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ALTERAÇÕES DA COAGULAÇÃO – COMO INVESTIGAR
Teresa Fidalgo
(CHUC, Coimbra)

A abordagem laboratorial das alterações da coagulação fundamenta‐se em algoritmos de estudo que permitem identificar
défices das proteínas que causam hemorragia ou trombose e esclarecer a sua origem (congénita ou adquirida).
A otimização do diagnóstico obriga a uma abordagem clinico‐laboratorial, com um painel bem definido de testes. Alguns
princípios gerais:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

a história pessoal e/ou familiar é essencial para a orientação do diagnóstico diferencial;
a avaliação laboratorial depende de testes que podem ser afectados pela colheita da amostra e condições pré‐
analíticas‐ requerendo normas muito precisas;
a pesquisa de cada um dos défices deve ser iniciada por testes de screening, cujos resultados orientam para testes
diferenciados;
os resultados obtidos devem ser integrados com valores de referência ajustados à idade;
o diagnóstico deve ser confirmado em novas amostras; efectuar estudos familiares sempre que possível;
o estudo dos mecanismos moleculares subjacentes a cada patologia é fundamental para aconselhamento genético e
prevenção das formas graves (diagnóstico pré‐natal).

O estudo molecular dos vários genes implicados confirma défices na quase totalidade das patologias monogénicas; contudo, o
sucesso de identificação é inferior nas patologias multigénicas. A recente metodologia de estudo de vários genes por
sequenciação massiva (NGS) permite incluir novos genes candidatos e aumentar a capacidade de diagnóstico etiológico destes
défices.
O estudo molecular deve ser sempre considerado para identificar portadores com história pessoal/familiar significativa, ainda
que apresentem níveis “normais/borderline” de actividade destas proteínas. A integração dos dados clínicos assume um papel
crucial na correlação genótipo/fenótipo e na decisão de preconizar profilaxia primária ou secundária e/ou de medidas profiláticas
em situações de risco.
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DISFUNÇÕES PLAQUETÁRIAS
Sara Morais
(CHP, Porto)

As plaquetas desempenham papel fundamental na formação do trombo hemostático, sendo críticas na manutenção da
integridade vascular e prevenção das hemorragias. Perturbações na formação do trombo hemostático podem pois associar‐se a
tendência hemorrágica acrescida. Também é reconhecido o papel crucial das plaquetas no trombo oclusivo na doença
aterotrombótica, o que justifica o uso de drogas antiplaquetárias na doença arterial.
As alterações adquiridas das plaquetas encontram‐se entre as mais comuns das anomalias adquiridas da hemostase, sendo
frequentemente associadas a drogas ou diversas doenças sistémicas. As alterações congénitas, que podem ser quantitativas,
qualitativas ou mistas, constituem um grupo heterogéneo de doenças raras, com clínica variável, desde hemorragias
mucocutâneas graves até quadros frustres ou mesmo assintomáticos. As doenças congénitas interferem nas várias fases da
formação do trombo plaquetário, desde a iniciação (adesão), extensão (activação/secreção), até à consolidação
(coesão/agregação): alterações de receptores, defeitos na transdução do sinal ou alterações dos grânulos, associam‐se a defeitos
de adesão e de agregação, de secreção ou na geração da actividade pró‐coagulante. Alterações no citoesqueleto afetam a
morfologia e estão associadas a trombocitopenias familiares.
O grande espectro de doenças congénitas da plaqueta e a complexidade da sua avaliação, torna o diagnóstico destas patologias
um desafio para qualquer laboratório. As especificidades do processamento das plaquetas, a falta de estandardização e
morosidade dos testes são outros factores que acentuam a dificuldade de diagnóstico.
O estudo específico da função plaquetária deve ser precedido de uma avaliação, que deve incluir: uma história clínica objectiva
da tendência hemorrágica e de patologias ou medicações associadas; a avaliação cuidada do número e morfologia plaquetária;
testes globais de função plaquetária com destaque para o Tempo de Oclusão.
