectasia. Os 
subtipos histológicos de LNH foram: 35 doentes (82%) Burkitt; 4 doentes (9%) DGCB; 3 doentes (7%) 
anaplásico células T; 1 (2%) linfoma de células B inclassificável com caracteristicas intermédias entre 
DGCB e Burkitt (double hit). O estadiamento foi efectuado segundo sistema de Murphy: 3 doentes (7%) 
estadio I; 16 doentes (37%) estadio II; 10 doentes (23%) estadio III; 14 doentes (33%) estadio IV. Os 
casos de LNH Burkitt apresentaram-se como: doença bulky abdominal em 9 doentes (21%); doença 
bulky mediastínica em 4 doentes (7%); fase leucémica em 11 doentes (26%) e envolvimento SNC em 4 
doentes (9%). O envolvimento extra-ganglionar ocorreu predominantemente a nível ocular e nasofaringe. 
O tratamento efectuou-se segundo o protocolo LMB96 em 14 doentes (34%) e LMB2001 em 26 doentes 
(59%), nos casos de LNH Burkitt e DGCB. O LNH anaplásico células T foi tratado segundo o protocolo 
ALCL99. Verificou-se mortalidade precoce em 2 doentes (4,5%), ambos por sépsis. A resposta ao 
tratamento de 1º linha foi: 39 doentes (91%) resposta completa e 2 doentes (4,5%) resistência 1ª. Um 
destes doentes foi tratado com 2 linhas adicionais de quimioterapia e alotrasplante de progenitores 
hematopoiéticos, estando actualmente com recidiva precoce no SNC e em tratamento paliativo. O outro 
doente com resistência 1ª faleceu de sépsis durante o tratamento de 2ª linha. Verificaram-se 2 recidivas: 
um doente com LNH anaplásico células T e outro com LNH Burkitt. Ambos atingiram 2ªRC após 
tratamento de 2ª linha e autotransplante. A sobrevivência global foi 93+3,9% aos 5 anos, mediana de 
seguimento de 63 meses. As principais sequelas a longo termo, mensuráveis neste estudo, foram 
amaurose e destruição óssea da nasofaringe com necessidade de intervenção cirurgica. 
 
Conclusão: A nossa população apresentou resultados semelhantes aos publicados na literatura 
internacional. Apesar da agressividade clínica destes linfomas o prognóstico é globalmente bom na 
população pediátrica. Nesta análise retrospectiva a maioria dos doentes não apresentou sequelas físicas 
a longo prazo. O impacto cognitivo, psicológico e familiar não pode ser avaliado neste estudo. 
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PO5 - LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR SOB MANUTENÇÃO TRIMESTRAL COM RITUXIMAB  
 
Fátima Oliveira, Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE 
 
 

Introdução: O Linfoma Não Hodgkin (LNH) Folicular constitui a segunda forma mais frequente de 
linfomas. A associação do rituximab aos regimes de terapêutica inicial e a sua introdução como regime 
de manutenção, revolucionou a terapêutica dos Linfomas Foliculares, traduzindo-se na obtenção de uma 
sobrevida livre de progressão (SLP) mais longa. 
 
Objectivo: Avaliação do impacto da manutenção com rituximab, administrado de três em três meses 
durante dois anos, na SLP. 
 
Metodologia: Estudo retrospectivo de doentes com diagnóstico de LNH Folicular que realizaram 
manutenção com rituximab após quimioterapia de primeira linha com R-CHOP ou R-CVP (n=7). Para 
esta seleção foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: idade superior a 18 anos, LNH Folicular 
grau 1, 2 ou 3a, sem outras terapêuticas prévias, diagnosticado por biópsia ganglionar entre 2006 e 
2010. 
 
Resultados: Dos sete doentes analisados, cinco atingiram critérios de remissão completa após o regime 
de indução, mantendo-se em remissão completa após a manutenção com rituximab, com uma SLP aos 
12 meses após a manutenção com o anticorpo monoclonal de 100%. Os restantes doentes atingiram 
critérios de remissão parcial após o regime de indução, e destes, um manteve-se com remissão parcial 
após a terapêutica de manutenção com rituximab e o outro apresentou progressão da doença ao fim do 
segundo ciclo de manutenção com o anticorpo monoclonal (SLP aos 12 meses de 50%). 
 
Conclusão: Apesar de ser necessária uma casuística maior e um seguimento mais prolongado destes 
casos, a terapêutica de manutenção com rituximab de três em três meses, parece ser uma opção, com 
uma SLP aos 12 meses de 85,7%. 
 
Os autores declaram à SPH que não possuem qualquer conflito de interesses em relação ao presente 
resumo. 
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PO6 - NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS PLASMACITOIDES BLÁSTICAS: TRÊS CASOS COM 
DIFERENTES APRESENTAÇÕES DIAGNOSTICADOS EM 2013  
 
Rita R Silva1; Michael Luís2; Isabel Oliveira1; Sérgio Chacim1; Ana Espírito-Santo1; Nelson Domingues1; 
Ilídia Moreira1; Ângelo Martins1; Luísa Viterbo1; José M Mariz1 

1Serviço de Oncohematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE; 2Serviço de Oncologia 
Médica, Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE 
 
 

Introdução: A neoplasia de células dendríticas plasmacitoides blásticas  (NCDPB) é uma patologia rara, 
com mau prognóstico, para a qual não existe uma abordagem terapêutica consensual. Avanços recentes 
sobre a origem e características das células dendríticas plasmacitoides podem ajudar a compreender a 
doença e levar a avanços terapêuticos. 
 
Objectivos: Descrição de 3 casos clínicos de NCDPB, diagnosticados em 2013 e tratados numa única 
instituição, e revisão da literatura sobre esta patologia.  
  
Material e Métodos: Consulta dos processos clínicos dos doentes e descrição dos casos. Pesquisa de 
artigos na PubMed, utilizando os critérios de inclusão: 1) publicação entre 01-01-2000 e 31-07-2014; 2) 
integração de “Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm” no título ou resumo; 3) artigos de interesse 
presentes nas referências bibliográficas. Avaliação crítica dos estudos e revisão com integração do 
conhecimento e questões em aberto. 
 
Resultados: Os três doentes diagnosticados com NCDPB (A, B e C), com idades compreendidas entre 
56 e 69 anos, tiveram manifestações clínicas muito díspares. O doente A apresentou um quadro de 
astenia intensa associado a lesão cutânea única no dorso, adenopatias, hepatoesplenomegalia e 
presença de células neoplásicas em circulação no sangue periférico. No doente B, diagnosticou-se uma 
massa nasal volumosa, que provocava proptose ocular, acompanhada de adenopatias loco-regionais. O 
doente C teve um quadro de múltiplas lesões cutâneas e adenopatias inguinais como manifestação 
inicial. Nenhum dos doentes apresentou sintomas B ao diagnóstico. Dois doentes (A e B) foram 
submetidos a quimioterapia com o protocolo HCVAD em 1ª linha, com resposta parcial e posteriormente 
progressão. O doente B iniciou tratamento de 2ª linha com ICE, tendo complicações infecciosas graves 
no final do 1º ciclo. Ambos os doentes (A e B) faleceram ao fim de 1.6 e 10.0 meses, respectivamente, 
por evolução da doença.  O doente C foi submetido a 6 ciclos de CHOP-21 com resposta completa, mas 
7 meses após o fim do tratamento, teve recidiva na forma de lesão cutânea única, pelo que fez 
radioterapia. Actualmente, com 12.6 meses de seguimento, encontra-se vivo e sem evidência de doença. 
 
Conclusões: Os regimes clássicos de quimioterapia têm resultados limitados nas NCDPB: mesmo 
quando se verifica uma resposta inicial favorável, esta é geralmente seguida de recidiva precoce. Dado o 
mau prognóstico da doença, os doentes devem ser propostos para transplante de medula óssea, de 
preferência alogénico, sempre que possível. A raridade desta patologia limita a realização de estudos 
mais alargados, de carácter prospectivo, que poderiam conduzir ao desenvolvimento de novas 
estratégias. 
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PO7 - ANÁLISE RETROSPECTIVA DO TRATAMENTO DOS LINFOMAS FOLICULARES - 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Renata Cabral1; Ana Jorge1; Laetitia Teixeira2; Luisa Regadas1; Alexandra Mota1; Luciana Xavier1; 
Claudia Casais1; Cristina Gonçalves1; Luciana Pinho1; Jorge Coutinho1 

1HSA-CHP-Serviço de Hematologia Clinica; 2ICBAS-UP 
 
 

Introdução: O aumento da sobrevivência global (SG) é o paradigma da investigação clínica no Linfoma 
Folicular (LF). A introdução do rituximab (R) representa o avanço mais importante no tratamento dos LF 
dos últimos 30 anos, no entanto, o impacto da manutenção  na SG é ainda alvo de discussão. 
 
Objectivos: análise retrospectiva de uma amostra de doentes com LF diagnosticados entre 01/1995 e 
07/2014; comparação dos tempos livres de tratamento (TLT) e SG para doentes tratados/não tratados 
com Rituximab. 
 
Métodos: Utilizados os testes de Mann-Whitney e Qui-Quadrado, para a comparação de grupos e curvas 
de Kaplan-Meier e teste Log-rank, para análise da SG. 
 
Resultados: 101 doentes, 44 do sexo feminino,com idade média ao diagnóstico de 61,1 anos 
(minimo:22;máximo:86). 41,6% dos doentes apresentavam FLIPI de baixo risco; 19,8% risco intermédio e 
38,6% alto risco. 
Ficaram inicialmente em vigilância 24 doentes, sendo o tempo médio até inicio de tratamento de 18,4 
meses. Dez nunca foram tratados e dos 77 que iniciaram tratamento ao diagnóstico: 52 receberam 
quimioterapia; 27   quimioimunoterapia, 6 radioterapia local, 1 cirurgia e 5 foram perdidos para follow-up. 
A taxa de resposta global foi de 75,9% (RC:63%); 5,8% mantiveram doença estável, 8,9% foram 
refratários; 3,5% encontravam-se em tratamento e em 4,7% não foi avaliada resposta. 
A média de tempo de follow up foi de 58,5 meses. 
Á data de análise: 49 doentes encontravam-se vivos (28 sem doença), 8 em tratamento, 32 faleceram e 
12 foram perdidos para follow-up. 
O TLT foi semelhante para os doentes tratados com (n=27) e sem R (n=49)primeira linha (p=0.978). 
A SG aos 5 e 10 anos foi aproximadamente 65% e 48%, respectivamente. 
Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na SG comparando os doentes tratados em 
primeira linha com ou sem R (SG aos 5 anos de ~70% vs 65%,respectivamente, p=0.809); tratados com 
R só em 2ª linha vs com R em 1ª linha (SG aos 5 anos ~88% vs ~70%; p=0.09); tratados com R em 1ª e 
2ª linha vs R apenas em 2ª linha (SG aos 5 anos ~80% vs ~85%,p=0.851); tratados com R manutenção 
em 2ª linha vs sem manutenção (SG aos 5 anos ~98% vs 80%,p:0.164). 
 
Conclusão: Apesar de se verificar uma tendência para maior SG aos 5 anos para os doentes que 
fizeram R só em segunda linha e em manutenção, as diferenças encontradas não se revelaram 
estatisticamente significativas dada a dimensão da amostra. 
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PO8 - LINFOMA DE HODGKIN NOS IDOSOS - CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO  
 
Nunes M.1; Dantas Brito M.1; Ramalheira S.1; Sapateiro M.2; Neves M.2; Canário R.3; Castelo Branco M.4; 
Moreira C.1; Leite L.1; Chacim S.1; Espírito-Santo A.1; Domingues N.1; Moreira I.1; Oliveira I.1; Martins A.1; 
Henrique R.1; Viterbo L.1; Mariz J.1 
1Serviço de Onco-Hematologia, IPO-Porto; 2Serviço de Oncologia do IPO-Porto; 3Serviço de Oncologia do 
IPO-Coimbra; 4Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
 
 

Introdução: A idade avançada é um conhecido factor de mau prognóstico nos doentes com Linfoma de 
Hodgkin (LH). Embora 15 a 35% dos doentes com esta patologia apresente idade superior a 60 anos, 
estima-se que apenas 5 a 10% tenha representação em ensaios clínicos. O tratamento a oferecer a este 
grupo etário não é consensual, devendo condicionar a menor toxicidade possível, sem comprometer o 
potencial curativo desta doença. 
 
Objectivos: Caracterizar a população de doentes com LH com idade ≥65 anos ao diagnóstico. Avaliar os 
tratamentos realizados e taxas de resposta. Apresentar os resultados referentes à sobrevivência global 
(SG), procurando eventuais factores de mau prognóstico. 
 
Material e métodos: Revisão dos dados clínicos dos doentes com LH com idade ≥65 anos ao 
diagnóstico, admitidos num Serviço de Hematologia entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2012. As 
curvas de sobrevivência foram obtidas pelo método de Kaplan-Meier e as diferenças foram calculadas 
pelo teste log-rank, considerando-se estatisticamente significativas quando p<0,05. 
 
Resultados: No período considerado foram identificados 25 doentes, dos quais 56% eram do sexo 
masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 73 anos (máx.85) e o seguimento mediano foi de 26 
meses (2-76). De acordo com o tipo histológico do LH a distribuição foi a seguinte: 64% esclerose 
nodular, 20% celularidade mista, 8% predomínio linfocítico e 8% depleção em linfócitos. Aquando do 
diagnóstico, cerca de metade (52%) apresentou-se com sintomas constitucionais. 40% (n=10) estava em 
estadio III e 32% (n=8) em estadio IV. Quanto ao IPS, 56% incluía-se no grupo de alto risco. No que diz 
respeito ao tratamento, dos 6 doentes que apresentavam doença localizada, 1 foi tratado com 
radioterapia (RT) e 5 com esquema combinado CVP/CEB + RT. Dos 19 doentes com doença avançada, 
15 realizaram esquema CVP/CEB, 2 foram tratados com ABVD e 2 com vimblastina em monoterapia. 
Após tratamento, todos os doentes com doença localizada atingiram resposta completa (RC). No grupo 
com doença avançada verificaram-se 11 RC e 1 resposta parcial (RP). 7 doentes apresentaram doença 
resistente (DR) ao tratamento. Durante o período de seguimento ocorreram 13 óbitos, 11 deles por 
progressão da doença. 3 doentes desenvolveram neoplasias secundárias. A SG aos 3 anos foi de 58% e 
aos 5 anos de 41%. A análise da SG de acordo com o tipo histológico e com o estadio ao diagnóstico, 
embora tendencialmente discriminativa, não mostrou diferenças com significado estatístico. 
  
Conclusão: O LH nos idosos está associado a menores taxas de resposta e maior mortalidade do que 
em idades mais jovens. Doença mais avançada ao diagnóstico e maior carga tumoral poderão refletir 
diferenças na fisiopatologia e biologia tumoral desta patologia. O grande desafio dos clínicos assenta na 
dicotomia: como não sub-tratar os idosos, evitando toxicidade excessiva? 
  
Os autores negam potenciais conflitos de interesse. 
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PO9 - LINFOMA DA ZONA MARGINAL PRIMÁRIO CUTÂNEO: 14 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UMA 
INSTITUIÇÃO  
 
Márcio Tavares1; Dulcineia Pereira1; Patrícia Silva1; Diana Santos Freitas2; Paulo Salamanca3;  
Sérgio Chacim1; Ana Espírito Santo1; Nélson Domingues1; Ilídia Moreira1; Ângelo Martins1; Luísa Viterbo1; 
Rui Henrique4; Isabel Oliveira1; José M Mariz1 

1Serviço Onco-Hematologia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço Oncologia 
Médica, Hospital Braga; 3Serviço Oncologia Médica, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, 
EPE; 4Serviço Anatomia Patológica, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: Os linfomas não-Hodgkin podem ocorrer em locais extraganglionares sem envolvimento 
sistémico sendo a pele o segundo local extraganglionar mais frequente. O linfoma de células B da zona 
marginal primário cutâneo (LZMPC) é um linfoma indolente que representa até 20% de todos os linfomas 
primários cutâneos. Dados epidemiológicos sobre LZMPC são escassos em Portugal. 
 
Objetivos: Descrever as características clínicas e resultados do tratamento bem como avaliar a 
sobrevivência dos doentes com LZMPC. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo, unicêntrico, que identifica doentes adultos com diagnóstico LZMPC 
(critérios OMS) entre 2000 e 2013. A resposta clínica foi avaliada de acordo com os critérios do NCCN. 
 
Resultados: Identificados 19 doentes com LZMPC. A mediana de idades ao diagnóstico foi de 55,0 anos 
(27 a 77 anos). Não se identificou evidência serológica de infeção por Borrelia burgdorferi em nenhum 
dos doentes pesquisados. Catorze, três e dois doentes apresentaram, respetivamente, lesões únicas, 
generalizadas e localizadas. Todos os doentes foram submetidos a tratamento. Os doentes com lesões 
únicas ou localizadas foram tratados com radioterapia (n=7), cirurgia (n=6) ou uma combinação de 
ambas (n=3). Os doentes com lesões generalizadas foram tratados com radioterapia (n=2) ou 
quimioterapia (n=1). Não se registaram toxicidades agudas ou tardias significativas. O seguimento 
mediano foi de 43 meses (7 a 151 meses). Dezoito doentes (94,7%) atingiram resposta completa (RC). 
Três desses doentes (15,8%) tiveram recidiva cutânea ao fim de 11, 18 e 25 meses, respetivamente, e 
um doente (5,3%) apresentou transformação histológica em difuso de grandes células B após 10 meses 
de seguimento. Verificou-se apenas um óbito sem relação com doença linfoproliferativa. 
 
Conclusões: Estudo descritivo de doentes com LZMPC admitidos numa instituição ao longo de 14 anos. 
A radioterapia com ou sem cirurgia é o tratamento de eleição no LZMPC, alcançando excelentes 
respostas (94,7% com RC) sem toxicidade significativa. Identificadas 15,8% de recidivas cutâneas, sendo 
rara a transformação histológica (5,3%). Estes dados corroboram o comportamento indolente deste 
linfoma e enfatizam a efetividade dos tratamentos locais e a necessidade de monitorização a longo 
prazo. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO10 - LINFOMA CENTRO-FOLICULAR PRIMÁRIO CUTÂNEO: REVISÃO CLINICOPATOLÓGICA E 
ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA  
 
Patrícia Rocha Silva.1; Pereira D.1; Santos Freitas D.2; Salamanca P.3; Tavares M.1; Chacim S.1;  
Espírito Santo A.1; Domingues N.1; Moreira I.1; Martins A.1; Viterbo L.1; Henrique R.4; Oliveira I.1; Mariz J.M.1 

1Serviço Onco-Hematologia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço de 
Oncologia Médica, Hospital de Braga; 3Serviço Oncologia Médica, Instituto Português Oncologia Porto 
Francisco Gentil, EPE; 4Serviço Anatomia Patológica, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, 
EPE; 
 
 

Introdução: O Linfoma Centro-Folicular Primário Cutâneo (LCFPC) é uma entidade distinta dentro dos 
linfomas cutâneos de células B (LCB), correspondendo a 60% de todos os casos. Apresenta 
características fenotípicas e clínicas distintas do Linfoma Centro-Folicular ganglionar, que se traduzem 
numa boa resposta à radioterapia associado a um excelente prognóstico, com uma sobrevivência aos 5 
anos superior a 95%. 
 
Objetivos: Caracterização epidemiológica da população de doentes com LCFPC. Avaliação do impacto 
das características clínicas, imunofenotípicas e da estratégia terapêutica no risco de recidiva e na 
sobrevivência livre de doença (SLD). 
 
Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes com LCFPC diagnosticados na nossa instituição entre 2000 e 
2013. Foram avaliadas as características clínicas, prognósticas e terapêuticas aplicando as 
classificações da WHO-EORTC e ISCL/EORTC TNM para os linfomas primários cutâneos de células B. 
Análises de sobrevivência com método Kaplan-Meyer (p<0,05), tipo de resposta definida segundo os 
critérios propostos pelo NCCN. 
 
Resultados: Na nossa instituição, a incidência de LCFPC foi de 34,8% dentro dos LCB para um follow-
up de 56 meses (8-92). Na população em estudo (n=20) a idade mediana foi de 60 anos (31-84), com 
ligeiro predomínio do sexo feminino (55%). As lesões ao diagnóstico foram predominantemente únicas 
(80% T1, 10% T2 e 10% T3), em 65% dos casos sob a forma de nódulo eritematoso e em 85% com 
menos de 15 mm de maior diâmetro. Relativamente à localização confinavam-se 70% à cabeça e 30% 
ao tronco. Na maioria dos casos, a evolução até ao diagnóstico foi inferior a 1 ano (60%), tendo sido o 
prurido a única sintomatologia associada (45%). Na avaliação histológica todas as lesões expressaram 
CD20, 65% expressaram BCL6, 55% CD10 e 40% BCL2. Dois de 4 casos apresentavam MUM1 positivo. 
A estratégia terapêutica inicial foi a radioterapia em 70% dos doentes, quimioterapia nos doentes com 
lesões extensas ou múltiplas (20%) e vigilância naqueles cuja biópsia cutânea não apresentava margens 
invadidas (10%). Na avaliação após o tratamento foi constatada resposta completa em 95% dos casos. 
Apenas 1 doente apresentou persistência da doença e 3 doentes (15%) apresentaram recidiva em 
localização diferente (n=2) ou no mesmo local (n=1). Os casos de recidiva obtiveram resposta completa 
após RT. Nenhuma das características estudadas atingiu significância estatística que permitisse inferir o 
risco de recidiva. A SLD foi de 79% aos 5 anos e a SG de 100%. 
 
Conclusão: O nosso estudo contribui para a caracterização epidemiológica e clinicopatológica do 
LCFPC, entidade distinta do Linfoma centro-folicular ganglionar (WHO 2008). Trata-se de uma neoplasia 
indolente, com boa resposta à terapêutica e uma SLD e SG excelentes, associada a baixa taxa de 
recaída. Contrariamente ao descrito na literatura, observou-se uma elevada percentagem de casos com 
expressão de BCL2 que não corresponderam a linfomas centro-foliculares ganglionares com 
envolvimento cutâneo secundário e, cuja alteração não teve impacto na SLD. 
 
Todos os autores declaram ausência de conflitos de interesse. 
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PO12 - EXEQUIBILIDADE E EFICÁCIA DOS INIBIDORES DA TIROSINA CINASE ASSOCIADOS À 
QUIMIOTERAPIA NA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA CROMOSSOMA PHILADELPHIA + DO ADULTO  
 
Joana Lobato; Joana Desterro; Maria de Jesus Frade; Albertina Nunes; Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
 
 

Introdução: A presença do cromossoma Philadelphia é a alteração citogenética mais comummente 
associada com a leucemia linfoblástica do adulto (LLA-B Ph+). A associação dos inibidores da tirosina 
cinase (TKI) à quimioterapia alterou o prognóstico dos doentes ao permitir aumentar significativamente as 
taxas de resposta. A intolerância à dose recomendada pode vir a comprometer estes resultados. 
 
Objectivo: Avaliar a exequibilidade, definida como a capacidade de cumprir o protocolo terapêutico (6-8 
ciclos de quimioterapia + tratamento de manutenção até ao transplante, progressão ou morte) e 
toxicidades que obrigaram à sua modificação/interrupção, e eficácia do imatinib ou dasatinib associados 
à quimioterapia no tratamento da LLA-B Ph+. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional e não controlado, dos doentes com LLA Ph+ 
consecutivamente tratados com quimioterapia e TKI, num hospital de referência, entre Janeiro de 2005 e 
Janeiro de 2014. Analisaram-se variáveis demográficas, clínicas e características moleculares das LLA-B 
Ph+; regimes de quimioterapia e exequibilidade da associação com imatinib 600 mg/dia ou dasatinib 140 
mg/dia durante o tratamento; eficácia avaliada pela taxa de sobrevivência aos 2 anos e sobrevivência 
sem progressão. A comparação entre grupos foi feita com o teste de Mean-Whitney no caso das 
variáveis contínuas e o Qui-quadrado nas variáveis categóricas. 
 
Resultados: Foram avaliados 17 doentes (idade mediana: 39 anos, entre 18 e 65 anos; 8♂:9♀) tratados 
com HyperCVAD (n=14) ou Vincristina e corticoterapia (n=3) em associação com TKI. A mediana de 
ciclos de HyperCVAD foi de 6 (min.=1 e máx.=8). Todos os doentes iniciaram quimioterapia + imatinib 
600 mg/dia. Apenas 6 cumpriram a dose recomendada de imatinib, os restantes reduziram a dose para 
400 mg/dia por neutropenia (n=4) ou toxicidade de órgão (n=5). Sete doentes (42%) passaram a fazer 
dasatinib, na dose de 140 mg/dia, 3 por mutações (18%), 2 por persistência de doença molecular (12%) e 
2 por toxicidade de órgão (12%). Cumpriram terapêutica de manutenção com imatinib e dasatinib 6 e 5 
doentes, respectivamente. Nove (53%) alcançaram remissão completa (RC). Com uma mediana de 
seguimento de 42 meses (5 a 103 meses), mantinham remissão no último follow-up apenas 6 doentes 
(35%). Seis doentes recaíram, 4 após alotransplante de medula óssea. Dez doentes (59%) faleceram (5 
por infecção, 4 por progressão de doença, 1 de causa desconhecida). Verificou-se que os doentes que 
melhor toleraram a terapêutica com imatinib ou dasatinib eram mais jovens (34±15 vs 49±13, p=0,05; 
24,3±14,8 vs 43,7±12,8, p=0,03). No grupo de doentes tratados com HyperCVAD, a administração de 
maior número de ciclos (máx. de 8) associou-se a uma maior capacidade de cumprimento da terapêutica 
de manutenção com imatinib (p=0,04). Não se demonstrou relação entre a exequibilidade e a eficácia. A 
sobrevivência global aos 2 anos foi de 47% e a mediana da sobrevivência livre de progressão de 11 
meses. 
 
Conclusão: Os doentes mais jovens têm maior tolerância ao imatinib e dasatinib. O número de ciclos de 
quimioterapia efectuados tem impacto positivo na capacidade de cumprimento da terapêutica com 
imatinib, o que pode estar relacionado com as características clínicas dos doentes e biologia da doença. 
Nesta pequena série não foi possível demonstrar relação entre a obtenção de remissão e a 
exequibilidade do tratamento. A mortalidade por infecção confirma a necessidade de estudos 
prospectivos, multicêntricos, direcionados à terapêutica de suporte. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO13 - HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS – A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Sofia Ramalheira1; Sandra Pereira2; Íris Maia3; Tereza Oliva3; Armando Pinto3 
1Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço 
de Pediatria, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa; 3Serviço de Pediatria, Instituto Português de Oncologia 
do Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: A histiocitose de células de Langerhans (HCL) consiste numa doença rara, com prevalência 
de 5-7 casos/milhão, com predomínio pediátrico. 
  
Objectivos: Caraterizar a população pediátrica com diagnóstico de HCL, o envolvimento da doença, 
resposta ao tratamento instituído e sobrevivência global. 
  
Métodos: Estudo retrospectivo de 32 doentes com HCL e idade inferior a 18 anos, seguidos na nossa 
instituição num período de 13 anos (1997-2010). 
  
Resultados: Observados 32 doentes com diagnóstico de HCL com idade mediana ao diagnóstico de 4 
anos e predomínio do sexo masculino (56.3%). A maioria dos doentes apresentou envolvimento ósseo ao 
diagnóstico (81.8%), sendo este de apresentação multifocal em 21.9% dos casos. As lesões foram 
consideradas de risco para o sistema nervoso central (SNC) em 40.6% dos doentes e foi 
detectada diabetes insipidus em 9.4%. Foram definidos três grupos: 1) Doença Localizada (46.9%); 2) 
Doença Localizada com factores de risco - envolvimento de um órgão/sistema com lesões ósseas 
multifocais, lesões de risco para o SNC ou lesões em locais especiais (34.8%); 3) Doença 
multissistémica (18.3%). Foi realizada cirurgia em 21.9% dos casos e tratamento sistémico em 62.5%. 
Cerca de 20% dos doentes mantiveram apenas vigilância, com regressão espontânea das lesões. No 
final do tratamento ou após vigilância de longo prazo, todos apresentaram resposta, não sendo visíveis 
sinais de doença activa. A taxa de recaída foi de 12.5% correspondente a doentes com lesões de risco 
para o SNC. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 96.8%. 
  
Conclusão: A HCL é uma doença com espectro clínico amplo. A agressividade clínica com destruição 
óssea pode, por vezes, marcar o quadro clínico. A estratificação clínica visa selecionar os doentes de alto 
risco para tratamento sistémico e melhoria do prognóstico. 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO14 - IMPACTO DO FENÓTIPO “EARLY T PRECURSOR” (ETP) NA RESPOSTA AO TRATAMENTO 
E EVOLUÇÃO CLÍNICA DAS LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS AGUDAS (LLA) T PEDIÁTRICAS  
 
Mariana Koehler1; Joana F. Oliveira2; Joana Caetano1; Ximo Duarte1 
1Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, EPE; 2Hospital Prof. Doutor Fernando 
Fonseca, EPE 
 
 

INTRODUÇÃO: As LLA de células precursoras T muito imaturas ou “ETP” foram inicialmente descritas 
como um subgrupo de prognóstico particularmente desfavorável, mas alguns estudos subsequentes não 
corroboraram esta observação. 
 
OBJECTIVO/MÉTODOS: Conduzimos um estudo retrospectivo, unicêntrico, que incluiu todos os doentes 
com o diagnóstico de LLA-T entre Março/2007 e Junho/2014, com menos de 16 anos. Procurámos 
encontrar diferenças na apresentação clínica, biologia da doença, taxa de resposta à indução, taxa de 
recaída, sobrevida global (SG) e sobrevida livre de eventos (SLE) entre as LLA-T ETP, definidas por 
imunofenotipagem (CD5fraco/- CD1a- CD8- e pelo menos 1 marcador mielóide ou de imaturidade), e as 
restantes LLA-T pediátricas. Utilizámos os testes exacto de Fisher e Wilcoxon-Mann-Whitney na análise. 
A comparação dos sub-grupos, quanto a SG e SLE, foi feita pelo teste de log-rank. 
 
RESULTADOS: Nesta série foram incluídos 35 doentes, 9 (25.7%) apresentavam fenótipo ETP. A 
mediana de idade ao diagnóstico foi 6 anos (11 meses a 14 anos), sendo superior no grupo ETP (10 
anos [4-13] vs 5.5 [0-14]), embora sem significado estatístico (p=0,2). A maioria eram do género 
masculino (62.9%), e de etnia caucasiana (88.6%), não havendo diferenças estatisticamente 
significativas (ES) entre os subgrupos. A mediana de WBC à apresentação foi 63300/mm3 (3500–
504900/mm3), a maior parte apresentava adenopatias (n=26), massa mediastínica (n=23), 
hepatomegalia (n=25) e esplenomegalia (n=24). Não houve casos de infiltração do sistema nervoso 
central (SNC) ou testicular. Não se encontraram diferenças ES entre os 2 grupos em nenhuma destas 
características, nas alterações moleculares pesquisadas (t(9;22), rearranjos do gene MLL e gene SIL-
TAL1), ou encontradas na citogenética convencional. O grupo ETP apresentou uma mediana de WBC ao 
diagnóstico (34170 [3500-318300]) inferior ao grupo não-ETP (89740 [18100–504900]), embora sem 
significado estatístico (p=0,08). A maioria dos doentes (n=34) foi tratada conforme o protocolo DFCI05-
001, obtendo-se remissão completa (RC) após indução em 30 casos (88.2%). Dos 4 casos em que não 
se obteve RC, 3 correspondiam ao fenótipo ETP (p=0.048). Verificaram-se 5 recaídas e todos os doentes 
faleceram. Não se registaram diferenças ES na taxa de recaída entre os 2 grupos. Nenhum dos doentes 
ETP com RC após indução DFCI recaiu. Houve 9 óbitos: 4 por doença progressiva e 5 por 
complicação/toxicidade. A mediana de seguimento da amostra global foi de 29 meses, a SG de 74% e a 
SLE de 69.7%. Não demonstrámos diferenças ES entre os grupos ETP e não-ETP no que toca a SG 
(75% ETP vs 74% não-ETP, p=0,9), e a SLE (67% vs 71% p=0,59). 
 
CONCLUSÃO: A nossa série apresentou uma frequência de LLA-ETP superior à reportada. Incluímos os 
casos CD5-, não considerados nas descrições iniciais deste subtipo de LLA-T, o que pode explicar parte 
desta diferença. De acordo com os dados da literatura, os casos ETP apresentaram uma maior taxa de 
falência de indução, no entanto, não conseguimos demonstrar uma maior taxa de recaída, ou diferenças 
na SG e SLE entre os 2 grupos. Pode haver beneficio na introdução de novos fármacos no regime de 
indução deste subgrupo de doentes. Será necessário aumentar a amostra e o tempo de seguimento para 
esclarecer estas observações. Não foi possível resgatar nenhum dos doentes recaídos: as terapêuticas 
disponíveis para LLA-T em recaida não mostraram ser eficazes. São indispensáveis novas estratégias. 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO15 - TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS NÃO DEMONSTRA 
VANTAGEM EM RELAÇÃO À QUIMIOTERAPIA CONVENCIONAL PÓS REMISSÃO COMPLETA NOS 
ADULTOS LAL TIPO B  
 
Mafalda Alpoim, Gil Brás; Ricardo Pinto; Ana Carneiro; Fernando Príncipe; José Eduardo Guimarães 
Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar de São João 
 
 

Introdução: O tratamento ideal pós-remissão completa nos adultos com Leucemia Aguda 
Linfoblástica(LAL) permanece controverso. Apesar do transplante alogénico de progenitores 
hematopoiéticos(TAPH) ser utilizado em adultos com LAL há mais de 20 anos, o seu papel não está 
provado, com resultados divergentes nos diferentes estudos realizados. 
 
Objectivo: Estudo comparativo entre quimioterapia convencional e TAPH no tratamento pós-remissão 
completa nos adultos com LAL-B. 
 
Material/Métodos: Foi feita uma análise retrospectiva de 64 doentes com diagnóstico de LAL-B entre 
Março 2005 e Abril 2014 no nosso centro. 
 
Resultados: A idade mediana foi de 47 anos[17-70], vinte e cinco(39,1%) doentes com ≤40 anos. O 
tempo mediano de follow-up foi de 27 meses[1-108]. Quarenta(62,5%) doentes tinham fenótipo LAL B-
comum, vinte(31,3%) pré-B e quatro(6,2%) pró-B. Trinta e três(51,6%) doentes com cariótipo adverso: 
(t(9,22), 32(48.4%); t(4,11), 1(1.6%); hipodiploidia, 1(1.6%). Trinta e quatro(53.1%) doentes foram 
induzidos segundo protocolo HOVON100, vinte e quatro(37.5%) segundo protocolo hyperCVAD e 
seis(9.4%) segundo outros regimes. Sessenta e dois(96,9%) doentes atingiram remissão completa(RC) 
após 1 ciclo(90.6%, n=58) ou 2 ciclos de indução(6.3%, n=4). Seis(9,4%) doentes morreram durante 
quimioterapia de consolidação. 
Dos cinquenta e oito (90,6%) doentes que completaram quimioterapia de consolidação, trinta 
(51.7%,n=30/58) foram submetidos a TAPH (dador-relacionado, n=23 e dador não-relacionado, n=7) e 
vinte e oito(48.3%;n=28/58) foram tratados com quimioterapia de manutenção (QTm). 
Nos doentes submetidos a TAPH, doze(40%;n=12/30) tinham idade ≤40 anos e 
dezassete(56,7%,n=17/30) morreram – nove(52,9%,n=9/17) em RC e oito em recaída(47.1%,n=8/17); 
doze(70.6%;n=12/17) doentes morreram >100 dias após TAPH. Nos doentes que realizaram QTm, a taxa 
de mortalidade foi de 42.5%(n=12/28) sendo a recaída a principal causa de morte(75%,n=9/12). 
A SLD(Sobrevivência Livre de Doença) e a SG(Sobrevivência Global) aos 2 anos foi 71% e 64,4%, 
respectivamente. 
Comparando os esquemas hyperCVAD vs.HOVON100 não houve diferenças estatisticamente 
significativas para RC(p=0.270), SLD(p=0.279) e SG(p=0.411). 
As taxas de recaída nos doentes submetidos a TAPH e a QTm foram respectivamente, 27,7%(8/30) e 
32,2%(9/28) (p=0.647). 
Nos doentes que realizaram TAPH vs.QTm não houve diferenças estatisticamente significativas em 
relação à SG(p=0.259) e SLD(p=0.836). Incluindo na análise apenas os doentes com cariótipo adverso, 
não houve igualmente diferenças significativas em SG(p=0.857) e SLD(p=0.973) nos doentes submetidos 
a TAPH vs.QTm. Na análise restrita a doentes ≤40 anos não houve novamente diferença significativa 
entre os dois tipos de tratamento em SG(p=0.780) e SLD(p=0.990). 
 
Conclusão: Apesar do reduzido número de doentes, este estudo comparativo não demonstra vantagem 
de TAPH sobre QT manutenção nos adultos com LAL, mesmo naqueles com cariótipo adverso ou idade 
≤40 anos. 
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PO16 - POLIMORFISMOS DE PROTEÍNAS DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO ANTIGÉNICO E 
SUSCEPTIBILIDADE EM LNH DE CÉLULAS B  
 
José Freitas1; Herlander Marques2; Rui Medeiros3; Adhemar Longatto-Filho4; Nelson Domingues5; Rui 
Reis6; Catarina Portela7; Luisa Queiroz7; Fernando Pardal7; João Costa8 
1Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa; 2Instituto de Ciências da Vida e Saúde, 
Universidade do Minho; Serviço de Oncologia, Hospital de Braga; 3Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS); Instituto Português de Oncologia, Porto; 4Universidade São Paulo; Instituto de Ciências 
da Vida e Saúde, Universidade do Minho; 5Instituto Português de Oncologia, Porto; 6Instituto de Ciências 
da Vida e Saúde, Universidade do Minho; Hospital Oncológico de Barretos, Brazil; 7Hospital de Braga; 
8Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras 
 
 

Introdução: Os estudos de susceptibilidade para LNH servem para identificar populações em risco e 
sugerir mecanismos de oncogénese. As proteínas dos sistemas de processamento antigénico poderão ter 
importância na génese e na resposta antitumoral. Variantes humanas nos genes destas proteínas podem, 
assim, estar associadas à susceptibilidade aos LNH de células B (LNH-B). Os polimorfismos de nucleótido 
único (SNP) constituem a grande maioria das variantes genéticas humanas. 
 
Materiais e Métodos: Foram genotipados 54 SNP dos sistemas Ubiquitina-Proteassoma, Proteínas de 
Transporte Antigénico (TAP) e Sistema Major de Histocompatibilidade (MHC) de 304 doentes com vários 
subtipos histológicos de LNH de células B de alto e de baixo grau e de 355 dadores e voluntários 
saudáveis. Os doentes foram avaliados na sua totalidade ou separados em 2 grandes grupos histológicos 
de LNH-B de alto grau e em LNH-B de baixo grau. O efeito do alelo variante (SNP-v) e do alelo ancestral 
(SNP-a) foi avaliado quer em homozigotia (Homo-Z), em acção recessiva, quer em Homo-Z e 
heterozigotia (Hetero-Z), com acção dominante ou co-dominante. 
 
Resultados: Foram excluídos 2 SNPs porque não foi possível a confirmar a distribuição de Hardy-
Weinberg. Dos 52 SNP analisados, foram encontrados 8 com diferenças de distribuição estatisticamente 
significativa entre dadores e doentes traduzindo uma associação de susceptibilidade (tabela 1); A análise 
por sub-tipos histológicos revelou também diferenças significativas em 10 SNPs nos LNH de baixo grau 
(tabela 2) e em 3 SNP nos LNH de alto grau (tabela 3). 
 
Conclusão/Discussão: Foram encontradas variantes populacionais portuguesas nos genes de algumas 
proteínas dos sistemas de processamento antigénico que podem estar associadas à susceptibilidade aos 
LNH-B e, separadamente, aos subgrupos de LNH-B de alto grau e de baixo grau. A confirmação destes 
resultados necessita de uma análise de desequilíbrio de ligação e de um aumento da amostragem. 
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Tabela-1: Dados relativos aos SNPs com associação de susceptibilidade significativa – Totalidade dos 
doentes com LNH-B 
 

 
Tabela-2: Dados relativos aos SNPs em LNH de baixo grau com associação de susceptibilidade 
estatisticamente significativa 
 

Todos Dador Doente Q-square 
(P<0.05) SNP Ancestral Variante Ancestral Variante 

rs12344615 
A-246 

(69,7%) 
AG/G- 107 

(30,3%) 
A-178 (60,5%) 

AG/G- 116 
(39,5%) 

0,015 

rs3825172 
C-206 

(58,4%) 
T/TC-147 
(41,6%) 

C-148(50,5%) 
T/TC-145 
(49,5%) 

0.046 

rs4641136 
A- 172 
(48,9%) 

G/GA- 180 
(51,1%) 

A- 168 
(57,1%) 

G/GA- 126 
(42,9%) 

0,036 

rs11758312 
A -73 

(20,8%) 
C/CA- 278 

(79,2%) 
A- 96 (33,0%) 

C/CA- 195 
(67,0%) 

0,00 

rs6457644 
C- 49 

(13,9%) 
CT/T- 303 
(86,1%) 

C- 59 (20,1%) 
CT/T- 234 
(79,9%) 

0,035 

rs4148879 
C/CT- 351 
(99,4%) 

T- 2 (0,6%) 
C/CT- 282 
(96,9%) 

T- 9 (3,1%) 0,014 

rs3819721 
G/AG- 339 

(96,0%) 
A- 14 (4%) 

G/AG- 266 
(92,0%%) 

A- 23 (8,0%) 0,031 

rs4148882 
T- 159 

(45,0%) 
TC/C- 194 
(55,0%) 

T- 155 
(54,0%) 

TC/C- 132 
(46,0%) 

0,024 

Baixo-G Dador Doente Q-square 
(P<0.05) SNP Ancestral Variante Ancestral Variante 

rs12344615 
A-246 

(69,7%) 
AG/G- 107 

(30,3%) 
A-99 (58,9%) 

AG/G- 69 
(41,1%) 

0,015 

rs3825172 
C-206 

(58,4%) 
T/TC-147 
(41,6%) 

C-80(48,2%) 
T/TC-86 
(51,8%) 

0.030 

rs2281740 T-6 (1,7%) 
TC/C-349 
(98,3%) 

T-8 (4,7%) 
TC/C-163 
(95,3%) 

0,046 

rs398606 
C/CG-309 
(87,5%) 

G-44 (12,5%) 
C/CG-132 
(81,0%) 

G-31 
(19,0%) 

0,050 

rs11758312 
A -73 

(20,8%) 
C/CA- 278 

(79,2%) 
A- 55 (33,7%) 

C/CA- 108 
(66,3%) 

0,002 

rs10139973 
G/GA-296 
(85,1%) 

A-52 (14,9%) G/GA-123 (75%) 
A-41 

(25,0%%) 
0,006 

rs2844745 
A-122 

(34,8%) 
AG/G-229 
(65,2%) 

A-72 (44,2%) 
AG/G-91 
(55,8%) 

0,04 

rs10419226 
G-82 

(23,4%) 
GT/T-269 
(76,6%) 

G-51 (31,7%) 
GT/T-110 
(68,3%) 

0,046 

rs4148879 
C/CT- 351 
(99,4%) 

T- 2 (0,6%) 
C/CT- 159 
(97,0%%) 

T- 5 (3,0%) 0,023 

rs3819721 
G/AG- 339 

(96,0%) 
A- 14 (4,0%) 

G/AG- 150 
(91,5%) 

A- 14 (8,5%) 0,033 
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Tabela-3: Dados relativos aos SNPs em LNH de alto grau com associação de susceptibilidade 
estatisticamente significativa 

  

Alto-G Dador Doente Q-square 
(P<0.05) SNP Ancestral Variante Ancestral Variante 

rs11758312 A -73 (20,8%) 
C/CA- 278 

(79,2%) 
A- 44 (31,4%) 

C/CA- 96 
(68,6%) 

0,013 

rs1632933 
G/GA-276 
(78,6%) 

A-75 (21,4%) 
G/GA-93 
(69,9%) 

A-40 
(30,1%) 

0.045 

rs4148879 
C/CT- 351 
(99,4%) 

T- 2 (0,6%) 
C/CT- 134 
(97,1%) 

T- 4 (2,9%) 0,034 
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PO17 - QUIMIOTERAPIA NA RECAÍDA APÓS TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES 
HEMATOPOIÉTICOS NO LINFOMA DE HODGKIN-ANÁLISE RETROSPECTIVA DE UM CENTRO  
 
Neves M.1;  Ramalheira S.2; Nunes M.2; Dantas M.2; Sapateiro M.1; Canário R.3; Castelo Branco M.4; 
Moreira C.2; Leite L.2; Chacim S.2; Espírito-Santo A.2; Domingues N.2; Moreira I.2; Oliveira I.2; Martins A.2; 
Henrique R.5; Viterbo L.2; Mariz J.M.2 
1Serviço de Oncologia Médica do IPO-Porto; 2Serviço de Onco-hematologia do IPO-Porto; 3Serviço de 
Oncologia Médica do IPO-Coimbra; 4Serviço de Oncologia Médica da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos; 5Serviço de Anatomia Patológica do IPO-Porto 
 
 

Introdução: A recaída após transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (auto-TPH) no 
Linfoma de Hodgkin (LH) verifica-se em 50% dos casos, frequentemente no 1º ano após auto-TPH. A 
história natural do LH após auto-TPH varia entre doença rapidamente progressiva e doença indolente. 
Estes doentes representam um desafio terapêutico. Não existem estudos randomizados neste contexto 
nem existem comparações de eficácia e tolerabilidade entre esquemas de monoterapia ou combinações 
terapêuticas. 
 