Nos testes específicos, a agregometria mantém ainda um papel fundamental. Nos últimos anos a contribuição da citometria de
fluxo tem sido crescente, passando pela quantificação de receptores das plaquetas, pelo estudo da activação plaquetária ou dos
grânulos plaquetários. A microscopia electrónica (avaliação de alterações ultraestruturais) e estudos bioquímicos são também
importantes para o completo esclarecimento destas patologias. Estudos genéticos baseados em “next‐generation sequencing”
(NGS) mostram‐se prometedores na caracterização molecular destas doenças.
A implementação de estratégias de orientação diagnóstica é fundamental. Entre as várias estratégias, a avaliação combinada do
número e tamanho das plaquetas, com o padrão de hereditariedade e a presença de quadros sindrómicos, mostrou ser
promissora.
Dentro das doenças plaquetárias congénitas salientamos os quadros de trombocitopenia, frequentemente mal classificados
como trombocitopenias adquiridas, nomeadamente púrpura trombocitopénica imune (PTI). O seu reconhecimento é
fundamental de forma a evitar tratamentos desnecessários e potencialmente nocivos.
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URGÊNCIAS HEMORRÁGICAS
Ramón Salvado
(CHUC, Coimbra)

A hemorragia massiva é uma das principais causas de morbi‐mortalidade associada a pacientes politraumatizados, hemorragia
digestiva, hemorragia obstétrica e à cirurgia major incluindo a cirurgia oncológica, cardíaca e transplante de órgãos sólidos.
A abordagem destes doentes deve ser multidisciplinar e dinâmica, pois os mudanças fisiopatológicas que sucedem à hemorragia
ameaçam a vida do doente, em poucos minutos.
Estas mudanças fisiopatológicas, que a continuação vamos abordar, podem ser provocadas pela situação de base ou pelas
terapêuticas iniciadas sobre o doente.
A hemorragia severa, geralmente, é tratada nos primeiros momentos com reposição de volume com grandes quantidades de
cristalóides e/ou coloides seguido da administração de concentrados eritrocitários com o fim de manter um volume intravascular
adequado e uma suficiente perfusão tecidular. Esta atuação junto com a perda de sangue resulta num fenómeno de diluição que
afecta em primeiro lugar os factores da coagulação e posteriormente as plaquetas e a uma diminuição do hematócrito que
favoreceria o insucesso hemostático das poucas plaquetas circulantes que ficam, provocando um aumento da tendência
hemorrágica. Além disso a administração de soluções coloides dificultam a polimerização da fibrina diminuindo a consistência do
coágulo.
O shock e a rápida infusão de fluidos provocam hipotermia com a consequente vasoconstrição periférica, disfunção plaquetar
severa e bloqueio enzimático das reacções fisiológicas da coagulação.
A acidose afecta a activação e agregação plaquetar e a redução da actividade dos factores de coagulação e seus complexos;
principalmente o factor VII, complexo factor VII/factor tecidular e o complexo factor Xa/Va.
O trauma e a hipoperfusão levam à exposição de factor tecidular que provoca aumento de activação dos factores da coagulação
que podem provocar coagulação intravascular disseminada com o consequente consumo de plaquetas e de factores da
coagulação dando lugar a uma coagulopatia de consumo. Isto acontece aproximadamente em 5‐30% dos doentes e depende da
localização, extensão e duração do choque sendo associado com altas taxas de morbi‐mortalidade.
Em condições de lesão tecidular durante o trauma ou cirurgia o activador do plasminogénio tecidular tPA pode perder a
regulação mediada pelo inibidor da activação do plasminogénio (PAI‐1) e produzir quantidades excessivas de plasmina que
provocariam uma lise do coágulo demasiado rápida com instauração de diátese hemorrágica por hiperfibrinolisis.
O diagnóstico e a monitorização da coagulopatia devem‐se basear na conjunção de parâmetros clínicos e laboratoriais.
Manifesta‐se por hemorragia em lençol no campo operatório, hemorragia mucosa difusa, pelas lacerações ou pelos pontos de
venoclise. Os testes clássicos de monitorização da hemostase (tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial activado,
tempo de trombina, doseamento do fibrinogénio, contagem de plaquetas…) dariam informação sobre a concentração dos
factores da coagulação e do número de plaquetas existentes mas têm limitações; estes testes necessitam de uma amostra de
boa qualidade, em quantidade por vezes difícil de obter e são demorados.
Actualmente as tromboelastografia/tromboelastometria oferecem a possibilidade de uma avaliação em “tempo útil” de todas as
etapas do processo da coagulação desde a activação plaquetar até à fibrinólise. Necessitam de uma quantidade mínima de
sangue e são rápidos. Revelam‐se de grande apoio na decisão terapêutica célere e monitorização da hemorragia severa.
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COAGULOPATIAS CONGÉNITAS
Ramón Salvado
(CHUC, Coimbra)

As coagulopatias congénitas são um grupo heterogéneo de doenças hemorrágicas hereditárias resultantes da deficiência
quantitativa e/ou qualitativa de uma ou mais das proteínas plasmáticas da coagulação. Frequentemente são diagnosticadas na
infância e caracterizam‐se por apresentar hemorragias espontâneas ou pós‐traumáticas de gravidade variável e pela presença de
uma história familiar hemorrágica.
As doenças hemorrágicas mais comuns e mais conhecidas são a Hemofilia A, (deficiência FVIII) Hemofilia B (deficiência FIX) e
Doença von Willebrand. No entanto, existem um grande número de doenças hemorrágicas mais raras devido a anomalias de
outros factores da coagulação défice de fibrinogénio (FI), protrombina (FII), FV, FV+FVIII, FVII, FX, défice combinado de factores
dependentes da vitamina K, FXI e FXIII.
O diagnóstico realiza‐se com base na história hemorrágica pessoal e/ou familiar, sendo confirmado mediante provas funcionais,
imunológicas e estudos moleculares. Para uma orientação terapêutica adequada, torna‐se indispensável o diagnóstico diferencial
entre as diferentes coagulopatias. O seu tratamento baseia‐se na implementação de procedimentos hemostáticos locais e no
tratamento substitutivo mediante infusão do factor deficitário específico ou de plasma fresco congelado nas deficiências para as
quais não se dispõe de concentrados do factor em défice. Outros tratamentos possíveis seriam desmopressina ou em
determinadas situações factores bypassantes como o complexo protrombínico ou o Factor VII ativado.
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COAGULOPATIAS ADQUIRIDAS – ABORDAGEM TERAPÊUTICA
Manuel Campos
(CHP, Porto)

As coagulopatias adquiridas são quadros clínicos.hemorragicos ocorrendo em indivíduos sem história previa ou familiar de
hemorragias. Estão associadas a disfunções de órgão (ex Insuficiencia hepática ou renal) secundárias a neoplasmas mielo ou
linfoproliferativos, tumores sóiidos ou têm uma natureza autoimune. Os autoanticorpos afectam a actividade ou aceleram o
“clearance” dos factores da coagulação (inibidores adquiridos). Estes anticorpos são mais frequentes actuando diretamente
contra o Fator VIII (Hemofilia adquirida) ou contra a molécula de Von Willebraand ( Sindroma de Von Willebrand adquirido) (1,
2) . Raramente os inibidores inactivam a ação de outros factores da coagulaçãao.Há descrições de inibidores adquiridos contra o
F I (Fibrinogénio)Fatores II,V,VII,IX,X,XI,XII,XIII em crianças ou adultos com ou sem doenças associadas(.3)
As coagulopatias adquiridas de expressão clinico laboratorial mais relevantes são a hemofilia adquirida (Had) e a Doença de Von
Willebrand adquirida.(DvWa)
Hemofilia adquirida HAd
HAd é uma coagulopatia rara atingindo 1 a 4 casos por milhão de habitantes ano. Na HAd desenvolvem‐se autoanticorpos contra
o FVIII.A HAd está normalmente associada a neoplasias,gravidez ,doenças autoimunes embora na maior parte dos casos não se
encontre uma doença associada.(4 )
HAd tem uma morbilidade e mortalidade expressivas devido a quadro hemorrágico agudo muitas vezes grave.É fundamental por
essa razão que o diagnóstico e tratamento sejam executados o mais precocemente possível.
O diagnóstico laboratorial baseia‐se num tempo de tromboplastina parcial( TTPA) longo que após incubação durante 2 horas a
37º C, com pasma normal (em partes iguais ) não é corrigido.
A correção distingue uma HAd de um défice de factores de origem não imune.(5 )
O tratamento tem dois objectivos principais,o controlo da sintomatologia hemorrágica e a erradicação do inibidor adquirido
anti F VIII.