Objectivos: Caracterização da resposta à quimioterapia (QT) e da sobrevivência de doentes com LH, 
com diagnóstico de recidiva após auto-TPH.  
 
Métodos: Análise retrospectiva de uma serie de casos consecutivos de doentes com LH, tratados com 
QT após auto-TPH, durante 5 anos (entre Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012). As curvas de 
sobrevivência foram obtidas pelo método de Kaplan-Meier considerando a diferença de tempo entre a 
data de última observação ou data de óbito e a data de diagnóstico de recidiva após auto-TPH.  
 
Resultados: Neste período, foram realizados 27 auto-TPH em doentes com LH. Dos 13 doentes que 
recidivaram após auto-TPH, 10 foram tratados com quimioterapia e os restantes com radioterapia (RT) 
isolada. Dos 10 doentes, 6 eram mulheres, com uma idade mediana de 26 anos. Previamente ao auto-
TPH realizaram uma mediana de 3 linhas de QT. Na 1ª avaliação de resposta após auto-TPH, 6 
apresentaram progressão e 4 tiveram resposta completa. O tempo mediano até à progressão foi de 
5,7meses (2-11meses). O tratamento da recaída após auto-TPH incluíu poliquimioterapia em 6 doentes - 
a maioria com esquema GVD (gemcitabina, vinorelbina e doxorrubicina lipossómica); os restantes 4 
foram tratados com vimblastina em monoterapia. Paralelamente à QT, dois doentes foram tratados com 
RT. Quatro foram submetidos a mais que uma linha paliativa e dois foram propostos para alotransplante 
de progenitores hematopoiéticos (Alo-TPH). Registaram-se dois óbitos. Do grupo de doentes tratados 
com QT, 4 apresentaram resposta completa. O tempo mediano de seguimento desde o diagnóstico de 
recidiva foi de 20,4 meses. A sobrevivência global mediana ainda não foi alcançada. 
  
Conclusão: Os doentes com LH que recidivam após auto-TPH, em geral, são jovens com bom estado 
geral e com expectativa de tratamento. Embora a estratégia terapêutica óptima ainda esteja por definir, o 
tratamento com QT faz parte das opções terapêuticas paliativas. 
 
Nesta série de casos, apesar de os doentes terem progredido após múltiplas linhas de tratamento 
incluindo o auto-TPH, a QT paliativa teve eficácia na obtenção de respostas completas. Em casos 
seleccionados, estes doentes podem ser propostos para Alo-TPH. 
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PO18 - LINFOMA DE BURKITT EM DOENTES VIH: EXPERIÊNCIA DE TRATAMENTO COM O 
PROTOCOLO PHETHEMA BURKIMAB 08 NO NOSSO SERVIÇO  
 
Ana Ramalhal Jorge1; Maria Pedro Silveira1; Celina Afonso2; Ana Paula Gomes1; Alice Reichert1;  
Paula Santos1; Bruna Velosa Ferreira1; Tatiana Mendes1; Isabel Teta1; Fernando Lima1 
1Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
 
 

Introdução: O linfoma de Burkitt (LB) é uma neoplasia de células B maduras, rara e agressiva, que 
representa 1 a 2% de todos os linfomas. Estão descritas 3 variantes: endémica, esporádica e relacionada 
com a imunodeficiência. A Leucemia de Burkitt (LLA-B madura) é considerada segundo a OMS 2008 
uma variante da mesma entidade. O LB ocorre habitualmente em doentes VIH com contagem de 
linfócitos CD4 > 200 células/mm. Não está estabelecida correlação entre a contagens de linfócitos CD4 e 
a resposta ao tratamento. O tratamento do LB não é consensual e os estudos comparativos de 
protocolos terapêuticos são, na maioria, não aleatorizados e não multicêntricos. Os estudos mais 
recentes demostraram maior eficácia na utilização de protocolos com ciclos de curta duração e de alta 
intensidade. Esta eficácia pode ser explicada pelas características biológicas da doença (curto tempo de 
duplicação celular). 
 
Objectivos: Caracterização retrospectiva de 5 doentes com infecção VIH e LB/LLA-B tratados com 
BURKIMAB 08. Foram analisados dados sobre o estádio imunológico e a resposta à terapêutica. 
 
Material e Métodos: Recolha dos dados através da consulta dos processos clínicos dos doentes VIH 
com diagnóstico de LB/LLA-B tratados com BURKIMAB 08 entre 01.01.2011 e 31.06.2014. 
 
Resultados: Foram incluídos 5 doentes: três com LB (Ann-Arbor I-II n=2; Ann-Arbor III-IV n=1), um com 
LLA-B madura e 1 com características intermédias entre LNH difuso de grandes células e LB (Ann-Arbor 
III-VI). Todos os doentes eram de sexo masculino, quatro com idade inferior a 55 anos [28-63]. Três 
tiveram diagnóstico de infecção VIH concomitante. Três alcançaram resposta completa (RC): um com 
estádio IA, um com estádio IIB e 1 com estádio IVB. Todos os doentes com RC documentada tinham 
idade inferior a 55 anos. Dos doentes que atingiram RC, dois tinham CD4 < 200células/mm. Dois doentes 
morreram: um em choque séptico após o primeiro bloco de quimioterapia e 1 por doença refractária. Os 
doentes com RC estão vivos e sem doença com follow-up de 20, 35 e 40 meses. 
 
Conclusão: O tratamento do LB/LLA-B madura em doentes VIH não é consensual. Os estudos têm 
demonstrado respostas semelhantes nos doentes imunocompetentes e nos doente VIH. É importante 
analisar os resultados obtidos e partilhar a experiência dos diferentes centros no sentido de melhorar as 
opções terapêuticas futuras neste subgrupo de doentes. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO19 - APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PEDIÁTRICO BFM 95 PARA O TRATAMENTO DO LNH 
BURKITT NA POPULAÇÃO ADULTA  
 
Febra J.1;  Pereira D.2; Silva P.2; Julião I.2; Salamanca P.2; Chacim S.2; Espírito Santo A.2; Domingues N.2; 
Moreira I.2; Oliveira I.2; Viterbo L.2; Martins A.2; Mariz J.M.2 
1Serviço de Oncologia, Centro Hospitalar do Porto; 2Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de 
Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE (IPOPFG) 
 
 

INTRODUÇÃO: O tratamento dos linfomas de Burkitt (LB) foi sofrendo modificações num curto espaço 
de tempo, e um dos protocolos mais utilizados internacionalmente é o desenvolvido pelo grupo alemão 
Berlin-Frankfurt-Munique (BFM). Estes protocolos foram pioneiros no tratamento das crianças e incluem 
altas doses de Ciclofosfamida e Metrotrexato (MTX), assim como quimioterapia (QT) intratecal. No 
entanto, esta patologia é muito menos frequente nos adultos e ainda não existe uma estratégia de 
tratamento ideal. 
 
OBJECTIVOS: Avaliar os resultados de sobrevivência obtidos para os nossos doentes com o diagnóstico 
de LB entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2013, tratados segundo o protocolo BFM 95 (pré-fase com 
Ciclofosfamida, MTX intratecal, Citarabina e Prednisolona; ciclos A, B, AA, BB e CC com Vincristina, 
Ifosfamida, Mesna, Citarabina, Etoposídeo, MTX com diferentes doses). 
 
RESULTADOS: Foram analisados 21 processos, de doentes com idades entre os 18 e 59 anos, dois 
terços dos quais abaixo dos 50 anos, com uma mediana de 38 anos, com predomínio no sexo masculino 
(61.9%). Com um follow-up de 52 meses (1;93), em apenas 1 caso a histologia revelou LB atípico e 
outro, Leucemia de Burkitt (4.8%). O estadio predominante foi o III/IV (57.1%), com risco maioritário 2 e 3 
(52.4% e 23.8% respectivamente), estratificado consoante o preconizado no protocolo BFM 95. O 
número mediano de ciclos de BFM 95 completados foi de 5 (3;6) e 13 dos doentes apresentaram 
toxicidade secundária à quimioterapia. Obtivemos resposta completa em 17 doentes (81%), apenas 2 
recidivas (9.5%) e um doente não respondeu ao tratamento (4.1%). Dois doentes foram submetidos a 
transplante de medula óssea. À data da última observação, 18 doentes (85.7%) encontram-se sem 
evidência de doença, e foram verificados 3 óbitos (14.3%). A sobrevivência global mediana foi de 52 
meses (1;93), correspondendo a 85% aos 3 anos, sendo a sobrevivência livre de doença de 47 meses 
(1;91). 
 
CONCLUSÃO: Os bons resultados obtidos desta análise retrospectiva mostram a aplicabilidade desta 
estratégia de tratamento mais intensiva a uma população adulta em Portugal, com uma boa taxa de 
resposta e com toxicidade aceitável. 
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PO20 - TRICOLEUCEMIA: TRATAMENTO DE UMA DOENÇA RARA - DOZE CASOS EM SETE ANOS  
 
Ana Ramalhal Jorge; Tatiana Mendes; Celina Afonso; Maria Pedro Silveira; Ana Paula Gomes;  
Alice Reichert; Paula Santos; Bruna Velosa Ferreira; Isabel Teta; Fernando Lima 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
 
 

Introdução: A tricoleucemia (TL) é uma neoplasia de células B maduras que representa cerca de 2% da 
totalidade das leucemias linfóides. 
Descrita pela primeira vez em 1958, a TL era associada a uma média de sobrevivência de cerca de 6 
anos. Actualmente, e após a introdução de protocolos terapêuticos baseados em análogos dos 
nucleósidos da purina (ANP), estes doentes têm uma esperança média de vida aproximada à da 
população em geral. Estão descritas taxas de resposta completa entre 76 a 91% (sem diferença 
estatisticamente significativa entre o uso de pentostatina e cladribina). No entanto as taxas de recaída 
situam-se entre 30 a 40% estando a ser testados agentes terapêuticos baseados no reconhecimento de 
novas mutações. Ambiciona-se a diminuição das recaídas e a potencial cura da doença. 
 
Objectivos: Caracterização de 12 doentes com diagnosticados de TL e análise da resposta ao 
tratamento com ANP em monoterapia. 
 
Material e métodos: Análise retrospectiva dos dados recolhidos, através da consulta dos processos 
clínicos, dos doentes com TL diagnosticados entre 01.01.2006 e 31.12.2013. 
 
Resultados: Foram incluídos 12 doentes: dez do sexo masculino e 2 do sexo feminino. A mediana de 
idade ao diagnóstico foi de 60 anos [33-78]. Sete dos doentes foram tratados com cladribina e 5 com 
pentostatina. Não foram documentadas toxicidades em ambos os regimes terapêuticos. Todos os 
doentes obtiveram resposta completa (RC). 
Os doentes tratados com cladribina têm um tempo de follow-up entre 15 e 95 meses. Neste grupo, quatro 
doentes recaíram (aos 12, 30, 53 e 84 meses). Dois doentes foram retratados com cladribina e atingiram 
segunda RC, um está em tratamento com pentostatina e um morreu por pneumonia a H1N1, sem 
retratamento. 
Nos doentes tratados com pentostatina não se documentaram recaídas com follow-up entre 8 e 28 
meses. 
Onze doentes estão vivos: oito em RC após uma linha terapêutica; 2 em segunda em RC; um em 
tratamento por recaída. 
 
Conclusões: O tratamento baseado em ANP foi determinante para o aumento da sobrevivência destes 
doentes. Tal como esperado todos os nossos doentes atingiram RC em ambos os grupos terapêuticos. 
Não e possível avaliar as recaídas no grupo tratado com pentostatina pelo curto período de follow-up. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO21 - APLICABILIDADE DE FACTORES DE PROGNÓSTICO AOS LINFOMAS DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL  
 
Joana Cunha1,  Herlander Marques2; Elisabete Couto2; Rui Nabiço2; Catarina Portela2; Júlia Amorim2; 
Teresa Macedo2; Luisa Queiroz2; Ana Marques2; Diana Freitas2 
1Hospital de Braga; 2S/S 
 

Introdução: O linfoma não-Hodgkin primário do Sistema Nervoso Central (LPSNC) pode atingir o 
parênquima cerebral, medula espinhal, olhos, raízes dos nervos cranianos e/ou meninges. É uma 
neoplasia rara com uma incidência de 4 casos por milhão, correspondendo a 4% de todos os tumores 
primários cerebrais. Cerca de 90% dos casos de LPSNC são classificados como linfoma difuso de 
grandes células B e 10% são portadores do Virus da Imunodeficiência Humana (HIV). Em geral a doença 
apresenta-se com alterações neurológicas. A Ressonância Magnética (RM) cerebral é o método de 
imagem ideal mas poderá ser substituída pela Tomografia Computadorizada em casos de 
contraindicação daquela e a biópsia estereotáxica constitui o método de diagnóstico standard. O IELSG 
(International Extranodal Lymphoma Study Group) definiu como factores de prognóstico o estado geral 
(segundo o Eastern Cooperative Oncology Group - ECOG) ≥2, idade ≥60 anos, LDH elevada, alta 
concentração de proteínas no líquido cefalo-raquidiano (LCR) e a localização do tumor em regiões 
profundas do cérebro (gânglios da base, corpo caloso, tronco cerebral ou cerebelo). É consensual que o 
tratamento combinado de quimio (QT) e radioterapia (RT) é superior à RT isolada, obtendo taxas de 
sobrevivência aos 5 anos de 30 a 50%. Esta é conseguida à custa de neurotoxicidade severa, 
particularmente nos doentes idosos.  
 
Objectivos: Analisar as características clínicas, aplicação do índice de prognóstico do IELSG e 
resultados terapêuticos de doentes de um único centro oncológico. 
 
Doentes e Métodos: Estudo retrospectivo de 11 doentes com diagnóstico de LPSNC, de Janeiro de 
2010 a Fevereiro de 2014. Os dados foram colhidos dos registos clínicos electrónicos dos doentes. 
Foram usados os procedimentos de estadiamento segundo Ann Arbor complementados com punção 
lombar, o índice do ECOG e os critérios de resposta do International Working Group (Chelson, 1999). 
 
Resultados: Dos 11 doentes, 73% eram do sexo feminino. As idades variaram entre os 47 e os 86 anos, 
com uma idade mediana de 68 anos. À apresentação, todos se encontravam no estadio IE. Factores 
prognósticos do IELSG ao diagnóstico: ECOG médio de 1, LDH aumentada em 6 doentes (55%), 
elevação da concentração de proteínas no LCR em 4 doentes (36%) e localização do tumor nas regiões 
profundas do cérebro em  9 doentes (82%). Não foi possível demonstrar uma correlação estatisticamente 
significativa entre as referidas variáveis. 6 dos 11 doentes foram tratados com o protocolo de QT 
DeAngelis (metotrexato em altas doses). Na avaliação de resposta, 2 doentes (18%) tinham resposta 
completa, 1 doente (9%) resposta parcial, 1 doente (9%) doença estável, e em 2 doentes (18%) 
constatou-se progressão de doença. Nos restantes 5 doentes não se avaliou a resposta devida à má e 
rápida evolução da doença (2 doentes falecidos no 1º mês após o diagnóstico, 1 falecido 2 meses após o 
diagnóstico e 2 perdidos para follow-up).  Nos 6 doentes com avaliação de resposta, o tempo médio até 
progressão foi de 3 meses. O IPI da maioria dos doentes (10) ao diagnóstico era baixo ou 
baixo/intermédio e apenas 1 tinha risco intermédio/alto. 5 doentes (45%) faleceram e nestes o período 
desde o diagnóstico até à morte foi em média de 2 meses. Os doentes em vigilância apresentaram em 
média 17 meses de follow-up. 
 
Discussão e Conclusão: O presente estudo apresentou limitações devido à metodologia restrospectiva 
usada. Foi, no entanto, possível aplicar o índice de prognóstico. Confirmou-se que nesta população 
limitada, uma percentagem elevada de doentes apresentavam factores de mau prognóstico. A 
mortalidade ocorreu sobretudo nos primeiros 2 meses após diagnóstico, parecendo indiciar que os 
doentes que conseguem receber tratamento poderão obter bons resultados. 
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PO22 - LINFOMA DE BURKITT - IMPACTO PROGNÓSTICO DA TRANSLOCAÇÃO [T(8;14)]  
Salamanca P.31; Silva P.1, Pereira D1,Santos Freitas D.2, Julião I.3, Tavares M.1, Febra J.4, Correia C.5, 
Torres L.5, Lisboa S.5, Teixeira M.5, Chacim S.1,Espírito Santo A.1, Domingues N. 1, Moreira I. 1, Oliveira 
I. 1, Viterbo L. 1, Martins A.1, Mariz J.M. 12 
( 13 Serviço de Oncologia Médica IPOPFG;; 21 Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de 
Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE (IPOPFG); 2 Serviço de Oncologia Médica, Hospital de Braga; 3 
Serviço de Oncologia Médica IPOPFG; 4Serviço de Oncologia Médica, Centro Hospitalar do Porto; 5 
 
 

Introdução: O Linfoma de Burkitt (LB) é uma doença agressiva cuja duplicação celular está estimada em 
cerca de 25 horas. A alteração genética em 80% dos casos é a translocação – t(8;14)(q24;q32) e em 
20% as suas variantes [t(2;8)(p12;q24) e t(8;22)(q24;q11)] que conduzem à ativação do oncogene MYC. 
  
Objetivos: Os autores têm como objetivo primário a determinação da frequência e a significância 
prognóstica da t(8;14) e do c-MYC na Sobrevivência Global [SG]. Como objetivos secundários a 
avaliação da Taxa de Resposta Completa [RC], Taxa de Recidiva [TR] e Sobrevivência Livre de Doença 
[SLD]. 
  
Materiais e métodos: Revisão retrospetiva de uma série de casos, seguidos na nossa instituição entre 
Janeiro 2000 e Março 2013. Critério de Inclusão: idade ao diagnóstico ≥ 18 anos, com diagnóstico 
confirmado de LB, sem tratamento oncológico sistémico prévio à admissão.A determinação da frequência 
da t(8;14), do c-MYC, da RC, e da TR e a caracterização clinico-patológica, foi efetuada através de 
estatística descritiva.A análise de sobrevivência com determinação da SLD e SG foi efetuada através do 
método de Kaplan-Meier. Tipo de resposta definida segundo critérios do NCCN. 
  
Resultados: No período em análise foram analisados 47 doentes com Linfoma de Burkitt. A idade 
mediana foi de 35 anos [mín 17 – máx 85], sendo 62% do género masculino. 19% dos 32 doentes que 
realizaram cariótipo apresentaram a t(8;14) e 71% dos 28 doentes que realizaram FISH foram MYC-
positivos. Dos doentes com a t(8;14), 5% foram c-MYC negativos por FISH.Os doentes foram submetidos 
a tratamento de quimioterapia segundo o protocolo do grupo de Berlin-Frankfurt-Munster. No grupo de 
doentes com MYC-positivo foi constatada uma taxa de RC de 75%, no grupo de doentes com c-MYC e 
IGH positivos a taxa de resposta completa foi de 85%, enquanto 100% dos doentes com MYC-negativo 
obtiveram RC. A taxa de RC global foi de 77%. Observou-se recidiva da doença em 33% dos doentes 
com t(8;14), enquanto que nos doentes com MYC-negativo não se registou nenhuma recidiva. A mediana 
de SLD foi de 57 meses [mín 0 – máx 153]. Com uma mediana de tempo de seguimento de 55 meses, a 
probabilidade de SG aos 5 anos foi de 60% no subgrupo dos doentes com a t(8;14) e de 100% nos 
doentes com cariotipo normal, com significância estatística [p = 0.005]. Analisando a SG tendo em conta 
a expressão do c-MYC: doentes com c-MYC positivo apresentaram probabilidade de SG aos 5 anos de 
68% e doentes c-MYC negativo foi de 86%, sem significância estatística [p = 0.383].   
  
Conclusão: No nosso estudo, dos doentes que foi utilizada a técnica de FISH, não foi possível detectar o 
c-MYC em 29% dos doentes, o que está de acordo com a literatura. Os doentes com LB com t(8;14) 
apresentaram pior outcome. Estudos multicêntricos são necessários para uma melhor caracterização 
genética desta patologia. 
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PO23 - SIGNIFICÂNCIA PROGNÓSTICA DAS ALTERAÇÕES CITOGENÉTICAS NO LINFOMA 
FOLICULAR  
Salamanca P.31 
Co-Autores: Silva P.1, Pereira D1,Santos Freitas D.2, Julião I.3, Tavares M.1, Febra J.4, Correia C.5, 
Torres L.5, Lisboa S.5, Teixeira M.5, Chacim S.1,Espírito Santo A.1, Domingues N. 1, Moreira I. 1, Oliveira 
I. 1, Viterbo L. 1, Martins A.1, Mariz J.M. 12 
Instituições: 13 Serviço de Oncologia Médica IPOPFG;; 21 Serviço de Onco-Hematologia, Instituto 
Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE (IPOPFG); 2 Serviço de Oncologia Médica, 
Hospital de Braga; 3 Serviço de Oncologia Médica IPOPFG; 4Serviço de Oncologia Médica, Centro 
Hospitalar do Porto; 5 
 
 

Introdução: O Linfoma Folicular (LF) é um Linfoma não Hodgkin indolente, caracterizado por recidivas 
frequentes. A transformação para um linfoma histologicamente mais agressivo é uma das causas de 
mortalidade. 
  
Objetivos: Os autores têm como objetivo primário a determinação do impacto prognóstico, na no tempo 
até transformação [TAT] e na sobrevivência global [SG], das alterações citogenéticas secundárias no 
gânglio; como objetivos secundários a avaliação do risco de transformação, do tempo até transformação 
[TAT] associados às alterações citogenéticas secundárias no gânglio. 
  
Materiais e métodos: Revisão retrospetiva de uma série de doentes com diagnóstico LF, seguidos na 
nossa instituição entre Novembro 1976 e Março 2012. Definição de cariótipo complexo no gânglio (≥6 
alterações citogenéticas) segundo WHO. Definição de linfoma folicular transformado (LFT) segundo 
Gascoyne R et al. (Best Pract Res Clin Haematol (2011). 24(2): 147–163). Avaliação da frequência das 
alterações citogenéticas no gânglio e caracterização clinico-patológica, ao diagnóstico, efetuada através 
da estatística descritiva. Análise de sobrevivência através do método de Kaplan-Meier. O risco de 
transformação associado às alterações citogenéticas secundárias no gânglio foi efetuada através do 
método de Cox Regression. 
  
Resultados: No período de estudo foram analisados 228 doentes com LF. A idade mediana foi de 57 
anos [mín. 25 – máx. 87], sendo 59% do género feminino. Em 74 doentes que efectuaram estudo 
citogenético, 97% apresentaram cariótipo anormal, dos quais 51% apresentaram cariótipo complexo. 
Neste último grupo, 18.4% (n=7) apresentaram transformação para LNH Difuso de Grandes Células B 
em 100% dos casos. A mediana de TAT nos doentes com cariótipo complexo foi de 49 meses [mín. 2 – 
máx. 384]. Houve uma tendência para um menor TAT no subgrupo dos doentes portadores da 
translocação [t(14;18)] com alterações citogenéticas adicionais [p = 0.147]. Com uma mediana de tempo 
de seguimento de 57 meses [1-451], observou-se que o TAT aos 10 anos foi de 66% no grupo com 
cariótipo complexo, atingindo significância estatística [p = 0.003], quando comparado com o grupo com < 
6 alterações. A SG aos 10 anos foi de 65% para o grupo com cariótipo complexo e 91% para o grupo 
com menos de 6 alterações (p = 0.131). 
 
Conclusão: Apesar do caracter retrospectivo e da pequena amostra, os nossos resultados sugerem que 
nos doentes com LF, o cariótipo complexo (≥ 6 alterações citogenéticas) no gânglio está associado a um 
risco acrescido de transformação embora sem impacto na SG. Este estudo contribuiu para uma melhor 
compreensão da biologia do LF com contributo para a estratificação de risco, embora a sua avaliação e 
validação necessitem de suporte por estudos multicêntricos. 
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PO24 - TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS NO LINFOMA DE 
HODGKIN – EXPERIÊNCIA DE 20 ANOS  
 
Sofia Ramalheira1; Rosa Branca2; Carlos Pinho Vaz2; Fernando Campilho2; António Campos Júnior2 
1Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço 
de Transplantação de Medula Óssea, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: O Linfoma de Hodgkin (LH) apresenta elevada taxa de resposta com as terapêuticas padrão 
actuais, comparativamente com outras doenças linfoproliferativas. Contudo, na ausência de resposta ou 
recaída posterior a que se associa um pior prognóstico, o transplante alogénico de progenitores 
hematopoiéticos (alo-TPH) constitui uma estratégia de tratamento opcional, não consensual de acordo 
com as recomendações actuais. 
 
Objectivos: Caracterizar a população de doentes com LH submetidos a alo-TPH na nossa instituição. 
 
Métodos: Série retrospectiva de 20 anos (1989-2012) dos doentes com LH submetidos a alo-TPH. 
Análise estatística realizada com modelos de regressão logística, curvas Kaplan-Meier e teste log-rank. 
  
Resultados: Foram realizados 20 alo-TPH. A idade mediana foi 28 anos (17-46) com 65% doentes do 
sexo masculino. O intervalo mediano entre o diagnóstico e o transplante foi 3.8 anos (2.2–16.3), com 
uma mediana de 4 linhas de tratamento e um auto-TPH prévios. O sub-tipo histológico predominante foi 
esclerose nodular (85%). 
Ao transplante, o estado da doença foi classificado como: resposta completa (RC) (n=7); recaída 
quimiosensível (n=9), recaída quimioresistente (n=2) e doença não tratada (n=2). O regime de 
condicionamento usado na maioria dos casos foi FluBu (n=15). A fonte de progenitores hematopoiéticos 
e tipo de dador utilizados foram os seguintes: progenitores hematopoiéticos periféricos de irmão (n=17); 
progenitores hematopoiéticos periféricos de dador não relacionado (n=2); sangue de cordão umbilical 
não relacionado (n=2). Do total dos 20 doentes, metade desenvolveu doença enxerto contra hospedeiro 
(DECH) com necessidade de corticoterapia. 
No pós-transplante, 13 doentes mantiveram ou alcançaram RC, 3 mantiveram ou alcançaram resposta 
parcial, 3 não obtiveram resposta e 1 não foi avaliável. Nos que obtiveram RC pós-transplante, foi 
constatada recaída em 7. A mortalidade no otal da amostra foi de 12 doentes: 7 por progressão de 
doença, 4 por complicações relacionadas com o transplante e 1 por causa não esclarecida. 
Relativamente aos vivos (n=8): 4 encontram-se sem evidência de doença nem recaída; 2 em remissão 
após recaída e 2 com evidência de doença. 
A sobrevivência global (SG) mediana foi 5.4 anos, com seguimento mediano dos vivos de 6,6 anos 
(1mês–13anos). A probabilidade de sobrevivência aos 5 e 10 anos foi 50.7% e 25.3%, respectivamente. 
Os dados apontam para melhor sobrevivência no grupo que chega a alo-TPH em RC. 
  
Conclusão: Os resultados obtidos refletem a dificuldade na abordagem de tratamento dos doentes que 
falham as terapêuticas padrão. O efeito imunológico do alo-TPH constitui racional para a sua aplicação 
neste contexto. No entanto, resposta a esta estratégia parece estar condicionada pelo volume de doença 
ao transplante. Os resultados apresentados apontam ainda para a necessidade de desenvolvimento de 
novas estratégias terapêuticas. 
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PO25 - A CARGA VIRAL DE EBV NÃO TEM IMPACTO NO OUTCOME CLÍNICO DE LINFOMA DE 
HODGKIN EM ESTÁDIO PRECOCE – ESTUDO RETROSPECTIVO DE UM CENTRO ONCOLÓGICO  
 
Inês Barbosa; Susana Esteves; Mario Cunha; José Cabeçadas; Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
 
 

As formas localizadas de Linfoma de Hodgkin representam 40 a 50% dos casos. Critérios clínicos e 
laboratoriais foram usados de forma distinta por diferentes grupos cooperativos (GELA, EORTC, GHSG) 
para identificar os doentes com um prognóstico menos favorável. O vírus Epstein Barr (EBV) está 
presente em cerca de 40% dos casos de HL e o DNA viral sérico pode ser quantificado nestes doentes, 
com uma correlação directa entre este método e a positividade nas células tumorais por hibridização in 
situ (EBER-ISH).  
 
O objectivo estabelecido foi avaliar o impacto da carga viral sérica de EBV antes de tratamento no 
outcome clínico de formas precoces de LH. Para tal, foi realizada uma análise retrospectiva das 
características demográficas, histológicas e clínicas (incluindo estádio, sintomas B. velocidade de 
sedimentação, presença de doença volumosa, número de áreas nodais envolvidas e envolvimento extra-
ganglionar) de um cohort de doentes diagnosticados e tratados no nosso centro entre 2003 e 2011. O 
outcome clínico foi correlacionado com o DNA viral sérico quantificado por RT-PCR (amplificação 
segmento 74 pb do gene BNRF1). Para a comparação entre os doentes com e sem DNA viral detectado 
(EBV – e EBV +, respectivamente), foram aplicados os testes de Wilcoxon, teste exacto de Fisher e 
Pearson Chi-quadrado. O método de Kaplan-Meier foi usado para estimar a sobrevivência livre de 
doença, o teste de log-rank para comparar o outcome entre grupo e o modelo de Cox foi para análise 
multivariada. 
 
Foram identificados 92 doentes (entre os 15 e os 76 anos, mediana 30 anos; 51% sexo feminino) com 
Linfoma de Hodgkin em estádio I (A-10%, B-1%) e II (A-73%, B-16%). O tipo clássico representa 97% 
dos casos, com a seguinte distribuição pelos subtipos: esclerose nodular – 80%, celularidade mista – 7% 
e NOS – 9%. A doença apresentava-se com volumosa massa mediastínica em 15% dos casos e 49% 
dos doentes foram estratificados para o grupo precoce favorável, de acordo com os critérios de 
prognóstico GHSG. Os doentes foram uniformemente tratados com ABVD (mediana 6 ciclos) e 
radioterapia involved-field (IF RT; 30-40 Gy). Dezassete doentes não receberam RT por progressão ou 
morte durante o tratamento, risco de toxicidade excessiva ou decisão do clínico, pelo que receberam um 
número mais elevado de ciclos de ABVD (p=0.04). O DNA EBV sérico foi detectado em 17 doentes 
(18%). A mediana foi de 1008 cópias EBV/mL [117-3386]. Os doentes EBV + eram mais velhos que os 
EBV -, sem outras diferenças clínicas ou de tratamento. Durante o período de follow up (mediana 6.2 
anos; 0.2-10.6 anos), verificaram-se 15 recaídas e 3 mortes. A sobrevivência livre de doença aos 5 anos 
foi 83,2% (IC=72%-89%) e não foi influenciada pela positividade ou negatividade para EBV. Este 
resultado foi corroborado na análise multivariada (HR para EBV + 0.5, IC 0.2%-2.2%), comparando 
estratificação prognóstica (grupos precoce favorável e precoce desfavorável), utilização de radioterapia e 
número de ciclos de quimioterapia. Neste modelo, apenas os doentes do grupo precoce desfavorável e 
os que não receberam radioterapia tiveram uma sobrevivência livre de doença mais curta.  
 
Neste série de doentes tratados de forma uniforme, o DNA viral de EBV foi detectado em menos casos 
do que está descrito para os casos de doença avançada e os doentes EBV + são mais velho que os 
doentes EBV-. A positividade para EBV não tem impacto no outocome clínico, medido como 
sobrevivência livre de doença. São necessários estudos prospectivos em larga escala para clarificar o 
valor prognóstico da carga viral de EBV antes e após tratamento para os doentes com linfoma de 
Hosgkin em estádio precoce.  
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PO26 - ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE NOS DOENTES COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA  
 
Alla Iashchuik1; Rita R. Silva2; Maria R. Sueiro1; Luisa L. Santos1; José M. Mariz3 
1Serviço de Imuno-Hemoterapia, Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE; 2Serviço de Onco-
Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE; 3Serviço de Oncohematologia, Instituto 
Português de Oncologia do Porto FG, EPE 
 
 

Introdução: A leucemia linfocítica crónica (LLC) tem uma evolução clínica variável, que pode cursar com 
fenómenos autoimunes de vários tipos, sendo o mais frequente a anemia hemolítica autoimune (AHAI). O 
diagnóstico da AHAI baseia-se nos parâmetros analíticos de hemólise (DHL e bilirrubina indirecta 
elevadas; haptoglobina diminuída), numa contagem de reticulócitos aumentada e num teste de 
antiglobulina direta (TAD) positivo. A suspeita clínica é importante para distinguir a AHAI dos casos de 
progressão da LLC ou de toxicidade hematológica da quimioterapia.  
 
Objetivos: Determinar a taxa de incidência de AHAI nos doentes com LLC diagnosticados numa 
instituição oncológica, entre Jan/2003-Dez/2012. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo, observacional, descritivo. Verificaram-se todos os pedidos de TAD e 
haptoglobina nos doentes com diagnóstico de LLC, e selecionaram-se os processos dos doentes com 
TAD positiva e dos doentes com TAD negativa e haptoglobina diminuída. Análise dos processos 
seleccionados. 
 
Resultados: Foram incluídos 224 doentes com LLC, sendo 57.1% do sexo masculino, com uma idade 
mediana de 68 anos (mín.41; máx.82). Do total, 144 (64.3%) realizaram TAD por indicação do médico 
assistente ou em estudo pré-transfusional: 28 doentes tiveram um resultado positivo. Dos 224 doentes, 
43 (19.1%) efetuaram pelo menos um doseamento de haptoglobina, verificando-se um valor diminuído 
em 14 doentes (32.5%), dos quais 7 tinham TAD negativo. 
Foram revistos os processos clínicos de 35 doentes com TAD positivo e/ou haptoglobina diminuida, e 
verificaram-se 18 casos com evidência clinica e laboratorial de AHAI. Dos doentes com AHAI, 14 tinham 
pelo menos uma TAD+, e 4 doentes tinham TAD negativo. 
Todos os doentes com AHAI fizeram corticoterapia (CT) com resposta favorável a curto prazo. Num caso, 
a CT foi suspensa por infeções de repetição. Actualmente, 10 dos 18 doentes (55.6%) encontram-se 
vivos, com um tempo de seguimento mediano de 5.1 anos (mín.1.4; máx.8.9). Os restantes doentes 
faleceram, em média, 19.6 meses (mín. 2.9; máx. 48.3) após de diagnóstico AHAI. 
A sobrevivência média dos 18 doentes com LLC e AHAI, calculada pela curva de Kaplan-Meier foi de 6.1 
anos, enquanto que a sobrevivência média dos restantes doentes com LLC (n=206) foi de 7.8 anos, não 
havendo diferença estatisticamente significativa (p=0.222). 
 
Conclusão: A incidência de AHAI nos 10 anos de estudo foi de 8.0%, um valor semelhante ao descrito 
na literatura (4.5-11%) [1], o que corresponde a uma taxa de incidência de 1.8 casos por 100 doentes-
ano. A ocorrência de 4 casos de AHAI com TAD negativo salienta a importância da correlação de todos 
os dados clínicos e laboratoriais no esclarecimento da causa de anemia. A corticoterapia foi o tratamento 
de 1ª linha escolhido em todos os doentes, com boa resposta. A sobrevivência dos doentes com AHAI foi 
inferior à sobrevivência geral, apesar da diferença não ser estatiticamente significativa. 
 
Referência: [1] Giovanni D´Arena, Roberto Guariglia, Francesco La Rocca, et al., “Autoimmune 
Cytopenias in Chronic Lymphocytic Leukemia,” Clinical and Developmental Immunology, 2013, 
2013:730131. doi: 10.1155/2013/730131. Epub 2013 Apr 16. 
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PO27 - A PROTEÍNA-C REACTIVA COMO MARCADOR ESPECÍFICO DE INFECÇÃO NO PERÍODO DE 
APLASIA: POTENCIAL RACIONAL PARA USO PREEMPTIVO DE ANTIBIÓTICOS PÓS-
AUTOTRASPLANTE  
 
Carlos Costa1; Nuno Miranda2; Manuel Abecasis2 
1Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa - Francisco Gentil; 2Unidade de 
Transplante de Medula, Departamento de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil 
 
 

A infecção é a principal complicação clínica em doentes imunocomprometidos. O risco de sépsis é 
particularmente elevado durante o período de aplasia após o condicionamento para transplante de 
percursores hematopoiéticos (TPH) devido às citopenias e ao compromisso de barreiras orgânicas e da 
imunidade celular e humoral. O uso de antibioterapia profilática é controverso, limita o espectro de 
fármacos disponíveis para intervenção e pode levar ao surgimento de estirpes resistentes. O uso de 
biomarcadores de sépsis pode permitir melhorar a abordagem destes doentes. 
Foram revistos 152 processos clínicos de doentes submetidos a auto-TPH entre Janeiro 2011 e Junho 
2014. Foram incluídos na análise 98 doentes transplantados por patologia hematológica, com uma idade 
mediana de 54 anos: 60% com gamapatias, 25% com Linfoma não Hodgkin e 15% com linfoma de 
Hodgkin. 
 
Os protocolos de condicionamento mais usados foram Melphalan (55%) e BEAM (40%). Todos os 
doentes fizeram profilaxia primária com Aciclovir e Fluconazol. 81% dos doentes tiveram febre durante o 
internamento, apenas 1 doente teve o primeiro pico febril após o quarto dia de aplasia. A 
Piperacilina/Tazobactam fez parte da primeira linha de tratamento em 91% dos doentes, em 78% 
isoladamente. Entre os doentes que iniciaram uma primeira linha com apenas um antibiótico, 71% 
necessitaram de linhas subsequentes em sequência ou associação. A associação mais frequente foi 
Vancomicina (71%). Em 9% dos doentes houve necessidade de introdução de um terceiro ou ou mais 
antibióticos. Foram obtidos isolados bacterianos ou fúngicos em apenas 31% dos casos, 72% a partir de 
hemoculturas, a maioria de organismos gram-negativos. Foram ainda documentadas infecções virais em 
7% dos doentes com febre. Não houve mortes no pós-transplante imediato. 
 
É evidente uma subida acentuada da PCR nas 12-24 horas que precedem o primeiro pico febril. 
Considerando apenas as primeiras 96 horas de aplasia, demonstra-se que a subida da PCR acima de 
4,1 mg/l pré-pirexia tem uma especificidade para febre de 88,9%. Apesar de ter uma baixa sensibilidade 
(47,8%), o risco relativo de febre é 4,3 vezes superior para doentes com PCR acima deste valor. Nos 
doentes com febre em que foram obtidos isolados, valor máximo da PCR no decorrer do tratamento com 
antibióticos é tendencialmente superior aos restantes (25,4 vs 19,3, P = 0,059). 
 
Estes dados sustentam a PCR como um biomarcador de febre e sépsis em doentes gravemente 
imunocomprometidos e suportam o racional de uso de antibióticos em regime preemptivo, com o 
objectivo de diminuir complicações, dias de internamento e uso de linhas subsequentes de antibioterapia. 
A vantagem desta estratégia poderá ser testada prospectivamente em contexto de ensaio. 
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PO28 - BAIXA FIABILIDADE DOS ENSAIOS DE ANTIGÉNIO DO GALACTOMANANO NO 
DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES FÚNGICAS INVASIVAS POR ASPERGILLUS SPP. NA PRÁTICA 
CLÍNICA  
 
Marta Isabel Pereira; Gilberto Marques; Nuno Silva; Rita Tenreiro; Emília Cortesão; Ana Espadana; 
Catarina Geraldes; Fernando Rodrigues; Letícia Ribeiro 
Hospitais da Universidade de Coimbra, CHUC 
 
 

Introdução: O diagnóstico de infecções fúngicas invasivas (IFI) em doentes hematológicos 
neutropénicos e não-neutropénicos é um desafio à clínica, em que muitos doentes continuam a ser 
tratados empiricamente no contexto de diagnósticos suspeito, provável ou presuntivo. 
No caso das IFI por Aspergillus spp., o ensaio do antigénio sérico do galactomanano (GalAg) – que 
detecta uma molécula da parede celular – tem sido proposto como um biomarcador que permite orientar 
a terapêutica antifúngica preemptiva, com resultados favoráveis nos ensaios clínicos, particularmente 
quando utilizado em conjunto com outros testes diagnósticos. Contudo, a sua eficácia na prática clínica 
diária varia marcadamente entre Centros e a sua utilização de rotina é debatida, com resultados falsos-
positivos associados a alimentos amiláceos e a antibióticos derivados de Penicillum spp. 
 
Objectivos: Pretendemos avaliar os resultados da utilização do teste do GalAg fora de ensaios clínicos 
na prática clínica diária em Portugal, para clarificar a sua utilidade e fiabilidade, e consequente 
capacidade de orientar a prescrição antifúngica. 
 
Métodos: Revimos todas as avaliações de GalAg realizadas no nosso Centro ao longo de dois anos 
completos entre 1-1-2012 (data de introdução no teste no nosso Laboratório) e 31-12-2013. A cultura foi 
usada como o gold standard para o diagnóstico de IFI, e foi considerada como relevante para a 
interpretação dos resultados do GalAg se realizada até 4 dias antes do teste; os resultados de GalAg 
sem culturas neste intervalo foram excluídos.  
 
Analisou-se, ainda, uma subsérie de doentes com doseamento simultâneo de Proteína C Reactiva 
(PCR), excluindo-se os resultados duplicados. Consideraram-se Positivos: índice GalAg >0.50, PCR 
>0.50 mg/dL e Procalcitonina (Pro-CT) >0.50 ng/mL. De acordo com as especificações do fabricante, 
todos os resultados GalAg-positivos foram confirmados. 
 
Resultados: Obtivemos 953 determinações do GalAg (6.7% das quais positivas) com culturas 
relevantes. As culturas foram positivas para fungo em 3.6% dos casos GalAg-. No caso dos resultados 
GalAg+, 56.2% das culturas foram negativas, 22.9% foram negativas para fungos mas positivas para 
bactérias, e 22.9% foram positivas para fungos, embora todas com Candida spp. e nenhuma com 
Aspergillus spp. 
 
Apesar de se terem observado 3 casos de culturas positivas para Aspergillus spp., todos foram negativos 
para o GalAg; dois (A. flavus) estavam sob terapêutica com antifúngicos, enquanto no terceiro (A. niger) 
não foi encontrada causa para a falsa-negatividade. Considerando os casos GalAg+ com cultura positiva 
para bactérias, apenas 22% estavam sob terapêutica com antibióticos originadores de falsos-positivos; 
nos restantes 78%, não foi identificada causa para a falsa-positividade. 
 
A PCR era positiva em todos os casos GalAg+ e em 93.6% dos GalAg-, com média mais de duas vezes 
superior nos GalAg+ (25.3±2.6 vs 11.9±0.6 mg/dL, p<0.001). Apenas 10% dos casos tinham doseamento 
simultâneo da Pro-CT, que era positiva em 93.4% dos GalAg+ e 87.5% dos GalAg- (p=NS), com médias 
idênticas (3.4±1.8 vs 3.4±1.9 ng/mL, p=NS), o que está de acordo com a sua maior especificidade para 
infecção bacteriana. 
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Conclusões: Na nossa série retrospectiva de doentes não-seleccionados tratados fora de ensaios 
clínicos, os resultados obtidos nos ensaios do GalAg foram marcadamente inferiores aos resultados 
publicados que motivaram a sua aprovação. Verificámos que o GalAg foi incapaz de detectar qualquer 
uma das nossas infecções por Aspergillus confirmadas culturalmente; somente em 2/3 casos foi 
identificada uma fonte de falsos-negativos (a terapêutica com antifúngicos). 
 