A sintomatologia hemorrágica pode ser controlada por complexos protrombinicos activados(6 ) (FEIBA),Factor VII recombinante
activado( rFVIIa) (7) ou Factor VIII de origem porcino(8 ).
A erradicação dos anticorpos anti FVIII é conseguida com imunossupressão nomedamente prenisolona e/ou ciclofosfamida com
taxas de remissão completa de 70 a 80% dos casos(9 ).
Doença de Von Willebrand adquirida(DvWA)
A DvWA tem vários mecanismos fisiopatológicos descritos ,nomeadamente 1)Autoanticorpos específicos ou inespecíficos que
inactivam o FvW 2)Adsorção do FvW por clones de células neoplásicas 3)Perda dos multímeros de alto peso molecular (MAPM)
após exposição a elevado shear stress ‐ anomalias valvulares 4)Aumento da degradação proteolítica do FvW por proteases
circulantes (10)
AdvWA foi descrita pela primeira vez em 1968.O registro internacional considera que cerca de 66% dos casos estão associados a
doenças mielo e linfoproliferativas,13% a doenças cardiovasculares e 7% a tumores sólidos.A clinica hemorrágica é variável(11)
O diagnostico laboratorial depende da confirmação da presença de anticorpos contra a molécula de FVW. Avalia‐se a actividade
do FvW após incubação de uma amostra de plasma problema com plasma normal durante 2 horas a 37ºC.Estes resultados
podem ser difíceis de interpretar(13).È necessário muitas vezes avaliar o tipo e duração de resposta à Desmopressina (DDAVP) ou
a concentrados de FVIII/FvW para determinar uma clearance acelerada dos complexos F VIII/FvW que confirmam ou não a
presença de um anticorpo especifico.De notar que a DvWa pode ser desencadeada por mecanismos não imunológicos sem
envolvimento de anticorpos como os já descritos de aumento da degradação proteolítica,anomalias valvulares cardíacas ou
absorção da proteína por clones de células neoplásicas.
O DDAVP constitui o tratamento de 1ªlinha na DvWa .Uma resposta inadequada ao DDAVP e se houver clinica hemorrágica
relevante podem‐se utilizar Imunoglobulinas ,antifibrinoliticos ,FVII recombinante activado(off label) ou eventualmente
concentrados de F VIII/FvW.O controlo e tratamento da eventual patologia subjacente é fundamental para remissão sustentada
da DvWa.(14)
Bibliografia:
1. Franchini M, Lippi G. Acquired hemophilia A. Adv Clin Chem. 2011;54:71–80. [PubMed]
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2. Coppola A, Favaloro EJ, Tufano A, et al. Acquired inhibitors of coagulation factors: part I ‐ acquired hemophilia A. Semin
Thromb Hemost. 2012;38:433–46.
3. Franchini M, Lippi G, Favoloro EJ. Acquired inhibitors of coagulation factors: .part II. Semin Thromb Hemost. 2012;38:447–53.
4‐Keeling, D.M.& Liesner, R. (2006) The diagnosis and managementof factor VIII and IX inhibitors: a guidelines from the United
Kingdom Haemophilia
Centre Doctors Organization. British Journal of Haematology, 133, 591–605.
5‐Franchini M, Targher G, Montagnana M, Lippi G. Laboratory, clinical and therapeutic aspects of acquired hemophilia A. Clin
Chim Acta. 2008;395:14–8.
6‐ Sallah S. Treatment of acquired haemophilia with factor eight inhibitor bypassing activity. Haemophilia. 2004;10:169–73.
7Abshire, T. (2008) Safety update on recombinante factor VIIa in the treatment of congenital and acquired hemophilia. Seminars
in Hematology,45(2 Suppl. 1), S3–S6.
8‐Giangrande PL. Porcine FVIII. Haemophilia. 2012;18:305–
9‐ Collins PW, Baudo F, Knoebl P, et al. EACH2 registry collaborators. Immunosuppression for acquired hemophilia A: results of
the European Acquired Haemophilia (EACH) registry. Blood. 2012;120:47–55.