Mais de metade dos casos GalAg+ tinham culturas negativas; por outro lado, enquanto quase um quarto 
dos casos GalAg+ tiveram culturas positivas para fungos, estas foram todas positivas para Candida spp., 
não devendo apresentar reacções cruzadas com o ensaio do GalAg. Um quarto dos casos foi positivo 
para bactérias, mas apenas se conseguiram identificar causas para falsa-positividade num quarto destes. 
Sugerimos que o teste do GalAg continua a ser um instrumento pouco fiável, com baixa reprodutibilidade, 
que apresenta resultados muito distintos entre centros.  
 
As tradições dietéticas locais (em particular o consumo de alimentos amiláceos) poderá justificar a larga 
variação nas taxas de falsos-postivos e, portanto, a decisão de utilizar o teste do GalAg para orientar a 
terapêutica antifúngica empírica-vs-preemptiva deverá ser tomada localmente. Mantém-se um teste 
acessório, incapaz de substituir os testes estabelecidos. 
 
Declaração: Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO29 - INFECÇÃO POR GEOTRICHUM CAPITATUM – A EXPERIÊNCIA DE UMA UNIDADE  
 
Rita Tenreiro; Cortesão, E.; Costa e Silva, N., Gomes, M., Crisóstomo, A., Ribeiro, L. 
Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: As infecções fúngicas sistémicas têm vindo a aumentar de incidência nas últimas décadas. 
O Geotrichum capitatum (G. capitatum) pode ser identificado como parte da flora normal da pele, tracto 
respiratório ou gastrointestinal. Tem a sua importância clínica como agente patogénico em doentes 
gravemente imunodeprimidos. Os factores de risco conhecidos são: neutropenia prolongada, 
quimioterapia agressiva, antibioterapia de largo espectro e a alteração das defesas locais por perda de 
integridade das mucosas. A infecção sistémica por G. capitatum tem um mau prognóstico, atingindo 
mortalidade de 75%. 
 
Material e Métodos: Recolha de dados clínicos e laboratoriais em processos clínicos de doentes com 
identificação de G.capitatum em culturas, entre Janeiro de 2011 e Agosto de 2014 e tratamento 
estatístico, utilizando o programa SPSS – versão 20.0. 
 
Resultados: Analisámos 12 doentes com identificações positivas de G.capitatum, com uma distribuição 
M:F de 2:1, apresentando uma mediana de idades de 49 anos. Oito doentes tinham diagnóstico de 
Leucemia Aguda Mieloblástica, 2 de Leucemia Aguda Linfoblástica e 1 de Linfoma não Hodgkin B difuso 
de células grandes. A todos os doentes foi administrada quimioterapia no mês precedente à infecção. 
Todos à excepção de 1 estavam em período de neutropenia prologado. Em 8 doentes a identificação de 
G.capitatum foi efectuada em hemoculturas, 2 em culturas da expectoração e 1 da urina. Em 10 doentes 
foi possível identificar infecção concomitante por outro agente patogénico (70% bactérias e 30% fungos). 
Todos os doentes se encontravam sob antibioterapia de largo espectro à data da identificação. Quatro 
doentes tinham serologias para antigénio do Galactomanann e nestes apenas em um era positiva. Dois 
doentes não iniciaram terapêutica com antifúngicos dado os resultados da microbiologia apenas terem 
sido conhecidos após o óbito. Os agentes mais frequentemente utilizados foram a anfotericina B e a 
caspofungina. A associação mais frequentemente utilizada foi anfotericina B e voriconazol. A mortalidade 
atingiu os 92.7% (n=11), com a maioria (n=8) dos óbitos a ocorrer nos primeiros 30 dias desde a 
identificação de G.capitatum em culturas. A mortalidade neste grupo foi devida a sépsis refractária com 
falência multiorgânica. Os restantes doentes faleceram em contexto de progressão de doença. 
 
Conclusão: Fungos anteriormente tidos como não patogénicos estão a emergir como novos agentes 
patológicos, com particular importância no doente hematológico que apresenta vários factores de risco. 
Apesar dos novos agentes antifúngicos disponíveis a mortalidade continua muito elevada. 
  
Sem conflitos de interesses a declarar. 
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PO30 - USO RACIONAL DE CONCENTRADOS ERITROCITÁRIOS IRRADIADOS EM RÉCEM-
NASCIDOS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR  
 
Ana Spínola, Eduarda Valente; Angelina Silva; Anabela Martins; Andreia Reis; Elisabete Santos;  
Jorge Coutinho; Lourdes Lima 
Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 
 
 

Introdução: A doença de enxerto-contra-hospedeiro pós-transfusional é uma complicação rara, grave e 
frequentemente fatal, a sua prevenção consiste na irradiação de componentes sanguíneos. Os critérios 
de irradiação em pediatria estão bem definidos e a sua aplicação deve ser rigorosa. 
 
Objectivo: Analisar os pedidos de transfusões de concentrados eritrocitários desleucocitados (CED) 
irradiados em recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso. 
 
Material e Métodos: Foram incluídos neste estudo dados recolhidos entre 01/01/2009 e 31/12/2012 a 
partir dos pedidos transfusionais de CED ao Serviço. Foram analisados os pedidos transfusionais de 
CED irradiados para recém-nascidos com peso igual ou inferior a 1200 gramas (g) ou idade gestacional 
igual ou inferior a 30 semanas. Procedeu-se a análise descritiva da população no que respeita a: idade 
gestacional, peso à nascença, idade na altura da transfusão, volume infundido, motivo de 
transfusão/diagnóstico. 
 
Resultados: No período analisado do total de 13466 partos efectuados, 1.86% (n=251) foram 
prematuros e destes 33.5% (n=84) de recém-nascidos, com peso ≤1200g ou idade gestacional ≤30 
semanas, necessitaram de transfusão de CED irradiados. Para estes recém-nascidos foram efectuados, 
no total, 225 pedidos transfusionais, mediana de 2 pedidos por recém-nascido (min.1, máx.10). A 
mediana de idade gestacional foi de 27 semanas (min.23, max.31) e a média de peso à nascença foi de 
844±274 g (min. 370, máx. 2250g). Dos recém-nascidos estudados 54.8% (n=46) tinham anomalias 
congénitas, 38.1% (n=32) infecção grave ou sépsis, 4.8% (n=4) sequelas após complicações durante o 
parto, 1.2% (n=1) síndrome de depressão respiratória e 1.2% (n=1) anemia da prematuridade. As 
principais causas que motivaram a transfusão foram: sépsis 47.6% (n=40), hemorragias agudas 34.5% 
(n=29), anemia congénita 14.3% (n=12), anemia da prematuridade 2.4% (n=2) e coagulação 
intravascular disseminada 1.2% (n=1). O volume médio infundido foi de 15.1±10.9 mililitros por pedido 
transfusional (min. 5, máx.75). No total dos recém-nascidos, 14 necessitaram de ≥5 transfusões, destes 
64.3% (n=9) tinham anomalias congénitas, 28.6% (n=4) infecção grave ou sépsis e 7.2% (n=1) anemia 
da prematuridade. 
Não foram observadas reacções transfusionais. 
 
Discussão: Na população de recém-nascidos prematuros estudada, um terço necessitou de transfusão 
com pedidos irradiados, as anomalias congénitas acarretaram maiores necessidades transfusionais. 
Todos os pedidos de unidades irradiados estavam de acordo com as directrizes hospitalares e nacionais 
evidenciando uma boa prática transfusional. 
 
Os autores não têm conflitos a declarar. 
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PO31 - PIEZO - MAIS UMA PEÇA NO PUZZLE DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS ANEMIAS 
HEMOLÍTICAS  
 
Mónica Santos1, Ana Jorge2; Lenka Ruzickova1; Tabita Maia1; Helena Almeida1; Celeste Bento1;  
Letícia Ribeiro3 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço Hematologia Clínica; 2Serviço de Hematologia, 
Hospital de São Francisco Xavier, CHLO; 3Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: A Xerocitose hereditária(XH), ou estomatocitose hereditária desidratada, é uma anemia 
hemolítica congénita rara de transmissão autossómica dominante. Caracteriza-se por anemia hemolítica 
macrocítica e hipercrómica, que pode estar associada a esplenomegalia, litíase vesicular e sobrecarga 
de ferro, que precede a maioria das manifestações da doença. Morfologicamente identificam-se 
estomatócitos e xerócitos (cup-cells) que, ao contrário da forma hiperhidratada, representam menos de 
10% dos eritrócitos. O diagnóstico definitivo é possível recorrendo à ectacitometria apenas disponível, na 
Europa, em dois países. Recentemente, por sequenciação exómica, foram identificadas mutações com 
ganho de função no gene FAM38A (16q24.3) em completa associação com XH. O gene FAM38A codifica 
a proteína PIEZO1, um canal transportador de catiões mecanicamente activado, localizado na membrana 
do eritrócito. Mutações com ganho de função na PIEZO1 induzem um aumento no efluxo de iões  típico 
da XH. 
 
Objetivo: Esclarecimento da etiologia de anemia hemolítica crónica e hiperferritinemia, em dois doentes. 
 
Resultados: Caso 1: Mulher de 30 anos, assintomática, com macrocitose, hipercromia e reticulocitose 
(Hb13.7g/dL; VGM 104fL; HGM 34.7pg; Retic. 2.5%/150G/L), LDH 330U/L; Bil.total 0,52mg/dL. Esfregaço 
de sangue periférico (ESP) com estomatócitos. Hiperferritinémia de 363ng/mL. Esplenomegalia ligeira 
(17cm) na ecografia abdominal, sem litíase vesicular. Pai com macrocitose e hiperferritinémia de 
6000ng/mL. 
Caso 2: Homem de 43 anos, assintomático, com antecedentes de crise hemolítica aguda em contexto 
infeccioso. Apresentava discreta anemia (Hb 12,5g/dL; VGM 93fL; HGM 31,6pg; Retic. 1,8%/130G/L) 
LDH 410U/L; Bil.total 0,48mg/dL e ESP com presença de estomatócitos. Hiperferritinemia de 
457.7ng/mL. Ecografia abdominal sem esplenomegália, mas com litíase vesicular. 
Em ambos os casos foram descartadas outras causas de anemia hemolítica crónica com recurso ao 
teste de Coombs, Crioteste, teste de 5’eosina-maleimida, electroforese de proteínas de membrana do 
eritrócito (SDS-PAGE). Foram descartadas as principais causas de hemocromatose primária e 
secundária.Na suspeita de XH, estudou-se o gene FAM38A, tendo-se detectado heterozigotia para duas 
mutações missense localizadas no exão 51: (c.7529C>T (p.Pro2510Leu) no caso 1 e para c.7505A>G 
(p.Lys2502Arg) no caso 2. 
 
Discussão/Conclusão: O diagnóstico definitivo de XH é complexo e reveste-se de grande importância, 
na medida em que, ao contrário da maioria das anemias hemolíticas congénitas, a esplenectomia está 
contra-indicada, pois está associada a fenómenos trombo-embólicos severos. A ectacitometria, embora 
seja o gold standard para o diagnóstico de XH, além de dispendiosa e apenas disponível em muito 
poucos Centros, só pode ser feita em amostras com <24h após colheita. A identificação das mutações na 
XH, por técnicas de biologia molecular, é uma alternativa eficaz no diagnóstico definitivo, é mais 
acessível e menos dispendiosa. 
Sem conflitos de interesse 
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PO32  - ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA E MACROCITOSE – FÓRMULA DE CORRECÇÃO DE 
FALSOS NEGATIVOS COM O TESTE DE EOSINA-5-MALEIMIDA  
 
Ana Teresa Simões, Margarida Coucelo; Helena Almeida; Susana Santos; Luís Relvas; Patrícia Ferreira; 
Rogério Barreira; Manuela Fortuna; Cristina Menezes; Tabita Maia; Maria Letícia Ribeiro 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Serviço Hematologia Clínica 
 
 

Introdução: O teste de citometria de fluxo (CF) com eosina-5-maleimida (EMA) consiste na quantificação 
da intensidade de fluorescência dos eritrócitos após incubação com o corante EMA, que se liga 
maioritariamente à proteína de membrana eritrocitária Banda 3. Na esferocitose hereditária (EH), 
independentemente da proteína de membrana afectada, o valor da intensidade média de fluorescência 
(MFI) dos eritrócitos é menor do que em outras anemias hemolíticas e controlos normais. Para assegurar 
a fiabilidade, reproducibilidade e uniformidade os resultados são apresentados como um rácio entre a 
MFI de cada amostra em FL1 e a MFI média de 6 controlos normais processados no mesmo ensaio. Em 
estudos anteriores apresentámos o nosso cut-off de 0,80 para o diagnóstico de EH, com muito boa 
sensibilidade (92,1%) e excelente especificidade (99,8%) – no entanto, por razões ainda não 
esclarecidas, temos algumas amostras com EH e macrocitose (VGM > 100fL) com EMA-CF >0,80, o que 
também tem sido verificado por outros autores. 
 
Objectivo: Apresentar uma metodologia para correcção dos resultados do teste EMA-CF em amostras 
de EH com macrocitose. 
 
Métodos: Teste EMA-CF de acordo com King et al. num citómetro de fluxo FC500. Analisadas de forma 
retrospectiva 1000 amostras: 611 controlos normais (CN); 139 EH (diagnóstico com base na presença de 
esferócitos no esfregaço de sangue periférico, reticulocitose, crioteste e/ou teste de lise pelo glicerol 
positivo; 6 amostras com macrocitose); 57 macrocitoses (MACR) e 193 anemias (ANEM) de diversas 
etiologias, sem macrocitose. Com a finalidade de aumentar a sensibilidade do teste EMA-CF, ajustou-se 
no citómetro e em forward-scatter (FS) o tamanho dos eritrócitos nas amostras macrocíticas (EH e não-
EH) ao tamanho dos eritrócitos dos 6 CN processados simultaneamente, utilizando a seguinte fórmula: 
dividiu-se a MFI da amostra em FS pela MFI média em FS dos 6 CN e o valor obtido multiplicou-se pela 
MFI da mesma amostra em FL1 – este valor ajustado de MFI em FL1 foi então utilizado para calcular o 
rácio já referido e apresentar os resultados. 
 
Resultados: Medianas do rátio MFI: CN–1,00+0,04; EH–0,73+0,07; MACR-1,12+0,13; ANEM-0,98+0,09. 
Em 4/6 amostras EH macrocíticas o valor do rácio foi superior ao cut-off de 0,80: quando se fez o ajuste 
do tamanho (utilizando a fórmula anteriormente descrita) nestes 4 falsos negativos e também nas 57 
amostras não-EH macrocíticas, em 2 dos EH falsos negativos o rácio corrigido foi < 0,80, o que resultou 
num aumento da sensibilidade da técnica de 92,1% para 93,5%. Em nenhuma das 57 amostras MACR 
ajustadas se obteve rácio <0,80. Com o objectivo de aumentar ainda mais a sensibilidade da técnica, 
para todas as amostras macrocíticas ajustadas calculou-se um novo cut-off (0,86), tendo-se identificado 
todos os casos de EH na nossa população em estudo (100% sensibilidade) e em nenhuma das amostras 
não-EH macrocíticas ajustadas se obteve um rácio de MFI <0,86 (100% especificidade). Se apenas se 
tivesse calculado um cut-off para amostras macrocíticas, sem aplicar o ajuste ao tamanho, o valor de 
0,91 teria 100% de sensibilidade mas 94,5% de especificidade, com 3 falsos positivos em amostras não-
EH macrocíticas. 
 
Conclusões: O cálculo de um cut-off óptimo para o diagnóstico de EH em amostras macrocíticas 
ajustadas ao tamanho dos controlos normais, representa um aumento de sensibilidade e especificidade 
do teste EMA-CF, evitando a ocorrência de falsos negativos em amostras com VGM >100fL. 
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PO33 - PROTEÍNA S HEERLEN E POLIMORFISMOS MODULADORES NEGATIVOS – ESTUDO DE 
PREVALÊNCIA NA POPULAÇÃO NORMAL E EM DÉFICITS DE PROTEÍNA S  
 
Patrícia Martinho1, Ana Cristina Oliveira2; Teresa Fidalgo1; Catarina Silva Pinto1; Elsa Gonçalves2; Dalila 
Marques2; Teresa Sevivas3; Rámon Salvado3; M. Leticia Ribeiro3 
1Laboratório de Hematologia Molecular, Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 2Laboratório de 
Hemostase, Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 3Serviço de Hematologia Clínica, CHUC 
 
 

A proteína S (PS), anticoagulante natural que atua como cofator de PCA e TFPI, circula no plasma ligada 
a C4b-binding protein (60%) e na forma livre (PSL) (40%). 
A deficiência congénita de PS é rara, prevalência <0.5 % na população geral, resulta de mutações no 
gene PROS1 e é transmitida de forma autossómica dominante. As deficiências quantitativas – tipo I (PSL 
e PST diminuídas) e tipo III (apenas PSL diminuída) são as mais frequentes. A PS Heerlen (Ser501Pro) é 
a mutação PROS1 mais frequente, de entre mais de 200 mutações pontuais descritas, e associa-se a 
deficiência de PS tipo III. Vários estudos europeus encontraram uma correlação direta entre PS Heerlen 
(PSH) e trombose venosa e arterial. Têm sido também descritos alguns polimorfismos (SNPs) 
moduladores negativos dos níveis de PS: PROS1 c.2001A>G, p.P667P (rs6123) e g.23343243A>G 
(rs1437135) no gene NQO1, que codifica uma enzima envolvida no metabolismo de la vitamina K.  
  
Objetivo: Analisar i) a prevalência relativa de la PSH em indivíduos com trombose e deficiência de PS ou 
com PS no limite inferior da normalidade; ii) a prevalência de los SNPs moduladores negativos rs6123 y 
rs1437135 na população geral: iii) avaliar o efeito cumulativo destes SNPs nos níveis de PSL em 
indivíduos com a variante PSH. 
 
Material e métodos: Foram estudados: i) 51 indivíduos controlo (CTR) não relacionados e sem 
trombose; ii) 108 indivíduos não relacionados com historia pessoal e/o familiar de trombose: 49 com 
deficiência de PS (PSL 23-71) – dPS e 59 com níveis de PSL no limite inferior normalidade (PSL 55-80). 
 
Resultados: Nos 49 indivíduos dPS, foram encontradas mutações no gene PROS1, em heterozigotia, 
em 19. Encontrámos 8 mutações distintas: 2 inserções (Val1191Cysfs*6; Ala 307Cysfs*22) e 6 missence 
(Cys639Phe; Ala13Pro; Ser501Pro - PSH; Pro76Leu; Asn166His; Glu67Ala) - a PSH foi a mais frequente 
(11 indivíduos, prevalência relativa 22.4% p=0.0018); no grupo. 
 
Discussão: A prevalência da PSH no grupo controlo (1%) é superior ao descrito na literatura (0.5%), 
bem como a frequência dos SNPs rs1437135 e rs6123 (0.186 y 0.41, respetivamente). 
Dada a elevada prevalência de PSH nos nossos indivíduos com deficiência de PS (22.4%, p=0.0018), e a 
sua presença nalguns indivíduos com níveis no limite inferior de normalidade, esta revelou-se um fator de 
risco na nossa população e permitiu alterar o algoritmo de estudo de PROS1,nos deficits ligeiros e no 
limite da normalidade, iniciando pela pesquisa de PSH. No grupo de indivíduos com PSH o 
SNPrs1437135 parece ter um efeito cumulativo nos níveis de PSL. 
Este é o primeiro estudo que analisa a prevalência de PSH e destes SNPs moduladores negativos dos 
níveis de PS na população portuguesa. 
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Exão Nucleótido Efeito Polyphen/Score PSL (%) PST(%)
Nº 
propósitos 

1 37G>C Ala13Pro# Benign/ 0.014 53 52 1 

2 200A>C Glu67Ala 
Probably damaging/ 
0.999 

18 35 1 

2 227C>T Pro76Leu 
Probably damaging/ 
1.000 

52 56 1 

6 496A>C Asn166His 
Probably damaging/ 
0.998 

13 33 1* 

6 570dupT Val191Cysfs*6# - 26 38 1 

9 918dupT 
Ala 
307Cysfs*22 

- 
5.  
6.  

7. 3 

13 1501T>C Ser501Pro Benign/ 0.014 
9.  
10.  

11 11 

15 1916G>T Cys639Phe 
Probably damaging/ 
0.999 

14 25 1 

#Mutações não descritas na HGMD; * com outra mutação (Ala307Cysfs*2) 
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PO34 - ENTEROCOLITE NEUTROPÉNICA OU ASPERGILOSE INVASIVA INTESTINAL?  
 
Andreia Chaves, Rita Gerivaz; Sónia Gonçalves Leocádio; Ana Tomé; Madalena Silva; Gilda Ferreira;  
Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos-CHLC 
 
 

A aspergilose invasiva intestinal é uma complicação muito rara e quase sempre mortal da quimioterapia 
intensiva da leucemia mieloblástica aguda (LMA). A sua grande raridade e elevada mortalidade têm 2 
causas prováveis: baixo índice de suspeição por um lado, dificuldade na confirmação histológica por 
outro. 
 
Caso clínico: descrevemos o caso de um homem de 50 anos sem passado relevante, internado para 
quimioterapia intensiva por LMA NPM1+, hiperleucocitária. Iniciou a indução (“3+7”) já sob antibioterapia 
empírica de largo espectro por febre neutropénica presente desde a entrada, prolongada, sem 
documentação microbiológica e inicialmente sem documentação clínica. No entanto, entre d9 e d12 deste 
1º ciclo surgiram 2 focos clínicos: 1) grave enterocolite neutropénica; e 2) aspergilose invasiva pulmonar 
provável, com infiltrado parenquimatoso inespecífico e galactomananos séricos consecutivos fortemente 
positivos (sob voriconazol oral profiláctico, pelo que recebeu anfotericina liposómica e posteriormente 
voriconazol iv). Apesar de resolução da neutropenia e de documentação de remissão completa em d28, o 
quadro abdominal complicou-se de peritonite, e em d33 o doente foi submetido a laparotomia que 
mostrou rupturas múltiplas do delgado e extensa necrose isquémica transmural do cólon esquerdo. 
Foram realizadas enterectomia segmentar e extensa ressecção cólica, ficando com ileostomia e 
colostomia. A histologia da peça operatória veio a documentar ulceração necrótico-hemorrágica com 
infiltração do delgado por hifas de Aspergillus. Manteve voriconazol, e teve alta no 60º dia de 
internamento. 
 
Conclusão: a aspergilose invasiva intestinal deve ser colocada na lista de possíveis causas de 
enterocolite em doentes com LMA. A intervenção cirúrgica precoce e o tratamento antifúngico são os 
factores essenciais para um desfecho favorável. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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PO35 - A NEW MUTATION IN FAMILIAL COMBINED DEFICIENCY OF FACTORS V AND VIII OF 
COAGULATION IN AN ALGERIAN FAMILY  
 
Chekkal Mohamed1, Benchikh Nasreddine2; Messaoudi Amar2; Demazancourt Philipe3; Seghier Fatima4 
1Laboratory of Hematology. Universit Hospital Establishment of Oran; 2Laboratory of Biochemestry. 
University Hospital of Oran; 3Department of Clinical Biology. CHI Poissy Saint Germain en Laye. France; 
4Department of Hemobiology. University Hospital Center of Oran. Oran. Algeria 
 
 

Introduction : Combined deficiency of Factor V (FV) and Factor VIII (FVIII) (F5F8D) is an autosomal 
recessive bleeding disorder caused by mutations in genes encoding two components of the endoplasmic 
reticulum (ER)-Golgi intermediate compartment (ERGIC-53) and multiple coagulation factor deficiency 2 ( 
MCFD2), involved in the FV and FVIII intracellular transport. F5F8D is estimated to be extremely rare 
(1:1,000,000) in the general population, but an increased frequency is observed in regions where 
consanguineous marriages are practiced like in our country. 
The aim of our study was to determine the mutation of ERGIC-53 or MCFD2 in an Algerian familiy 
withF5F8D. 
 
Observation : It is a 58-year-old patient who presented hematuria for 1 month which revealed a tumor of 
the bladder. The examination found the notion of abundant bleeding after tooth extraction that required 
consultation and medical care. the concept of consanguinity is present in the first degree with a family 
history of a brother who has a bleeding disorder such epistaxis and bleeding after tooth extraction and a 
sister who died of hemorrhagic stroke at the age of 39 years. 
 
A pre-operative assessment for transurethral resection of the tumor was performed and found a low 
prothrombin time (36%) and a partial thromboplastin time prolonged (59.6 s vs 32 s for the control). The 
assay of coagulation factors (II, V, VII, VIII and X) by chronometric method objectified a combined 
deficiency of factor V (12%) and VIII (18%).family survey has found the same deficit in two brothers and a 
lack of abnormalities in the father and six other siblings while the mother is died. 
 
Sequencing by the Sanger method of ERGIC-53 and MCFD2 genes found an homozygous  non sense 
mutation 363 C>T  at ERGIC-53 gene causing a substitution of the arginine at position 111 by a stop 
codon.  
 
Therapeutically patient received a contribution in factor VIII concentrate before the completion of the 
surgical act in order to obtain a rate of 80-100% and a supply of fresh frozen plasma. 
 
Discussion and conclusion : Although the F5F8D is very rare, its diagnosis is easy and based on the 
determination of prothrombin complex factors when prothrombin is low, followed by a dosage of FVIII 
whenever there has FV deficiency. This diagnosis should be worn at an early stage to ensure that 
adequate replacement therapy is instituted when necessary. 
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PO36 -: ROMIPLOSTIM NO TRATAMENTO DE DOENTES COM TROMBOCITOPENIA IMUNE 
PRIMÁRIA EM PORTUGAL: COMPARAÇÃO COM RESULTADOS DE ESTUDO OBSERVACIONAL DA 
PRÁTICA CLÍNICA EUROPEIA  
 
Blanca Polo1, José Eduardo Guimarães2; Ana Montalvão3; Manuel Campos4; Ana Nunes5; Patrícia Cruz5 
1Hospital de Santa Maria; 2Hospital de São João; 3Hospital José Joaquim Fernandes; 4Hospital Geral de 
Santo António; 5Amgen Biofarmacêutica, Lda 
 
 

Introdução: A trombocitopenia imune primária (PTI) é caracterizada por uma contagem de plaquetas 
baixa de origem autoimune e aumento de risco hemorrágico. O romiplostim é um pepticorpo, análogo da 
trombopoietina, que aumenta a produção de plaquetas. Está indicado em doentes adultos 
esplenectomizados com PTI refractários a outros tratamentos e em segunda linha em doentes não 
esplenectomizados nos quais a cirurgia é contra-indicada.  
 
Objectivo: Descrever a população com PTI tratada com romiplostim na prática clínica em Portugal e 
comparar os principais dados com os provenientes de um estudo observacional multicêntrico Europeu.  
 
Materiais e métodos: Análise intermédia dos dados de doentes incluídos em Portugal provenientes de 
um estudo observacional Europeu que incluiu 339 doentes com PTI e que efectuaram tratamento na 
prática clínica com romiplostim [detalhes: Papadaki et al. EHA. 2014]. O período de observação ocorreu 
até 2 anos após o início do romiplostim. Trata-se de uma análise descritiva não tendo sido efectuada 
nenhuma comparação estatística.  
 
Resultados: Nesta análise foram incluídos 15 doentes Portugueses com um tempo de seguimento 
mediano (Q1,Q3) (24 (14, 24) meses) semelhante ao do coorte Europeu (24 (3, 34) meses). Em Portugal, 
5 doentes permaneceram no estudo (33,3%), 8 (53,3%) completaram o período observacional planeado 
e 2 (13,3%) saíram do estudo precocemente. A tabela seguinte apresenta os principais dados 
demográficos, características basais, dados da utilização de romiplostim e os resultados do coorte 
Português e do estudo multicêntrico Europeu. A contagem de plaquetas basal mediana foi de 24 x 109/l 
(13–35), que subiu para 53 x 109/l (21–114) após 2 semanas de tratamento com romiplostim, tendo 
posteriormente permanecido acima de 50 x 109/l, de modo semelhante ao coorte Europeu. Após o início 
do tratamento com romiplostim verificou-se uma redução na utilização de corticosteróides e 
imunoglobulinas de 87% para 53% e de 80% para 40% dos doentes, respectivamente. Foram notificadas 
3 reacções adversas em dois dos doentes Portugueses (conjuntivite, eritema, lesão cutânea), nenhuma 
considerada grave.  
 
Conclusão: A população Portuguesa com PTI tratada com romiplostim neste estudo da prática clínica e 
comparando com a população do estudo multicêntrico Europeu parece ser mais jovem, ter uma maior 
percentagem de doentes esplenectomizados, menos tempo desde o diagnóstico até esplenectomia e 
uma maior duração média da PTI até início do tratamento com romiplostim. Os resultados de eficácia e 
de segurança do romiplostim parecem ser semelhantes aos observados no contexto do estudo 
multicêntrico Europeu e nos ensaios clínicos deste medicamento. Estas conclusões deverão ser 
interpretadas criteriosamente por se tratar de uma análise descritiva de um número reduzido de doentes. 
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Tabela: Principais dados demográficos, características basais, dados da utilização de romiplostim e os 
resultados para os coortes Português e Europeu. 

Dados demográficos e características basais*   

Idade, anos – mediana (Q1, Q3) 

Sexo feminino – n (%) 

Tempo desde diagnóstico de PTI, anos – mediana (Q1, Q3) 
     < 1 ano – n (%) 

Doentes esplenectomizados – n (%) 
     Tempo desde diagnóstico a esplenectomia, anos – mediana (Q1, Q3) 

Número de medicações prévias para PTI – n (%)   

     0 

     1 

     2 

     ≥ 3 

Contagem de plaquetas, x109/l – mediana (Q1, Q3) 

Dados da utilização de romiplostim e Resultados 

Dose de romiplostim semanal média, mcg/kg – mediana (Q1, Q3)   

Duração da exposição ao romiplostim, semanas – mediana (Q1, Q3) 

Número de doentes com dose inicial de romiplostim, mcg/kg – n (%) 

     1 

     2 

     ≥ 3 

     ≥ 4 

Contagem de plaquetas, x109/l às 2 semanas – mediana (Q1, Q3) 

Doentes com RAMs, n (%) 

Doentes com RAMs trombóticas, n (%)   

Doentes com RAMs de fibrose da medula óssea, n (%) 

RAMs, reacções adversas medicamentosas. *O inicio do estudo é definido como o inicio do tratamento 
com romiplostim. **RAMs de fibrose da medula óssea ocorreram em 2 doentes (mielofibrose em doentes 
que se descobriu subsequentemente terem um diagnóstico inconsistente de PTI [síndrome 
mielodisplásico e metástases na medula óssea]). 

 
Declaração de conflito de interesses: Do 1º ao 4º autor não existem conflitos de interesse a declarar. O 5º 
e 6º autores são ambos empregados da Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
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PO37 - ESPLENECTOMIA EM ADULTOS COM TROMBOCITOPENIA IMUNE (PTI) - CASUÍSTICA DE 
UM SERVIÇO ENTRE JANEIRO DE 2006 E AGOSTO DE 2014  
 
Tatiana Mendes1, C.Afonso1; M.P. Silveira1; A.P.Gomes1; A.Reichert1; P.Santos1; B.V. Ferreira1; A.Jorge1; 
I.Teta1; C.Nascimento2; F.Lima1 
1Serviço de Hematologia - Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2Serviço de Cirurgia- Hospital de Egas 
Moniz- Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
 
 

Introdução: A PTI é uma patologia hematológica caracterizada por trombocitopenia isolada (plaquetas 
inferiores a 100x10^9) e causada por destruição de plaquetas mediada por auto-anticorpos. A maioria 
dos casos são considerados primários, denominando-se secundária quando associada a causas 
infecciosas, farmacológicas, imunes, entre outras. Nos adultos é mais comum em mulheres em idade 
jovem e idosos de ambos os sexos. 
O tratamento com corticoides como primeira opção é consensual. As terapêuticas de segunda linha 
incluem esplenectomia, imunossupressores, anticorpos monoclonais e agonistas do receptor da 
trombopoetina. Apesar da diminuição do uso da esplenectomia como segunda linha em vários centros 
internacionais (50-60% para cerca de 20-25%), ainda é considerada por alguns autores terapêutica “gold 
standard” por induzir remissões prolongadas e com poucos efeitos adversos. 
 
Objectivo: Caracterização dos doentes com o diagnóstico de PTI esplenectomizados e análise de 
resultados relativamente à resposta e sobrevivência livre de doença. 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva através da consulta dos processos clínicos entre janeiro 2006 e 
agosto 2014 de doentes com PTI tratados com esplenectomia. 
  
Resultados: Foram incluídos 23 doentes, quatorze mulheres e 9 homens com idade mediana ao 
diagnóstico de 40 anos [17-76 anos]. Todos foram tratados com corticoterapia em primeira linha, nove 
em associação com Imunoglobulina. 
A esplenectomia foi tratamento de segunda linha em 16 doentes. Nos restantes, o tratamento prévio 
incluiu dois ou mais fármacos. O tempo médio desde o diagnóstico até à esplenectomia foi de 26 meses 
[2-116 meses]. 
Dos 23 doentes avaliados, dezasseis tiveram resposta completa, dois resposta mantida (> 50x10^9), um 
recaiu precocemente no primeiro mês necessitando de tratamento e 4 foram refratários após cirurgia. 
Nos doentes em resposta completa, o tempo médio de follow-up após esplenectomia foi de 37 meses [1- 
81 meses]. 
Todos os doentes foram intervencionados por via laparoscópica. Registaram-se 2 casos de complicações 
cirúrgicas no pós-operatório imediato, um doente com complicação hemorrágica e outro com abcesso da 
loca cirúrgica. Não se registaram complicações tardias ou óbitos. 
  
Conclusão: A esplenectomia mantém-se uma opção válida de tratamento para doentes adultos com PTI, 
não apresentando morbilidade significativa e com taxas de resposta completa e mantida elevadas. Os 
resultados obtidos estão de acordo com o descrito na literatura. 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 

 
  



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

128 
 

PO38 - AVALIAÇÃO DE PARAMETROS HEMATOLÓGICOS E VISCERAIS EM DOENTES COM 
DOENÇA DE GAUCHER TIPO 1 EM ESPANHA: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO USANDO A 
FERRAMENTA GOALS MAP (MONITOR, ACTION AND PROGRESS) TOOL®  
 
Pilar Giraldo1, Jordi Perez2; Ramiro Núñez3; Rafael Fernandez de la Puebla4; Elisa Luño5; Salvador Saura6; 
Juan Carlos Bureo7; Javier De la Serna8; Javier Gervas-Arruga9; Sylvia Plaza9; Víctor Navas9 
1Translational Research Unit, Miguel Servet University Hospital, Zaragoza; CIBER de EnfermedadesRaras 
(CIBERER);Aragon Institute of Health Sciences (IACS), Zaragoza, Espanha; Spanish Foundation for the 
Study and Therapy of Gaucher Disease (FEETEG),Espanha; 2Department of Internal Medicine, Vall 
d´Hebrón Hospital, Barcelona, Espanha; 3Department of Hematology, Virgen del Rocío Hospital, 
Sevilla,Espanha; 4Department of Internal Medicine, Reina Sofía Hospital, Córdoba,Espanha; 5Departmen of 
Hematology, Central de Asturias Hospital, Oviedo, Espanha; 6Department of Medical Oncology, Dr. Negrín 
Hospital, Las Palmas, Espanha; 7Department of Internal Medicine, Infanta Cristina Hospital, Badajoz, 
Espanha; 8Department of Hematology, 12 de Octubre Hospital, Madrid, Espanha.; 9Medical Affairs, Shire 
Pharmaceutical Ibérica, Madrid, Espanha 
 
 

ANTECEDENTES: Tipo 1 da doença de Gaucher (DG1) é causada por uma deficiência hereditária de 
glucocerebrosidase que resulta na acumulação de glucosilceramida principalmente nos lisossomas de 
macrófagos. Pacientes DG1 comumente presentam anemia, trombocitopenia e hepatoesplenomegalia. 
Dada a heterogeneidade clínica de DG1, um conjunto de objetivos terapêuticos foi definido para ajudar 
na gestão da doença individualizada. O MAP Tool® foi projetado com base nesses objetivos terapêuticos 
para facilitar a monitorização dos doentes com DG1, a sua progressão e resposta ao tratamento em 
pacientes individuais de uma forma padronizada. OBJETIVO: Um estudo epidemiológico observacional 
foi conduzido para descrever as características clínicas e estado de saúde dos pacientes com DG1 
seguidos em centros especializados em Espanha, utilizando os objetivos terapêuticos MAP Tool®. 
 
MÉTODOS: O estudo foi deselvolvido em hospitáis representando 10 das 17 regiões de Espanha. Os 
doentes foram selecionados numa visita clínica de rotina durante o período de recrutamento de junho de 
2012 a janeiro de 2013. O dados individuáis dos pacientes, incluindo informações sobre a história e o 
tratamento da DG1, foram recolhidos retrospectivamente de registos clínicos e documentados através 
dos objetivos do MAP Tool®. Objetivos terapêuticos para sete parâmetros foram escolhidos como 
medidas de resultados primários, incluindo a concentração de hemoglobina, contagem de plaquetas, o 
volume do fígado e do baço. Também se examinou o alcance dos objetivos terapêuticos em pacientes 
agrupados de acordo com o estado do tratamento, o estado de esplenectomia e género.  
 
RESULTADOS: Um total de 108 doentes DG1 foram recrutados a partir de 28 hospitais no periodo de 
estudo de 7 meses. Os doentes tinham uma idade média de 45 anos, 9 (8%) eram pacientes pediátricos 
(≤18 anos de idade), e 57 (53%) foram homens. 95 (88%) pacientes estavam recebendo tratamento para 
DG1. 68 (72%; 68/95) dos pacientes receberam a terapia de reposição enzimática (imiglucerase ou 
velaglucerase alfa) e 20 (21%; 20/95) terapia de redução de substrato (miglustat). 27 (25%) pacientes 
eram esplenectomizados. O objetivo terapêutico para anemia foi obtido em 105 (97%) doentes e para 
trombocitopenia  em 81(75%), incluindo 24 doentes esplectomizados. Os objetivos para hepatomegalia e 
esplenomegalia foram obtidos, respectivamente, por 86 de 98 (88%) e 67 dos 77 (87%) pacientes com 
dados disponíveis para estes parametros. Os doentes que atingiram as respectivas metas terapêuticas 
foram semelhantes no grupo com tratamento comparado com a população do estudo global (Tabela 1), 
embora o número de pacientes não tratados no estudo tenha sido pequeno (12%; 13/108), e muitos 
estavam dentro do objetivo terapêutico para os parâmetros clínicos aqui apresentados devido a uma 
doença mais leve em comparação com pacientes que receberam tratamento. Não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas no alcance dos objetivos terapêuticos entre pacientes 
esplenectomizados e aqueles com baços íntegros, nem entre homens e mulheres.  
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CONCLUSÕES:  Os doentes espanhóis com GD1 parecem ter um bom controle da concentração de 
hemoglobina e contagem de plaquetas, e tambem fígado e baço com volumes adecuados. O MAP Tool® 
pode ser usado para padronizar a recolha de dados e para avaliar o estado clínico dos pacientes com 
DG. 
  
Número de doentes que atingiram os objetivos terapêuticos em tratamento, segundo a situação esplenica  
  
 

Objetivo terapéutico 
Total de 
doentes
n=108 

Pacientes no 
tratamento

n=95 

Baço 
íntegro
n=81 

Esplenectomizados
n=27 

Valor de ppara 
diferença entre 

os grupos 
  

Anemia, n (%) 
 Concentração de hemoglobina 
≥12 g / dL para homens e ≥11 g 
/ dL para mulheres ≥12 g/dL 

105 (97) 93 (98) 79 (98) 26 (96) 1.000 

Trombocitopenia, n (%) 
(Contagem de plaquetas  ≥120 
× 109/L) 

81 (75) 72 (76) 57 (70) 24 (89) 0.054 

Hepatomegalia, n (%) 
(Volume do fígado ≤ 1,5 
múltiplos de normal) 

86 (88)a 77 (91)b 67 (89)c 19 (83)d 0.468 

Esplenomegalia, n (%) 
(Volume do baço ≤ 8 múltiplos 
de normal) 

67 (87)e 57 (86)f 67 (87)e NA NA 

Os pacientes com dados disponíveis: a) n = 98; b) n = 85; c) n = 75; d) n = 23; e) n = 77; f) n = 66 NA, 
não aplicável 

  



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

130 
 

PO39 - TRATAMENTO DE SMD DE ALTO RISCO, LMA E LMMC COM 5-AZA: OS ´´CORREDORES DE 
FUNDO´´  
 
Ana Montalvão 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

 
Introdução: Os objectivos principais do tratamento dos doentes com Síndromes Mielodisplásicas (SMD) 
de Alto Risco são a melhoria da hematopoiese, o atraso da progressão para Leucemia Mielóide Aguda 
(LMA) e o prolongamento da sobrevida. O ensaio internacional de fase 3 AZA-001 estabeleceu que a 
Azacitidina (AZA) aumenta significativamente a mediana de sobrevivência global e prolonga a mediana 
do tempo até à progressão para LMA, quando comparada com os regimes de tratamento convencionais. 
AZA associa-se também a melhoria significativa de outros parâmetros clínicos relevantes, 
nomeadamente a redução das necessidades transfusionais, das hospitalizações e do uso de antibióticos 
endovenosos, bem como a uma melhoria na qualidade de vida. Embora vários ensaios clínicos tenham 
analisado a segurança da AZA, os dados acerca do uso prolongado deste tratamento são ainda 
limitados. 
 
Objectivos: Apresentamos uma análise retrospectiva dos resultados de uma coorte selecionada de 5 
doentes (3 do sexo masculino/ 2 do sexo feminino) que foram ou estão presentemente a ser tratados 
com AZA na nossa Unidade durante 40 ou mais ciclos, com uma mediana de seguimento de 49 meses 
(37-60 meses) após o início da administração de AZA, a fim de determinar as características deste sub-
grupo de doentes com sobrevivência prolongada. 
 
Doentes e Métodos: A mediana de idade ao diagnóstico foi de 75.4 (72-78) anos e o Perfomance Status 
era inferior a 2 em 4 casos. O diagnóstico, de acordo com a Classificação OMS 2008, foi o seguinte: 
Anemia Refractária com Excesso de Blastos tipo 2 (2 doentes), Citopenia Refractária com Displasia 
Multilinhagem (um doente), LMA (um doente) e Leucemia Mielomonocítica Crónica – 2 (um doente). A 
Citogenética demonstrou um cariótipo complexo em um doente e um cariótipo normal em três doentes 
(não disponível em um doente). Todos os doentes receberam AZA por via subcutânea, na dosagem de 
100 mg/m2 durante 5 dias consecutivos, repetindo este ciclo a cada 28 dias. A mediana do número de 
ciclos de AZA administrados foi de 51.8 (40-64). 
 
Resultados: De acordo com os critérios do International Working Group (2006), 2 doentes atingiram 
Resposta Completa, 2 doentes atingiram Resposta Parcial e um doente atingiu Doença Estável com 
melhoria hematológica. Quatro doentes estão vivos e continuam a receber AZA; um doente faleceu 
devido a progressão de doença, 36 meses após o início do tratamento (40 ciclos). O evento adverso mais 
comum foi a reacção cutânea ligeira no local da injecção (n=3). 
 