10‐ Shetty S, Kasatkar P, Ghosh K. Pathophysiology of acquired von Willebrand disease: a concise review. European Journal of
Haematology 2011; 87: 99‐106
11‐Federici AB, Budde U, Rand JH. Acquired von Willebrand syndrome 2004: international registry‐ diagnosis and management
from online to bedside. Hamostaseologie 2004; 24: 50–55
12Franchini M, Lippi G. Acquired von Willebrand syndrome: an update. Am J Hematology 2007; 82: 368‐75
13.Hay, C.R., Brown, S., Collins, P.W., Franchini M, Lippi G. Acquired von Willebrand syndrome: an update. Am J Hematology
2007; 82: 368‐75
14‐ Rodeghiero F, Castaman G, Tosetto A. How I treat von Willebrand disease. Blood 2009; 114:
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ANEMIA ‐ ABORDAGEM DIAGNÓSTICA
Letícia Ribeiro
(CHUC, Coimbra)

O diagnóstico diferencial das anemias tem por base a história clínica, a história familiar, os parâmetros hematológicos (Hb; VGM;
HGM; CHGM, RDW e reticulócitos) e a avaliação morfológica do esfregaço do sangue periférico. Na suspeita de uma anemia
hereditária, a história neonatal, a origem étnica, a história familiar, incluindo a consanguinidade, e os dados hematológicos dos
pais são imprescindíveis na orientação do diagnóstico.
A anemia sideropénica é a anemia mais frequente em qualquer idade e tem maior prevalência nos 2 primeiros anos de vida, na
adolescência, na mulher jovem e na grávida – investigar história alimentar (excesso de leite ou chá), hábitos intestinais e perdas
hemorrágicas. A anemia sideropénica num homem adulto ou numa mulher pós‐menopausa obriga a um exame exaustivo do
tubo digestivo.
A determinação da ferritina sérica ou da zinco protoporfirina eritrocitária e/ou uma prova terapêutica com ferro oral confirmam
o diagnóstico de sideropenia. Não esquecer que para tratar a carência de ferro é necessário determinar a causa e, sempre que
possível, eliminá‐la.
Uma anemia hipocrómica e microcítica, que não responde à terapêutica com ferro, excluídas a não compliance do doente ou a
toma incorrecta, é sugestiva de Talassémia. As formas graves de anemia devidas a anomalias na síntese ou na estrutura da Hb
manifestam‐se habitualmente pelos 3 a 6 meses de vida, como é o caso da ‐talassemia major ou intermédia.
As anemias microcíticas congénitas, excluídas as hemoglobinopatias, podem ser devidas a alterações do metabolismo do ferro,
tal como a anemia sideroblástica, a IRIDA (Iron refractory iron deficiency anemia) ou a doença da ferroportin.
Numa criança de qualquer idade a presença de anemia com reticulocitose, icterícia, com ou sem esplenomegalia, é sugestiva de
anemia hemolítica congénita. Na grande maioria dos casos os pais são consanguineos ou há uma história familiar de anemia,
icterícia, esplenomegalia, e/ou cálculos biliares. A excepção são as Hbs instáveis que resultam, muitas vezes, de mutações de
novo. Por vezes a anemia hemolítica apresenta‐se com reticulocitopenia em consequência de uma infecção virusal com tropismo
para os precursores eritróides, nomeadamente o parvovirus B19. A morfologia dos eritrócitos no sangue periférico é
imprescindível à orientação do diagnóstico de uma anemia hemolítica.
A Drepanocitose é, em geral, diagnosticada nos 6 primeiros meses de vida e pode resultar de homozigotia para a Hb S ou
heterozigotia composta para HbS e uma mutação beta‐talassémica, ou outra variante de Hb, nomeadamente HbD ou HbC.
A Hb S, Hb C e Hb D são mais comuns nos africanos, no entanto, também existem nos caucasianos. É necessário ter em atenção
que nos heterozigóticos os parâmetros hematológicos são normais e o diagnóstico é feito pela detecção de uma banda anormal
no estudo de Hbs.
Num recém‐nascido com anemia, reticulocitose e bilirrubina livre aumentada, na ausência de infecção, o diagnóstico mais
provável é de incompatibilidade ABO (que se acompanha de esferócitos no ESP) ou Rh, esferocitose hereditária ou, mais
raramente, uma deficiência de PK.