Conclusões: A experiência da nossa Unidade sugere que, na ausência de toxicidade intolerável ou de 
progressão da doença, o tratamento prolongado com AZA parece melhorar os resultados clínicos destes 
doentes com mau prognóstico à partida. Estes resultados mostram que, na prática clínica diária, o 
tratamento com AZA é exequível e eficaz em doentes idosos, e ainda que os resultados podem ser 
optimizados se o tratamento for mantido até à progressão da doença. 
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PO40 - TRATAMENTO APÓS TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS 
DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA NA ERA DOS INIBIDORES DA TIROSINA-CINASE  
 
Isabel José Dionísio de Sousa1, Conceição Constanço2; Carlos Pinho Vaz2; Rosa Branca1;  
Fernando Campilho1; Nuno Cerveira3; Susana Bizarro3; Cecília Correia4; Lurdes Torres4; Susana Lisboa4; 
Susana Roncon5; Joana Vieira4; António Campos Júnior3; Manuel Teixeira4 
1Serviço de transplantação de medula óssea IPO Porto; 2 Serviço de transplantação de medula óssea IPO 
Porto; 3S/S; 4Serviço de Genética IPO Porto; 5Serviço de terapia celular IPO Porto 
 
 

Introdução: A leucemia mielóide crónica (LMC) foi a primeira neoplasia relacionada com uma alteração 
genética adquirida (translocação entre o cromossoma 9 e 22 - t(9:22)(q34;11)- levando ao aparecimento 
de dois novos genes, bcr-abl no cromossoma 22 q- ou cromossomo Philadelfia (Ph) e o recíproco abl-bcr 
no cromossoma 9q+) . Os inibidores das tirosina-cinase(TKI) revolucionaram o tratamento da LMC. O 
transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (ASCT) era o tratamento de primeira linha para a 
LMC mas atualmente está reservado para os casos em que a doença não responde aos TKI. Apesar da 
taxa de recaída após ASCT ser baixa em doentes (dts) na fase crónica nas fases acelerada/ blástica é 
elevada. A escolha do tratamento depende não só da fase da doença na altura da recaída mas também é 
influenciada pelo tratamento inicialmente instituido. A LMC é bastante sensível às células T alogénicas do 
dador e, subsequentemente, o grau de imunossupressão e/ou a infusão de linfócitos do dador (DLI) que 
podem levar à supressão ou erradicação da neoplasia podendo contudo depoletar a doença enxerto 
contra hospedeiro (GvHD). Atualmente o tratamento da recaída da LMC após ASCT com TKI é atractivo 
mas não é claro se a combinação de TKI ao tratamento irá melhorar a resposta. 
 
Objetivo: Avaliação retrospectiva do tratamento da recaída da LMC após ASCT com DLI com ou sem 
TKI. 
 
Métodos: Foram avaliados 46 dts com LMC entre Janeiro 2000 e Maio 2014 (15F; 31M) com idade 
mediana ao diagnóstico de 37 anos (19-56 anos) e à data do transplante de 40 anos (20-58 anos). O 
tempo mediano desde o diagnóstico ao transplante foi de 19,5 meses (9-137). Tratamento prévio: 10 dts 
realizaram apenas TKI, 13 quimioterapia de indução (QTI) para leucemia aguda e 6 associação da 
QTI+TKI. 17 dts não foram tratados com TKI. Na altura do transplante, 91,4% dos dts apresentava-se em 
fase crónica, 4,3 em fase blástica e 4,3 em fase acelerada. Tipo de transplante: 84,8% dos dts realizaram 
transplante de dador HLA idêntico, 13,0% mismatch e 2,2% singénico. 93,5% dos dts foram 
transplantados com progenitores hematopoiéticos periféricos (PHP), 4,3% com medula óssea e 2,2% 
com células de cordão umbilica. Regime de condicionamento mieloablativo (n=30) e regime de 
condicionamento de intensidade reduzida (n=16). Profilaxia de GvHD: 30,4% ciclosporina, 21,7% 
ciclosporina+ micofenolato de mofetil (MMF), 32,6% ciclosporina+ metotrexato (MTX), 8,7% tacrolimus+ 
MMF, 6,5% tacrolimus. 
 
Resultados: Ao 100º dia de avaliação: 67,4% dos doentes apresentavam quimerismo completo, 23,9% 
quimerismo misto com predomínio do dador, 6,5% quimerismo misto com predomínio receptor e 2,3% 
falência enxerto. 26,1% dos dts mantinham doença e 41,3% apresentavam resposta molecular completa. 
32,6% dos dts recidivaram com um tempo mediano para recidiva desde o transplante de 9,9 meses (3,4-
60,4). Tipo de recaída: hematológica 26,7%, citogenética 26,7%, molecular 40,0%, extra medular 6,7%. 
Aquando da recaída, 33,3% dos dts receberam tratamento com DLI, 40,0% TKI, 6,7% TKI+DLI e 3 
tratamento de leucemia aguda (QT 1; QT+TKI 2). Foi obtida resposta molecular completa em todos os 
dts que não recidivaram após o transplante. 
 
43,5% dos dts apresentaram aGvHD após transplante (1 não confirmado) e em 85,0% ocorreu 
progressão para cGvHD. 
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76,1% dos dts estavam vivos no último follow-up e 23,9% faleceram: 8 por progressão, 2 por infecção e 1 
por GVHD. A sobrevivência global foi de 76,1% (35/46) com uma taxa de mortalidade relacionada com o 
transplante 27,3% e uma taxa de mortalidade relacionada com a doença de 72,7%. 
 
No grupo dos doentes que recidivaram após transplante, ocorreram 3 mortes (2 no grupo de dts tratados 
com QTI+TKI e 1 no grupo dos tratados com QTI). A taxa de mortalidade relacionada com o transplante 
foi de 0,0% e a relacionada com a doença foi de 100% (dos 3 que morreram todos foram por progressão 
da doença). 
 
Conclusão: Nesta amostra, o tratamento com TKI ou DLI após ASCT esteve associado a uma baixa taxa 
de mortalidade relacionada com o tratamento. Nos doentes que recaíram após ASCT a causa de morte 
foi a progressão da doença. 
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PO41 - TROMBOCTEMIA ESSENCIAL-CALR E JAK2: ENTIDADES GENÉTICAS E CLÍNICAS 
DISTINTAS?  
 
Henrique Coelho1, Teresa Melo1; Teresa Costa1; Hermínia Vieira1; Natália Salgueiro2; Susana Bizarro3; 
Nuno Cerveira3 
1Centro Hospitalar Gaia e Espinho/EPE, Vila Nova de Gaia; 2Centro de Genética Médica e Diagnóstico Pré-
Natal Prof. Doutor Sérgio Castedo, Porto; 3Serviço de Genética do IPO do Porto, Porto 
 
 

Introdução: A Trombocitemia Essencial (TE) é uma Neoplasia Mieloproliferativa (NMP) que envolve 
primariamente a linhagem megacariocítica e é caracterizada por uma produção excessiva de plaquetas. 
Atualmente existem três biomarcadores com relevância clínica para a TE: JAK2, MPL e CALR, e a TE-
CALR parece ser uma entidade clínica distinta não apenas a nível molecular mas também clínico. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo, em que foram revistos os processos clínicos dos doentes com 
o diagnóstico de TE e PV entre 2002 e 2014, tendo sido selecionados apenas os doentes com a mutação 
JAK2 ou CALR. Foram avaliados os parâmetros idade, sexo, Hemoglobina (Hb), Plaquetas (PLT), 
Leucócitos e incidência de eventos trombóticos ao diagnóstico. A sobrevivência global (SG) foi estimada 
pelo método de Kaplan-Meier e a comparação entre as curvas de sobrevivência foi efetuada pelo teste 
log-rank. 
 
Resultados: Foram identificados 83 doentes (54% TE-JAK2, 17% TE-CALR e 29% PV) com uma 
mediana de idades idêntica entre os três grupos (70 anos). A TE-JAK2 foi mais prevalente no sexo 
feminino (2:1) enquanto a TE-CALR e PV atingia equitativamente ambos os sexos (1:1). Doentes com 
TE-JAK2 e PV apresentavam um valor de Hb e de Leucócitos mais elevado assim como um maior 
número de eventos trombóticos ao diagnóstico que os doentes com TE-CALR. Apesar de não ser 
estatisticamente significativo, doentes com TE-CALR tiveram uma SG superior em relação aos doentes 
com TE-JAK2 ou PV e uma contagem leucocitária ≥11x109/L resultou numa diminuição da SG nos 
doentes com TE-JAK2. 
 
Conclusão: Os resultados favorecem a hipótese que a TE-JAK2 e a PV representam um diferente 
fenótipo da mesma NMP e que a TE-CALR é uma entidade clínica distinta. A contagem leucocitária, mais 
elevada na TE-JAK2 e PV, associa-se a um maior risco trombótico e a uma menor SG na TE-JAK2 e os 
doentes com TE-CALR são os que têm um melhor prognóstico. Provavelmente estes achados não 
tiveram significado estatístico porque a amostra era pequena contudo, a sua comprovação, poderá 
conduzir a uma abordagem terapêutica na TE de acordo com o perfil genético do doente ao diagnóstico. 

  



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

134 
 

PO42 - FACTORES PROGNÓSTICOS NA EVOLUÇÃO CLÍNICA DAS INFECÇÕES DA CORRENTE 
SAUNGUÍNEA (ICS) EM ADULTOS COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (LMA)  
 
Mariana Koehler, Susana Esteves1; Joana Parreira1; Maria Gomes da Silva1; Albertina Nunes1 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, EPE 
 
 

INTRODUÇÃO: A infecção é uma das preocupações centrais no tratamento dos doentes com LMA. 
 
OBJECTIVO: Identificar factores de risco para ICS a microrganismos resistentes e para infecção 
grave/complicada nestes doentes. 
 
MÉTODOS: Estudo retrospectivo dos episódios consecutivos de ICS em doentes com LMA internados 
entre Jan 2011 e Dez 2013 num centro de referência. Incluímos todos os isolamentos microbiológicos em 
hemocultura, coincidentes com clínica sugestiva de infecção sistémica, excluindo os casos de 
colonização do Cateter Venoso Central (CVC).  
 
Analisámos a relação entre a presença de microrganismos multirresistentes (MDRO) e a evolução do 
episódio de ICS, quanto a duração do internamento e desfecho clínico (sépsis ou morte), e as variáveis: 
idade, grau e duração de neutropenia, presença de CVC, estado da doença hematológica e terapêutica 
antibiótica prévia. Na análise utilizámos o teste qui-quadrado de Pearson (ou teste exacto de Fisher) e o 
teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. 
 
RESULTADOS: Registámos 588 internamentos em 171 doentes com LMA, e 101 episódios de ICS, em 
61 doentes, com uma mediana de idade de 59 anos (21-84), 52,5% do género masculino. A mediana da 
duração do internamento associado ao episódio foi de 24 dias (1-106) e a taxa de mortalidade associada 
a ICS foi de 13,9%. A maioria dos episódios de ICS foi causada por microrganismos gram negativos 
(n=70), e apenas 26 se deveram a gram positivos. As infecções mistas (n=3) e fúngicas (n=2) foram 
raras.  
 
A maioria dos episódios de ICS registou-se após remissão (n=47) e em doença recaída/refractária 
(n=26). 60% dos doentes tinham CVC, que não se associou a um aumento da duração do internamento 
relacionável com a bacteriémia, à ocorrência de sépsis ou morte (p>0,05). A maioria dos episódios de 
ICS (n=77) ocorreram em neutropenia profunda (ANC < 100). Não houve associação entre o grau de 
neutropenia e mortalidade (p=0.682). No entanto, a duração da neutropenia teve impacto no desfecho da 
infecção: a mediana da duração da neutropenia nos 14 doentes que morreram por ICS (15 dias, [5-175]) 
foi significativamente superior à dos doentes que não morreram (7 dias [0-157]) (p=0,04). Por outro lado 
a ocorrência de sépsis relacionou-se inversamente com a duração da neutropenia, embora sem 
significado estatístico (p= 0,08).  
 
A mediana de idade dos doentes com sépsis (59 anos) foi significativamente superior à dos doentes sem 
esta clínica (55 anos) (p=0.01). Idade > 65 anos associou-se a maior mortalidade relacionada com ICS 
(p=0.03), bem como a ausência de remissão (p=0,001): 9 faleceram com doença refractária/recaída, 2 
durante a indução e 2 sem terapêutica prévia. Foi isolado um MDRO em 35 episódios, verificando-se, 
nestes casos, uma tendência para maior duração do internamento prévia ao episódio (mediana de 10 
dias VS 5), (p=0,06).  
 
A administração de antibioterapia sistémica na semana anterior à detecção de ICS associou-se à 
presença de MDRO (p=0,0001), sobretudo quando usadas penicilinas de largo espectro (p=0,016), mas 
não teve impacto na duração do internamento por bacteriémia, com excepção dos doentes previamente 
tratados com quinolonas (p=0,03) ou glicopéptidos (p=0,04).  
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No entanto, nem a terapêutica antibiótica prévia, nem a ICS a MDRO, tiveram impacto na mortalidade 
(p=0,513 e p=0,369) ou na evolução para sépsis (p=0,276 e p=0,448). 
 
CONCLUSÃO: Apesar da elevada incidência de ICS registada (17,2% dos internamentos), a taxa de 
mortalidade associada foi inferior à reportada pela DGS nos Serviços de Hemato-Oncologia portugueses 
(16,7%). Nesta série, duração da neutropenia, idade > 65 anos, e ausência de remissão da LMA são os 
principais factores implicados na mortalidade associada a ICS. Parece haver uma relação inversa entre 
duração de neutropenia e a ocorrência de sépsis.  
 
São necessários mais estudos para esclarecer esta observação. A presença de CVC, terapêutica 
antibiótica prévia ou MDRO, pelo contrário, não tiveram impacto na gravidade da infecção ou na 
mortalidade. A terapêutica antibiótica disponível é, por enquanto, suficiente para o tratamento da maioria 
das infecções a MDRO na nossa instituição.  
 
É essencial manter a monitorização da resistência antibiótica, dada a elevada e crescente prevalência de 
infecção por MDRO. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO43 - PI3K, UM ALVO PROMISSOR NO TRATAMENTO DE NEOPLASIAS MIELOIDES  
 
Nuno S. Costa1, Barbara Marques1; Raquel Alves2; Ana Pires3; Ana Cristina Gonçalves2;  
Ana Bela Sarmento Ribeiro4 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra (FMUC); 2Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, 
Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO), FMUC/Centro de 
Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC); 3Biologia Molecular Aplicada e 
Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra (FCTUC); 4Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, 
CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
 
 

A fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) é uma proteína que intervém em diversas vias de sinalização 
intracelular, e uma vez activada conduz à ativação de vias efetoras como AKT, NF-KB e JNK/SAPK. 
Assim, a PI3K tem como função promover a proliferação/sobrevivência, apoptose, reparação do ADN, 
senescência, angiogénese, motilidade e metabolismo celular. A desregulação da PI3K está associada a 
várias neoplasias, nomeadamente neoplasias hematológicas, mas também a mecanismos de resistência 
à quimioterapia. Neste sentido foram desenvolvidos compostos inibidores da PI3K como o Buparlisib 
(BKM120). Este composto inibe as subunidades catalíticas de PI3K Classe IA e IB (p110γ), em função da 
dose. 
  
O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do Buparlisib (BKM120), um inibidor da Classe I da PI3K, em 
modelos in vitro de neoplasias mieloides. 
  
Para concretizar o nosso objectivo, utilizámos as células F-36P (Síndrome Mielodisplásica), as células 
HEL (Leucemia Eritroblástica Aguda) e as células NB-4 (Leucemia Promielocítica Aguda). Estas linhas 
celulares foram cultivadas na ausência e na presença de diferentes concentrações de BKM120, 
compreendidas entre 50nM e 10µM. A proliferação celular foi avaliada às 24, 48 e 72 horas, utilizando o 
ensaio metabólico da resazurina. A morte celular foi analísada através de microscopia óptica (coloração 
May-Grunwald Giemsa) e por Citometria de Fluxo (CF) (Anexina V e o Iodeto de Propídio). Também por 
CF A foi avaliada a actividade das caspases (sonda ApoStat) e o ciclo celular através da marcação com 
IP/RNase. 
  
Os resultados demonstram que o Buparlisib (BKM120) induz diminuição da proliferação celular de modo 
dependente do tempo, da dose e da linha celular. O IC50 às 72h de exposição foi de 250nM para a linha 
celular HEL; cerca de 750nM para a linha celular F-36P e entre 750nM e 2500nM para a linha celular NB-
4. A administração diária de BKM mostrou-se mais eficaz na redução da proliferação celular que a 
mesma dose em toma única, particularmente na linha celular HEL. Este composto induziu morte celular 
predominantemente por apoptose confirmada pela morfologia, CF e aumento do número de células que 
expressam caspases bem como dos seus níveis de expressão. A análise do ciclo celular permitiu 
verificar que o BKM120 induz bloqueio do ciclo celular em todas as linhas celulares. 
  
Assim, a PI3K apresenta-se como um alvo promissor no desenvolvimento de novas terapêuticas anti-
neoplásicas uma vez que os nossos resultados indicam que a sua inibição pelo Buparlisib (BKM120) 
induz efeitos antiproliferativos e citotóxicos em várias linhas celulares de neoplasias mieloides, podendo 
este inibidor vir a constituir uma nova abordagem terapêutica neste tipo de neoplasias mieloides. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FRH/BD/51994/2012) através de 
uma bolsa de doutoramento. 
Sem conflitos de interesse a declarar. 



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

137 
 

PO44 - CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA E DOS TRANSCRITOS DO GENE DE FUSÃO PML-RARα DE 
UMA POPULAÇÃO COM LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Paula César1, Marta Pereira1; Emília Cortesão1; Catarina Geraldes1; Ana Espadana1; Marília Gomes1; 
Margarida Lourenço2; Fernando Rodrigues2; Letícia Ribeiro1 
1Serviço de Hematologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Serviço de Patologia Clínica - 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um subtipo de Leucemia Mielóide Aguda 
caracterizada pela t(15;17), que dá origem ao gene de fusão PML-RARα. É conhecida pela excelente 
resposta ao tratamento com ácido trans-retinóico (ATRA), com bom prognóstico, apesar da alta 
prevalência de complicações hemorrágicas. 
Dependendo do ponto de clivagem do gene PML no cromossoma 15, podem ser formados os transcritos 
bcr1 (longo), bcr2 (variante) e bcr3 (curto). 
A correlação entre a presença destes transcritos e os parâmetros clínicos é controversa. Alguns estudos 
mostraram que o subtipo s-bcr3 pode estar relacionado com o aumento dos leucócitos e com uma 
sobrevivência diminuída; no entanto, outros grupos descreveram resultados discordantes. 
  
Objectivos: Identificar as frequências das isoformas do gene PML-RARα numa população de doentes, 
estudar as suas características hematológicas e clínicas e analisar a correlação entre elas. 
  
Métodos: Foram revistos os dados dos doentes com LPA diagnosticados entre Jan/2005 e Dez/2013. Só 
foram incluídos os doentes com identificação molecular dos subtipos do gene PML-RARα. Analisaram-se 
as características clínicas e os parâmetros hematológicos da população, estratificaram-se os doentes 
segundo a Classificação de Sanz e fez-se a análise estatística utilizando o STATA v12.0. 
  
Resultados: Foram incluídos 46 doentes, 50% do sexo masculino, com uma mediana de idades de 43 
anos (14 – 78 anos). O subtipo l-bcr1 foi encontrado em 44% dos casos (20), o v-bcr2 em 15% (7) e a 
isoforma s-bcr3 em 41% dos doentes (19). 
 
Segundo a classificação de Sanz, estratificaram-se os doentes em alto risco (37%), risco intermédio 
(46%) e baixo risco (17%), não existindo diferenças significativas nesta classificação entre os 3 grupos de 
isoformas do gene PML-RARα. 
 
O valor médio de hemoglobina nesta população foi de 9.5 g/dL, da contagem de leucócitos totais foi de 
22x109/L e de plaquetas foi de 35x109/L. Não foram encontradas diferenças significativas entre os valores 
hematológicos para os 3 subtipos do gene PML-RARα. 
 
Como esperado, a maioria dos doentes apresentou coagulopatia (72%) com hipofibrinogenémia (valor 
médio de 1.7 g/dL) e d-dímeros elevados (valor médio de 20.09 µg/ml). Não se encontrou correlação 
entre os parâmetros de coagulação para as 3 isoformas. 
 
A taxa de mortalidade foi de 30% (14 doentes). Destes, 8 foram mortes precoces na indução – 4 doentes 
faleceram de complicações hemorrágicas, 2 faleceram no contexto de síndrome de diferenciação 
secundário ao ATRA e 2 por intercorrências infecciosas. 
 
Houve recidiva em 4 doentes, sendo que destes, 2 apresentaram 2 recidivas consecutivas. Um destes 4 
doentes mantém-se vivo em remissão completa molecular. 
 
A sobrevivência global (SG) é elevada para esta população, tendo-se registado uma SG aos 3 anos de 
77%. 
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Neste estudo, não se encontraram diferenças significativas entre as SG para os 3 grupos de isoformas 
do gene PML-RARα. 
  
Conclusão: As isoformas do gene PML-RARα mais frequentemente encontradas nesta população foram 
l-bcr1 e s-bcr3, em concordância com os dados previamente publicados. 
A SG desta população foi alta, como esperado, apesar da elevada prevalência de coagulopatia e da 
elevada proporção de doentes de alto risco. 
 
Não se encontrou correlação significativa entre os parâmetros hematológicos, idade, sexo e SG dos 3 
grupos de isoformas do gene PML-RARα, o que pode estar relacionado com a dimensão reduzida da 
população analisada. 
 
Este facto leva-nos a sugerir a necessidade de realização de estudos multicêntricos, mais abrangentes, 
para clarificar a hipótese apresentada por diferentes grupos de que possam existir diferenças clínicas e 
de sobrevivência, consoante o subtipo molecular identificado na LPA. 
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PO45 - RELEVÂNCIA DA EXPRESSÃO DE MICRORNAS NA RESPOSTA A TERAPÊUTICAS 
DIRIGIDAS NA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA  
 
Sara Veiga1,  Raquel Alves2; Ana Pires3; Ana Cristina Gonçalves2; Ana Bela Sarmento Ribeiro4 
1Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra/Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC); 2Biologia Molecular Aplicada e 
Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC); 
3Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC); 4Biologia Molecular Aplicada e Clínica 
Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC) 
 
 

A Leucemia Mieloide Crónica (LMC) é uma doença mieloproliferativa caracterizada pela translocação 
t(9:22), resultando no gene de fusão BCR-ABL, que codifica a oncoproteina BCR-ABL com atividade de 
tirosina cinase aumentada. Apesar do sucesso do tratamento com Imatinib tem-se verificado aumento 
dos doentes com respostas incompletas ou resistentes. A oncoproteína BCR-ABL tem capacidade de 
ativar múltiplas vias de sinalização celular, nomeadamente do NF-κB, do mTOR e do proteasoma, as 
quais poderão constituir alternativas terapêuticas em casos de resistência ao Imatinib. Por outro lado, a 
alteração da expressão dos microRNAs, pequenas moléculas de ARN que regulam a expressão génica, 
pode influenciar a sensibilidade e/ou aquisição de resistência à terapêutica, em particular ao Imatinib. 
Neste trabalho avaliou-se a influência dos níveis de expressão do miR-21, miR-125b e miR-155 na 
sensibilidade e resistência ao Imatinib em linhas celulares de LMC, bem como no potencial efeito 
terapêutico de novos fármacos como o Bortezomib, Parthenolide e Everolimus. 
Para tal, utilizaram-se as linhas celulares de LMC, as células K562 (sensíveis ao Imatinib) e as K562-RC 
(resistentes ao Imatinib). A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio da rezasurina, e a morte celular por 
citometria de fluxo (anexina V e iodeto de propídeo) e por microscopia óptica (coloração May-Grünwald-
Giemsa). A expressão de BAX, BCL-2, NF-κB-fosforilado, conjugados de ubiquitina, p53 e a análise do 
ciclo celular foram realizados por citometria de fluxo. Os níveis de expressão e ativação AKT foram 
analisados por western blot e a expressão dos miRNAs efetuou-se por qRT-PCR com recurso a kits 
comerciais. 
Inicialmente verificou-se que as células K562-RC apresentam expressão aumentada de miR-21 e miR-
125b e diminuição da expressão do miR-155, relativamente às células K562. O Bortezomib, Parthenolide 
e Everolimus induziram diminuição da viabilidade celular de modo dependente do tempo, da dose e da 
sensibilidade e/ou resistência das células ao Imatinib. Assim, observou-se que o Bortezomib e o 
Parthenolide induzem efeito citotóxico mais acentuado nas células K562-RC, enquanto o Everolimus 
apresenta efeito citotóxico superior nas células K562 sensíveis ao Imatinib. Estes resultados poderão 
estar relacionados com a expressão diferencial dos miRNAs. Estes compostos induzem morte celular 
predominantemente por apoptose, com aumento de expressão de BAX. Para além disoo, o Everolimus 
induziu bloqueio do ciclo celular em fase G2/M. Por outro lado, o tratamento com estes compostos é 
capaz de modular a expressão dos miRNAs. 
Os níveis de expressão do miR-21, miR-125b e miR-155 poderão constituir novos biomarcadores 
preditivos de resposta aos TKI e/ou a novos fármacos como o Bortezomib, Parthenolide e Everolimus na 
LMC. 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia através de uma bolsa de 
doutoramento (FRH/BD/51994/2012). 
Sem conflito de interesses a declarar. 
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PO46 - CARACTERIZAÇÃO DA CÉLULA ESTAMINAL LEUCÉMICA EM DOENTES COM SMD - 
RELEVÂNCIA DA IL-6 E TNF-α  
 
Emília Cortesão1, Ana Cristina Gonçalves2; Catarina Geraldes1; Amélia Pereira3;  
José Manuel Nascimento Costa1; Ana Bela Sarmento Ribeiro1; Letícia Ribeiro4 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 
2Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 3Serviço de Medicina; Hospital da Figueira da Foz; 
4Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: A SMD é considerada uma doença clonal da célula estaminal hematopoiética (HSC), pelo 
que a existência de alterações neste tipo de células, além de estar na base da etiopatogenia da doença, 
também pode influenciar a evolução para LMA. Mais recentemente, foi identificado um pequeno 
subgrupo destas células, com capacidade exclusiva de se autorrenovar e diferenciar em diferentes 
linhagens de células cancerígenas que constituem o tumor, as chamadas células estaminais 
cancerígenas (CSC).  
 
Estas células já foram identificadas em muitos tipos de cancros, nomeadamente no cancro do cérebro, 
mama, próstata, cólon e pâncreas, e também em leucemias e mieloma múltiplo (células estaminais 
leucémicas, LSC). Por outro lado, a evolução da SMD acompanha-se de alterações imunes complexas e 
produção de anticorpos e citocinas inflamatórias, como a IL6 e o TNF-α. No entanto, a avaliação destas 
citocinas na HSC e LSC não foi ainda analisada em doentes com SMD. 
 
Objectivo: Avaliar a relevância da IL-6 e TNF-α na distinção de célula estaminal hematopoiética e 
estaminal leucémica em doentes com SMD de modo a identificar novos marcadores preditivos de 
prognóstico e novos alvos terapêuticos. 
 
Materiais e Métodos: Recolha dos dados clínicos e analíticos de 102 doentes com SMD de novo. A 
distinção entre célula estaminal hematopoiética (HSC) e estaminal leucémica (LSC) foi efectuada por 
citometria de fluxo utilizando um painel de anticorpos monoclonais conjugados com as seguintes 
combinações: CD34/CD117/CD123/GlicoP e CD34/CD117/CD123/IL6/TNF-α. 
 
Resultados: A amostra é constituída por 102 doentes com mediana de idades de 74 anos (22-89) e com 
uma razão Masculino/Feminino de 0,8. Os subtipos de SMD segundo a OMS são: Citopenia Refractária 
com displasia multilinha (CRDM) (n=52), Citopenia Refractária com displasia unilinha (CRDU) (n=12), 
Anemia Refractária com Excesso de Blastos (AREB)-1 (n=8), AREB-2 (n=8), Anemia Refractária com 
sideroblastos em anel (ARSA) (n=6), Síndrome 5q- (n=4) e Leucemia Mielomonocítica Crónica (LMMC) 
(n=12) com o seguinte IPSS: baixo (n=37), intermédio-1 (n=39), intermédio-2 (n=10) e alto (n=1). Do total 
da amostra de 102 doentes, 11 evoluíram para LMA sendo 7 doentes com AREB-2, 2 doentes com 
CRDM, 1 doente com AREB-1 e outro com LMMC.  
 
No nosso estudo verificámos um aumento tendencial da % de células CD34+ nos doentes SMD em 
estádios mais avançados (AREB-2), bem como de células que coexpressam CD117 o que pode estar 
relacionado com a evolução destes doentes para LMA. Por outro lado, o aumento da % de células 
CD34+/CD117+ verificado nos doentes com CRDM pode, após seguimento mais alargado destes 
doentes, identificar aqueles que têm maior risco de transformação leucémica.  
 
A análise da célula estaminal permitiu ainda a identificação de 2 grupos de células, um com 
características fenotípicas “normais”, as HSC, e outro com características neoplásicas, as LSC, que 
expressam diferencialmente as citocinas inflamatórias, IL-6 e TNF-α. A produção de IL-6 foi observada 
na HSC no subtipo AREB-2 e na LSC no subtipo TR. O TNF-α foi também observado na HSC no subtipo 
LMMC e na LSC no subtipo AREB-2. Salienta-se, assim, a presença das duas citocinas inflamatórias nos 
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doentes com AREB-2 (p<0,05), embora a IL-6 predomine na HSC e o TNF-α na LSC.  Por outro lado, o 
nível de células estaminais com expressão de IL6 (CD34+/CD117+/IL-6+) pode influenciar a evolução 
para LMA (p<0,05), uma vez que neste subtipo se encontra o maior número de doentes que progrediu 
para LMA, estando também associado a diminuição da sobrevivência global. 
 
Conclusão: Estes resultados sugerem não só a relevância da IL-6 e TNF-alfa na distinção destes dois 
grupos de células estaminais, como também a importância destas células na evolução da doença. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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PO47 - LEUCEMIAS MIELOBLÁSTICAS AGUDAS NO IDOSO – EXPERIÊNCIA DE 9 ANOS  
 
Paula César, José Carda; Marta Pereira; Emília Cortesão; Catarina Geraldes; Ana Espadana;  
Letícia Ribeiro 
Serviço de Hematologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: A Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) é mais frequente nos idosos, sendo que estes são 
considerados uma população de maior risco pela fragilidade física inerente e por isso nem sempre 
elegíveis para terapêutica agressiva. O tratamento destes doentes constitui um desafio, com vista a 
proporcionar uma boa qualidade de vida no contexto de uma doença de sobrevivência reduzida. 
  
Objectivo: Caracterizar uma população de idosos com LMA. 
  
Métodos: Efectuou-se o levantamento e análise dos dados clínicos e analíticos dos doentes com idade 
igual ou superior a 60 anos de idade e diagnóstico de LMA, diagnosticados entre Janeiro de 2005 e 
Dezembro de 2013. Excluíram-se os doentes com diagnóstico de Leucemia Promielocítica Aguda, por 
serem uma população com um prognóstico e tratamento distintos. 
  
Resultados: A amostra é constituída por 211 doentes, 52% do sexo masculino, com uma mediana de 
idades de 71 anos (60 - 89 anos). A incidência das LMA de etiologia primária ou secundária foi 
semelhante nesta amostra. Relativamente à classificação FAB (Franco-Americana-Britânica), observou-
se um predomínio das LMA M1 (21%) e M2 (21%) seguidas dos subtipos com componente monoblástico 
M4 e M5 (35%). O estudo citogenético foi conclusivo em 92 doentes: 7% de doentes com risco favorável, 
64% de risco intermédio e 29% de risco citogenético desfavorável. Foi instituída quimioterapia (QT) de 
indução em 61% dos doentes, seleccionados pela idade, performance status e comorbilidades 
associadas. Foram obtidas 61% de respostas completas (67 doentes), sendo que destes, 48 (72%) 
realizaram quimioterapia de consolidação. A mortalidade precoce foi de 24% e houve 38.3% de recidivas 
no grupo de doentes que concluíram a terapêutica de indução. Observou-se uma Sobrevivência Global 
(SG) aos 12 meses de 27.7%. Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre a SG dos 
doentes que realizaram QT de indução e tratamento paliativo – 42.5% vs 4.5% aos 12 meses, 
respectivamente. Houve também diferença entre a SG dos grupos de doentes que realizaram, ou não, 
terapêutica de consolidação (66.2% vs 53.9% aos 12 meses). Igualmente significativa é a diferença da 
SG entre os doentes com 60-65 anos e aqueles com idade superior a 65 anos (46.5% vs 22.8% aos 12 
meses). Não houve significância estatística na análise entre a SG observada no grupo de doentes com 
LMA de novo vs LMA secundária. A sobrevivência livre de progressão calculada para esta população foi 
de 41.8% aos 12 meses. A análise multivariada dos dados mostrou que os factores que influenciam 
verdadeiramente a SG são o tipo de tratamento (QT de indução vs tratamento paliativo) e a realização ou 
não de terapêutica de consolidação. 
 
Conclusões: Observou-se uma maior sobrevivência nos doentes tratados com QT de indução e nos 
doentes mais jovens, como seria expectável, sendo que estes são à partida os indivíduos com melhor 
estado geral e maior capacidade para suportar uma terapêutica mais agressiva. Adicionalmente, conclui-
se pelo benefício da realização de terapêutica de consolidação sempre que possível, embora não 
consensual na literatura. Assim, perante uma população de doentes com características particulares, por 
vezes impeditivas da realização de uma terapêutica eventualmente considerada óptima, impõe-se uma 
decisão terapêutica individualizada, conjugando factores de risco, comorbilidades e performance status, 
com vista à obtenção do melhor resultado possível.  
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PO48 - LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA SECUNDÁRIA A NEOPLASIAS MIELÓIDES – UM ESTUDO 
RETROSPECTIVO UNICÊNTRICO  
Filipe Gonçalves, Francesca Pierdomenico; Susana Esteves; António Almeida *; Albertina Nunes;  
Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
 
 

Introdução: A Leucemia mielóide aguda (LMA) é mais frequente acima dos 60 anos. Embora na maioria 
dos casos surja de novo, uma importante parcela corresponde à evolução natural de síndromes 
mielodisplásicos (SMD) ou, menos frequentemente, neoplasias mieloproliferativas (NMP). A resposta à 
terapêutica é, geralmente, insatisfatória, o que se traduz num prognóstico e resultados desfavoráveis. 
 
Objectivo: Caracterização clínica e genética de doentes com diagnóstico de LMA secundária a 
neoplasias mielóides (SMD e NMP) e comparação de terapêuticas. 
 
Métodos: Procedeu-se a uma revisão retrospectiva (2005-2013) dos processos clínicos de doentes com 
diagnóstico prévio de SMD (n = 28), SMD/NMP (n = 4) ou NMP (n = 8) em que foi documentada 
progressão para LMA, num total de 40. Foram analisadas as características clínicas, laboratoriais, 
tratamento prévio e terapêuticas no momento da progressão, divididas em 3 grupos: Quimioterapia de 
indução, azacitidina ou terapêutica de suporte. Determinámos o tipo de resposta, tempo até à progressão 
de acordo com a patologia de base (TTP) e tempo desde a progressão até ao óbito em função do grupo 
terapêutico. Os cálculos foram efectuados com recurso a análise de sobrevivência (Kaplan-Meier) e os 
resultados ajustados através de análise univariada (método de Cox). 
 
Resultados/Conclusão: A idade mediana foi de 69 anos (30-85) e o TTP para LMA foi de 10 meses. O 
TTP foi superior no grupo de doentes com NMP (104 meses) em comparação com os restantes (9.4 nos 
SMD e 4.3 nos SMD/NMP). 
 
Após progressão, 20 doentes foram submetidos a quimioterapia de indução, 12 a terapêutica com 
azacitidina e 8 doentes realizaram apenas terapêutica de suporte. Não se verificou uma diferença no tipo 
de resposta entre o grupo submetido a indução vs. azacitidina (resposta completa/parcial 45% vs 33%; 
doença refractária 55% vs 50%; doença estável em 17% dos doentes sob azacitidina). Porém, verificou-
se uma diferença no tempo mediano desde o diagnóstico de LMA até ao óbito: 1,83 meses no grupo de 
suporte vs. 3,9 meses no grupo de indução vs. 22,3 meses no grupo de azacitidina. A análise univariada 
confirmou um benefício nos doentes tratados com azacitidina em relação aos doentes tratados com 
quimioterapia de indução (HR = 0.09; IC 95%). De 8 potenciais candidatos a transplante alogénico, 
apenas 4 foram efectivamente transplantados, mas com resultados insatisfatórios a curto prazo (2 
recaídas pós alotransplante, 1 óbito por complicações infecciosas e 1 doente já em progressão à data do 
transplante). 
 
Estes resultados sugerem que, neste subgrupo de LMA, mecanismos epigenéticos poderão ter um papel 
relevante já que a sua modelação com agentes hipometilantes parece traduzir-se em maior benefício 
clínico relativamente à quimioterapia. 
 
*o autor assinalado declara os seguintes conflitos de interesse: consultor para a Celgene e Novartis; 
Palestrante para a Shire e BMS. 
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PO49 - SÍNDROME 5Q-: REVISÃO DE UMA SÉRIE CLÍNICA  
 
Carlos Costa, Helena Alaiz; Isabel Salazar; Teresa Pereira; António Almeida 
Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa - Francisco Gentil 
 
 

Introdução: A deleção do braço longo do cromossoma 5 é a alteração genética mais frequentes 
encontrada na Síndrome Mielodisplásica (SMD) e está associada a anemia com dependência 
transfusional e displasia megacariocítica. Esta síndrome tem um curso clínico relativamente indolente 
mas um número muito significativo de doentes apresenta factores de mau prognóstico como uma 
elevada contagem de blastos, citopénias, dependência transfusional ou outras alterações citogenéticas. 
O objectivo deste trabalho é a caracterização da apresentação - clínica e laboratorial – de uma população 
com SMD com del(5q) tratada no nosso centro. 
 
Métodos: Foram revistos todos os doentes com o diagnóstico de SMD efectuado entre 1997 e 2003, 
com del(5q). A comparação entre grupos foi efectuada com recurso ao test t de Student; as 
sobrevivências globais e livre de progressão foram estimadas segundo o método de Kaplan Meier e 
comparadas com teste log-rank. 
 
Resultados: Foram identificados 24 doentes. A mediana de idade ao diagnóstico é de 70.3 anos; 75% 
são mulheres. Dezassete doentes apresentavam a del(5q) isolada. Quatro doentes tinham mais uma 
alteração (del 7, del(7q), del(11q) e del(12q)) e três doente apresentaram duas ou mais alterações. O 
valor mediano de hemoglobina ao diagnóstico foi de 9.6 g/dL (intervalo 6,6 – 12,4). Treze doentes 
apresentaram dependência transfusional ao diagnóstico ou no decorrer da doença. Nove doentes 
apresentaram-se com neutropenia (<1.8x109/L) mas apenas dois com neutropenia grave (<0.5x109/L). 
Cinco doentes apresentaram trombocitopenia < 100x109/L. Dez doentes não tinham blastos ao 
diagnóstico enquanto quatro apresentaram 10-20%. O valor médio de eritropoietina endógena foi de 503 
UI/L. A maioria dos doentes apresentava doença de baixo risco segundo IPSS (baixo: 26%, intermédio-1: 
47%) ou IPSS-R (muito baixo: 21%; baixo, 37%; intermédio 16%). Dez doentes foram tratados com 
Lenalidomida, com uma mediana de duração de tratamento de 17.8 meses. Dois doentes foram tratados 
com Azacitidina: um por perda de resposta a Lenalidomida e outro por progressão com aumento do 
número de blastos. Foi detectada evolução clonal em 3 doentes: dois no contexto de transformação 
leucémica, um em agravamento de citopénias. 
Com uma mediana de seguimento de 24.1 meses, a mediana de sobrevivência é de 58.9 meses. Em 
análise univariada, baixa contagem plaquetária, elevada blastémia ou alterações citogenéticas adicionais 
estão associadas a uma menor sobrevivência. 
 
Conclusão: A nossa pequena série confirma que os SMD del(5q) estão associados a doença de baixo 
risco. A dependência transfusional, verificada somente em metade dos doentes, indica que muitos casos 
não requerem tratamento imediato, mas sim vigilância. 
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PO50 - MUTAÇÃO CALR EM DOENTE COM LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA PHILADELPHIA 
POSITIVA  
 
Gisela Ferreira, Margarida Coucelo; José Carlos Almeida; Letícia Ribeiro 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução: As neoplasias mieloproliferativas (NMP) constituem um grupo de doenças clonais das 
células progenitoras hematopóieticas caracterizadas pelo aumento da proliferação e sobrevivência de 
uma ou mais células da linhagem mielóide. Classificam-se em BCR-ABL1 positivas - Leucemia Mielóide 
Crónica (LMC) - e BCR-ABL1 negativas - Policitemia Vera (PV), Trombocitémia Essencial (TE) e 
Mielofibrose Primária (MFP). 
 
Com a descoberta do cromossoma Philadelphia (Ph) em 1960 - t(9;22)(q34,q11) - o qual origina o gene 
de fusão BCR-ABL1, a LMC tornou-se na primeira neoplasia com um marcador genético específico. Em 
2005, foi detectada uma mutação pontual adquirida no gene JAK2- V617F – presente na grande maioria 
dos doentes com PV e em aproximadamente metade dos doentes com MFP e TE. A mutação 
JAK2V617F raramente é detectada na LMC e alguns estudos sugerem que esta ocorre antes da 
translocação BCR-ABL1, no entanto os dados ainda não são claros. Os doentes com LMC JAKV617F 
positiva têm trombocitose persistente apesar do tratamento com inibidores da tirosina-quinase. Em 
Dezembro de 2013, vários grupos descreveram a ocorrência de mutações somáticas frameshift no exão 
9 do gene Calreticulin (CALR) em cerca de 20-25% das NMP BCR-ABL1 negativas. Os doentes com TE 
e MFP CALR positiva apresentavam contagens plaquetares mais elevadas e valores de hemoglobina e 
leucócitos mais baixos do que aqueles com mutação JAK2- V617F. As mutações CALR não foram 
detectadas em doentes com LMC BCR-ABL1 positiva. 
 
Objectivo: Descrever a primeira evidência da mutação somática frameshift CALR num doente com LMC 
BCR-ABL1 positiva. 
 
Pacientes e métodos: Descrição de um doente com o diagnóstico de LMC BCR-ABL1 positiva. 
Realização de estudos moleculares com sequenciação de Sanger. 
 
Resultados: Doente do sexo masculino, 42 anos, previamente saudável, com dor contínua moderada no 
ombro direito com 3 semanas de evolução. Referia ainda perda ponderal de 4 Kgs em 2 semanas, 
astenia e anorexia. Negava hipersudorese nocturna, febre inexplicada, rash, prurido, desconforto 
epigástrico ou enfartamento prandial. Ao exame objectivo apresentava esplenomegália palpável. 
Analiticamente: hemoglobina 10.5 g/dL, leucócitos 89.10 x109/L e plaquetas 622 x109/L. Apresentava um 
esfregaço de sangue periférico leucoeritroblástico, com metamielócitos, neutrófilos maduros e basofilia. 
Ácido úrico: 553 mg/dL (valores normais: 149-506), LDH: 2567 U/L (valores normais: 313-618), o 
medulograma estava coagulado. A biopsia óssea era hipercelular, com marcado predomínio da linhagem 
ganulocítica e um ligeiro desvio à direita da curva maturativa. FISH revelou a presença da 
t(9;22)(q34;q11). Foi detectada a presença do transcrito e13a2 BCR-ABL1 por polymerase chain 
reaction- reverse transcriptase (PCR-RT) com um ratio BCR-ABL/ABL1 de 96% por quantificação por 
PCR real-time. Score de SOKAL de 1,64 (alto risco). Após o diagnóstico de LMC BCR-ABL1 positiva, o 
doente iniciou tratamento com hidroxicarbamida durante 3 semanas, seguido de Imatinib 400 mg id. Ao 
final do 1.º mês de tratamento com o inibidor de tirosina-quinase, atingiu resposta hematológica 
completa, no entanto, as plaquetas eram > 450 x109/L. Aos 12 meses de tratamento, encontrava-se em 
resposta molecular major (RMM). Após 2 anos, o doente mantinha trombocitose de 600 x109/L. Desta 
forma, procedeu-se à extracção de DNA de sangue periférico para pesquisa das mutações JAK2V617F e 
MPL exão 10 a qual foi negativa. 
 
 



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

146 
 

Recentemente, e apesar de não haver descrição na literatura da ocorrência de mutações CALR em 
doentes com LMC, testámos o doente para essas mesmas mutações. Assim, amplificámos DNA de 
sangue periférico e os produtos de PCR foram submetidos a sequenciação de Sanger. Detectámos uma 
delecção heterozigótica de 42pb no exão 9 CALR que levou a p.K368Qfs*48. 
 
Questionámo-nos sobre se esta mutação estaria presente ao diagnóstico, pelo que testámos uma 
amostra do DNA da apresentação inicial, que revelou a mutação p.K368Qfs*48 CALR 
 
Esta é a primeira descrição de um doente com LMC BCR-ABL1 positiva com mutação CALR, mostrando 
que ambas as mutações podem co-existir. 
 
Conclusão: A Leucemia Mielóide Crónica é uma neoplasia mieloproliferativa cuja apresentação inicial 
inclui leucocitose com neutrofilia e basofilia e, em alguns casos, trombocitose. 
O doente descrito apresentava as alterações analíticas previamente descritas, no entanto, após atingir 
RMM mantinha trombocitose, pelo que esta não se devia unicamente à activação constitutiva da quinase 
BCR-ABL1. Desta forma, colocámos a hipótese de haver um mecanismo independente que 
desempenhasse um papel fundamental neste fenótipo em particular. O racional desta abordagem dizia 
respeito à descrição de mutação JAK2V617F em doentes com LMC BCR-ABL1 positiva que mantinham 
trombocitose durante o tratamento com inibidores de tirosina quinase. O nosso doente apresentava a 
mutação p.K368Qfs*48 CALR ao diagnóstico. 
 
Independentemente do evento inicial - mutação CALR ou translocação BCR-ABL1, poder-se-á especular 
que neste doente em particular tenha ocorrido uma mutação inicial que o tenha predisposto à ocorrência 
destes duas alterações genéticas. No entanto, são necessários mais estudos para dissecar a plasticidade 
genética intrínseca dos clones de LMC assim como definir o background da ocorrência da mutação 
CALR e BCR-ABL1. 
 
A Classificação da Organização Mundial da Saúde para as neoplasias dos tecidos linfóides e 
hematopoiéticos 2008 não possui informação acerca da classificação das NMP com mais do que uma 
alteração genética. Assim, são necessários mais estudos para um conhecimento aprofundado da 
fisiopatologia e da melhor abordagem terapêutica neste conjunto específico de NMP. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO51 - AZACITIDINA NO TRATAMENTO DA LMA DO DOENTE IDOSO: A EXPERIÊNCIA DE UM 
CENTRO  
 
Ana Rita Ferreira, Inês Conde; Sofia Silva; Conceição Lopes; Blanca Polo; Sara Vale; Maria João Costa; 
Lurdes Guerra; José Alves do Carmo 
Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital Santa  
 
 

Introdução: O tratamento da Leucemia Mieloide Aguda (LMA) no doente idoso mantém-se desafiante, 
dado que a grande maioria destes doentes não é elegível para terapêutica intensiva. 
A opção terapêutica neste grupo de mau prognóstico (quimioterapia intensiva, terapêutica menos 
intensiva e paliação) deve ter em conta os riscos e benefícios individuais. Contudo, devido a baixo 
performance status e elevada mortalidade associada ao tratamento, a quimioterapia intensiva e o 
transplante de progenitores hematopoieticos são raramente possíveis nestes doentes. 
 
Os agentes hipometilantes revelaram benefício de sobrevivência global quando comparados com 
regimes convencionais, em LMA hipoblásticas, com boa tolerância, possibilitando manter independência 
nas actididades de vida diárias (AVDs). 
  
Objectivos: Este trabalho tem como objectivo principal a avaliação de sobrevivência numa série de 
doentes com idade superior a 70 anos, diagnosticados entre 2009-2013 com LMA, tratados com 
azacitidina. 
 
Secundariamente, avaliar a necessidade de hospitalização e capacidade de independência para AVDs 
durante o tratamento. 
 
Métodos: Análise retrospectiva de 16 doentes (12 homens; 4 mulheres), com mediana de idades de 75 
anos (71-90), diagnosticados entre 2009 e 2013 com LMA (12 LMA com mielodisplasia; 2 LMA 
mielomonocíticas, 1 LMA com maturação, 1 eritroleucemia), submetidos a terapêutica com agente 
hipomeditante (azacitidina 75mg/m2/d, 5+2). 
 
Resultados: Dos 16 doentes, 2 foram perdidos para follw up (após 1 e 7 ciclos) e um mantém-se vivo a 
esta data, 17 meses após diagnóstico. 
 
A sobrevivência mediana dos restantes doentes foi de 9 meses (2-29), com causa de morte associada a 
doença em progressão. 
 
Quando avaliados os 6 doentes muito idosos (78-90 anos) desta série, verifica-se não haver diferença na 
sobrevivência mediana (10 meses; 2-17). 
 
Dois doentes iniciaram tratamento em regime de internamento, tendo-se mantido posteriormente em 
ambulatório. Os restantes mantiveram-se sempre autónomos, em ambulatório, tendo a maioria tido um 
internamento por infecção em contexto de progressão de doença, vindo a falecer nesse internamento. 
 
Conclusão: Apesar da controvérsia relativa ao tratamento da LMA no idoso, os agentes hipometilantes 
revelam-se opções terapêuticas úteis e bem toleradas em regime de ambulatório, com manutenção de 
independência, mesmo em doentes muito idosos. 
 
Os nossos resultados encontram-se alinhados com a literatura publicada. Trata-se, no entanto, de um 
grupo pequeno de doentes, sublinhando-se a necessidade de estudos com maior casuística, 
nomeadamente através da cooperação entre centros, particularmente no que se trata ao sub-grupo dos 
doentes muito idosos. 



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

148 
 

PO52 - RESPOSTA MOLECULAR PRECOCE À TERAPÊUTICA COM INIBIDORES TIROSINA CINASE 
EM DOENTES COM LMC FASE CRÓNICA DE NOVO – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Sónia Matos1, Ana Rita Ferreira2; Paula Mimoso1; Sara Malveiro1; Lurdes Guerra2; Blanca Polo2;  
Manuel Neves2; Sara Valle2; Conceição Lopes2; Inês Conde2; Eduardo Espada2; Daniela Alves2;  
João Raposo2; José Alves do Carmo2 
1GenoMed – Diagnósticos de Medicina Molecular, SA, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa; 2Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital Santa 
Maria - Centro Hospitalar Lisboa Norte 
 
 

Introdução: A Leucemia Mielóide Crónica (LMC), é uma doença mieloproliferativa caracterizada pela 
formação do cromossoma Philadelphia, resultante da translocação recíproca entre os cromossomas 9 e 
22 com formação do gene de fusão BCR-ABL, responsável pela proliferação de células mielóides 
imaturas na medula óssea e acumulação no sangue periférico. 
Os inibidores de tirosina cinase (ITCs) revolucionaram a terapêutica da doença proporcionando aumento 
da sobrevivência e qualidade de vida dos doentes. 
Apesar de ainda hoje o Imatinib ser terapêutica standard, 1ª linha, para a maioria dos doentes com LMC 
fase crónica (LMC-FC), pela elevada eficácia e segurança, cerca de um terço dos doentes não atinge 
resposta molecular major (RMM) aos 12 meses de tratamento. 
Os ITCs 2ª geração (ITC2G), Dasatinib e Nilotinib, são mais eficazes promovendo respostas mais 
precoces e profundas. 
De acordo com as recomendações da European LeukemiaNet (ELN) o valor dos transcritos aos 3, 6 e 12 
meses é preditivo do outcome destes doentes. 
 
Objectivo: Avaliar a resposta à terapêutica com ITCs através da avaliação da resposta molecular (RM) 
em doentes com LMC-FC de novo, tratados num centro português entre Março/2011 e Março/2014. 
 
Material e métodos: Foram estudados 26 doentes, diagnóstico de LMC-FC de novo (Março/2011 - 
Março/2014), com mediana de idades 72 anos (27 – 80) (10 mulheres, 16 homens), índice de Sokal alto 
(26,9%), intermédio (30,8%) e baixo (42,3%) e índice EUTOS baixo (100%). 24 doentes iniciaram 
Imatinib 400 mg/dia, 2 Nilotinib 2x300 mg/dia - 1ª linha. 
A monitorização da resposta foi realizada através da quantificação, por RQ-PCR, do número de 
transcritos, expresso na escala internacional. 
Classificaram-se as respostas segundo os critérios da ELN (Novembro 2013). 
 
Resultados: Avaliaram-se RM aos 3 (23 doentes), 6 (22 doentes) e 12 (18 doentes) meses de 
terapêutica, verificando-se resposta óptima em 82,6% - 3 meses (Imatinib – 21, Nilotinib - 2), 77,3% - 6 
meses (Imatinib – 20, Nilotinib - 2) e 38,9% - 12 meses (Imatinib - 18). 
Um doente com BCR-ABLIS > 10% - 3 meses alterou terapêutica para ITC2G (Dasatinib). 
Cinco doentes com BCR-ABLIS < 10% - 3 meses atingiram RMM e 2 RM4.0 (RM 4log) - 6 meses. Dos 
doentes com BCR-ABLIS < 1% - 6 meses 1 atingiu RMM e 2 RM4.0 - 12 meses. 
 
Conclusão: Os doentes com resposta óptima aos 3 e 6 meses de terapêutica com TCIs atingiram RMM 
e RM4.0 mais precocemente e em maior número, como publicado na literatura. 
Estes dados revelam a importância da monitorização e ajuste precoce da estratégia terapêutica.  
 
Conflito de interesses: L. Guerra, Adviser Board da Bristol-Myers Squibb, Novartis e Amgen. Os restantes 
autores não têm conflito de interesses a declarar. 
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PO53 - NEOPLASIAS MIELÓIDES ASSOCIADAS AO TRATAMENTO EM DOENTES COM LEUCEMIA 
PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA)  
 
Paulo Almeida, Madalena Silva; Fátima Costa; Maria Henrique Sousa; Patrícia Ribeiro; Marta Prata;  
Isabel Poças; Aida Botelho de Sousa 
Hospital dos Capuchos-CHLC 
 

Emergiram recentemente como complicações tardias da terapêutica de primeira linha da LPA casos de 
síndrome mielodisplásica/leucemia mieloide aguda relacionadas com o tratamento (SMD/LMA-t). Os 
poucos relatos publicados são discrepantes quanto à importância real deste problema, com incidências 
variando de 0.3% até 10%. Os factores de risco para esta toxicidade inesperada estão também por 
caracterizar. 
 
Material e métodos: avaliámos a incidência de SMD/LMA-t surgidas em 1ª remissão completa (RC1) de 
LPA em 2 séries sucessivas de doentes que seguimos: a) os 100 doentes tratados de Jan/92 a Dez/02 
com tretinoína [ATRA] + citarabina-alta dose/mitoxantrona (1 ciclo); b) os 106 doentes tratados de Jan/03 
a Dez/11 com ATRA+antraciclinas (4 ciclos) + manutenção (metotrexato/mercaptopurina/ATRA). Não 
foram considerados para o presente estudo os 3 casos de SMD/LMA-t surgidos após transplantação por 
recidiva da LPA. 
 
Resultados: na 1ª série, com um seguimento mediano de 17 anos e 61% de doentes vivos, não se 
registou nenhum caso nos 85 doentes que atingiram RC. Na 2ª série, com um seguimento mediano de 6 
anos e 78% de doentes vivos, existem já, nos 94 doentes que atingiram RC, 4 casos de SMD/LMA-t 
(4.2%). Estas 4 mulheres (idade 44-77) desenvolveram SMD 23 a 45 meses (mediana 34) após o 
diagnóstico de uma LPA de risco intermédio. Nos 2 casos com genética disponível o cariótipo era 
complexo (um com del(5q) e del(7q); nenhum com translocações envolvendo MLL). Houve transformação 
em LMA em 3 casos (sem obtenção de RC nos 2 tratados), e todos foram mortais <18meses após o 
aparecimento das primeiras citopenias, mantendo-se a LPA em RC1 molecular. 
 
Conclusões: a ocorrência tardia de SMD/LMA-t após tratamento de 1ª linha de LPA é relativamente rara 
mas constitui um risco relevante para doentes curados da sua 1ª leucemia. Os nossos resultados 
reproduzem o achado da revisão PETHEMA, aparentemente paradoxal, de todos os casos surgirem em 
LPA de risco não-alto. Não contendo nenhum dos nossos regimes terapêuticos epipodofilotoxinas nem 
alquilantes, a explicação mais óbvia para o excesso de SMD/LMA-t na nossa 2ª série residirá na maior 
intensidade de dose dos inibidores da topoisomerase II, embora nem os achados genéticos nem a 
displasia prévia sejam os mais habituais nesta associação; pode especular-se sobre uma interacção com 
o tratamento de manutenção. A identificação desta grave complicação obriga a repensar a estratégia de 
1ª linha (antraciclinas em menor dose, sua substituição por arsénio, retirada da manutenção) nas LPAs 
favoráveis. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar)
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PO54 - ERITROPOIETINA SÉRICA COMO FACTOR DE PROGNÓSTICO NUMA SÉRIE DE 102 
DOENTES COM SMD  
 
Rita Tenreiro1, Emília Cortesão2; Sofia Ramos1; Marta Pereira1; Paula César1; José Pedro Carda2;  
Marília Gomes2; Luís Rito2; Ana Cristina Gonçalves3; Nuno Costa e Silva2; Catarina Geraldes2;  
Ana Bela Sarmento Ribeiro2; José Manuel Nascimento Costa3; Letícia Ribeiro1 
1Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Serviço de Hematologia 
Clínica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra; 3Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
 

Introdução: A Síndrome Mielodisplásica é uma doença heterogénea caracterizada por displasia, medula 
hipercelular, citopenias e risco de evolução para leucemia aguda. A decisão terapêutica baseia-se no 
score do IPSS, apesar da existência de outros índices de prognóstico. Para além destes índices, outros 
factores de prognóstico têm sido descritos na literatura, nomeadamente, a presença de fibrose medular 
ou a elevação da LDH e β2-microglobulina, e mais recentemente, as mutações nos genes TP53, EZH2, 
ETV6, RUNX1, NRAS, ASXL1, SRSF2, U2AF1 e SF3B1. Dois estudos retrospectivos mostraram 
benefício na sobrevivência nos doentes tratados com EPO±G-CSF, mas sem impacto na progressão 
para leucemia aguda. 
 
Objectivo: Avaliação da relevância da eritropoietina sérica como factor de prognóstico numa amostra de 
doentes com SMD de novo. 
 
Materiais e Métodos: Recolha dos dados clínicos e analíticos de 102 doentes com SMD de novo. A 
análise de sobrevivência foi efetuada recorrendo à metodologia de Kaplan-Meier e as diferenças foram 
avaliadas pelos métodos de Log-rank e Wilcoxon. 
 
Resultados: A amostra é constituída por 102 doentes com mediana de idades de 74 anos (22-89) e com 
uma razão Masculino/Feminino de 0,8. Os subtipos de SMD segundo a OMS são: Citopenia Refractária 
com displasia multilinha (CRDM) (n=52), Citopenia Refractária com displasia unilinha (CRDU) (n=12), 
Anemia Refractária com Excesso de Blastos (AREB)-1 (n=8), AREB-2 (n=8), Anemia Refractária com 
sideroblastos em anel (ARSA) (n=6), Síndrome 5q- (n=4) e Leucemia Mielomonocítica Crónica (LMMC) 
(n=12) com o seguinte IPSS: baixo (n=37), intermédio-1 (n=39), intermédio-2 (n=10) e alto (n=1). 
Os doentes do subtipo CRDU, ou seja os doentes com AR, NR e TR, apresentam médias de 
eritropoietina significativamente mais baixas em relação aos doentes dos outros subtipos (p<0,05). 
Do total da amostra de 102 doentes, 11 evoluíram para LMA sendo 7 doentes com AREB-2, 2 doentes 
com CRDM, 1 doente com AREB-1 e outro com LMMC. Os doentes que progrediram para LMA 
apresentam, em média, um nível sérico de eritropoietina superior aos doentes que não progrediram 
(p<0,05). 
 
Na análise da sobrevivência, dividimos os doentes em 5 subgrupos dependendo do valor sérico de 
eritropoietina: baixo vs normal vs <100 mUI/mL vs 100-500 mUI/mL vs ≥500 mUI/mL. 
Assim, verificámos que os doentes que apresentam valores de eritropoietina sérica acima do limite 
superior da normalidade, têm uma sobrevivência inferior aos doentes com valores dentro da normalidade, 
sendo a diferença estatisticamente significativa (p=0,0336). 
 
Conclusão: A análise efectuada permitiu identificar a eritropoietina como factor de mau prognóstico, 
estando elevada nos doentes que evoluíram para LMA, com taxas de sobrevivência inferiores. 
Sem conflitos de interesses a declarar. 
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PO55 - LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA NO IDOSO  
 
Juliana Bastos, Sofia Afonso; Eliana Aguiar; Margarida Badior; Joana Araujo; Rui Bergantim;  
Fernanda Trigo; Fernando Príncipe; José Eduardo Guimarães 
Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João 
 
 

INTRODUÇÃO: Não obstante a maior incidência de leucemia mielóide aguda (LMA) após a sexta década 
de vida, a LMA do idoso comporta ainda um prognóstico particularmente adverso e tem limitações 
terapêuticas importantes.  
 
MÉTODOS: No sentido de caracterizar e avaliar a sobrevida nesta população, procedeu-se a uma 
análise retrospectiva dos doentes admitidos no nosso hospital entre os anos de 2005 e 2014, com 
diagnóstico de LMA inaugural e idade superior a 60 anos. Foram avaliados parâmetros como a idade, 
performance status, comorbilidades, caracterização citogenética, classificação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), hiperleucocitose, desidrogenase láctica, percentagem de blastos medulares, displasia, 
LMA “de novo”/secundária, doença extramedular, tipo de tratamento, resposta atingida, recaída e morte. 
Foram posteriormente avaliados parâmetros de sobrevivência livre de progressão (SLP) nos doentes 
tratados e sobrevivência global (SG) na população total. 
 
RESULTADOS: Foram avaliados 182doentes, com idade mediana de 71anos (60-88 anos): 98 fizeram 
apenas terapêutica de suporte; sendo que os restantes 84pacientes foram submetidos a tratamento com 
quimioterapia intensiva (QT; n= 70), 5-azacitidina (n= 11) ou um ciclo de indução com QT seguido de 
azacitidina (n=3). Dos doentes tratados, 65.5% atingiram resposta completa, 19.0% resposta parcial; 
15.5% mostraram-se refractários.  
 
A SLP, nos doentes tratados, foi de 10meses; com SLP de 8 meses com QT intensiva, 10meses com 
azacitidina ou 11meses após indução seguido de azacitidina. Das variáveis analisadas, apenas a 
classificação OMS mostrou associação com a SLP (p=0.04). Ainda neste grupo, a SG mediana foi de 
11.5meses, sem diferença estatisticamente significativa quanto ao tipo de terapêutica (8meses com QT 
ou azacitidina; 12meses com indução seguida de azacitidina). Das variáveis analisadas, associaram-se à 
SG: o tipo de resposta ao tratamento (p<0,001) e o diagnóstico de LMA secundária (p=0.02). 
 
Na população total, a SG mediana foi de 2.5meses, sendo que nos doentes apenas mantidos com 
cuidados de suporte foi de 1mês. A taxa de mortalidade global aos 24meses foi de 90%. Em análise 
univariável, apresentaram associação com a SG: grupo etário (p<0.001), performance status (p<0.001), 
hiperleucocitose (p=0.03), doença extramedular(p=0.05), grupo OMS (p=0.03) e terapêutica (p<0.001), 
mantendo significado na análise multivariável o grupo etário e terapêutica. 
 
CONCLUSÃO: Apesar do prognóstico desfavorável global, no grupo de doentes analisado, a realização 
de tratamento (quimioterapia/azacitidina) e atingimento de remissão, sobretudo nos doentes com idade 
menos avançada, associou-se a um aumento significativo da SG. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PO56 - TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS DE DADOR NÃO FAMILIAR 
(ALOTPH-NF) EM LEUCÉMIA MIELÓIDE AGUDA (LMA) COM CONDICIONAMENTO DE INTENSIDADE 
REDUZIDA (CIR) E DOSE DE TIMOGLOBULINA (TMG) DEPENDENTE DA DISPARIDADE HLA  
 
Eduardo Espada1, Ana Alho1; Pedro Santos Sousa1; Carlos Martins1; Fernanda Lourenço1; Raúl Moreno1; 
Helena Martins1; Ana Rita Ferreira1; Manuel Neves1; Inês Conde1; Susana Mendes1; Daniela Alves1; 
Anabela Rodrigues2; Clara Juncal2; Nádia Camacho1; João Forjaz de Lacerda1; José Alves do Carmo1 
1Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria: Serviço de Hematologia e Transplantação 
de Medula; 2Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria: Serviço de Imunohemoterapia 
 

Introdução: As LMA são uma das principais indicações para aloTPH. Neste estudo colocámos a hipótese 
de que a adição de 2mg/kg de TMG em doentes com pelo menos um alelo HLA de incompatibilidade com 
o dador é eficaz na prevenção do risco acrescido de doença do enxerto contra o hospedeiro (DEcH) 
grave e mortalidade após aloTPH-NF com CIR.  
Objectivos: Primários: engraftment, incidência de DEcH aguda graus II-IV (DEcHa) e crónica moderada a 
grave (DEcHc) em pares dador-receptor tratados com diferentes doses de TMG de acordo com 
compatibilidade HLA. Secundários:sobrevivência global (SG), sobrevivência livre de doença (SLD), 
mortalidade relacionada com o tratamento ao dia +100 (MRT), mortalidade não-associada a recaída 
(MNR) e recaída. 
 
Material e Métodos: Todos os doentes com LMA e indicação para aloTPH-NF receberam um regime CIR 
com fludarabina 150mg/m2, melfalan 140mg/m2, TMG e prednisolona, com inclusão eventual de 
citarabina (Ara-C). Em dois períodos consecutivos (Mai.’07-Mai.’14) a dose de TMG foi 8 ou 10mg/kg 
(G1) e 4 ou 6mg/kg (G2); doses menores de TMG em pares dador-receptor com compatibilidade nos 10 
alelos e maiores em pares com pelo menos 1 alelo HLA-A/-B/-C/-DRB1 incompatível. Todos receberam 
ciclosporina A e micofenolato de mofetil pós-transplante. Análise em SPSS® 22. 
 
Resultados (Tabela): n=33 (M=36,4%; F=63,6%); mediana de idade 51 anos (33,98; 56,42). RC1=57,6%; 
RC2=27,3%; RP/DA=13,1%. Compatibilidade HLA: 10/10=27,3%; 9/10=63,6%; 8/10=9,1%. Fonte de 
enxerto: CPSP=54,5% e MO=45,5%. Mediana de follow-up: 504 dias (171,50; 1373). Engraftment=100%. 
DEcHa=46,9%; DEcHc=17,2%. Menos DEcHa em G2, nos doentes com disparidade HLA vs. HLA-
compatíveis (12,5% vs. 80%; p=0,032). À mediana de follow-up: SG=60,6%; SLD=54,5%; MNR=37,9%; 
Recaída=9,4%. MRT=9,1%. DEcHa, DEcHc e fonte de enxerto sem impacto na mortalidade ou recaída. 
Recaída mais frequente em doentes sem disparidade HLA (0% vs. 33,3%; p=0,017), sem impacto na 
mortalidade. G2 com tendência para maior SG (Gráfico) e SLD, e menor MNR, sem impacto na recaída. 
Tendência acrescida para recaída (25% vs. 4,2%; p=0,098), e menor mortalidade (87,5% vs. 52%; 
p=0,100) com regime sem Ara-C. Em análise multivariada combinando inclusão de Ara-C e 
compatibilidade HLA, o efeito da última na taxa de recaída perde significado estatístico. 
 
Conclusão: O regime CIR utilizado permite ultrapassar o efeito deletério na mortalidade e DEcH da 
disparidade HLA. Constata-se taxa de recaída baixa e SLD superior à descrita na literatura. Com a 
redução de dose de TMG obteve-se tendência para maior SG e SLD, e menor MNR, sugerindo dosagem 
óptima de 4 ou 6mg/kg. 
 
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar. 
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PO57 - EXPOSIÇÃO CRÓNICA A STRESSE OXIDATIVO INDUZ ALTERAÇÃO NA METILAÇÃO E 
EXPRESSÃO GÉNICA – INFLUÊNCIA NA PATOGÉNESE E AGRESSIVIDADE DE NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS  
 
Ana Cristina Gonçalves1, Raquel Alves1; Ana Pires2; Joana Jorge3; José Manuel Nascimento Costa4;  
Luisa Mota Vieira5; Ana Bela Sarmento Ribeiro6 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Centro de Investigação em Meio 
Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO),Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(FMUC)/Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC); 2Biologia Molecular Aplicada e Clínica 
Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC); 3Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC; 
4Oncologia e Cuidados Paliativos, FMUC/Departamento de Medicina Interna, CHUC; 5Unidade de Genética 
e Patologia Moleculares, Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPE; 6Biologia Molecular 
Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
 
 

A interacção gene-gene, assim como a sua inter-relação com a dieta e outros determinantes ambientais 
como as espécies reactivas de oxigénio (ROS), podem ser fundamentais no desenvolvimento de 
neoplasias, nomeadamente do tecido hematopoiético. Esta interação pode ocorrer por alteração dos 
níveis de expressão génica que são regulados por mecanismos epigenéticos, entre outros. A 
homocisteína é normalmente convertida em metionina que pode ser utilizada na resíntese da SAM (S-
adenosilmetionina) que é o dador universal de grupos metilo no processo de metilação do ADN. No 
entanto, em situação de stresse oxidativo a homocisteína pode ser desviada para a síntese de GSH, 
conduzindo à diminuição dos níveis de metionina e de SAM. A depleção de SAM nas células pode 
conduzir à hipometilação global e re-expressão de oncogenes. Por outro lado, as ROS podem contribuir 
para a metilação de novo, levando ao silenciamento de genes supressores tumorais.  
 
Neste sentido, com este trabalho pretendeu-se estudar a influência da exposição crónica e aguda a 
peróxido de hidrogénio e menadiona (indutores de stresse oxidativo) na expressão de genes 
moduladores epigenéticos e de enzimas antioxidantes, e no estado de metilação, de modo a avaliar a 
influência destes mecanismos na patogénese e na agressividade de neoplasias hematológicas.  
 
Para o efeito utilizaram-se linhas celulares obtidas de linfócitos normais (LCC), de Leucemia Mieloide 
Crónica (K562), de Síndrome Mielodisplásica (F36P) e de Leucemia Promielocítica Aguda com e sem a 
t(15;17) (NB-4 e HL-60, respectivamente). Estas células foram sujeitas a exposição aguda (48h) e 
crónica de peróxido de hidrogénio (H2O2) e menadiona (MND), obtendo-se linhas celulares resistentes 
ao stresse oxidativo. A proliferação e a viabilidade celular foram avaliadas pelo teste do azul de tripano 
Os níveis intracelulares de ROS e de GSH foram avaliados por citometria de fluxo, com recursos à 
sondas DCFH2DA, DHR123, DHE e DAF, e Alaranjado de Mercúrio, respectivamente.  
 
A lesão oxidativa foi analisada através da determinação dos níveis 8-hidroxi-2´-deoxiguanosina (8-OHdG) 
por técnicas de ELISA. O perfil de metilação dos genes p15, p16, DAPK e KEAP1 foi avaliado por MS-
PCR e os níveis de metilação global foram analisados através da determinação dos níveis de 5-
metilcitosina (5mC), de 5-hidroximetilcitosina (5hmC) e de metilação das sequências LINE1. A expressão 
de genes moduladores da metilação, como a DNMT1, DNMT3a, DNMT3b, p300, TET2, e de enzimas 
antioxidantes, nomeadamente da GPX1, GSTM1, NQO1, GSR, HMOX1, SOD1, KEAP1 e TXN, foi 
avaliada por PCR em tempo real.  
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Os resultados foram analisados estatisticamente através dos testes do Qui-quadrado e exacto de Fisher 
para analisar possíveis relações entre variáveis qualitativas e pelo teste de Mann-Whitney para 
comparação da distribuição entre variáveis quantitativas entre dois grupos. As diferenças observadas 
foram consideradas significativas quando p<0.05. 
 
Os nossos resultados indicam que a exposição ao H2O2 e à MND induzem aumento dos níveis 
intracelulares de ROS. No entanto, a exposição aguda induz diminuição de GSH e a crónica aumento, o 
que pode contribuir para o aumento do potencial proliferativo observado nas células, o que traduz 
adaptação celular ao stresse oxidativo (SO).  
 
Observou-se também que estes compostos induzem aumento dos níveis de 5mC e diminuição dos níveis 
de metilação das sequências LINE-1. Para além da hipometilação global, estes compostos induzem 
também metilação dos genes p15, p16 e KEAP1, de modo dependente do tipo de exposição e da linha 
celular. Em todas as linhas celulares a exposição crónica aos indutores de SO induziu aumento 
significativo de expressão do DNMT1, DNMT3a, GSR, GSMT1, NQO1 e diminuição dos níveis de 
KEAP1, enquanto o aumento de expressão destes genes observado na exposição aguda a estes 
agentes é dependente da linha celular e do dador de SO. 
 
Este estudo sugerem que o stresse oxidativo, sobretudo o stresse oxidativo persistente, conduz a 
alterações no perfil epigenético e na expressão génica, podendo contribuir para o desenvolvimento de 
neoplasias hematológicas, e influenciar o seu prognóstico. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO) e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FRH/BD/51994/2012) através de 
uma bolsa de doutoramento. Sem conflito de Interesses a declarar. 
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PO58 - SEGUNDOS TUMORES APÓS TRANSPLANTE HEMATOPOIÉTICO AUTÓLOGO (THA)  
 
Sónia Gonçalves Leocádio, Fátima Costa1; Gilda Ferreira1; Aida Botelho de Sousa1 
Hospital dos Capuchos-CHLC 

   
 
A quimioterapia de alta dose com THA é curativa para quase 2/3 dos doentes com linfomas em recaída 
ou refractários, e prolonga significativamente a sobrevivência dos doentes com mieloma. No entanto, as 
sequelas a longo prazo nos sobreviventes estão ainda mal caracterizadas, estando nomeadamente por 
clarificar a incidência e factores de risco para segundos tumores (ST). 
 
Métodos. Analisámos uma coorte de 555 doentes com hemopatias malignas que, de Abr/97 a Dez/13, 
receberam 669 THA consecutivos; 253 foram transplantados por mieloma, 154 por linfoma não Hodgkin 
(LNH), 118 por linfoma de Hodgkin (LH) e 30 por leucemia aguda (promielocítica [LPA] em 15). 
Excluímos desta análise os 26 doentes transplantados no mesmo período por tumores sólidos. O 
condicionamento consistiu em melfalano em mieloma, BEAM ou BEAC em linfoma e BuCy em leucemia 
aguda (LA), sem irradiação. 
 
Resultados. Com 70 meses de seguimento mediano pós-transplante e 60% dos doentes vivos, a 
incidência de ST é de 3.2%: documentaram-se 18 ST em 555 doentes. Estes 18 ST surgiram em 16 
doentes, que não diferem dos restantes na idade mediana, sexo, nº de regimes pré-transplante, estado 
da doença ou frequência de manutenção com talidomida em mieloma (não houve manutenção com 
lenalidomida), e receberam menos radioterapia pré- ou pós-transplante (6 vs 23%; em LH 33 vs 41%). A 
incidência de ST é muito superior nos doentes transplantados por LA (10% vs 2.7 a 2.9% nos 
transplantados por mieloma ou linfoma).  
 
Os ST foram diagnosticados em mediana 7 anos pós-transplante (8 meses-11 anos). Os mais frequentes 
foram hemopatias malignas, com 5 casos de LA mieloblástica ou síndrome mielodisplásica (SMD), 3 dos 
quais sobre LPA em remissão completa há 2-8 anos pós-transplante, e 1 caso de LNH-T. Os 12 tumores 
sólidos incluíram carcinomas do pulmão (2), laringe, glândulas salivares, estômago, recto (2), 
endométrio, bexiga, próstata (2), e glioblastoma multiforme. Dez dos 16 doentes faleceram (9 em 
consequência do ST, 3-18 meses após a sua detecção, em remissão da doença de base). 
 
Conclusões. Os ST constituem nesta série uma causa pouco frequente mas significativa de morbilidade 
tardia e de mortalidade em doentes submetidos a THA potencialmente curativo. Pode ser discutida a 
relação causal dos tumores sólidos com o tratamento prévio - secundários ou segundos primários? Em 
contrapartida, a elevada incidência de SMD/LMA secundária (nomeadamente em doentes curados de 
LPA) é preocupante. A ocorrência tardia destes eventos implica uma vigilância de muito longo prazo. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar)
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PO59 - INTERACÇÃO ENTRE STRESSE OXIDATIVO E EPIGENÉTICA – IMPLICAÇÕES NO 
DESENVOLVIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DE NEOPLASIAS MIELOIDES  
 
Ana Cristina Gonçalves1, Raquel Alves1; Emília Cortesão2; Inês Baldeira3; José Pedro Carda4; Luís Rito4; 
Ana Borges5; Amélia Pereira5; Bárbara Oliveiros6; Letícia Ribeiro7; José Manuel Nascimento Costa8; Luisa 
Mota Vieira9; Ana Bela Sarmento Ribeiro10 
1Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Centro de Investigação em Meio 
Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO)/Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(FMUC)/Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC); 2Serviço de Hematologia Clinica, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)/Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, FMUC; 
3FMUC; 4Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)/Clínica 
Universitária de Hematologia, FMUC; 5Serviço de Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz, 
EPE; 6Laboratório de Bioestatística e Informática Médica, FMUC; 7Serviço de Hematologia Clínica, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC); 8Oncologia e Cuidados Paliativos, FMUC/Departamento de 
Medicina Interna, CHUC; 9Unidade de Genética e Patologia Moleculares, Hospital do Divino Espirito Santo 
de Ponta Delgada, EPE; 10Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, CIMAGO, 
FMUC/CNC/Serviço de Hematologia Clínica, CHUC 
 
 

A patogénese das neoplasias mieloides (NM), como a Síndrome Mielodisplásica (SMD) e as Neoplasias 
Mieloproliferativas (NMP), é um processo complexo que envolve múltiplos eventos genéticos e 
epigenéticos, que conduzem à desregulação da morte celular por apoptose e/ou à proliferação anómala 
observada nestas patologias. As alterações genéticas e epigenéticas podem estar relacionadas com o 
stresse oxidativo, o qual resulta do desequilíbrio entre a produção de radicais livres do oxigénio (ROS) e 
a sua inactivação pelas defesas antioxidantes. Por outro lado, a lesão oxidativa do ADN pode conduzir a 
alterações do padrão epigenético podendo contribuir para o desenvolvimento e progressão destas 
patologias. 
 
Neste sentido pretendeu-se analisar o perfil de metilação dos genes p15, p16, p53, MGMT e KEAP1, o 
perfil de metilação global e o status oxidativo em doentes com NM, de modo a avaliar a interacção do 
stresse oxidativo com o perfil epigenético nestes doentes, e identificar o potencial papel destes 
parâmetros como biomarcadores de doença e de prognóstico. 
 
Este estudo recrutou 96 doentes com NM (71 SMD e 25 NMP) e 26 controlos (CTL), após consentimento 
informado dos mesmos. Os níveis de stresse oxidativo foram analisados através da quantificação da 
actividade enzimática da peroxidase e da redutase da glutationa (GL-PX e GL-Red), dos níveis de 
expressão eritrocitário da glutationa reduzida (GSH), oxidada (GSSH) e total (GStotal), e dos níveis 
plasmáticos vitamina A (vitA) e E (vitE), acido úrico, capacidade antioxidante total (TAS) e de nitratos e 
nitritos (NO3

-+NO2
-), com recurso métodos convencionais. A lesão oxidativa foi analisada através da 

determinação dos níveis plasmáticos de malondialdeído (MDA) e 8-hidroxi-2´-deoxiguanosina (8-OHdG) 
por técnicas de ELISA. O perfil de metilação dos genes p15, p16, p53, MGMT e KEAP1 foi avaliado por 
MS-PCR e os níveis de metilação global foram analisados através da determinação dos níveis de 5-
metilcitosina (5mC), de 5-hidroximetilcitosina (5hmC) e de metilação das sequências LINE1. Os 
resultados foram analisados estatisticamente através do teste do Qui-quadrado para analisar possíveis 
relações entre variáveis qualitativas e pelo teste de Mann-Whitney para comparação da distribuição entre 
variáveis quantitativas entre dois grupos. A acuidade diagnóstica foi determinada pela área sobre a curva 
ROC (AUC) e a sobrevivência foi analisada pelo método de Kaplan Meier. As diferenças observadas 
foram consideradas significativas quando p<0.05. 
 
 
 
 



 
 

POSTERS Sala Posters 
  

 
Moderadores: Dra. Cristina João | Dr. Rui Bergantim 

 

157 
 

Os resultados demostraram que 76% dos doentes com NM apresentam pelo menos um gene metilado, 
sendo nos doentes com SMD que esta percentagem é superior (80%) relativamente aos doentes com 
NMP (64%). Para além disso, os doentes com NM apresentam menor metilação das sequências LINE-1 
(69,5% SMD, 68,5% NMP), comparativamente aos controlos (77,8%; p<0,01), e níveis mais elevados de 
5mC (9,02% SMD, 8,98% NPM, 2,58% CTL; p=0,027) e 5hmC (3,68% SMD, 3,33% NPM, 2,2% CTL; 
p<0,01). Observou-se também diminuição da GL-PX, TAS, VitE plasmática, GSH e GSHtotal e aumento 
da lesão oxidativa do ADN (8-OHdG) e dos lípidos (MDA).  
 
Observou-se uma correlação positiva entre os níveis 8-OHdG e de 5-mC e 5-hmC. Estes resultados 
confirmam a existência de hipermetilação localizada e hipometilação global em NM, tal como descrito 
noutros tipos de tumores e que stresse oxidativo parece influenciar a metilação induzindo hipometilação 
global. A análise ROC permitiu verificar que os níveis de 8-OHdG, LINE-1, 5hmC e 5mC poderão ser 
utilizados como biomarcadores de neoplasia mieloide, sendo este último parâmetro o mais específico 
(±95%) e sensível (±91%). Por outro lado, verificou-se que os doentes com níveis elevados de 8-OHdG e 
5hmC, assim como os doentes que com baixos níveis de metilação das sequências LINE-1 apresentam 
menor sobrevivência. 
 
Assim, o stresse oxidativo e o perfil de metilação aberrante podem contribuir para o desenvolvimento de 
NM, podendo os níveis de 8-OHdG, LINE-1, 5hmC e 5mC podem constituir novos biomarcadores de 
diagnóstico e prognóstico em SMD e NMP. 
 
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia 
(CIMAGO), GAI e Banco Santander-Totta e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia 
(FRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento. Sem conflito de Interesses a declarar.  
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PO60 - CARACTERIZAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE DOENTES COM TROMBOCITÉMIA 
ESSENCIAL DIAGNOSTICADA NUM PERÍODO DE 11 ANOS  
 
Sofia Ramos, Rita Tenreiro; Emília Cortesão; Luís Rito; José Carda; Marta Pereira; Raquel Guilherme; 
Mónica Santos; Paula César; Emília Magalhães; Ana Isabel Espadana; Marília Gomes; Brás Luz;  
Catarina Geraldes; Sérgio Almeida; Maria Letícia Ribeiro 
Centro Hospitalar e universitário de Coimbra, Serviço de Hematologia Clínica 
 
 

Introdução: A Trombocitémia Essencial (TE) é uma neoplasia mieloproliferativa crónica de etiologia 
desconhecida que envolve essencialmente a medula óssea e o sangue periférico. Desconhecendo-se a 
sua verdadeira incidência, estima-se em 0.6-2.5/100000/ano. Caracteriza-se pela ocorrência de eventos 
tromboembólicos ou hemorrágicos, quer à apresentação, quer durante o seu curso clínico e pela 
probabilidade de evolução para Leucemia Aguda (LA), Síndrome Mielodisplásica (SMD) ou Mielofibrose 
(MF). Sendo o curso clínico indolente, a sobrevivência é semelhante à da população em geral. 
 
Objectivos: Caracterização demográfica, clínica e laboratorial de uma amostra de doentes com 
diagnóstico de TE obedecendo aos critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelecido 
entre 1 Janeiro 2003 e 31 Dezembro 2013. 
 
Resultados: Analisámos 153 doentes (45.8% sexo masculino; 54.2% sexo feminino), com uma mediana 
de idades de 65 anos (18- 90 anos). De acordo com os critérios 1) idade ≥ a 60 anos e 2) história de 
evento trombótico prévio, os doentes foram estratificados em baixo (0 fatores de risco) ou alto risco (1 ou 
2 fatores de risco) de complicações trombóticas: 34% baixo risco e 66% risco elevado. 7.8% 
apresentavam esplenomegália ao diagnóstico. 66% tinham 1 ou mais factores de risco cardiovascular. Ao 
diagnóstico os parâmetros hematimétricos medianos foram: leucócitos - 9.65 G/L (1.6-32.6G/L); 
hemoglobina -14.1g/dL (9.2-17.8g/dL); plaquetas - 758G/L (293-2227G/L). 22.2% dos doentes foram 
diagnosticados após evento trombótico e 2.6% após evento hemorrágico. A presença da mutação JAK2 
V617F foi avaliada em 85.6% dos doentes, estando presente em 60.3%, 29.1% dos quais em 
homozigotia. 128 doentes foram antiagregados e 11 anticoagulados; 4 foram submetidos a terapêutica 
dupla com antiagregante e anticoagulante.  
 
A Hidroxicarbamida (HU) foi utilizada como primeira linha terapêutica em 105 doentes. Dos restantes: 6 
fizeram tratamento com Anagrelide, 3 com Interferão-alfa (IFN), 2 com HU e IFN. 30 doentes não 
iniciaram terapêutica citorredutora. Em 19 doentes foi interrompida a terapêutica de 1ª linha, após um 
tempo mediano de 21 meses (1-125 meses). A principal causa de interrupção foi a intolerância, com 
lesões cutâneas. 21 doentes apresentaram diagnóstico de outras neoplasias. 3 doentes evoluíram para 
MF e 2 para LA Mieloblástica, após uma mediana de 47 meses de seguimento (1-85 meses). Apenas 6 
doentes sofreram evento trombótico (5 dos quais evento trombótico major) numa mediana de seguimento 
de 46 meses. 90.2% dos doentes encontram-se vivos. 9.8% faleceram, a maioria dos quais por 
complicações infecciosas. A sobrevivência global da população é de 77% aos 8 anos. 
 
Discussão/Conclusão: Os dados demográficos da nossa amostra são coerentes com a literatura. A 
mutação JAK2 V617F encontra-se presente em percentagem ligeiramente superior à descrita na 
literatura. O diagnóstico após evento hemorrágico ocorreu numa percentagem de doentes inferior à 
descrita. A incidência de eventos trombóticos durante o seguimento da nossa amostra de doentes é 
inferior à apontada na literatura. 
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PO61- A BETA2-MICROGLOBULINA PREDIZ AS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS AO DIAGNÓSTICO E TEM VALOR PROGNÓSTICO EM ASSOCIAÇÃO COM A 
LDH  
 
Marta Isabel Pereira, Emília Cortesão; Ana Cristina Gonçalves; Nuno Costa e Silva; Gilberto Marques; 
Catarina Geraldes; Fernando Rodrigues; Ana Bela Sarmento-Ribeiro; Letícia Ribeiro 
Hospitais da Universidade de Coimbra, CHUC 
 
 

Introdução: A beta2-microglobulina (B2M) é uma proteína da membrana celular que integra o complexo 
major de histocompatibilidade de classe I. Os seus níveis séricos aumentam com a activação imunitária, 
o elevado turnover celular, o bulk tumoral em neoplasias e a insuficiência renal. 
 
O doseamento da B2M sérica tem valor prognóstico estabelecido em diversas patologias hematológicas, 
mormente da linhagem linfoplasmocitária; a literatura sugere que, nas síndromes mielodisplásicas (SMD), 
níveis aumentados de B2M se associam a uma diminuição da sobrevivência global (SG) e a um aumento 
do risco de progressão para leucemia mieloblástica aguda, o que poderia aumentar o poder 
discriminatório prognóstico do sistema IPSS. Apesar desta influência da B2M no outcome dos doentes, o 
seu doseamento não foi ainda incluído nos modelos prognósticos, e a relação entre os níveis de B2M e 
as características clínicas do SMD ao diagnóstico não está adequadamente descrita. 
 
Métodos: Realizámos um estudo prospectivo de 83 doentes recém-diagnosticados, naïves para a 
terapêutica, observados entre 2004 e 2014. De acordo com o limite superior de normalidade do nosso 
Centro, consideraram-se valores de B2M como elevados (B2M-Alta) quando superiores a 2.53 mg/mL. 
Nenhum doente apresentava insuficiência renal crónica com creatinina >2.0 mg/dL. 
 
Resultados: A B2M mediana foi de2.59 mg/mL; 50.6% dos doentes apresentavam B2M-Alta, com um 
valor médio de 4.32±0.28 mg/mL. A média de idades foi superior na B2M-Alta (76.6±1.1 vs 71.2±1.6 
anos, p=0.004), reflectindo um aumento da B2M com a idade (rho=0.37, p<0.001). Não se verificaram 
diferenças entre os sexos (3.12 ±0.25 mg/mL no feminino vs 3.26±0.30, p=NS). 
 
Os doentes com B2M-Alta apresentavam uma concentração de hemoglobina inferior em cerca de 1 g/dL 
(10.1±0.3 vs 11.0±0.3 g/dL, p=0.03). Contudo, não se observaram associações entre a B2M e as 
contagens leucocitária (4.7±0.4 vs 4.1±0.4 G/L, p=NS), neutrofílica (2.5±0.3 vs 2.0±0.2 G/L, p=NS) ou 
plaquetar (142±12.7 vs 132.7±17.7 G/L, p=NS) médias. 
 
A B2M-Alta associava-se a um aumento de 5 vezes na incidência de blastose medular superior a 5% (4.9 
vs 21.4%, p=0.03), enquanto a AREB-1/2 e a LMMC apresentavam B2M-Alta 3 vezes mais 
frequentemente do que os restantes subtipos de SMD, segundo a classificação da Organização Mundial 
da Saúde (75 vs 25%, p=0.02). O estudo não teve poder estatístico suficiente para a detecção de 
diferenças segundo o risco citogenético. 
 
Os doentes com B2M-Alta tinham uma incidência mais elevada de hipoalbuminémia (25.8 vs 0.0%, 
p=0.004), com uma albumina média de 4.0 vs 4.4 g/dL, p<0.001. Em análise univariada, não se 
identificaram associações estatisticamente significativas entre a B2M e os níveis de eritropoietina, a 
vitamina B12 ou a incidência de hiperferritinémia. Inesperadamente, não encontrámos relação entre a 
B2M e outro marcador de bulk tumoral e turnover celular, a desidrogenase do lactato (LDH) sérica. 
 
Com um follow-up mediano de 33.7 meses, a SG mediana para a B2M-Normal e para a B2M-Alta foi de 
57.5 meses e 54 meses, respectivamente (p=NS), com sobrevivências globais aos 2 anos de 89.3 vs 
83.6%, e aos 5 anos de 47.9 vs 26.7% (p=NS).  
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A integração da LDH no modelo permitiu a estratificação em 4 grupos prognósticos, com sobrevivências 
medianas significativamente distintas: 23.8 meses com LDH-Alta/B2M-Alta, 36.5 meses com LDH-
Alta/B2M-Normal, 58.7 meses com B2M-Alta/LDH-Normal, e mediana ainda não-alcançada para o grupo 
com LDH-Normal/B2M-Normal (p=0.03). 
 
Conclusões: Demonstrámos que os doentes com SMD com B2M acima do limite superior da 
normalidade ao diagnóstico apresentam um quadro clínico caracterizado por idade mais avançada, 
hemoglobina mais baixa, albuminémia significativamente diminuída e maior probabilidade de 
apresentarem blastose medular superior a 5%. 
 
A conjunção destas características clínico-laboratoriais, todas com impacto prognóstico negativo 
independente, pode explicar a influência da B2M na SG e no risco de transformação descrita na 
literatura. 
 
A ausência de relação directa entre os dois marcadores de bulk tumoral e turnover celular, a LDH e a 
B2M, sugere que estes avaliam características diferentes das fases de proliferação e apoptose 
neoplásica e da resposta imunitária anti-tumoral, aspecto confirmado pelo facto de a associação dos 2 
biomarcadores permitir a estratificação da população em 4 grupos de risco prognóstico distinto, com 
diferenças de sobrevivência superiores a um ano entre cada estrato. 
Declaração: Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO62- THE EFFECT OF ALMOND (PRUNUS AMYGDOLUS) EXTRACT ON IMMUNE BLOOD 
PROTEINS IN MICE  
 
Mehrdad Modaresi 
Department of Physiology, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, IRAN 
 

Almond is a plant with a scientific name Prunus amygdolus. This plant has much medical effects that is 
the most important increase of immune system potential. In this research the effect of Prunus amygdolus 
extract on blood protein concentration was investigated in mice (Balb/C). In this research 50 mice were 
divided casually in 5 groups (control, placebo and 3 care groups). The extract was obtained in 50,100 and 
200 mg/k dosages, in an inner peritoneum (IP) method, was injected respectively to the 3 care groups for 
20 days. The control group did not receive any extract. The placebo group received normal saline for 20 
days. Then blood samples were collected of all mice by blood to the heart and albumin , alpha 1 and 2 , 
beta and gamma globulin were analyzed in the level P<0.05 with the statistical software SPSS in 
(p<0.05).The study showed that the concentration of alpha-1 in all groups and beta globulin in 50 and 100 
groups increased but alpha-2 and gamma globulin in all groups decrease significantly(p<0.05).Albumin 
concentration decrease in 200 group significantly(p<0.05). These findings indicate Prunus amygdolus 
extract has effect on blood protein concentration and immune system function dose dependently. 
 
Keywords: Prunus amygdolus , Blood proteins , Mice 
 
Introduction: Using herbal extracts have many advantages like improving metabolism, good performance 
of digestion system, healthy heart and veins via blood pressure regulation, positive effects on diabetes, 
and strengthening the immune system (Van V., 2009). 
Almond is one of the most important pharmaceutical plants in traditional medicine (Dugenci et al., 2003). 
This plant grows very well in Mediterranean weather with warm and dry summers and mild winters; 
however, it is sown also in regions with very cold winters. There are two types of almond: bitter almond 
and sweet almond. Usable parts of this plant are fruits, blossoms, flowers, leaves, and kernel. White 
kernel is covered by a thin brown layer which can be separated using warm water (Moure and Pazos 
,2007). Sweet almond´s kernel is easily be detected from bitter one´s. All parts of sweet almond tree have 
medicinal advantages including blossoms, leaves, and fruits. Pharmaceutical properties of this plant are 
common cold prevention and curing coughs, asthma, diarrhea, and cramps (Joao, 2009). The oil amount 
of sweet almond is 50-55% whereas bitter almond has 40-45% oil. Almond has also 25% whitematerial, a 
diastase called emulsine, sugar, gum, mucilage, and minerals (Mandalari and Palop , 2008). Bitter almond 
has about 1 to 3% amygdaline which produces cyanuric acid, aldehyde benzoic, and glucose in reaction 
with water. Researchers have shown that all almond kernels adjust blood cholesterol (Sang et al.,2002). 
Kernel´s skin has vitamin E which is from effective anti oxidant for muscles weakness, prostate health and 
prevents damagetocells andDNA. Extant potassium in almond is useful for muscle 
contraction,balancingblood pressure andbetter cardiacperformance. Almond increases energy in body 
because of having vitamins, protein and iron.Considering the emphasis of traditional medicine on 
almond´s role in increasing immunity the effect of its hydro alcoholic extract was studied on laboratory 
mice. 
 
Materials and Methods: Mice were used in this study as experimental samples. Almond´s extract was 
injected in peritoneum of mice in 50, 100, and 200 mg/kg of body weightdoses. One week prior to injection 
mice were divided randomly into five groups with eight members in each group and were kept in different 
cages. Average weight of each group was 30±3g. 
 
In first group (control) mice were kept without receiving any extract to have basic values of blood proteins. 
Second group (placebo) received 0.5 cc of normal saline daily to ensure that injection didn’t affect results. 
Third, fourth and fifth groups received extract in 50, 100, and 200 mg/kg doses respectively every other 
day for twenty days. In order to stimulate immune system of mice, all groups except control were injected 
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in peritoneum by Sheep Red Blood Cells(SRBC) in fifth and ninth injection days. Blood samples were 
prepared in twentieth day after last injection. 
 
The average concentration of á -1 globulin, á -2 globulin and beta and gamma globulin, mean albumin 
and mean albumin to globulin ratio (A/G) were studied in experimental groups. Results were analyzed 
using one way ANOVA and means were compared using Duncan multiple ranges test at 5% probability 
level. 
 
Results: Mean comparison of á -1 globulin concentration showed significant increase in groups 3, 4, and 
5 (p<0.05) whereas á -2 globulin was decreased in all experimental groups significantly 
Mean comparison of beta and gamma globulin concentrations among groups showed significant increase 
in beta globulin of third and forth experimental groups (50 and 100 mg/kg) and significant reduction in 
gamma globulin in all experimental groups . 
The ratio of albumin to globulin showed significant increase (P<0.05) in all experimental groups (50,100, 
and 200mg/kg) while albumin concentration was decreased significantly (p<0.05) by 200mg/kg dose. 
 
Discussion: Natural defense system of body is one of the most important complicated and automated 
systems with many secrets. White blood cells and anti bodies can identify rapidly and destroy severely 
harmful bacteria. Strengthening immune system has wide effects on body undoubtedly. For instance, it 
can be considered in Wound healing, regeneration ofdamaged tissues, dealing with infectious diseases 
like influenza, food poisoning, and cancer prevention. Also, it can reduce seasonal allergies intensity. 
Using natural products is a turning point for human in age of chemical based products (Modaresi, 2012). 
A specific protein called albumin is one of the most important matters in transferring toxicsubstances to 
liver, which are broken down there and thenexcreted from the body (Modaresi, 2012). Without 
certainamountof albumin in blood, liver and kidneys and other vital organs cannot work properly. 
Also, albumin is one of the most significant transporters of vitamins, minerals, non saturated fatty acid, 
hormones, and other useful compounds (Harrison, 1994) . But white blood cells need high quality proteins 
to appropriate growth, reproduction, and distribution and also providing necessary amounts of blood 
albumin. 
Reduction in albumin of 200 mg/kg group shows that almond has probably reduced liver activity and 
therefore caused albumin synthesis. á -1 concentration had significant changes in this study. The main 
part of á -1   globulin is á -1 anti proteinase. Reduction in this protein is related to emphysema and a type 
of liver disease and increase in it is observed inresponse toacute inflammation. Increasing á -1 
concentration in all three treatment groups can be indicative of improvement in liver action (Bolkent et al , 
2005). 
Main proteins in á -2- globulin ribbon are á -2 macro globulin and hapto globulin. Using almond´s extract 
reduced á-2 globulin significantly in third, forth, and fifth groups. Increase in permeability of glomerular 
capillary in nephritic syndrome causes increase in á -2- macro globulin 10 times or more by loosing other 
small proteins. In this disease, we observe a drop in albumin and á -1- globulin amounts of 
electrophoresis pattern whereas á -2- macro globulin shows increase (Robert, 1999). 
Reduction in albumin amount of 200 mg/kg group plus increase in á -1- globulin and reduction in á -2- 
globulin of experimental groups show that higher amounts of almond have controlled loosing á -2- globulin 
protein by changing in permeability of glomerular capillary. Beta globulin amount was increased 
significantly in 50 and 100 mg/kg groups of this study. Transferrin is the main part of beta globulin. This 
protein transfers ferric ions from iron deposits of cells or mucosalferritin to bone marrow. Increase in beta-
globulin amount of experimental groups show that 50 and 100 mg/kg extracts of almond have positive 
effect on iron metabolism of Syrian mice dose dependently. Significant reduction in gamma- globulin of 
experimental groups shows that almond extract can decrease production of these immune globulins of 
blood plasmocytes with antigenic stimulation.  
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Determining these immune globulins can be the subject of later studies. All drugs should be studied for 
their effects on immune system. Reduction in level of serum globulins can be indicative of decrease in 
immune globulins production. Although reduction in serum level of anti bodies is arelatively 
insensitiveindicator, response of anti body must be evaluated for determine control of immune system. 
Decrease in gamma globulins of serum in this study shows that almond can have reducing effect on 
activity of immune system to produce thesetypes ofglobulin in Syrian mice. 
The ratio of albumin to globulin is another important parameter for evaluating liver action (Huang ,2008). 
Almond extract increased this ratio in all doses significantly. In various diseases, especially liver diseases, 
albumin synthesis is reduced and the ratio of albumin to globulin is also decreased in patients´ plasma 
(Modaresi, 2012). But in this study, considering decrease in albumin of 200 mg/kg group, increase in beta 
globulin of 80 and 100 mg/kg and increase in á-1 in all groups, changes are probably due to severe 
increase of globulins in proportion to albumins. Increase in albumin to globulin ratio shows that almond 
strengthens immune system of mice. 
On the whole, we can say that almond extract in high doses can increase the strength ofimmune system 
by changing electrophoresis pattern of blood proteins which are important parts of immune system. 
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PO63 - THE EFFECT OF CHLORPYRIFOS INSECTICIDES ON BLOOD PROTEINS IN MICE  
 
Alireza Jalalizand1, Mehrdad Modaresi2; Hamid Salehi1 
1Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan. Iran; 2 Khorasgan (Isfahan) Branch, 
Islamic Azad University, Isfahan, IRAN 
 
 
One of the most common methods to prevent destruction of crops is using pesticides. Therefore, pollution 
of water sources by pesticides is considered as one of the environmental problems. One of the most 
widely used pesticides, is Dursban, also known by its general name Chlorpyrifos. This insecticide belongs 
to a group of organophosphorous insecticides with contact and digestive influences and little fumigation 
properties. The purpose of this study is to investigate the effects of Dursban on the laboratory mouse 
blood proteins. In this study, 48 female mice of Balb/C kind were tested by dividing into six groups. 
Control group and experimental groups 1, 2, 3, 4 and 5, respectively, received a dose of 0.03, 0.3, 3, 1.5 
and 15 ppm of Dursban in daily drinking water for 31 days. At the end of the experiment, phlebotomies 
and samples were transferred to the laboratory. The obtained data was evaluated with SPSS software at 
probable level of (p <0.05).The results of this study show that Chlorpyrifos decreases blood albumin and 
the ratio of albumin to globulin. Also Chlorpyrifos increases the amount of alpha 1 – globulin and alpha 2 – 
globulin. Based on the results, Chlorpyrifos will not affect beta globulins and gamma globulins. According 
to this study, the added Dursban poison can be the cause of reducing immune system, liver and blood 
diseases. Given the widespread use of this pesticide on several occasions, it is suggested that an optimal 
use of these pesticides should be managed. 
                     
Key words: Dursban, Mus musculus/Mouse, Albumin, Globulin 
 
INTRODUCTION: To prevent the destruction and loss of their crops which requires expenses, time and 
discomfort, and also through population growth and limitations of the production of various food products, 
human beings use different methods for the sake of control and excretion of vegetable pest. One of the 
most common methods is the use of pesticides. Pollution of water sources by pesticides is considered as 
one of the environmental problems. Pesticides with significant concentration enter into the environment 
through industrial effluents and agricultural drainage (Chiron S et al. 1999). Pesticides used in agriculture, 
can enter into water sources through direct washing or irrigation of consumed places. Also the rainfall on 
sprayedareasbefore their degradation can cause toxins to surface sources. In addition, pesticides can 
access to the aquifers through layers of soil and during penetration of water. In some cases, pesticides 
can enter into the air and as a result pollute surface water sources and soil through rainfall. The entrance 
of pollutants into water resources due to heavy resistance against environmental factors, soluble in water 
and toxicity to organisms, can have harmful effects on human health and the environment (Arcury TA et 
al.2003). In terms of chemical structure, pesticides are classified to Chlorinated pesticides, 
organophosphates and organo nitrogen (carbamate) and Pyrethroids (Pourahmad J. 2006). About 50% of 
the insecticides used in the world are organophosphate (Casida JE. 2004). Dursban, also known by its 
general name Chlorpyrifos, is a group of organophosphorous insecticides with contact and digestive 
influences and little fumigation properties. This insecticide belongs to a chemical group of 
organophosphates. The range of Chlorpyrifos consumption is wide. Chlorpyrifos plays its role by affecting 
the normal functioning of the nervous system. This will occur by cutting down acetylcholine which is a 
neurotransmitter (Christensen K. 2009). Studies have been done suggest that chlorpyrifos is considered 
as one of the most important environmental contaminants (Christensen K . 2009). According to Institute of 
Standards and Industrial Research of Iran, the maximum allowable pesticide in drinking water is 0/03 mg l 
(Arcury TA et al.2003). Due to the use of Chlorpyrifos in numerous occasions with regard to its side 
effects, and that nowadays the toxic effects of environmental pollutants is going to be tested on animals in 
the first place (West JB. 1985), this thesis investigates the effect of Chlorpyrifos on the laboratory mouse 
blood proteins. 
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Material and Methods: Inthisstudy,48 laboratory female mice of Balb /C kind were taken. Thesamples 
were in natural conditionsfora monthinanimal nests. Then the micewere randomlydivided intosix groups 
ofeight. The dose of Chlorpyrifos was selecteddue toresiduallevelsof pesticidesingroundwaterof the study 
area (Dehghani R, 2009). Chlorpyrifosusedin Emulsifiable ConcentratesorEC, 40/8%, belongs to Iranian 
Raja Company.  
Control group: No substance was added to the drinking water of this group. Treatmentgroup1: 0/03 ppm 
Chlorpyrifoswas added to the drinking water.Treatmentgroup2: 0/3 ppm Chlorpyrifos was added to the 
drinking water. TreatmentGroup3: 1/5 ppm Chlorpyrifos was added to thedrinking.Treatment groups 4: 3 
ppm Chlorpyrifos was addedto the drinking water. Treated group5: 15 ppm Chlorpyrifos was added to 
thedrinking water.Afterputtingthe groupsinthiscondition for onemonth, thebloodsampleswere 
drawnandwere transferredto the laboratoryforfinaltesting. Theseexperimentscomply with the rulesof the 
NationalInstitute forCareandUse ofAnimal Laboratory. The results ofexperimentswereanalyzed usingone-
wayANOVAandDuncan´stest(p <0.05)andSPSSsoftware. 
 
Results: The amountofblood albuminThe amount of albuminwere measuredinPlasmaElectrophoresis of 
laboratory mice and the resultsshowedthat the bloodalbuminlevels of mice had asignificant 
decreaseingroup 5in comparison with the control group (p <0.05).(Figure 1) 
The amountof alpha1-globulinThe results show thatthelevels ofalpha-1 blood globulinhad a 
significantincreaseingroup 5in comparison withthe control group,(p <0.05).(Figure 2)  
Figure 1- Dursbaneffecton the concentrationAlbumin      
Figure 2- Dursbaneffecton the concentrationalpha-1 
The amountof alpha2-globulinTheamount ofalpha -2bloodglobulinsof group 4 which receivedtoxin has 
beena significantincrease(p <0.05).(Figure 3)  
The amountof betaglobulinsThere is no significant change between the amount of mice beta-globulins 
receivingtoxinin comparison with thecontrol group(p <0.05).(Figure 4)  
Figure 3- Dursbaneffecton the concentrationalpha-2        
Figure 4- Dursbaneffecton the concentrationBeta 
The amount ofgamma globulinsInthisstudy,there is no significant change between the amount of mice 
gamma globulins receivingtoxinin comparison with thecontrol group(p <0.05).(Figure 5) 
The amount ofA / G ratioA comparison of theA / G ratio(albumin to globulins) inGroup5 which have 
receivedtoxinshowed asignificant decrease in comparison with the control group by usingstatistic tests. 
(p <0.05).(Figure 6) 
  
Figure 5- Dursbaneffecton the concentrationGama             Figure 6- Dursbaneffecton the A/G ratio 
  
DISCUSSION: The amountof albuminandglobulin, and theratio of these twoproteinsshow the image ofthe 
liverfunction.Albumin synthesisdecreases invarious diseases, particularly inliverdiseases, andoften the 
ratio of albumintoglobulin decreases in plasma of patients withliver diseases(Malekniya N . 2000). The 
results of this study on mice showed that the ratio of albumin to globulin significantly reduced in the group 
which received the highest amount of Chlorpyrifos in drinking water and also the reduction of the amount 
of albumin in the same group shows that the added venom caused liver damage or loss of protein in the 
urine due to kidney damage. This issue is in agreement with previousstudieson the impactofChlorpyrifos 
on liver (Mansour SA. 2010) and kidney (Ambali S, 2007)disorders. Besides,albuminasan 
antioxidant(Roche M, 2008)maybe usedinthefight againstoxidationwhich is caused by Chlorpyrifos. The 
exposureof Chlorpyrifos andthe emergenceof Hypoproteinemiawhich ismatchedwithprevious 
studies(Ambali SF . 2009) ispartlyattributed tolymphocyticleukopenia (Goel A,2006). Given these cases, 
the added Chlorpyrifoscan reduceimmunesystem(Rabideau CL 2001).With the increasing of alpha-1-
globulin which the largestcomponentof it consists of thealpha-1-Anti-proteinase, itsincrease isin response 
toacute inflammation(Isnard B C. 2004). The main proteins are in the rank of alpha-2-globulin, 
containingalpha-2macroglobulinandhepta globulin. The use of Dursban causes significant increase in the 
amount of alpha-2 - globulin. The increasing of permeability of glomerular capillaries in nephrotic 
syndrome causes the expansion of the amount of alpha-2 - macro globulin to ten times or more by losing 
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other small proteins. The reduction of albumin and alpha-1 globulin and the increasing of alpha-2 macro 
globulin have been seen in this disease in electrophoretic pattern (Dugenci SK.2003). Transferrin consists 
the highest beta - globulin forms. This protein transfers ferric ions from stored inside the cell irons or 
mucous ferritin to bone marrow (Jacobs A, 2002). Given the widespread use of this pesticide on several 
occasions, it is suggested that an optimal use of these pesticides should be managed. 
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PO64 - AMILOIDOSE AL – UM ESTUDO DESCRITIVO  
 
Lisa Ferraz1,  Herlander Marques2 
1Escola de Ciências da Saúde – Universidade do Minho; 2Serviço de Oncologia do Hospital de Braga e 
Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho 
 
 

Introdução: A Amiloidose AL, também denominada amiloidose sistémica primária, resulta da deposição 
de cadeias leves de imunoglobulinas produzidas por plasmócitos monoclonais da medula óssea, levando 
a alteração da estrutura e função dos órgãos. É o tipo mais comum de amiloidose sistémica ocorrendo 
maioritariamente no sexo masculino e depois dos 40 anos. Apesar de o rim e coração serem os órgãos 
mais afectados, a Amiloidose AL tem atingimento multissistémico, podendo afectar todos os órgãos fora 
do Sistema Nervoso Central. O seu diagnóstico baseia-se na confirmação da substância amilóide, tipo de 
amilóide e avaliação do envolvimento dos órgãos. 
 
Objectivos:Caracterizar a população de doentes com Amiloidose AL num Serviço de Oncologia Médica 
nos anos de 2007 a Julho de 2014, através da análise retrospectiva dos registos clínicos.  
 
Materiais e métodos:Consulta dos processos clínicos dos doentes com Amiloidose AL nos anos de 
2007 a Julho de 2014, registados nos ficheiros clínicos hospitalares. 
 
Resultados: Num total de 15 doentes com Amiloidose AL, 11 eram do sexo masculino e 4 do sexo 
feminino, sendo o ratio homem/mulher de 2,75:1. A idade mediana foi de 73 anos, a variar entre os 60 e 
os 86 anos. Dez apresentavam MM e 5 MGUS. A maioria (6) apresentava edemas dos membros 
inferiores, 3 palidez, 4 hepatomegalia e 5 neuropatia. Onze ( 73,3%) tinham anemia, 8 ( 53,3%) aumento 
do pro-BNP, 7 ( 46,7%) aumento da creatinina e 10 ( 66,7%) proteinúria. Para pesquisa de substância 
amilóide, 11 realizaram apenas biopsia labial sendo positiva em 7 (63,6%). Todos realizaram biopsia 
óssea que revelou ser positiva em 2 (13,3%). Realizaram-se 8 biopsias dirigidas a órgão-alvo (4 renais, 
hepática, nervo sural, duodenal e cólon) em 7 doentes, revelando positividade em 6 (75,0%). No doente 
que realizou 2 biopsias, a duodenal foi positiva e a do nervo sural, negativa. Detectou-se componente 
monoclonal (M) sérico em 14 doentes e relação K/L livres sérica e K/L urinária anormal num doente. O 
componente M era do tipo IgG/K em 5 doentes, IgG/L em 4, IgA/L em 5 e de cadeias leves L num. Dez 
doentes apresentavam atingimento clínico renal, 10 cardíaco, 3 hepático, 1 digestivo e em 6 havia 
neuropatia (com EMG anormal em 2/4 realizadas). 
 
Conclusão: A Amiloidose AL é uma doença maligna de difícil diagnóstico devido à manifestação clínica 
polimórfica e multissistémica. O estudo confirmou o atingimento de vários órgãos. A biopsia óssea foi de 
baixa sensibilidade, mas a biopsia labial e a biopsia dirigida a órgão-alvo foram diagnósticas em 63,6% e 
75% respectivamente. 
 
Os autores não declaram conflito de interesses. 
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PO65 - NEUTROPENIA NOS DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO TRATADOS COM LENALIDOMIDA  
 
Rita R Silva1, Sofia Ramalheira1; Rita Canário2; Márcio Tavares1; Ana Espírito-Santo1; Nelson Domingues1; 
Ilídia Moreira1; Isabel Oliveira1; Ângelo Martins1; Luísa Viterbo1; José M Mariz1 
1Serviço de Oncohematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE; 2Serviço de Oncologia 
Médica, Instituto Português do Oncologia de Coimbra FG, EPE 
 

Introdução:  A lenalidomida está recomendada para o tratamento do mieloma múltiplo (MM) refratário ou 
em recidiva. Um dos efeitos adversos mais frequentes é a neutropenia grau 3-4 (NG3-4), com uma 
incidência até 41.2% no esquema de combinação com a dexametasona (LD)1. Se grave, a neutropenia 
pode ter um impacto negativo sobre o resultado do tratamento. Um estudo recente sugere que, após a 
ocorrência de NG3, a administração de G-CSF 4 a 6 vezes/ciclo, nas semanas 3-4, diminui a 
necessidade de redução da dose de lenalodimida, podendo melhorar os outcomes 2.   
 
Objectivos: Determinar a incidência de neutropenia grau 3 e 4 (NG3 e NG4) nos doentes com MM 
tratados com lenalidomida entre 1-Jan-2009 e 31-Dez-2013, e analisar a associação da neutropenia à 
redução da dose de lenalidomida, ao adiamento dos ciclos e aos internamentos hospitalares. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, descritivo, longitudinal. Amostragem aleatória de 
conveniência, estratificada por ano de tratamento. Análise estatística descritiva, com o software IBM 
SPSS Statistics 20. 
 
Resultados: Identificaram-se 63 doentes tratados com lenalidomida em associção com dexametasona 
(LD). Desses, seleccionou-se uma amostra de 28 doentes, com idade mediana ao diagnóstico de 65 
anos (min: 43; máx: 76), sendo 64% do sexo masculino. O esquema LD foi utilizado em 2ª linha em 
10.7% (n=3); em 3ª linha, em 42.9% (n=12); e em >3ª linha em 46.4% (n=13). A maioria dos doentes 
(53.6%) foi submetida a transplante de medula óssea prévio. A duração mediana do tratamento foi de 3.9 
meses [1.4-10.6], tendo-se verificado remissão completa (RC) ou parcial (RP) em 39.2% (n=11), doença 
estável em 10.7% (n=3) e progressão em 50.0% dos doentes (n=14). A sobrevivência aos 12 meses 
após o início de LD foi de 53.6%, e aos 24 meses, 31.3%. Durante o tratamento, 10 doentes (35.7%) 
apresentaram NG3 (n=9) e/ou NG4 (n=2), o que corresponde a uma taxa de incidência de 10.3 casos por 
100 doentes-mês. Em 6 dos 10 doentes, verificou-se progressão, o que levou à suspensão do 
tratamento. Os doentes restantes apresentavam critérios de resposta, tendo prosseguido tratamento: 3 
doentes fizeram 8 ciclos com RC ou RP, e 1 doente teve progressão após resposta inicialmente 
favorável. Houve adiamento do tratamento por neutropenia em 4 doentes (14.3%), e 2 doentes (7.1%) 
tiveram neutropenia febril, tendo sido internados (durante 5 e 9 dias, respectivamente; sem mortalidade 
associada). Verificou-se que 7 dos 10 doentes com NG3 receberam pelo menos 2 administrações (mín 2; 
máx 5) de G-CSF. Em 15 doentes (53.6%), houve redução da dose de lenalidomida em algum momento, 
na maioria dos casos por disfunção renal. Em apenas 1 doente (3.6%), a redução da dose foi devida a 
neutropenia. 
 
Conclusões: A taxa de incidência de neutropenia grau 3-4 nos doentes com MM em tratamento com LD 
foi de 10.3 casos por 100 doentes-mês. A neutropenia levou à redução de dose em 3.6% dos casos, e ao 
adiamento do tratamento em 14.3% dos casos. A frequência de internamentos por neutropenia febril foi 
de 7.1%. Estes resultados reinteram a importância da prevenção da neutropenia, nomeadamente através 
da profilaxia secundária com G-CSF, apesar de não existirem recomendações específicas sobre a sua 
utilização nestes casos. 
Referências: 
1) Weber, D.M., et al., Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed multiple myeloma in North 
America. N Engl J Med, 2007, 357(21):2133-42. 2)Sun, H.L., et al., Intermittent granulocyte colony-
stimulating factor for neutropenia management in patients with relapsed or refractory multiple myeloma 
treated with lenalidomide plus dexamethasone. Leuk Lymphoma, 2014,Jul 7:1-8. [Epub ahead of print] 
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PO66 - ACUIDADE DO DIAGNÓSTICO CLÍNICO DA AMILOIDOSE AL  
 
Herlander Marques1, Lisa Ferraz2 
1Serviço de Oncologia do Hospital de Braga e Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do 
Minho; 2Escola de Ciências da Saúde – Universidade do Minho 
 

Introdução: A amiloidose primária sistémica ou amiloidose AL resulta da deposição de proteínas 
fibrilares patológicas cadeias leves K ou L produzidas por uma população monoclonal de plasmócitos. 
Deve-se suspeitar de amiloidose em qualquer doente com gamapatia monoclonal (M) com sinais ou 
sintomas por disfunção de alguns órgãos alvo, especialmente rim, coração, aparelho digestivo e sistema 
nervoso periférico ou simpático. Poucos estudos avaliaram, no entanto, a probabilidade de confirmação 
histológica da suspeita clínica. 
 
Objectivos: Avaliar os casos suspeitos e confirmados de Amiloidose. 
 
Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes enviados à Oncologia por gamapatia M em que 
se levantou a suspeita de Amiloidose AL segundo os critérios da ISA (tabela anexa) e identificação dos 
casos confirmados histologicamente (CH). 

1. Síndrome nefrótica não diabética 
2. Cardiomiopatia e hipertrofia miocárdica não isquémica, hipertensiva ou valvular 
3. Hepatomegalia ou fosfatase alcalina elevada sem outra causa 
4. Neuropatia periférica ou autonómica 
5. Edemas fadiga ou perda de peso inexplicável 

Foram, ainda, incluídos doentes com confirmação clínica quando a RM cardíaca ou hepática com janela 
para depósitos anormais foi positiva (CC). A análise foi feita em separado para ambos os grupos. As 
disfunções de órgão foram quantificadas em ligeira, moderada e grave. 
 
Resultados: Foram encontrados 35 doentes com componente M em que se levantou a suspeita clínica 
de amiloidose AL dos quais 12 foram confirmados histologicamente e 3 confirmados apenas na RM 
(cardíaca/hepática). Dois doentes apresentavam a amiloidose exclusivamente renal, 0 cardíaca, 1 no 
plasmocitoma costal, 0 digestiva, 1 neuropatia e 11 multiorgânica. O tempo que mediou entre o início dos 
sintomas ou alterações orgânicas e o diagnóstico foi de 2,5 anos e 2,2 anos para os doentes com e sem 
amiloidose. Havia disfunção moderada e grave de órgão alvo em 6 doentes com amiloidose e 11 sem 
amiloidose. A idade mediana e a razão de sexos masculino/feminino foi 73 e 2,75/1 para os doentes com 
amiloidose e 77,5 e 1,5/1 para os doentes que não a tinham. O estado geral inicial foi de ECOG >1 em 6 
e 9 doentes com e sem amiloidose respectivamente. Faleceram 2 e 3 doentes nos grupos com e sem 
amiloidose respectivamente. A curva de sobrevivência global para ambos os grupos está representada 
na Fig-1. Não foram encontrados parâmetros analíticos preditivos do diagnóstico de amiloidose. 
 
Conclusões: O diagnóstico de Amiloidose AL baseia-se na suspeita clínica e revelou-se correcta em 
42,9% dos casos. O diagnóstico surgiu após disfunção moderada/grave em 40% dos casos 
provavelmente por falta de suspeita clínica atempada. Não se encontraram factores preditivos, incluindo 
a disfunção de órgão alvo, em doentes com gamapatia M. 
 
Os autores não declaram conflito de interesses. 
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PO67 - LINFOMA PLASMABLÁSTICO CUTÂNEO PRIMÁRIO  
 
Bruno Mesquita1, André Coelho2; Margarida Lima3 
1Centro Hospitalar Tras-os-Montes e Alto-Douro; 2Centro Hospitalar Porto; 3Centro Hospitalar do Porto 
 
 

Introdução: Foi em 1997 que Delecluse publicou o primeiro caso de Linfoma Plasmablástico (LPB). Seis 
anos depois Nicol e col. descreveram o primeiro caso de um LPB com atingimento cutâneo isolado. 
Desde aí, estima-se que tenham sido publicados apenas 10 casos que podem ser classificados como 
LPB cutâneos primários (LPBCP). 
 
Caso: Apresentamos o caso de um homem com 65 anos, com atraso cognitivo moderado, com uma 
história de 2 anos de evolução de uma úlcera venosa recidivante submetida a tratamento conservador, 
no seio da qual desenvolveu uma lesão tumoral ulcerada. A lesão consistia num conjunto de nódulos 
coalescentes que formavam uma massa vegetante com 10x15cm ocupando a face medial da perna 
direita, com placa eritematosa circundante e com algum exsudado e hemorragia associados. Não 
apresentava sintomas B, adenomegalias ou hepato-esplenomegalia. 
 
O exame histológico revelou infiltrado difuso composto por células de tamanho médio e grande com 
aspeto plasmacitóide e inúmeras mitoses. A imunohistoquímica mostrou que estas células eram 
fortemente positivas para CD38, CD138 e CD56, com restrição de cadeias leves kappa, fracamente 
positivas para CD117 e CD79a, e negativas para CD20 e PAX5. A pesquisa de ARN codificante para o 
vírus Epstein Barr (EBER) foi positiva. 
 
A imunofenotipagem dos linfócitos do sangue periférico mostrou uma contagem de baixa de linfócitos 
CD4+ (276/uL), tendo culminado num diagnóstico de HIV+; a TC toraco-abdomino-pélvica não mostrou 
envolvimento extracutâneo. Por fim realizou biopsia medular que revelou envolvimento focal por células 
que fortemente positivas para CD138, fracamente positivas para 117 e negativas para CD3, CD20, CD56 
e CD79a. 
 
Iniciou tratamento com terapia antirretroviral de altamente ativa (HAART) e duas semanas mais tarde fez 
um ciclo de CVP, com perspetiva de diminuição da massa, com boa resposta. Contudo foi internado com 
uma sépsis com ponto de partida pulmonar, vindo a falecer 1mês depois. 
 
Conclusão: Apresentamos um doente com um LPBCP, uma entidade rara associada normalmente a 
grupos imunodeprimidos como os doente com HIV, de que o nosso caso é ilustrativo, sendo também 
característico do ponto de vista imunofenotípico. Apesar de haver envolvimento medular focal, 
considerou-se que este representava invasão medular secundaria atendendo à exuberância da 
apresentação cutânea e à ausência de citopenias durante toda a evolução da doença. 
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PO68 - CARACTERIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA E DOS RESULTADOS CLÍNICOS EM DOENTES COM 
MIELOMA MÚLTIPLO TRATADOS NUM CENTRO NACIONAL: ANÁLISE DESCRITIVA  
 
Fernanda Vargas1, Maria do Céu Trindade1; Laura Marreiros1; Marisol Correia1; Gisela Costa2;  
Diana Ferreira3; Marta Afonso-Silva3; Björn Vandewalle3; Sara Rabiais3; Jorge Félix3; Hélder Mansinho1 
1Serviço de Hemato-Oncologia, Hospital Garcia de Orta, E.P.E.; 2Serviços Farmacêuticos, Hospital Garcia 
de Orta, E.P.E.; 3Exigo Consultores 
 

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) é uma doença hematológica com predomínio nos homens e em 
idades superiores a 60 anos. Vários factores influenciam o seu prognóstico, incluindo idade, β2-
microglobulina, albumina, alterações cromossómicas, sobreprodução de IgA, cálcio e creatinina. O 
tratamento desta doença tem como objectivo retardar a progressão, aliviar os sintomas e prolongar a 
sobrevivência. As orientações mais recentes recomendam a utilização de regimes contendo novos 
agentes (bortezomib (BTZ), lenalidomida (LEN) e talidomida (TAL)), independentemente da idade e da 
elegibilidade para transplante. 
 
Metodologia: Estudo não-interventivo, retrospectivo e num único centro que utilizou uma amostra 
intencional de indivíduos adultos com diagnóstico de MM e em tratamento com terapêutica paliativa ou 
anti-mieloma entre 2007 e 2013. A informação foi transposta dos processos clínicos dos doentes para um 
questionário electrónico. Esta análise pretendeu identificar as características à data do diagnóstico dos 
doentes incluídos e os regimes terapêuticos utilizados por linha terapêutica. Avaliou-se também a 
resposta à terapêutica. 
 
Resultados: Foram incluídos 50 doentes dos quais 66,0% eram mulheres e com idade média (DP), à 
data do diagnóstico de 65,7 (12,4) anos. A maioria dos doentes (n=32) foi diagnosticada entre 2009 e 
2012. Características clínicas e laboratoriais de pior prognóstico encontram-se na Tabela I. Como 1ª linha 
de tratamento, foi administrada terapêutica dupla (n=34): TAL+dexametasona (n=14), 
BTZ+dexametasona (n=12), outras (n=8); e terapêutica tripla (n=16). Num total de 20 doentes com 
intenção de transplante na 1ª linha, 18 foram efectivamente transplantados. Quanto à resposta à 
terapêutica, 35 (70,0%) doentes obtiveram resposta durante a 1ª linha: resposta completa estrita (n=2); 
resposta completa (n=5); muito boa resposta parcial (n=11); resposta parcial (n=17). Dos 23 doentes com 
2ª linha de tratamento, 11 (47,8%) utilizaram regimes baseados em BTZ, 6 utilizaram regimes baseados 
em TAL e 6 utilizaram outros regimes. Como 3ª linha, 5 doentes utilizaram regimes com LEN, 5 regimes 
com BTZ e 3 outros regimes. Em 4ª linha, 3 dos 5 doentes utilizaram LEN+dexametasona, associação 
também utilizada pelos 2 doentes com 5ª linha. Apenas 1 doente utilizou uma 6ª linha terapêutica 
(ciclofosfamida+dexametasona). 
 
 Tabela I. Doentes com características clínicas e laboratoriais de pior prognóstico à data do diagnóstico 

Características   clínicas e laboratoriais n (%) 

Classificação ISS   

Estádio   II 17 (34,0) 

Estádio   III 19 (38,0) 

β2-microglobulina ≥ 5,5mg/dL 21 (42,0) 

Albumina ≥ 3,5 g/L 26 (52,0) 

Creatinina ≥ 2,0 mg/dL 10 (20,0) 

Cálcio ≥ 8,0 mg/dL 40 (80,0) 

Infiltração plasmocitária da medula óssea >   30% 24 (48,0) 

MM IgA K/L 13 (26,0) 
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Conclusões: As características demográficas e clínicas dos doentes incluídos no estudo são 
semelhantes às da população mundial com MM, com excepção do género. Verificou-se que as opções 
terapêuticas mais utilizadas em todas as linhas envolvem a utilização dos novos agentes, tal como 
recomendado pelas orientações internacionais. 
  
Financiamento: Este estudo teve o apoio financeiro da Celgene, sem restrições ou limitações à condução 
do estudo. 
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PO69 - CARACTERIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA E DOS RESULTADOS CLÍNICOS EM DOENTES COM 
MIELOMA MÚLTIPLO TRATADOS NUM CENTRO NACIONAL: SOBREVIVÊNCIA GLOBAL E TEMPO 
ATÉ PRÓXIMA LINHA  
 
Maria do Céu Trindade1, Fernanda Vargas1; Laura Marreiros1; Marisol Correia1; Gisela Costa2; Björn 
Vandewalle3; Diana Ferreira3; Marta Afonso-Silva3; Sara Rabiais3; Jorge Félix3; Hélder Mansinho1 
1Serviço de Hemato-Oncologia, Hospital Garcia de Orta, E.P.E.; 2Serviços Farmacêuticos, Hospital Garcia 
de Orta, E.P.E.; 3Exigo Consultores 
 
 

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) é uma doença incurável, de prognóstico reservado e mortalidade 
elevada. Estudos recentes revelam que a utilização das novas terapêuticas (bortezomib (BTZ), 
lenalidomida (LEN) e talidomida (TAL)) resultou num impacto significativo ao nível dos indicadores de 
progressão/sobrevivência. 
 
Metodologia: Estudo não-interventivo, retrospectivo e num único centro que utilizou uma amostra 
intencional de indivíduos adultos com MM e em tratamento com terapêutica paliativa ou anti-mieloma 
entre 2007 e 2013. Um dos objectivos deste estudo foi avaliar a sobrevivência global nesta população. 
Avaliou-se também o tempo até ao início do tratamento (desde o diagnóstico) e o tempo até próximo 
tratamento ou morte (desde o início da 1ª, 2ª e 3ª linha terapêuticas). As análises foram efectuadas 
utilizando técnicas não-paramétricas de análise de sobrevivência (estimador Kaplan-Meier e teste 
generalizado de Wilcoxon). O nível de significância adoptado foi de 5%. 
 
Resultados: Foram incluídos 50 doentes com idade média de 65,7 (min=30;máx=90) anos na data do 
diagnóstico, dos quais 66% eram mulheres. A mediana do tempo até início de tratamento foi de 26,1 dias 
após diagnóstico. A 1ª linha terapêutica envolveu regimes duplos em 34 doentes (TAL+dexametasona 
(n=14), BTZ+dexametasona (n=12)) e triplos (32,0%); em 20 destes doentes, estes regimes foram 
utilizados como terapêutica de indução de transplante (IT), tendo 18 sido efectivamente transplantados. 
O tempo mediano até próximo tratamento ou morte foi de 29,4 meses desde o início da 1ª linha (grupo 
com IT=55,9 meses; grupo sem IT=12,0 meses, valor-p<0,001). Como 2ª linha de tratamento, 11 doentes 
utilizaram regimes baseados em BTZ e 6 regimes baseados em TAL; nesta linha, o tempo mediano até 
próximo tratamento ou morte foi de 25,7 meses. Dos 13 doentes tratados com 3ª linha terapêutica, 5 
doentes utilizaram regimes com LEN e outros 5 regimes com BTZ; o tempo mediano desde o início desta 
linha até linha seguinte ou morte foi de 27,6 meses. A sobrevivência global mediana foi de 7,9 anos 
(desde o diagnóstico) e de 7,6 anos (desde o início da 1ª linha; grupo com IT=7,8 anos, grupo sem 
IT=7,6 anos, valor-p=0,12). 
 
Conclusões: Nesta população observou-se um curto espaço de tempo entre o diagnóstico e o início do 
tratamento. As opções terapêuticas inovadoras utilizadas em 2ª e 3ª linhas poderão ter contribuído para o 
bom desempenho desta amostra em termos de sobrevivência global comparativamente a outros estudos 
observacionais. 
 
Financiamento: Este estudo teve o apoio financeiro da Celgene, sem restrições ou limitações à 
condução do estudo. 
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PO70 - SÍNDROME DE POEMS - LENALIDOMIDA COMO PRIMEIRA OPÇÃO TERAPÊUTICA?  
 
Maria João Vergueiro, Fernando Gomes; Simão Cruz 
Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca - Amadora-Sintra 
 
 

Introdução: A síndrome (S.) POEMS é uma entidade paraneoplásica de neoplasia de células 
plasmocitárias, com atingimento neurológico e ósseo major e outras manifestações clínicas complexas e 
multisistémicas. A patofisiologia é desconhecida, associando-se à produção crónica de citocinas pró-
inflamatórias. 
Na ausência de estudos randomizados que suportem um tratamento padrão, a abordagem inclui 
radioterapia e terapêutica médica semelhante à utilizada no mieloma múltiplo. 
 
Objectivos: Descrição de dois casos clínicos com atingimento neurológico major, tratados em primeira 
linha com lenalidomida. 
Revisão da literatura sobre diagnóstico e tratamento da S. POEMS. 
 
Material e Métodos:  
Caso 1: Homem de 50 anos, diagnóstico de S. POEMS baseado em polineuropatia sensitivo-motora 
periférica com grave atingimento da marcha e outras actividades de vida diária, gamapatia monoclonal 
IgA lambda, lesões ósseas escleróticas politópicas, adenopatias pélvicas, policitemia e hemangioma 
exofítico no lábio superior. Em Junho de 2012 iniciou lenalidomida 25mg/dia (D1=D21 cada 28 dias), em 
associação com dexametasona.  
 
Caso 2: Mulher de 73 anos, doença renal crónica hemodialisada, com diagnóstico de S. POEMS 
baseado em polineuropatia sensitivo-motora periférica grave, lesões ósseas escleróticas difusas, 
hipotiroidismo, hiperprolactinemia assintomática, gamapatia biclonal IgG kappa e IgA lambda, valor sérico 
de VEGF de 6129 pg/mL. Em Setembro de 2013 iniciou lenalidomida 5mg em dias alternados em 
associação com dexametasona. 
 
No caso1 os autores possuem suporte em vídeo que documenta a evolução neurológica favorável. 
Pesquisa bibliográfica sobre tratamento da S. POEMS, utilizando plataformas on-line. 
 
Resultados: Documentamos excelentes respostas clínicas, imagiológicas e analíticas, com regressão da 
sintomatologia neurológica, em ambos os casos clínicos. 
  
No caso 1 verificou-se benefício neurológico major com autonomia total nas actividades de vida diária e 
resposta objectiva nos exames auxiliares. Excelente tolerância ao tratamento. 
 
No caso 2 obteve-se recuperação neurológica relevante, com aumento progressivo da autonomia. 
Melhoria analítica compatível com resposta favorável (redução seriada de VEGF sérico, com último valor 
de 1272 pg/mL). 
 
Obtenção de suporte bibliográfico que validou a intervenção terapêutica. 
 
Conclusões: 
Dada a raridade deste diagnóstico não exitem ensaios prospectivos que validem uma terapêutica 
consensual. Tendo em conta a etiopatogénese, a lenalidomida é uma potencial escolha terapêutica. 
Perante os resultados retrospectivos existentes e os dados expostos, os autores consideram a 
lenalidomida como opção terapêutica em primeira linha. 
 
Os autores não apresentam potenciais conflitos de interesse. 
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PO71- PNEUMONIA POR CITOMEGALOVIRUS EM DOENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE 
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS - INFLUÊNCIA DA CARGA VIRAL NA 
SOBREVIVÊNCIA DOS DOENTES  
 
Nunes M.1, Sousa H.2; Pinho Vaz C.1; Ferreira RB.1; Campilho F.1; Ribeiro J.2; Medeiros R.2; Baldaque I.2; 
Campos A.1 
1Serviço de Transplantação de Medula Óssea, IPO-Porto; 2Serviço de Virologia, IPO-Porto 
 
 

Introdução: A pneumonia por citomegalovirus (CMV) é uma complicação grave dos doentes submetidos 
a transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aHSCT), com uma taxa de mortalidade 
superior a 50%. Cargas virais elevadas no lavado broncoalveolar (LBA) apontam para doença por CMV, 
quando enquadradas em contexto clínico compatível. A quantificação da carga viral do CMV é um 
método muito sensível, no entanto, não existem dados bibliográficos que suportem o seu uso para a 
orientação clínica dos doentes. 
 
Objectivos: Caracterizar a amostra de doentes com suspeita de pneumonia por CMV no período após o 
aHSCT. Avaliar a existência de correlação entre a positividade do CMV no LBA e características clínico-
patológicas dos doentes. Determinar se a quantificação da carga viral influencia o prognóstico destes 
doentes. 
 
Material e métodos: Revisão dos dados clínicos dos doentes submetidos a aHSCT entre Janeiro 2009 e 
Dezembro 2013 com pesquisa de CMV por suspeita de pneumonia no 1º ano pós-transplante. Análise 
das variáveis clinicopatológicas e cargas virais no LBA. As curvas de sobrevivência foram obtidas pelo 
método de Kaplan-Meier e as diferenças foram calculadas pelo teste log-rank utilizando um nível de 
significância de 5%. 
 
Resultados: Neste período 23 doentes realizaram broncofibroscopia com colheita de LBA por suspeita 
de pneumonia por CMV. A idade mediana foi de 42 anos [7-60]; género 14 M e 9 F. Os 
diagnósticos  mais frequentes foram a LLA (34.8%), LMA (21.7%) e SMD/SMP (13%). Dadores 
relacionados (43.5%), dadores não relacionados (56.5%). A fonte dos progenitores hematopoiéticos foi o 
sangue periférico em 95.7%. Regime de condicionamento mieloablativo (74%), não-mieloablativo (26%). 
A IgG do CMV era positiva em 95.7% dos doentes e em 69.6% dos dadores. Doença do enxerto contra o 
hospedeiro aguda (aGvHD) 73.7% e crónica 68.4%. A mediana do tempo entre o transplante e a 
realização do LBA foi de 60 dias [15-202], tendo 12 doentes (52%) apresentado positividade para CMV 
por PCR. A taxa de mortalidade foi de 82.6% e a mediana da sobrevivência global (OS) foi de 177 dias 
[21-1170]. A mediana da sobrevivência após a realização do LBA foi de 234 dias [1-1095]. Os doentes 
positivos para CMV no LBA tiveram uma OS menor do que os negativos (mediana: 69 dias vs 194 dias; 
p=0.028) e uma menor sobrevivência após o LBA (mediana: 14 dias vs 58 dias; p=0.053). A mediana da 
carga viral foi de 4900 cópias/ml [986-30000]. A estratificação da carga viral em 3 grupos (<4000 
cópias/ml, 4000-10000 cópias/ml e >10000 cópias/ml) mostrou que sobrevivência após o LBA era 
significativamente menor nos doentes com cargas virais maiores (p=0.005). 
 
Conclusão: A pneumonia por CMV afecta negativamente o prognóstico dos doentes alotransplantados. 
A positividade do CMV parece influenciar negativamente a sobrevivência global dos doentes no período 
após realização do LBA. Na nossa amostra, a carga viral mostrou ser um factor determinante na 
sobrevivência dos doentes. Estudos prospectivos são necessários para a validação destes resultados. 
   
Os autores negam potenciais conflitos de interesse. 
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PO72 - RADIOTERAPIA NO PLASMOCITOMA SOLITÁRIO – RESULTADOS DO TRATAMENTO E 
PROGRESSÃO PARA MIELOMA MÚLTIPLO  
Tavares M.1, Ferreira C.2; Cabral R.3; Canário R.1; Ramalheira S.1; Silva R.1; Espírito Santo A.1;  
Domingues N.1; Moreira I.1; Oliveira I.1; Martins A.1; Viterbo L.1; Coelho H.4; Coutinho J.3; Henrique R.5; 
Oliveira A.2; Chacim S.1; Mariz JM.1 

1Serviço Onco-Hematologia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço 
Radioterapia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 3Serviço Hematologia, Centro 
Hospitalar Porto; 4Serviço Hematologia, Centro Hospital Vila Nova Gaia/Espinho; 5Serviço Anatomia 
Patológica, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: Os plasmocitomas solitários caracterizam-se pela infiltração localizada de plasmócitos 
clonais sem evidência sistémica de mieloma múltiplo e representam até 10% de todos os distúrbios de 
plasmócitos. A radioterapia é o tratamento de eleição dos doentes com plasmocitoma solitário. Vários 
doentes acabam, no entanto, por recidivar e/ou progredir para mieloma múltiplo (MM). Dados na 
população portuguesa sobre doentes com plasmocitoma solitário são limitados e desconhece-se o seu 
prognóstico a médio-longo prazo. 
 
Objetivos: Descrever as características clínicas e a resposta à radioterapia do plasmocitoma solitário; 
determinar a sua progressão para mieloma múltiplo e a sobrevivência global dos doentes. 
 
Métodos: Revisão retrospetiva dos processos clínicos dos doentes com plasmocitoma solitário 
referenciados ao Serviço de Radioterapia da nossa instituição entre 1995 e 2013. O diagnóstico de 
plasmocitoma solitário e a avaliação de resposta foram estabelecidos de acordo com critérios do IMWG. 
Consideraram-se como significativas as toxicidades de grau > 2 pela classificação da NCI-CTCAE. A 
análise de sobrevivência global foi realizada pelo método de Kaplan-Meier. 
 
Resultados: Incluídos 32 doentes com uma mediana de idades ao diagnóstico de 64,4 (30 a 87) anos. 
Vinte e oito doentes foram diagnosticados com plasmocitoma solitário ósseo (PSO) sendo a coluna 
vertebral o local mais frequente (n=17). Os restantes quatro doentes foram diagnosticados com 
plasmocitoma solitário extramedular com tumores na nasofaringe (n=3) e no seio maxilar (n=1). Todos os 
doentes realizaram radioterapia. Verificou-se um caso de mucosite oral grau 3. O follow-up mediano foi 
de 40,0 (0,5 a 189,1) meses. Noventa por cento dos doentes responderam ao tratamento (71% resposta 
completa e 19,3% resposta parcial). Dezanove dos 32 doentes apresentaram progressão de doença, 14 
dos quais com progressão para MM e os restantes com recidiva de plasmocitoma solitário. A sobrevida 
livre de progressão para MM foi de 16,9 (9,6 a 65,3) meses. Os doentes com PSO na coluna vertebral 
apresentaram maior tendência de progressão para mieloma múltiplo em comparação com aqueles com 
PSO noutros locais (75% versus 16,7%, p=0,02). A sobrevivência global estimada aos 5 e 10 anos foi, 
respetivamente, de 64,8% e 49,4%.  
  
Conclusões: O plasmocitoma solitário surge no osso e em tecidos moles sendo o esqueleto axial e a 
região da cabeça/pescoço, respetivamente, os locais mais frequentemente atingidos. A radioterapia 
combina excelentes respostas com toxicidade mínima. Embora mais de 40% dos doentes progridam para 
mieloma múltiplo, a sobrevivência prolongada atingida corrobora a sua utilização em todos os doentes 
com plasmocitoma solitário. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO73 - DIFERENÇAS NA RESPOSTA TERAPÊUTICA À LENALIDOMIDA COMO TRATAMENTO DE 
DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO RECAÍDO APÓS 1ª LINHA COM ESQUEMAS COM 
TALIDOMIDA OU BORTEZOMIB - IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA  
 
José Freitas1,  Cristina João2 
1Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa; 2Serviço de Hematologia, Instituto 
Português de Oncologia de Francisco Gentil de Lisboa 
 
 

Introdução: O tratamento do mieloma múltiplo (MM) em primeira linha em doentes idosos é baseado 
maioritariamente em dois regimes: MPT (Melfalan, Prednisona, Talidomida) e VMP (Velcade, Melfalan, 
Prednisolona). Diversas opções terapêuticas são possíveis no tratamento do MM em primeira recaída, 
includindo re-tratamento com combinações com talidomida ou bortezomib ou lenalidomida associada a 
dexametasona (Ld). 
 
Objectivos: 1. Avaliar as taxas de respostas e o perfil de toxicidade de doentes tratados com Ld em 2ª 
linha terapêutica após 1ª linha com talidomida ou bortezomib; 2. Estudar diferenças nos tempos até à 2ª 
linha de tratamento (“TTNT”) após 1ª linha com talidomida ou com bortezomib. 
 
Métodos: Análise de coorte, retrospectiva de todos os doentes com MM tratados em 1ª linha com os 
esquemas terapêuticos incluindo talidomida ou bortezomib e subsequentemente com lenalidomida e 
dexametasona entre Janeiro de 2009 e Janeiro de 2011. 
 
Resultados: Analisámos 35 doentes, 16 homens, com uma mediana de idades ao diagnóstico foi 56 
anos (24-70); ISS 1 em 13 doentes (37%), ISS 2 em 6 doentes (17%), ISS 3 em 10 doentes (29%) e não 
avaliável em 6 doentes. Os subtipos de MM foram IgGκ em 14 doentes, IgGλ em 9, IgAκ em 6, IgAλ em 
3, cadeias leves Kappa em 2 e MMIgDλ em 1 doente. Dos doentes tratados com Ld em 2ª linha (15 
doentes), avaliámos a resposta e toxicidades de acordo com a 1ª linha: talidomida (3 doentes) e 
bortezomib (12 doentes). Não houve diferenças na taxa de respostas de doentes tratados em 1ª linha 
com bortezomib comparativamente à dos tratados com talidomida (p=0,62). Em relação ao perfil de 
toxicidades em 1ª linha, observámos mais eventos de toxicidade grau≥2 em doentes tratados com 
esquemas com bortezomib comparativamente a doentes tratados com talidomida. Foram detectados 
mais eventos gastrointestinais, neurológicos, infecciosos, dermatológicos e renais. Não foram detectadas 
diferenças nas toxicidades hematológicas, cardíacas, fenómenos tromboembólicos e psiquiátricos; e 
foram detectados mais eventos pulmonares em doentes tratados com talidomida. Em 2ª linha de 
tratamento com Ld observámos resposta completa (RC) em 1 doente que apresentou doença refractária 
ao bortezomib; muito boa resposta parcial (“VGPR”) em 5 (33%) doentes (um com RC e outro refractário 
à talidomida; um com resposta parcial (RP) e dois refractários ao bortezomib); RP em 6 doentes(40%) 
(um com anterior RP à talidomida; um após “VGPR” e outro após RP ao bortezomib, e três refractários ao 
bortezomib). Detectou-se doença estável (DE) em 2 doentes(13%) após “VGPR” ao bortezomib. Um 
doente encontra-se ainda em tratamento com Ld após “VGPR” ao bortezomib. As toxicidades 
hematológicas, gastrointestinais, neurológicas, renais, dermatológicas e infecciosas à Ld em 2ª linha 
foram mais frequentes em doentes tratados com bortezomib do que em doentes tratados com talidomida 
em 1ª linha.O TTNT foi, em média, de 13 meses (após indução com talidomida de 17 meses e após 
bortezomib de 12 meses (p>0,05). 
 
Conclusão: Nesta pequena série de doentes tratados uniformemente com Ld em 2ª linha, não se 
detectaram diferenças quanto à taxa de resposta ou tempo até à 2ª linha de tratamento comparando os 
doentes tratados em 1ª linha com regimes com talidomida ou com bortezomib. No entanto, os doentes 
tratados em 1ª linha com bortezomib apresentaram mais eventos tóxicos do que os tratados com 
talidomida. Os eventos tóxicos detectados na 2ª linha de tratamento com Ld foram também mais 
frequentes após bortezomib do que após talidomida. 
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PO74 - DOENÇA ÓSSEA COMO FACTOR DE RISCO NO MIELOMA MÚLTIPLO  
 
Sofia Ramalheira1, Rita Silva1; Márcio Tavares1; Rita Canário2; Nelson Domingues1; Ilídia Moreira1;  
Isabel Oliveira1; Ângelo Martins1; Luísa Viterbo1; Clara Castro3; Ana Espírito Santo1; Sérgio Chacim1;  
José M Mariz1 
1Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE; 2Serviço 
de Oncologia, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE; 3Serviço de 
Epidemiologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

Introdução: A destruição óssea é uma característica clínica marcante nos doentes com Mieloma Múltiplo 
(MM). Cerca de 80% apresenta lesões líticas (LL) ao diagnóstico. Contudo, desconhece-se o impacto 
que o número de lesões e a sua localização representam no outcome da doença. 
 
Objectivo: Caracterizar o envolvimento ósseo ao diagnóstico nos doentes com MM e avaliar o seu 
impacto na resposta ao tratamento instituído e sobrevivência livre de progressão (SLP). 
 
Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com diagnóstico inaugural de MM num período de 2 anos 
(2012 a 2013). Excluídos doentes sem radiografia de esqueleto ao diagnóstico. Caracterização da 
doença óssea estratificando o grupo por nº LL e sua localização, resposta ao tratamento e SLP. A análise 
estatística foi realizada recorrendo a modelos de regressão logística e a análise de sobrevivência através 
das curvas de Kaplan-Meier e teste de log-rank. 
 
Resultados: Observados 39 doentes com diagnóstico de MM, idade mediana 65 anos (40-82), 
predomínio do sexo feminino (53.8%). A presença de LL foi verificada em 92.3% dos casos, dos quais 
47.2% apresentavam mais de 10 LL e o seguinte envolvimento: coluna vertebral (66.7%), calote craniana 
(61.5%), ossos longos (59%) e/ou bacia (41%). Ao diagnóstico, 56.4% dos casos evidenciavam fractura 
com a seguinte distribuição: coluna vertebral (43.6%); ossos longos (10.3%); bacia (7.7%); outros locais - 
a maioria arcos costais (20.5%). Foi observada uma associação significativa entre o maior nº LL e a 
ocorrência de fractura (p=0.015). A presença de LL na coluna vertebral encontra-se associada a maior 
incidência de fractura/colapso vertebral (p<0.001). Todos os doentes iniciaram pamidronato após o 
diagnóstico, sendo a ocorrência de fractura durante o tratamento de 7.7%. Não foram encontradas 
diferenças significativas na resposta ao tratamento de acordo com o nº LL ou sua localização, embora se 
tenha verificado uma tendência de o aumento do nº LL se associar a piores respostas. A SLP foi 
significativamente superior para indivíduos com menor nº de LL (p=0.040) e para indivíduos com LL na 
bacia (p=0.044). Para as restantes localizações, não foram encontradas diferenças significativas, embora 
a existência de LL representasse pior sobrevivência, para todas as localizações. 
 
Conclusão: O envolvimento ósseo no MM associa-se a maior incidência de fractura e menor tempo até 
progressão o que poderá ter um impacto negativo na evolução da doença. Estudos adicionais 
prospectivos poderão esclarecer se a extensão e localização de LL podem integrar métodos de 
estratificação de risco, permitindo uma orientação terapêutica individualizada. 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO75 - INFILTRAÇÃO RENAL DIRETA POR MIELOMA MÚLTIPLO  
 
Inês Carrageta, Alexandra Mesquita; Maria Castelo Branco; Fátima Braga; Matilde Salgado;  
Carlos Sottomayor 
Hospital Pedro Hispano Matosinhos 
 
 

Introdução: A insuficiência renal é uma complicação frequente e a segunda causa de morte em doentes 
com mieloma múltiplo. Os diagnósticos histológicos da lesão renal aguda mais comuns são a necrose 
tubular aguda por excreção de cadeias leves “rim do mieloma” e nefropatia por depósitos de 
imunoglobulinas monoclonais. Porém, é importante ter em conta que a doença renal não relacionada 
com paraproteínas, como a infiltração por células plasmáticas, também pode ocorrer. A sua prevalência 
varia de 10% a 31% em séries de autópsias. Outra questão importante é não ser necessária a presença 
de MM para o seu desenvolvimento tendo sido recentemente introduzido o conceito de “ Monoclonal 
Gammophathy of Renal Significance ” para melhor classificar estes distúrbios. Dada a crescente 
importância do tema os autores apresentam um caso de insuficiência renal terminal atribuível à infiltração 
renal por mieloma múltiplo.  
 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 57 anos com antecedentes de HTA e DMtipo2. Recorreu ao 
SU em Dezembro/2103 por pneumonia medicada com amoxicilina-ác.clavulânico e ibuprofeno desde há 
1 semana sem melhoria com perda de apetite e diminuição do débito urinário. Analiticamente, Hb 10,4 
gr/dL, creatinina sérica (SCr) 14,8 mg/dL, ureia 224mg/dL (ClCr 5mL/min, TFG 3,42 mL/min), K+ 7,2 
mEq/L; ácido úrico 15,9 mg/dL, Ca2+ 9,1 mg/dL, Hb A1c 6,2%, PCR 273 mg/dL e acidemia metabólica 
(pH 7,3; pCO2 20, HCO3- 10, lactato 0,9). Realizou ecografia renal que evidenciou aumento da 
ecogenicidade do parênquima renal. Assumida LRA de etiologia indeterminada, provável NTA isquémica 
por AINE’S e infecção. Quadro infeccioso resolvido após alterada antibioterapia mantendo falência 
renal.Inicia hemodiálise com discreta melhoria da função renal (SCr>8,5<10mg/dL). Do estudo realizado, 
salientamos:  imunoeletroforese sérica com pico gama monoclonal IgG/Kappa (0,44), cadeias leves 
Kappa séricas 530 mg/dL, VS 118mm/1ªh, LDH 413 U/L, proteinúria 735mg/24h, albuminúria 70mg/dL 
com hematúria; mielograma com MO hipocelular, 6% de plasmócitos; biópsia óssea com hiperplasia das 
séries eritróide e mielóide e imunofenotipagem a evidenciar plasmocitose medular de 8,4% com 97% de 
plasmócitos anómalos. Rx esqueleto sem imagens líticas. Biópsia renal demonstrou compartimento 
túbulo-intersticial com fibrose intersticial associada a infiltrado maciço de plasmócitos com restrição de 
expressão Kappa. Ao diagnóstico ISS III (B2-microglobulia 46,9mg/L) e Salmon-Durie IIB. Em Fevereiro 
inicia tratamento com regime “VD”. Por queixas de dor na anca realiza RMN onde se visualiza lesão 
volumosa (5,5cm) no osso ilíaco esquerdo tendo realizado RT paliativa da lesão (total 40Gy). Aos 4 ciclos 
de tratamento alcançou resposta com descida das cadeias leves Kappa séricas de 1114,71 para 778 
mg/dL, pico monoclonal de 1,05 para 0,58 g/dL. Ao 8º ciclo verifica-se progressão da doença com 
elevação das cadeias leves kappa (901 mg/dL), do pico monoclonal (0,74 g/dL), novo agravamento da 
função renal (SCr 3,3  para 8,0mg/dL) e no mielograma observam-se 30% de plasmócitos. No inicio de 
Agosto decide-se tratamento com esquema “TaCyDex” do qual cumpriu até à data 2 ciclos com aumento 
da dose de talidomida para 150mg/dia dada a tolerância ao fármaco mantendo dependência de 
hemodiálise.  
 
Conclusão: Estamos perante uma entidade rara com escassos relatados na literatura. São necessários 
mais estudos e experiência para uma melhor abordagem destes casos que acarretam um prognóstico 
extremamente reservado a curto prazo (sobrevivência média de cerca de 4 meses). Apesar da forma de 
apresentação e agressividade incomum é possível através de uma rápida intervenção com o uso destes 
novos agentes terapêuticos prolongar a sobrevivência destes doentes com relativa qualidade de vida. 
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PO76 - PNEUMONIA ORGANIZATIVA EM DOENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS  
 
Gil Brás, Mafalda Alpoim; Ricardo Pinto; Ana Carneiro; Fernando Príncipe; José Eduardo Guimarães 
Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar de São João 
 
 

INTRODUÇÃO: A Pneumonia Organizativa (PO) é uma entidade clinico-patológica que se caracteriza 
por achados inespecíficos de pneumonia, associados a padrão histológico de preenchimento das vias 
respiratórias terminais por tecido de granulação. Fisiopatologicamente, ocorre desregulação imunológica 
com perpetuação de inflamação em determinados contextos (infecção, autoimunidade, toxicidade 
farmacológica), o que explica o controlo desta entidade com corticoterapia, em associação com o efeito 
imunomodulador da azitromicina. Em doenças Hemato-Oncológicas, tem sido mais frequentemente 
observada em alotransplantação de medula óssea, e em menor número em doenças linfoproliferativas, 
síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas crónicas e leucemias agudas. 
 
OBJECTIVOS/MÉTODOS: Revisão retrospectiva dos casos de PO em doença hemato-oncológica, com 
diagnóstico comprovado em biópsia pulmonar, num centro hospitalar, entre 2005-2014. 
 
RESULTADOS: Foram identificados n=10 casos: Linfoma n=5(50%); Leucemia Linfóide Aguda-B 
n=1(10%); Síndrome Mielodisplásico n=2(20%); Leucemia Mieloide Aguda n=2(20%). A mediana da 
idade foi de 62 anos(33-75), com predomínio do sexo masculino (n=7;70%). Em n=2(20%), o diagnóstico 
foi efectuado sem quimioterapia prévia, em n=7(70%) com quimioterapia em curso, em n=1(10%) pós-
autotransplante. Em nenhum caso havia antecedente de alotransplante de medula óssea ou radioterapia 
pulmonar. No diagnóstico de PO, n=9(90%) apresentaram febre e n=9(90%) insuficiência respiratória. 
Desses, n=3(30%) necessitaram de ventilação não invasiva e n=2(20%) de ventilação invasiva. Em 
n=10(100%), a TAC torácica conduziu à decisão de biópsia pulmonar. Os achados pulmonares variaram 
entre nódulos (n=4;40%), consolidações (n=3;30%), infiltrados intersticiais (n=3;30%), “vidro despolido” 
(n=3;30%), derrame pleural (n=3;30%), com sobreposição de achados em n=9(90%). A biópsia 
transtorácica percutânea guiada por TAC foi efectuada em n=8(80%), a toracotomia em n=2(20%). A 
corticoterapia foi instituída em n=9(90%): n=5 isoladamente, n=4 em associação com azitromicina, com 
melhoria clínica e imagiológica em n=7(78%). A aspergilose pulmonar foi considerada diagnóstico 
alternativo não confirmado em n=5(50%). Das 4 exacerbações de PO, n=2(50%) ocorreram durante 
progressão da doença hematológica. Dos 6 óbitos verificados: n=4(66,7%) ocorreram por evolução da 
doença hematológica, n=1(16,7%) por exacerbação de PO associada a disfunção multiorgânica, 
n=1(16,7%) por sépsis. Desde o diagnóstico de PO, as medianas de Sobrevivência Global e 
Sobrevivência Livre de Exacerbação de PO são de, respectivamente, 12+/-6,44 meses e 4+/-4,7 meses. 
 
CONCLUSÃO: A PO deve ser considerada diagnóstico diferencial de lesões pulmonares em doença 
hemato-oncológica, sendo frequentemente confundida com infecção fúngica invasiva. Dada a 
inespecificidade clínica e imagiológica, é fundamental considerar a realização de biópsia pulmonar em 
lesões suspeitas. O correcto diagnóstico permite iniciar terapia dirigida com corticoides e/ou azitromicina, 
com resultados satisfatórios no controlo clínico e imagiológico. 
 
Conflitos de interesse: nada a declarar. 
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PO77 - MIELOMA MÚLTIPLO EM DOENTES JOVENS – APRESENTAÇÃO CLINICA E ABORDAGEM 
TERAPÊUTICA  
 
Rui Bergantim1, Graça Esteves2; Fernanda Trigo1; Inês Coelho3; Cristina João3; Joana Parreira3;  
Mafalda Castro4; Maria do Céu Trindade5; Ana Macedo6; Catarina Geraldes7; Ana Bela Sarmento7;  
Cristina Gonçalves4 
1Centro Hospitalar São João; 2Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 3Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil; 4Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto; 5Hospital 
Garcia de Orta; 6Centro Hospitalar do Algarve; 7Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 

Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica com clara relação com a idade, 
atingindo um pico de incidência entre os 60-70 anos. O MM é raro em doentes jovens, sendo que a sua 
incidência em doentes com menos de 40 anos é inferior a 5%. 
 
Métodos: Trabalho, realizado no âmbito do Grupo Português de Mieloma Múltiplo, que pretende avaliar a 
incidência de doentes jovens (idade igual ou inferior a 45 anos de idade) com MM no nosso país e 
caracterizar a apresentação clinica/laboratorial e abordagem terapêutica destes doentes. Procedeu-se ao 
estudo retrospectivo dos doentes jovens com MM no período de 2005-2014 em vários hospitais 
nacionais. 
 
Resultados: Estudaram-se 45 doentes (55.6% sexo feminino), com mediana de idades de 41 anos, 
tendo o mais novo 22 anos. O MM IgGLambda (28.9%) foi o mais frequente. Oito doentes apresentavam 
insuficiência renal (creatinina >2mg/dl) e relativamente ao International Scoring System (ISS) a maioria 
apresentava-se em estadio I (40%), seguindo-se estadio II (31.1%) e estadio III (28.9 %). As alterações 
citogenéticas por FISH mais frequentes foram a t(4:14)(8.9%) e a del13q (6.6%). Oito doentes 
apresentavam doença extramedular à apresentação. Relativamente ao tratamento de 1ª linha, 40% dos 
doentes foram expostos às novas drogas (bortezomib e/ou talidomida) em associação com 
dexametasona e/ou ciclofosfamida. Em 86% dos doentes verificou-se resposta parcial ou superior e 33 
doentes (73%) realizaram transplante de progenitores hematopoiéticos em primeira abordagem, sendo 
que 23.4% em modalidade tandem. 
 
Conclusão: Na nossa série de doentes jovens verificou-se, contrariamente a séries com doentes mais 
velhos um predomínio de doentes do sexo feminino, com MM IgGLambda e em estádios mais precoces 
de doença. A inclusão de mais doentes, assim como o alargamento do estudo de factores de prognóstico 
e follow-up, em trabalhos futuros, são fulcrais para aumentar o conhecimento deste grupo particular de 
doentes. 
 
Trabalho realizado no âmbito do Grupo Português de Mieloma Múltiplo (GPMM). 
 
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PO78 - DVR-PACE NO MIELOMA MÚLTIPLO DUPLAMENTE REFRACTÁRIO COM ENVOLVIMENTO 
DO SNC  
 
Gisela Ferreira, Luis Francisco Araújo; José Carlos Almeida; Letícia Ribeiro 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 

Introdução: O Mieloma Múltiplo é uma doença caracterizada pela proliferação de plasmócitos 
monoclonais. Cerca de 1% dos doentes apresenta envolvimento do SNC, seja na apresentação inicial da 
doença, seja em contexto de recaída e/ou progressao. O compromisso do SNC acarreta um prognóstico 
muito adverso, com uma sobrevivência estimada entre 1 a 6 meses, consoante as séries. 
 
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 52anos, previamente saudável, fez análises na sequência de 
estudo de adenopatias submaxilares que desencadearam diagnóstico de Mieloma Múltiplo sintomático 
IgG Lambda, estadio ISS 2 com anemia ligeira, sem alteração da função renal nem hipercalcémia e 
componente monoclonal (CM) IgG Lambda de 63 g/L com imunoparésia. Ausência de cadeias leves na 
urina e radiografia do esqueleto sem alterações sugestivas de lesões líticas. B2-microglobulina 3,56 (N< 
2,5). Cariótipo medular normal. 
 
Iniciou quimioterapia em 2011, segundo o protocolo VBMCP/VBAD (Vincristina, Carmustina, Melfalano, 
Ciclofosfamida, Prednisolona/Vincristina, Carmustina, Adriamicina, Dexameta-sona), 5-5 semanas. Fez 
um total de 4 ciclos sem atingir critérios de resposta parcial, prosseguindo com tratamento de 2.ª linha 
segundo VCD (Bortezomib, Ciclofosfamida, Dexametasona), 21-21 dias, num total de 8 ciclos, após o 
qual atingiu muito boa resposta parcial. 
 
A 29/04/2013 realizou auto-Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas (TCPH) de 
consolidação com regime de acondicionamento com Melfalano 200 mg/m^2 -com dificuldade na colheita 
de progenitores. CM IgG L 15 g/dL e 3,5% plasmócitos na MO aos 6 meses pós-TCPH. 
 
7 meses após o auto-TCPH, a doente referiu queixas de astenia e cefaleias de novo, auto-limitadas, com 
agravamento da anemia, aumento do CM e presença de cadeias leves lambda monoclonais urinárias 7 
mg/dL (N<13). MO hipercelular com infiltração plasmocitária de 90%. Cariótipo medular normal, análise 
por FISH positiva para t(4;14) e del(13q14). Desta forma re-iniciou tratamento com protocolos que 
incluíam combinações com lenalidomida e bortezomib. 
 
Um mês depois, foi internada por cefaleias intensas, tonturas, alterações visuais e temperaturas sub-
febris. Apresentava pancitopenia; rastreio séptico negativo. CM IgG L 65,4 g/dL, cadeias leves lambda 
monoclonais urinárias 25,26 mg/dL. MO com 15% plasmócitos. 
 
Fez TC-CE que mostrou realce leptomeníngeo a nível temporal posterior direito, associando-se a 
apagamento dos sulcos corticais regionais. A punção lombar foi negativa. No entanto, perante a clínica e 
os achados imagiológicos, foi assumido tratar-se de envolvimento do SNC em doente com MM agressivo 
e duplamente refractário. A doente iniciou Dexametasona 15mg 8-8h, seguida de TIT (Metotrexato 12mg, 
Citarabina 20mg, Dxm 20mg). Em D9 de internamento, a doente iniciou protocolo DVR-PACE: 
Dexametasona 40mg po id x 4 dias, Bortezomib D1, 4, 8 e 11, Lenalidomida 25 mg po a partir de D4 e 
perfusão contínua durante 4 dias com os seguintes fármacos: Cisplatino 10mg/m^2, Doxorrubicina 
10mg/m^2, Ciclofosfamida 400mg/m^2, Etopósido 40mg/m^2. O esquema terapêutico proposto incluía 
TIT + DVR-PACE e manutenção com Pomalidomida. O ciclo decorreu sem intercorrências relevantes, 
mantendo apenas necessidade de suporte transfusional por anemia e trombocitopenia. 
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Em D17 apresentou hipocalcémia e hipomagnesémia sintomáticas, com perda de continência de 
esfíncteres, seguidas de prostração, diminuição generalizada da força muscular e dor em ambas as 
regiões gemelares. Negava cefaleias, tonturas, alterações visuais ou auditivas. Sub-febril, hipotensa e 
taquicárdica. Sem sinais meníngeos, sem alterações na auscultação cardio-pulmonar ou palpação 
abdominal. Analiticamente, Hb 7,9 g/dL, neutrófilos 0,26 x10^9/L e plaquetas 5 x10^9/L. Creatinina 115,6 
umol/L, Na+ 129,4 mmol/L, Mg2+ 0,5 mmol/L, Ca2+ 1,45 mmol/L, PO4- 1,93 mmol/L, PCR 21,7 mg/dL, 
Procalcitonina 101,59 ng/mL, Lactatos 1,6 mmol/L. TC-CE sem alterações significativas. Fez fluid 
challenge seguido de perfusão de aminas vasoactivas, 2 unidades de concentrados de eritrócitos e 1 
pool de plaquetas, oxigenoterapia de alto débito. Após rastreio séptico iniciou antibioterapia empírica + 
antifúngico + CSF. Apesar de todas as medidas instituídas para reverter o choque séptico, a doente 
entrou em síndrome de disfunção múltipla de órgãos e faleceu. 
 
Discussão: Há 2 tipos de envolvimento do SNC pelo MM: multi-focal/difuso (leptomeníngeo ou 
parênquima cerebral) ou localizado - mieloma múltiplo dural. A clínica poderá incluir sintomas cerebrais 
(cefaleias, tonturas, convulsões, confusão, disartria, náuseas, vómitos, alt. marcha, parestesias, paralisia 
nervos cranianos (diplopia, alt. visuais,…) e/ou de compressão medular (alt. sensibilidade membros, 
perda força muscular, alt. esfíncteres). O diagnóstico pode ser realizado a partir da análise do LCR e/ou 
da realização de RMN/TC-CE. Os exames de imagem são mais sensíveis na detecção de doença 
leptomeníngea. 
 
Os objectivos do tratamento são penetrar a barreira hemato-encefálica (BHE) e o controlo sistémico do 
mieloma. Os fármacos que atravessam a BHE incluem os glicocorticóides, os fármacos 
imunomoduladores (Talidomida, Lenalidomida, Pomalidomida) e o inibidor do proteassoma Marizomib. O 
Bortezomib tem uma boa acção a nível medular e extra-medular, excepto a nível do SNC porque não 
consegue passar a BHE. No entanto, ao aumentar a quimiossensibilidade das células do mieloma aos 
outros fármacos, reveste-se de efeito sinérgico considerável. 
 
Há vários tipos de esquemas terapêuticos que poderão ser utilizados nestes casos: o DVR-PACE 
engloba várias propriedades de fármacos de diferentes classes com o objectivo de tratar de forma 
agressiva e completa o MM SNC.  Segundo as séries existentes, os efeitos secundários não são 
frequentes e incluem episódios trombo-embólicos, bradicardia sinusal, arritmia supra-ventricular, síncope, 
sonolência e neuropatia sensorial. Após 2 ciclos, 32% dos doentes atingem resposta parcial e 16% 
resposta completa/quase resposta completa. Apesar destas respostas favoráveis, a instituição de 
tratamento segundo esta abordagem não se traduz, na literatura, num aumento evidente da 
sobrevivência. 
 
Assim, na suspeita de envolvimento do SNC, dever-se-á proceder a estudo imagiológico dirigido e 
considerar modalidades de tratamento que actuem em todas as zonas deste santuário, nomeadamente 
quimioterapia intra-tecal e irradiação crânio-espinal. Os fármacos emergentes para o MM deverão ser 
avaliados na sua possibilidade de incorporar abordagens terapêuticas dirigidas ao MM SNC. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PUB1 - MANIFESTAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS NA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EM 
IDADE PEDIÁTRICA  
 
Maria João Mendes1, Sónia Silva2; Manuel Brito2; Paula Estanqueiro3; Marta Duarte1; Maria Letícia Ribeiro1 
1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Serviço de Oncologia 
Pediátrica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3Serviço de Reumatologia Pediátrica, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
 

Introdução 
A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é a neoplasia mais frequente em idade pediátrica. Os doentes 
apresentam, mais frequentemente, sinais e sintomas dependentes das citopenias resultantes da 
ocupação medular (astenia, palidez, hemorragias, febre) e/ou do envolvimento extra-medular 
(adenomegalias, esplenomegalia e hepatomegalia). As manifestações músculo-esqueléticas aparecem 
em 15-30% dos casos, traduzindo-se em dor nos membros, artrite ou artralgia. Em alguns doentes este 
tipo de sintomatologia surge isoladamente, sem outros sintomas ou sinais característicos, parâmetros 
hematológicos normais e sem blastos identificáveis no sangue periférico. Este tipo de apresentação 
dificulta o diagnóstico, porque os sintomas sugerem doenças do foro reumatológico e ortopédico. 
 
Objectivo 
Descrever um caso clinico de LLA em idade pediátrica que se apresentou com queixas ósteo-articulares 
isoladas, com o propósito de alertar para a importância de fazer um diagnóstico diferencial apropriado. 
 
Material e métodos 
Adolescente de 16 anos de idade, do sexo masculino, com antecedentes pessoais e familiares 
irrelevantes, seguido na consulta de Reumatologia Pediátrica por dores na articulação sacro-ilíaca e 
artrite do joelho esquerdo, com 4 meses de evolução. As queixas álgicas tinham predomínio matinal, mas 
também ocorriam durante a noite, despertando o sono. 
 
Analiticamente, apresentava anemia (10,3g/dL) e leucocitose (11,2x103/uL) ligeiras, com linfocitose 
(4,40x103/uL), plaquetas 273x103/uL, VS 111 mm, sem outras alterações na restante investigação 
realizada. Com a hipótese diagnóstica de espondilartropatia seronegativa, iniciou tratamento com 
metotrexato (20mg/semana), indometacina e sulfassalazina. 
 
Quatro meses após a primeira observação, verificou-se agravamento do estado geral, com astenia, 
sudorese nocturna e envolvimento poliarticular progressivo com atingimento de ambos os joelhos, 
punhos e cotovelo esquerdo. Ao exame objectivo apresentava palidez marcada, esplenomegalia e 
adenomegalias inguinais. O hemograma revelava uma anemia grave (5,1g/dL), trombocitopenia 
69x103/uL, leucócitos 5,54x103/uL e blastos no esfregaço de sangue periférico; VS 130mm e 
desidrogenase láctica discretamente elevada (630 U/L). Na amostra medular identificaram-se 85% de 
blastos FAB L1 com imunofenótipo compatível com Leucemia Linfoblástica Aguda pré-B. O estudo 
molecular concluiu pela presença de transcritos de rearranjos do gene MLL (LLA de muito alto risco).  
 
Conclusão 
As manifestações músculo-esqueléticas são uma forma comum de apresentação de LLA em idade 
pediátrica, sendo fundamental que esta seja um diagnóstico diferencial a considerar em crianças que se 
apresentem com queixas osteo-articulares atípicas, a fim de evitar atrasos no diagnóstico e terapêuticas 
inadequadas. 
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PUB2 - ALOIMUNIZAÇÃO NOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS - EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL 
CENTRAL  
 
Anabela Aires, Nataliia Demydenko; Alexandra Santos; Maria Antónia Ilharco; Deonilde Espírito Santo 
Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital São José 
 
 

Introdução 
Os Síndromes Mielodisplásicos (SMD) são um grupo heterogéneo de doenças clonais do sistema 
hematopoiético, caracterizadas por hematopoiese ineficaz e citopénias periféricas. A transfusão de 
componentes sanguíneos, nomeadamente concentrados eritrocitários (CE) e plaquetários (CP), 
desempenha um papel importante no tratamento desta doença, quer no suporte de tratamento citostático 
quer no suporte paliativo. Deste modo, a aloimunização eritrocitária é uma complicação grave neste 
grupo de doenças. 
 
Objectivo 
Caracterizar os doentes com SMD e determinar a percentagem de doentes aloimunizados, de acordo 
com os procedimentos transfusionais existentes no Serviço. 
 
Material e Métodos 
Revisão dos processos clínicos e história transfusional dos doentes com SMD tratados no Serviço entre 
Janeiro 2013 e Agosto 2014. 
 
Resultados 
Identificaram-se 45 doentes com SMD, 23 homens e 22 mulheres, com média de idades de 79 anos. O 
fenótipo Rh alargado (CcEe) e Kell foi observado sempre que possível na transfusão de CE/CP. Foram 
identificados alo-anticorpos em 6 doentes. Destes, 3 tinham história transfusional conhecida antes da 
referência ao nosso Serviço. Todos os doentes foram transfundidos no Serviço com CE e apenas um fez, 
também, transfusão de CP. A especificidade mais frequente dos 14 alo-anticorpos identificados foi para o 
sistema Rh e Kell (85%). 
 
Conclusão 
A prática transfusional nos doentes politransfundidos deve ter particular atenção ao risco de 
aloimunização. A aloimunização eritrocitária é responsável por mau rendimento transfusional, por 
reações hemolíticas tardias e, ainda, por atrasos na preparação da transfusão. 
Tendo em conta que a especificidade dos anticorpos mais frequentemente identificados é para os 
antigénios dos sistemas Rh e Kell, este fenótipo deve sempre ser observado. Tal acontece no nosso 
Serviço. Verificou-se aloimunização em 13% dos doentes com SMD. Este valor está de acordo com a 
bibliografia pesquisada, bem como a especificidade dos anticorpos observada. 
Existem, no entanto, limitações à observação do fenótipo alargado Rh e Kell, tais como baixo stock de 
componentes, quer em períodos de falta de dádivas de sangue quer em hospitais com pouco movimento 
transfusional, ou a existência de fenótipos mais raros. 
 
CONFLITO DE INTERESSES: Os autores não têm conflitos de interesses. 
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PUB3 - DOENÇA DE VON WILLEBRAND TIPO 1, DIAGNÓSTICO AOS 65 ANOS POR HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL , UM CASO CLÍNICO.  
 
Isabel Maria Pereira Pessoa de Amorim1, Daniel Botelho2; Judite Henriques2; Diana Mendes2;  
Carla Caldeira2; Alberto Mello e Silva2 
1Centro de Medicina Física e de Reabilitação de Alcoitão; 2Centro Hospital Lisboa Ocidental 
 

Introdução 
A doença de von Willebrand (DvW) é a coagulopatia hereditária mais frequente, observada em cerca de 
1% da população em geral. É devida a um défice qualitativo e/ou quantitativo de factor de von Willebrand 
(FvW). Estão identificados 3 tipos principais de DvW, que podem influenciar com maior ou menor 
gravidade a sintomatologia, e o prognóstico da doença. 
 
Caso Clínico 
Os autores apresentam um caso clínico de um homem de 65 anos, com hemorragia gastrointestinal com 
3 dias de evolução, e repercussão hemodinâmica importante, após ter sido submetido a colonoscopia 
com polipectomia. 
 
Do estudo realizado salientava-se Hbg 8.7 g/dl, Plaquetas 203000/L, Cr 1.45 mg/dl, PT 15.9s, aPTT 
50.6s, Factor VIII 9.0%, Factor IX 87%, FvW (R:Co) 30%, FvW Ag 8%, Factor VIII/FvW Ag 1.1. 
 
Feito o diagnóstico de doença de von Willebrand tipo 1, fez concentrado eritrocitário e reposição de factor 
VIII, FvW. Manteve posteriormente valores de hemoglobina estáveis e ausência de hemorragia visível. 
 
Conclusão 
O diagnóstico de Doença de von Willebrand nem sempre é evidente. Esta patologia está muitas vezes 
subdiagnosticada, em particular nos casos de Doença de von Willebrand tipo1. 
 
É considerada a causa hereditária mais frequente de hemorragia, pelo que o seu diagnóstico precoce é 
fundamental para prevenção de hemorragias e seu agravamento. Este caso também revela interesse, 
por não ter havido condições clínicas potencialmente hemorrágicas até aos 65 anos. 
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PUB4 - ANÁLISE CITOGENÉTICA NUM GRUPO DE DOENTES COM SÍNDROME MIELODISPLÁSICO 
(ESTUDO RETROSPETIVO)  
 
Maria do Céu Silva, Ana Paula Ambrósio; Neuza Silva; Catarina Ventura; José Furtado; Hildeberto Correia 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP 
 

   
Os Síndromes Mileodisplásicos (SMD) constituem um grupo de patologias clonais heterogéneas, 
caraterizadas por citopénias; displasia de uma ou mais linhas celulares mieloides e uma hematopoiese 
ineficaz. A idade média dos pacientes ao diagnóstico é de 70 anos, com uma predominância de 
ocorrência do sexo masculino e incidência anual de 3-5/100 000 indivíduos. 
  
O objetivo deste estudo é realizar uma avaliação retrospetiva dos resultados citogenéticos obtidos em 
440 amostras de medula óssea de pacientes com diagnóstico inicial de SMD e tentar obter uma 
correlação entre os achados citogenéticos e a patologia em estudo. 
  
A população estudada por citogenética convencional é constituída por 218 indivíduos do sexo feminino e 
222 indivíduos do sexo masculino, com uma idade média de 66 anos. Das 440 amostras analisadas, 104 
(23,6% da população total) apresentavam cariotipos anormais. Os cariotipos que apresentavam 
anomalias foram divididos em: 

 População A - Cariotipos com uma só anomalia cromossómica (72 amostras) 

 População B - Cariotipos com duas anomalias cromossómicas (9 amostras) 

 População C - Cariotipos complexos com três ou mais anomalias cromossómicas (23 
amostras) 

Na população A, a anomalia observada com maior frequência foi a trissomia 8 (25%), seguida da deleção 
do cromossoma 5 (16,7%), perda do cromossoma Y (15,3%) e deleção do cromossoma 20 (8,3%), estes 
resultados não se encontram de acordo com os descritos na literatura. Contudo quando se juntam as três 
populações, verifica-se que a anomalia observada com maior frequência é a deleção do cromossoma 5 
(28,8%) o que já se encontra de acordo com o descrito. A perda do cromossoma Y observada nos 
indivíduos do sexo masculino, não parece estar correlacionada apenas com a idade, mas parece ser um 
dos fatores que carateriza este grupo de patologias. 
  
As anomalias observadas por análise citogenética convencional (uma técnica de baixo custo) permitiram 
ao clinico uma melhor avaliação de prognóstico e uma decisão terapêutica mais adequada. 
  
Os autores declaram não ter conflito de interesses. 
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PUB5 - DEFICIÊNCIA COMBINADA DE PROTEÍNA C E PROTEÍNA S NUMA DOENTE COM 
TROMBOSES VENOSAS DE REPETIÇÃO  
 
Patrícia Martinho1, Teresa Fidalgo1; Catarina Silva Pinto1; Ana Cristina Oliveira2; Dalila Marques2;  
Elsa Gonçalves2; Teresa Sevivas3; Rámon Salvado3; M. Leticia Ribeiro3 

1Laboratório de Hematologia Molecular, Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 2Laboratório de 
Hemostase, Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 3Serviço de Hematologia Clínica, CHUC 
 
 

Introdução: 
As proteínas C (PC) e S (PS) são importantes reguladoras do processo de coagulação, sendo a sua 
deficiência um fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento de trombose, principalmente 
venosa. As suas deficiências congénitas são raras na população geral, com uma prevalência estimada 
de 0.4 % para a PC e <0.5 para="" a="" ps="" s="" o="" transmitidas="" de="" forma="" autoss="" mica="" 
dominante="" e="" resultam="" muta="" es="" nos="" genes="" em="">PROC e PROS1, respetivamente. 
Cerca de 1,5% dos indivíduos com trombose venosa (TV) têm deficiência de PS e 3-5% de PC. 
 
A deficiência congénita combinada de PC e PS é muito rara, estando descritos apenas alguns casos 
confirmados por caracterização molecular. 
 
Caso clínico: 
Mulher, 45 anos, IIGIIP, referenciada por história trombótica significativa: 1) tromboflebite (TVP) de 
membro inferior esquerdo (MIE) (29 anos) - HBPM 15 dias; 2) TVP de MID ao 6º dia de puerpério da GII 
(36 anos) - HBPM 18 dias; 3) TVP no MIE (43 anos) - HBPM 15 dias, seguida de varfarina; 4) TEP (45 
anos) - HBPM 30 dias, posteriormente inicia acenocumarol, que ainda mantém. Todos os eventos foram 
diagnosticados por técnicas de imagem. Como fatores de risco transitórios foram identificados, 
hipercolesterolémia, varizes e, no primeiro episódio, contracetivos orais que suspendeu. 
 
História familiar relevante:pai falecido por AVC (69 anos), mãe TVP MI aos 77 anos, tios maternos com 
TVP de MI aos 59 e 52 anos, primo materno AVC (43 anos) e prima paterna com história de TEP (43 
anos).Nas duas gestações teve abruptio placentae, pelo que foi submetida a repouso absoluto de 2 
meses na 1ª y 15 dias na 2ª. 
 
O estudo de trombofilia revelou deficiência conjunta de PC 43% (69-134) e PS 13% (55-124). Estas 
deficiências foram confirmadas por estudos moleculares tendo sido identificadas 3 mutações: -13A>G, La 
Jolla IV ( PROC); exão 6, c.496A>C p.N166H e exão 9, c.918dupT, p.A307Cfs*22 (PROS1), todas em 
heterozigotia. 
 
Discussão: 
Nesta doente, a identificação dos 2 fatores de risco trombótico explica a severidade clínica. O estudo 
molecular confirmou a deficiência congénita e permitiu correlacionar os níveis plasmáticos de PC e PS 
com o genótipo: níveis moderados de PC (1 mutação missense) e níveis baixos de PS (dupla 
heterozigotia-1 mutação missense e 1 mutação nonsense). 
Embora as deficiências congénitas combinadas de anticoagulantes naturais sejam raras devem ser 
consideradas quando a história pessoal de trombose é muito significativa e sustentada por história 
familiar em ambos os progenitores. Nestes casos, a orientação do estudo para um centro especializado 
acrescenta o estudo molecular que é uma mais-valia para identificar portadores, esclarecer o 
genótipo/fenótipo, avaliar risco trombótico e realizar profilaxia em situações de risco. 
 
Nesta doente, por ter uma deficiência congénita combinada, história de trombose recorrente e história 
trombótica familiar severa, decidimos, em linha com a maioria dos autores, manter o tratamento de longa 
duração. 
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PUB6 - GESTÃO CLÍNICA DA DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO ORAL  
 
Miguel Amaral Nunes 
Serviço de Estomatologia - Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 
 

Introdução 
A Doença do Enxerto Contra Hospedeiro Crónica (DECHc) é uma complicação comum do transplante 
alogénico de medula óssea. As suas manifestações orais são frequentemente a primeira manifestação 
da doença e estão associadas a importantes limitações funcionais com repercussão na qualidade de vida 
do doente. A DECHc apresenta manifestações na cavidade oral a curto e longo prazo, que podem ser 
prevenidas e minimizadas. O diagnóstico e intervenção precoce são fundamentais. 
 
Objetivo 
Os autores apresentam um modelo para a gestão clínica e tratamento local das manifestações orais da 
DECHc. 
 
Conclusão 
A DECHc é uma complicação comum e grave do transplante alogénico de medula óssea. A terapêutica 
médica individualizada é essencial parao controlo das suas manifestações orais, com implicações na 
qualidade de vida e na sobrevida do doente.O risco aumentado de cancro oral exige um follow-up 
rigoroso por profissionais treinados em lesões de difícil diagnóstico diferencial limitando as biópsias a 
doentes selecionados. 
 
Declaração de conflito de interesses 
 
Os autores negam qualquer conflito de interesses 
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PUB7 - SMD COM DEL (5Q) - DISCUSSÃO DE FACTORES DE RISCO PARA PROGRESSÃO DE 
DOENÇA, A PROPÓSITO DE TRÊS CASOS CLÍNICOS  
 
Ana Rita Ferreira1, Manuel Neves1; Maria João Costa1; José Alves do Carmo1 
Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa 
Norte 
 
 

Em 15% das Síndromes Mielodisplásicas (SMD), a delecção do cromossoma 5 (del5q) é detectada. A 
SMDdel(5q) é uma entidade heterogénea, descrita como de prognóstico favorável, contudo, alguns 
estudos reportaram taxas significativas de evolução para Leucemia Aguda (LA) e aquisição de anomalias 
citogeneticas adicionais. 
 
A mutação TP53 ocorre precocemente em cerca de 1/5 dos SMD de baixo risco com del(5q) e associa-se 
a menor sobrevivência global, maior risco de evolução para LA e falência na resposta à lenalidomida. 
Também a expressão aumentada e a presença de polimorfismos parecem estar relacionados com pior 
prognóstico. 
 
Reportam-se três casos de falência terapêutica em SMDdel(5q), discutindo-se factores de risco para 
progressão. 
 
Mulher, 66 anos, SMDdel(5q) isolada, IPSS intermedio-1 , bicitopenia com necessidade transfusional. 
Cumpriu 4 ciclos de lenalidomida sem resposta, pelo que suspendeu terapêutica, mantendo-se sob 
suporte transfusional. Doze meses após suspensão verifica-se progressão para AREB-2, IPSS alto. Foi 
pesquisada mutação de TP53, identificando-se 3 polimorfismos. 
 
Homem, 78 anos, Charlson 8, AREB-2, dependência transfusional refractária a estimuladores de 
eritropoiese. Identificada del(5q) por FISH, iniciou terapêutica com lenalidomida, após discussão com o 
doente. Três semanas depois foi caracterizado cariotipo complexo (45X, delY, del 5, del11). A essa data 
tinha já atingido independência transfusional, resposta completa hematológica e negativação de del(5q), 
pelo que se optou por manter terapêutica e vigilância apertada. Manteve resposta durante 16 meses, 
com posterior agravamento de citopenias e recaída citogenetica. 
 
Mulher, 56 anos, SMDdel(5q) isolada, dependência transfusional, IPSS intermédio-1, sem dador 
compatível. Iniciou terapêutica com azacitidina (lenalidomida não disponível), sem resposta ao 7º ciclo. 
Iniciou lenalidomida, quando disponível, com resposta mantida durante 4 anos. Por trombocitopenia grau 
4 suspendeu terapêutica, verificando-se recaída citogenética e dismegacariopoiese. 
 
Quer pela aquisição de anomalias citogeneticas adicionais ou mutações e certos tipos de polimorfismos 
(segundo alguns autores) o risco de evolução de SMDdel(5q) pode aumentar. 
A informação genética poderá trazer vais-valias na decisão terapêutica, nomeadamente presença de 
mutações e possivelmente polimorfismos do TP53, permitindo identificar doentes em risco de falência 
terapêutica, necessidade de monitorização mais apertada e mudança precoce de terapêutica. 
 
A del(5q) associada a duas ou mais alterações citogenéticas tem pior prognóstico. Nestes casos a 
lenadinomida parece ser um fármaco útil, isoladamente ou em associação, mesmo em situações de 
SMD-alto risco. 
 
A duração da terapêutica tem sido discutida, sendo recomendada continuidade até recaída, apesar de 
alguns autores advogarem interrupção alguns meses após resposta. Esta, quer programada ou 
necessária por toxicidade poderá, contudo, estar associada a recaída. 
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PUB8 - ANEMIA ARREGENERATIVA NA INFÂNCIA: DIFERENTES PATOLOGIAS COM FORMA DE 
APRESENTAÇÃO COMUM  
 
Ana Rita Ferreira1, Joana Extreia2; Jenny Gonçalves2; Beatriz Costa2; Paula Kjollerstrom3; Raquel Maia3 
1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa 
Norte; 2Serviço de Pediatria – Centro Hospitalar Barreiro-Montijo; 3Unidade de Hematologia – Área de 
Pediatria Médica – Hospital de Dona Estefânia - Centro Hospitalar Lisboa Central 
 
 

Introdução: À exceção das formas carenciais, a anemia arregenerativa é rara na idade pediátrica. As 
etiologias são heterogéneas e o espectro de gravidade variável. 
Objetivo: Caracterização dos casos de anemia arregenerativa avaliados na Unidade de Hematologia de 
um Hospital Pediátrico (período: 12 meses). 
 
Métodos: Estudo descritivo, do tipo série de casos. Excluiu-se: anemia carencial, citopénias associadas 
persistentes/morfologia de sangue periférico sugestiva de leucemia. 
 
Resultados: Foram incluídas 6 crianças (4 sexo feminino); idade: 3 meses-3 anos. Um lactente com 
história de isoimunização Rh, uma criança com anemia não esclarecida desde o primeiro ano de vida e 
outra com beta-talassémia heterozigota. 
 
Todas apresentaram anemia sintomática sem instabilidade hemodinâmica. Apenas uma apresentava 
hepato-esplenomegália e nenhuma dismorfias. 
 
Hemoglobina (Hb) na apresentação: 2,4-7,2 g/dl (1 macrocitose; 1 microcitose); pancitopenia/neutropénia 
transitórias em 2 casos. 
 
Morfologia do sangue periférico: drepanocitos de formação espontânea na criança com pancitopénia. 
Nenhuma apresentava alteração da função renal ou tiroideia. 
 
Apenas a criança com anemia macrocitica desde o primeiro ano de vida realizou mielograma (aplasia 
pura de células vermelhas). Conclui-se por anemia de Diamond-Blackfan – ADB (corroborado ADA 
eritrocitária elevada). Na criança com pancitopénia e drepanocitos diagnosticou-se talassodrepanocitose 
complicada de crise aplástica (parvovírus). Apenas estas duas crianças apresentaram Hb fetal elevada. 
Noutras 3 crianças houve normalização progressiva da Hb, concluindo-se por eritroblastopénia transitória 
da infância (ETI). O lactente de 3 meses com antecedentes de isoimunização Rh, apresentou 
recuperação espontânea com reticulocitose coincidente com a redução dos títulos de anti-D. Admitiu-se 
relação com destruição intra-medular associada a anticorpos anti-D. Necessidade de suporte 
transfusional em 4 doentes (Hb pré-transfusional: 2.4-5.9 g/dl); foram exceção 2 crianças com ETI. A 
criança com ADB necessitou de corticoterapia a longo prazo com excelente resposta. 
 
Discussão/Conclusão: Aanemia arregenerativa, na ausência de défices nutricionais, anemia hemolítica 
prévia ou dismorfismo constitui um desafio diagnóstico sendo fundamental distinguir causas congénitas 
de adquiridas. 
 
O início no primeiro ano de vida, com macrocitose e Hbfetal elevada (mesmo sem dismorfias) favorece a 
etiologia congénita cujo paradigma é a ADB. 
 
A ETI é rara, exclusiva da idade pediátrica. Apesar de ser um diagnóstico de exclusão, a ausência de 
“sinais de alarme” (como macrocitose ou elevação da Hb fetal) e evolução favorável permitem evitar uma 
avaliação invasiva. 
 
A crise aplástica pode ser a forma de apresentação de anemia hemolítica previamente desconhecida. 
É fundamental reconhecer estas patologias, marcha diagnóstica adequada e sinais de “alarme” para 
identificar, atempadamente, as situaçõesmais graves e evitar exames invasivos em situações benignas. 
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PUB9 -  LINFOMA DE GRANDES CÉLULAS B PRIMÁRIO CUTÂNEO, TIPO PERNA_ ESTUDO 
RETROSPECTIVO DE UM LINFOMA RARO.  
 
Santos Freitas, D.1,  Silva P.2; Salamanca P.3; Tavares M.2; Pereira D.2; Chacim S.2; Espírito Santo S.2; 
Domingues N.2; Moreira I.2; Martins A.2; Viterbo L.2; Henrique R.4; Oliveira I.2; Mariz J.M.2 
1Serviço de Oncologia Médica, Hospital de Braga; 2Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de 
Oncologia do Porto, Francisco Gentil; 3Serviço de Oncologia Médica, Instituto Português de Oncologia do 
Porto,Francisco Gentil; 4Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia do Porto, 
Francisco Gentil 
 
 

Introdução: O Linfoma de Grandes Células B primário cutâneo, tipo perna_ LGCBPC-TP_ é um tumor 
raro, representando apenas 4% dos linfomas primários da pele, apresentando pior prognóstico quando 
comparado com os outros linfomas de células B cutâneos.É mais frequente nas mulheres e na 7ª década 
de vida. O seu diagnóstico definitivo é baseado na análise morfológica, histológica e imunohistoquímica 
da lesão. 
 
Objectivo: Caracterizar os doentes com diagnóstico de LGCBPC-LT no que diz respeito à 
sintomatologia, morfologia, características imunohistoquímicas e tratamento efectuados. 
 
Método: Estudo retrospectivo e descritivo que incluiu os doentes com LGCBPC-TP diagnosticados numa 
Instituição entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2013. 
 
Resultados: Neste período verificaram-se 5 casos com diagnóstico de LGCBPC-TP: 3 doentes 
pertenciam ao sexo feminino e 2 ao sexo masculino. A mediana de idade foi de 86 anos [74-87anos]. 
Todos os doentes apresentavam lesões nos membros inferiores com tamanho variável entre 35mm e os 
50mm. Em dois casos as lesões eram ulceradas e nos restantes eram lesões papulares/nodulares. O 
tempo de evolução até ao diagnóstico foi de 7.5 meses [2-24meses]. Nenhum apresentava sintomas B. 
 
Relativamente às características imunohistoquímicas, todos os doentes apresentavam positividade para 
os marcadores CD20, BCL2 e MUM1 e 3 doentes para BCL6. A negatividade para o marcador CD10 foi 
verificada em todos os doentes e para o marcador BCL6 em apenas um doente. 
 
Dos cinco doentes, um não foi estadiado devido as suas comorbilidades, sendo que os restantes quatro 
foram classificados como IA. 
 
No que diz respeito ao tratamento, um doente foi proposto para tratamento de suporte na área de 
residência, 2 foram tratados com Quimioterapia (QT) seguido de Radioterapia (RT) e outros 2 apenas 
com QT. 
 
Os esquemas de QT efectuados incluíram CHOP ou CVP com ou sem rituximab, seguido ou não de RT. 
 
Com um tempo de follow-up mediano de 30.5 meses, 3 doentes encontram-se vivos e sem evidência de 
doença, um doente falecido após primeiro ciclo de QT devido a pneumonia e um outro doente foi perdido 
para follow-up. 
 
Conclusão: Apesar da amostra muito reduzida, os resultados obtidos são concordantes com os 
existentes na literatura. 
 
Os autores pretendem alertar para a raridade da patologia e necessidade de um tratamento agressivo, 
dado a possibilidade real de disseminação extracutânea deste tipo de Linfoma. 
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PUB10 - ANÁLISE RETROSPETIVA DOS PRIMEIROS 16 MESES DE ATIVIDADE DA CONSULTA DE 
HEMATOLOGIA DE GRÁVIDAS  
 
Bruna Velosa Ferreira, Celina Afonso; Maria Pedro Silveira; Ana Jorge; Tatiana Mendes; Fernando Lima 
Serviço de Hematologia, Hospital de São Francisco Xavier, CHLO 
 

Introdução: na gravidez e puerpério ocorrem alterações hematológicas, fisiológicas ou não, que motivam 
frequentemente referenciação à hematologia. Para responder aos crescentes pedidos de apoio, foi criada 
em 2013 uma consulta de Hematologia Grávidas no centro hospitalar. 
 
Objetivos: caracterização das grávidas e puérperas observadas, avaliação das vias e motivos de 
referenciação, diagnósticos e terapêuticas. 
 
Material e métodos: revisão dos processos da consulta entre 31/05/13 e 15/09/14. 
 
Resultados: foram observadas 26 mulheres com mediana de idade 32 anos, onze no terceiro trimestre, 
nove no segundo, quatro no primeiro e 2 no puerpério. 
 
Vias de referenciação: consulta materno-fetal de alto risco (n=13); internamento de Obstetrícia (n=5); 
consulta de Obstetrícia (n=3); Urgência Obstétrica (n=2); médico de família (n=2); Hospital de dia 
Hemato-Oncologia (n=1). 
 
Motivos de referenciação: anemia (n=14), a maioria hipocrómica microcítica (n=11) e medicada com ferro 
oral; trombocitopenia (n=4); anemia associada a leucocitose e trombocitose (n=2); anemia associada a 
trombocitopenia (n=1); anemia associada a leucocitose e trombocitopenia (n=1); trombocitopenia 
aloimune neonatal (TAN) prévia (n=1); leucemia promielocítica aguda (LPA) em quimioterapia (QT) de 
manutenção (n=1); suspeita de trombofilia (n=1); Factor V de Leiden com trombose prévia (n=1). 
 
Diagnósticos: beta-talassemia heterozigotica (n=6); provável alfa-talassemia (n=1); anemia ferropénica 
(n=6); anemia por défice de vitamina B12 (n=3); trombocitopenia imune (PTI) (n=2), trombocitopenia 
gestacional (n=2); TAN prévia (n=1); Factor V de Leiden (n=1); alterações reativas a infeção (n=1); LPA 
sob QT (n=1); SMD/LMA (n=1) e tricoleucemia (n=1) às 19 e 32 semanas de gestação, respectivamente. 
Duas mulheres não tiveram diagnóstico estabelecido e numa foi excluída patologia trombótica. 
 
Terapêutica: imunoglobulina (IgIV) e corticoterapia por PTI (n=1); IgIV por TAN (n=1); suporte 
transfusional por SMD/LMA (n=1); heparina de baixo peso molecular por Factor V de Leiden (n=1). As 
restantes mantiveram-se em vigilância, uma após suspensão de QT. 
 
 
Cinco mulheres estão grávidas. Dezoito partos ocorreram no nosso hospital, um deles induzido às 33 
semanas por AREB2 com evolução para LMA, todos foram nados-vivos, sem complicações 
hematológicas nos bebés. Um parto ocorreu noutro hospital, houve uma interrupção voluntária da 
gravidez e um abandono da consulta. 
 
Conclusão: a maioria dos casos de anemia correspondeu a hemoglobinopatias (sem necessidade de 
terapêutica) seguida de anemias ferropénicas. O diagnóstico de neoplasias hematológicas em 3 
grávidas, duas com diagnóstico durante a gravidez, veio salientar a importância da avaliação precoce 
destas alterações. A nossa consulta contribui para uma avaliação multidisciplinar das grávidas e 
puérperas permitindo distinguir alterações fisiológicas de patológicas e melhores resultados para a mãe e 
feto. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PUB11 - SARCOMA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS INTERDIGITANTES: DESCRIÇÃO DE UM CASO E 
REVISÃO DA LITERATURA  
 
Michael Sapateiro Luís1,  Rita R Silva2; Isabel Oliveira2; Sérgio Chacim2; Ana Espírito Santo2;  
Nélson Domingues2; Ilídia Moreira2; Ângelo Martins2; Luísa Viterbo2; Rui Henrique3; Mariz J.M.2 
1Serviço de Oncologia Médica, Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE; 2Serviço Onco-
Hematologia, Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE; 3Serviço Anatomia Patológica, 
Instituto Português Oncologia Porto Francisco Gentil, EPE 
 
 

INTRODUÇÃO: O sarcoma de células dendríticas interdigitantes (SCDI) é uma neoplasia de 
comportamento agressivo, com apenas cerca de 30 casos publicados na literatura. Pela sua 
complexidade biológica, trata-se de uma doença de difícil diagnóstico, que partilha características 
histológicas com outras patologias com origem em células reticulares. 
 
OBJECTIVOS: Descrição de um caso clínico realçando algumas características morfológicas, 
imunohistoquímicas e estruturais; revisão de literatura sobre a patologia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Consulta de processo clínico e descrição do caso. Pesquisa de artigos em 
bases de dados com literatura de âmbito médico (PubMed, Scopus, Ebsco e Web of Science) utilizando 
como palavra de pesquisa o termo ´´interdigitating dendritic cell sarcoma´´ e o MeSH term ´´Dendritic Cell 
Sarcoma, Interdigitating´´. 
 
RESULTADOS: Descreve-se o caso de um doente de 70 anos, admitido na instituição em Fev-2014. 
Apresentava história de anemia normocítica e normocrómica assintomática, diagnosticada em Out-2013. 
Por alterações do trânsito intestinal e incontinência fecal realizou uma colonoscopia em Nov-2013 que 
demonstrou abaulamento do recto distal, e uma TC abdomino-pélvica que revelou massa com 80 x 81 x 
69 cm, com perda de clivagem com o reto, a bexiga, a próstata e vesículas seminais; dois nódulos 
hepáticos com 33 x 21 mm e 18 mm, respetivamente. Ao exame físico encontrava-se emagrecido (perda 
ponderal de 10 kg num ano) e eram evidentes adenopatias axilares à esquerda. A biópsia da massa 
revelou neoplasia maligna, moderadamente celular, com células de núcleo ovalado e hipercromático, 
nucléolo evidente e citoplasma moderado, por vezes eosinofílico, com disposição em toalha, à mistura 
com numerosos macrófagos xantelasmizados e abundante infiltrado inflamatório polimórfico, rico em 
neutrófilos. Foi observado pleomorfismo nuclear moderado, com índice mitótico de 17 mitoses/10HPF e 
mitoses atípicas. O estudo imunohistoquímico revelou positividade multifocal para CD68, CD45, CD 117 
e PS100, negatividade para Cam5.2, MNF, PSA, CD34, DOG1, MDM2, AML, desmina, caldesmon, ALK, 
CD30, CD20, CD3, CD2, CD5, CD8, CD43, PAX5, MPO, CD23, CD1a, AE1/AE3 e CK903 e marcação 
equívoca para CD4. Atendendo aos aspetos morfológicos e perfil imunohistoquímico, foi assumido o 
diagnóstico de sarcoma de células dendríticas interdigitantes. A biopsia da medula óssea não mostrou 
envolvimento pela doença e o cariótipo era normal. Iniciou quimioterapia com CHOP a 07.03.2014, que 
suspendeu após 1 ciclo, por progressão clínica e imagiológica. Optou-se então por tratamento paliativo 
com etoposídeo, para controlo dos sintomas digestivos e queixas álgicas. Evoluiu com degradação 
progressiva do seu estado geral e infeções urinárias de repetição, tendo falecido a 17.06.2014. 
 
CONCLUSÕES: O diagnóstico de SCDI exige a colaboração estreita entre o Onco-Hematologista e o 
Anatomo-Patologista. Não existem marcadores específicos para o SCDI, embora algumas características 
morfológicas possam levar à suspeita dessa hipótese. O diagnóstico diferencial deve ser feito com o 
melanoma e outras neoplasias de origem histiocítica ou em células dendríticas. O SCDI é uma neoplasia 
agressiva, com pouca resposta à terapêutica e rápida progressão para doença disseminada. Esquemas 
terapêuticos propostos nos cerca de 30 casos publicados na literatura incluem a abordagem multimodal 
com exérese cirúrgica, radioterapia e vários esquemas de tratamento citotóxico, nomeadamente CHOP, 
CVP, leucovirina+5-FU e ABVD, entre outros. 
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PUB12 - LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B (LDGCB) - ANÁLISE RETROSPECTIVA DE UM 
CENTRO HOSPITALAR  
 
Ferreira BV.1, Mendes T.1; Teta IA.1; Jorge A.1; Sousa e Santos P.1; Gomes AP.1; Reichert A.1; Afonso C.1; 
Silveira MP.1; Ramos S.2; Cavaco P.3; Madureira B.3; Lima F.1 
1Serviço de Hematologia, Hospital de São Francisco Xavier, CHLO; 2Serviço de Anatomia Patológica, 
Hospital de São Francisco Xavier, CHLO; 3Serviços Farmacêuticos, Hospital de São Francisco Xavier, 
CHLO 
 
 

INTRODUÇÃO: o LDGCB é o subtipo mais frequente de Linfoma Não-Hodgkin sendo mais prevalente 
após a sexta década de vida. Apresenta patogénese e clínica heterogéneas e comportamento agressivo. 
Com a introdução da imunoterapia, houve uma melhoria no sucesso terapêutico, persistindo no entanto 
um subgrupo significativo de doentes com evolução desfavorável. 
 
OBJECTIVOS: caracterização dos doentes com diagnóstico de LDGCB e avaliação da resposta 
terapêutica.Estratificação de acordo com a idade, estádio, IPI, envolvimento extraganglionar e a presença 
de infeção por VIH. Avaliação da taxa de resposta global (TRG), taxa de sobrevivência global (TSG) e 
taxa de sobrevivência livre (TSLD) de doença aos 2 anos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: análise retrospetiva de 75 doentes com diagnóstico de LDGCB, tratados no 
serviçoentre Janeiro de 2009 e Dezembro de 2013, através da consulta dos processos. Excluídos 
linfomas do sistema nervoso central. Análise estatística efetuada com o programa SPSS 16.0. 
 
RESULTADOS: Mediana de idade 69 anos (23 a 90), maioria do sexo masculino (n=40), com >60 anos 
(n=52), 14 com >80 anos. Estádio localizado em 26 doentes (I em 13; II em 13), avançado em 49 (III em 
13 e IV em 36); 47 apresentavam doença extraganglionar e 32 destes em estádio avançado; 8 eram 
VIH+. Distribuição por grupos de risco IPI: 11 baixo risco, 19 intermédio-baixo, 30 intermédio-alto, 15 alto 
risco. IPI<60a: 5 baixo risco, 7 intermédio-baixo, 7 intermédio-alto e 4 alto risco. A maioria dos doentes 
(n=63) foi tratada com imunoquimioterapia (R-CHOP). 37 doentes alcançaram resposta completa (RC) e 
9 resposta parcial (RP). 15 apresentaram doença primariamente refratária e 7 recaíram prosseguindo 
para terapêutica de 2ª linha. 5 doentes foram submetidos a transplante autólogo, 2 em primeira linha. 
TRG: 61,3%. TSLD aos 2 anos: 48% (n=24/50). TSG aos 2 anos: 50% (n=25/50). TSG aos 2 anos para 
IPI baixo: 62,5% (n=5/8) e para IPI alto: 37,5% (n=3/8). TSLD aos 2 anos para IPI baixo: 62,5% (n=5/8) e 
para IPI alto: 37,5% (n=3/8). A causa de morte (n=27) foi progressão em 55,6%, toxicidade do tratamento 
em 18,5%, outras em 25,9%. 
 
CONCLUSÃO: Os resultados encontrados são inferiores aos descritos na literatura, provavelmente pelo 
facto da amostra ser relativamente pequena quando comparada com as publicadas. Apesar das 
limitações de um estudo retrospetivo e da pequena amostragem, consideramos os resultados aceitáveis, 
reconhecendo no entanto ser imprescindível uma avaliação a longo prazo para determinação da TSG e 
TSLD aos 5 anos. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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MARINI, SANDRA      CO 4 
MARIZ, JOSÉ M.      PO 26, CO 27 
MARIZ, JOSÉ M      PO 74, PO 65, PO 6, PO 9 
MARIZ, JOSÉ MÁRIO      CO 10 
MAROTE, CARMO MARIA SOARES      CO 35 
MARQUES, ANA      PO 21 
MARQUES, BARBARA      PO 43, CO 26 
MARQUES, DALILA      CO 19, PO 33, PUB 5, CO 17 
MARQUES, GILBERTO      PO 61, PO 28 
MARQUES, HERLANDER      PO 16, PO 21, PO 64, PO 66 
MARREIROS, LAURA      PO 68, PO 69 
MARTINHO, PATRÍCIA      CO 19, PO 33, PUB 5, CO 17 
MARTINS, ANABELA      CO 22, CO 23, PO 30 
MARTINS, ÂNGELO      PO 74, PUB 11, PO 65, PO 6, PO 9, CO 27 
MARTINS, C.      CO 29 
MARTINS, CARLOS      PO 1, PO 56 
MARTINS, CRISTINA      CO 36, CO 37 
MARTINS, HELENA      PO 56 
MARTINS, NATÁLIA      CO 17 
MATAFOME, PAULO      CO 25 
MATOS, SÓNIA      PO 52 
MEDEIROS, RUI      PO 16 
MELO, TERESA      PO 41, CO 10 
MENDES, DIANA      PUB 3 
MENDES, MARIA JOÃO      PUB 1, CO 15, CO 4 
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MENDES, SUSANA      PO 56 
MENDES, TATIANA      PUB 10, PO 37, PO 18, PO 20 
MENDES, TÂNIA SOFIA REIS      CO 34 
MENEZES, CRISTINA      PO 32 
MESQUITA, ALEXANDRA      PO 75 
MESQUITA, BRUNO      PO 67 
MIMOSO, PAULA      PO 52 
MIRANDA, NUNO      PO 27, CO 21 
MODARESI, MEHRDAD      PO 62, PO 63 
MOHAMED, CHEKKAL      PO 35 
MOITA, FILIPA      CO 21 
MONTALVÃO, ANA      PO 39, PO 36 
MONTEIRO, ALEXANDRA      CO 8, CO 24 
MONTEIRO, LUÍS      CO 7, CO 8 
MOREIRA, ILÍDIA      PO 74, PUB 11, PO 65, PO 6, PO 9, CO 27 
MORENO, RAÚL      PO 56 
MOTA, ALEXANDRA      PO 7 
MP., SILVEIRA      PUB 12 
MUNTIÓN, SANDRA      CO 13 
N., DOMINGUES      PUB 9, PO 17, PO 19, CO 6, PO 8, PO 72, PO 10, CO 5 
N.,, COSTA E SILVA,      PO 29 
NABIÇO, RUI      PO 21 
NASCIMENTO-COSTA, JOSÉ MANUEL      CO 25, CO 28 
NASREDDINE, BENCHIKH      PO 35 
NAVAS, VÍCTOR      PO 38 
NEVES, M.      CO 29 
NEVES, MANUEL      PO 1, PO 52, PUB 7, PO 56 
NUNES, ALBERTINA      PO 42, CO 2, PO 48, CO 3, PO 11, PO 12 
NUNES, ANA      PO 36 
NUNES, MIGUEL AMARAL      PUB 6 
NÚñEZ, RAMIRO      PO 38 
OLIVA, TEREZA      PO 13 
OLIVEIRA, ANA CRISTINA      CO 19, PO 33, PUB 5, CO 17 
OLIVEIRA, FÁTIMA      PO 5 
OLIVEIRA, ISABEL      PO 74, PUB 11, PO 65, PO 6, PO 9, CO 27 
OLIVEIRA, JOANA F.      PO 14 
OLIVEIRA, LUIS      CO 25 
OLIVEIRA, LUÍS MIGUEL NUNES      CO 32 
OLIVEIROS, BARBARA      CO 11, PO 59 
P., CAVACO      PUB 12 
P., SALAMANCA      PUB 9, PO 19, CO 6, PO 10, CO 5 
P., SILVA      PUB 9, PO 19, CO 6, PO 10, CO 5 
P., SOUSA E SANTOS      PUB 12 
P.3, SALAMANCA      PO 22, PO 23 
P.SANTOS      PO 37 
PAIS, ANA SOFIA      CO 25 
PARDAL, FERNANDO      PO 16 
PARREIRA, JOANA      PO 77, PO 42, CO 30 
PEREIRA, AMÉLIA      PO 59, CO 11, PO 46, CO 12 
PEREIRA, DULCINEIA      PO 9 
PEREIRA, I.      CO 29 
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PEREIRA, ISABEL      PO 1 
PEREIRA, MARTA ISABEL      PO 61, PO 28, CO 31 
PEREIRA, MARTA      PO 47, PO 60, PO 44, PO 54 
PEREIRA, SANDRA      PO 13 
PEREIRA, TERESA      PO 49 
PEREZ, JORDI      PO 38 
PHILIPE, DEMAZANCOURT      PO 35 
PIERDOMENICO, FRANCESCA      CO 2, PO 48, CO 3, PO 11 
PINHO, LUCIANA      PO 7 
PINTO, ARMANDO      PO 4, PO 13 
PINTO, CATARINA SILVA      CO 19, PO 33, PUB 5, CO 17 
PINTO, MARGARIDA      CO 24 
PINTO, RICARDO      PO 15, PO 76 
PIRES, ANA      PO 43, PO 57, PO 45, CO 26, CO 28, CO 12 
PLAZA, SYLVIA      PO 38 
POLO, BLANCA      PO 36, PO 52, PO 51 
PORTELA, CATARINA      PO 16, PO 21 
POÇAS, ISABEL      CO 8, PO 53 
PRATA, MARTA      CO 8, PO 53, CO 24 
PRECIADO, SILVIA      CO 13 
PRÍNCIPE, FERNANDO      PO 15, PO 76, PO 55 
PUEBLA, RAFAEL FERNANDEZ DE LA      PO 38 
QUEIROZ, LUISA      PO 16, PO 21 
QUEIRÓS, LILIANA      CO 36, CO 37 
R., CABRAL      PO 72 
R., CANÁRIO      PO 17, PO 8, PO 72 
R., HENRIQUE      PUB 9, PO 17, CO 6, PO 8, PO 72, PO 10 
R., MEDEIROS      PO 71 
R., SILVA      PO 72 
R.MORENO      CO 29 
RABIAIS, SARA      PO 68, PO 69 
RAMALHEIRA, SOFIA      PO 74, CO 9, PO 24, PO 65, CO 27, PO 13 
RAMOS, SOFIA      PO 60, PO 2, PO 54 
RAMOS, TERESA C, LOPES      CO 13 
RAPOSO, JOÃO      PO 1, PO 52 
RB., FERREIRA      PO 71 
REDONDO, ALBA      CO 13 
REGADAS, LUISA      PO 7 
REICHERT, ALICE      PO 18, PO 20 
REIS, ANDREIA      PO 30 
REIS, RUI      PO 16 
RELVAS, LUÍS      PO 32 
RIBEIR, MARIA LETÍCIA      CO 17 
RIBEIRO, ANA BELA SARMENTO      PO 43, PO 59, CO 11, PO 57, PO 46, CO 25, PO 45, CO 26, 
CO 28, CO 12, PO 54 
RIBEIRO, LETÍCIA      PO 59, CO 11, PO 31, PO 47, PO 61, PO 44, PO 28, PO 78, PO 50, PO 46, 
CO 25, CO 12, PO 54, CO 31, CO 18 
RIBEIRO, M. LETICIA      CO 19, PO 33, PUB 5, CO 15, CO 4 
RIBEIRO, MARIA LETÍCIA      PO 60, PUB 1, PO 2, PO 32 
RIBEIRO, PATRÍCIA      CO 8, PO 53 
RITO, LUÍS      PO 59, CO 11, PO 60, PO 2, CO 12, PO 54 
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RODRIGUES, ANABELA      PO 56 
RODRIGUES, FERNANDO      PO 61, PO 44, PO 28, CO 31 
ROMÃO, ROSA      CO 36, CO 37 
RONCON, SUSANA      PO 40 
ROSÓN, BEATRIZ      CO 13 
RUZICKOVA, LENKA      PO 31, CO 18 
S., CHACIM      PUB 9, PO 17, PO 19, CO 6, PO 8, PO 72, PO 10, CO 5 
S., ESPÍRITO SANTO      PUB 9 
S., RAMALHEIRA      PO 17, PO 8, PO 72 
S., RAMOS      PUB 12 
S.VALLE      CO 29 
SALAMANCA, PAULO      PO 9 
SALAZAR, ISABEL      PO 49 
SALEHI, HAMID      PO 63 
SALGADO, MATILDE      PO 75 
SALGUEIRO, NATÁLIA      PO 41 
SALVADO, RAMON      CO 17, CO 19, PO 33, PUB 5 
SANTO, ANA ESPÍRITO      PO 74, PUB 11, PO 9, CO 27 
SANTO, DEONILDE ESPÍRITO      PUB 2 
SANTOS, ALEXANDRA      PUB 2 
SANTOS, ELISABETE      PO 30 
SANTOS, LUISA L.      PO 26 
SANTOS, MÓNICA      PO 31, PO 60, PO 2, CO 18 
SANTOS, PAULA      PO 18, PO 20 
SANTOS, SUSANA      PO 32 
SARMENTO, ANA BELA      PO 77 
SARMENTO-RIBEIRO, ANA BELA      PO 61 
SATURNINO, HERMA      CO 22, CO 23, CO 15, CO 4 
SAURA, SALVADOR      PO 38 
SCHUH, JULIANA      CO 7, CO 8, CO 20 
SEIÇA, RAQUEL      CO 25 
SERNA, JAVIER DE LA      PO 38 
SEVIVAS, TERESA      CO 19, PO 33, PUB 5, CO 17 
SILVA, ALBERTO MELLO E      PUB 3 
SILVA, ANGELINA      PO 30 
SILVA, MADALENA      CO 8, PO 53, PO 34 
SILVA, MARIA DO CÉU      PUB 4 
SILVA, MARIA GOMES DA      PO 25, PO 42, CO 2, PO 48, CO 3, PO 12 
SILVA, MG      PO 3 
SILVA, NEUZA      PUB 4 
SILVA, NUNO COSTA E      PO 61, PO 54, CO 31 
SILVA, NUNO      PO 28 
SILVA, PATRÍCIA      PO 9 
SILVA, RITA R.      PO 26, CO 27 
SILVA, RITA R      PUB 11, PO 65, PO 6 
SILVA, RITA      PO 74, PO 2, CO 10 
SILVA, SOFIA      PO 51 
SILVA, SÓNIA      PUB 1, CO 4 
SILVEIRA, M.P.      PO 37 
SILVEIRA, MARIA PEDRO      PUB 10, PO 18, PO 20 
SILVEIRA, M      PO 3 
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SIMÕES, ANA TERESA      PO 32 
SOTTOMAYOR, CARLOS      PO 75 
SOUSA, AIDA BOTELHO DE      CO 7, CO 8, CO 1, PO 58, PO 53, CO 20, CO 24, PO 34 
SOUSA, ISABEL JOSÉ DIONÍSIO DE      PO 40 
SOUSA, MARIA HENRIQUE      CO 8, PO 53 
SOUSA, PEDRO SANTOS      PO 56 
SPÍNOLA, ANA      PO 30 
SUEIRO, MARIA R.      PO 26 
SÁNCHEZ-ABARCA, LUIS IGNÁCIO      CO 13 
SÁNCHEZ-GUIJO, FERMÍN      CO 13 
T., MENDES      PUB 12 
TAVARES, MÁRCIO      PO 74, PO 65, PO 9, CO 27 
TEIXEIRA, GILDA      CO 21 
TEIXEIRA, LAETITIA      PO 7 
TEIXEIRA, MANUEL R.      CO 10 
TEIXEIRA, MANUEL      PO 40 
TENREIRO, RITA      PO 60, PO 28, PO 2, PO 54, PO 29 
TETA, ISABEL      PO 18, PO 20 
TOMÉ, ANA      CO 7, CO 8, CO 20, CO 24, PO 34 
TORRES, LURDES      PO 40 
TRIGO, FERNANDA      PO 77, PO 55 
TRINDADE, MARIA DO CÉU      PO 77, PO 68, PO 69 
VALE, SARA      PO 51 
VALENTE, EDUARDA      PO 30 
VALLE, SARA      PO 1, PO 52 
VANDEWALLE, BJÖRN      PO 68, PO 69 
VARGAS, FERNANDA      PO 68, PO 69 
VAZ, CARLOS PINHO      CO 22, CO 23, CO 9, PO 24, PO 40 
VEIGA, SARA      PO 45, CO 12 
VENTURA, CATARINA      PUB 4 
VERGUEIRO, MARIA JOÃO      PO 70 
VIEIRA, HERMÍNIA      PO 41 
VIEIRA, JOANA      PO 40 
VIEIRA, LUISA MOTA      PO 59, PO 57, CO 11 
VITERBO, LUÍSA      PO 74, PUB 11, PO 65, PO 6, PO 9, CO 27 
VIVEIROS, CAROLINA      PO 1, PO 5 
XAVIER, HELENA      CO 36, CO 37 
XAVIER, LUCIANA      PO 7 
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