Há ainda outras anemias congénitas raras, nomeadamente as anemias diseritropoiéticas congénitas e os síndromes de falência
medular, como a aplasia eritróide pura ou anemia de Blackfan‐Diamond. Esta manifesta‐se nos primeiros meses de vida por
anemia severa.
Não esquecer que, sempre que for diagnosticada uma anemia congénita de qualquer etiologia, devem ser feitos estudos
familiares, explicada a probabilidade de ocorrência de formas graves de anemia e, se indicado, disponibilizar o diagnóstico pré‐
natal.
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ANEMIAS HIPOCRÓMICAS /MICROCÍTICAS
Celeste Bento
(CHUC, Coimbra)

Anemia é, de acordo com os critérios estabelecidos pela OMS em 1968, definida como um valor de hemoglobina (Hb) inferior a
130g/L nos homens e 120g/L nas mulheres, para as crianças este valor tem que ser ajustado à idade de acordo com tabelas
próprias (WHO, 2011).
A Hb é uma molécula constituída por 4 cadeias globínicas (no adulto: HbA α2β2), tendo cada cadeia um grupo heme e um átomo
de ferro. Qualquer défice de um destes componentes pode levar a anemia. Sendo a hemoglobina o principal componente dos
glóbulos vermelhos (GV), quando há um défice de Hb os GV ficam pequenos (microcitose) e descorados (hipocromia). Depois dos
15‐18 anos a microcitose é definida como um volume globular médio (VGM) inferior a 80fL e a hipocromia como uma
hemoglobina globular média (HGM) inferior a 27pg. Na infância este valor apresenta uma grande variabilidade com a idade pelo
que é necessário consultar tabelas próprias.
A falta de ferro (anemia sideropénica) e a talassemia são as causas mais frequentes de anemia hipocrómica/microcítica em todo
o mundo.
Causas de anemia hipocrómica/microcítica
Adquiridas:
Défice de ferro (erros alimentares, hemorragias, má absorção)
Intoxicação pelo chumbo
Anemia das doenças inflamatórias
Congénitas:
Talassemia
α‐talassemia
β‐talassemia
‐talassemia
Variantes de Hb talassémicas (Hb Lepore, Hb E, …)
Alterações do metabolismo do Ferro
IRIDA (Mutações no gene TMPRSS6)
Com sobrecarga de ferro (Mutações nos genes SLC11A2 (DMT1) e SLC40A1 (Ferroportina))
Anemia sideroblástica
Ligada ao cromossoma X (mutações no gene ALAS2)
Ligada ao cromossoma X, com ataxia (mutações no gene ABCB7)
Autossómica recessiva (mutações nos genes SLC25A38, GLRX5)
Diagnóstico diferencial
Na abordagem de um doente com anemia hipocrómica e microcitica, para além dos dados clínicos e da história familiar, é
imprescindível a interpretação correcta dos parâmetros hematológicos e o estudo morfológico do esfregaço de sangue periférico
(ESP). As anemias hipocrómicas e microcíticas são caracterizadas por uma diminuição dos índices eritrocitários Hb, VGM, HGM,
com RDW (quociente de variação do tamanho dos glóbulos vermelhos; red cell distribution width) e RBC (concentração de
eritrócitos; red blood cells) normais ou elevados, dependendo da causa da anemia. Na anemia sideropénica o hemograma, para
além da anemia hipocrómica e microcítica, apresenta um RDW aumentado, a ferritina sérica é baixa e a zinco protoporfirina
(ZPP) está aumentada. O diagnóstico pode ser confirmado com uma prova terapêutica com ferro oral e uma subida do RDW e da
hemoglobina logo na primeira semana.
Após exclusão de sideropenia, uma hipocromia e microcitose, com ou sem anemia, é fortemente sugestiva de talassemia. Deve
ser feito um estudo de hemoglobinas por HPLC, com quantificação da HbA2 e da HbF. Um valor de HbA2>3,5% faz o diagnóstico
de beta talassemia, um doseamento normal é sugestivo de alfa talassémia, a confirmação, por técnicas de biologia molecular, é
obrigatória para o aconselhamento genético e diagnóstico pré‐natal. A presença de um pico anómalo no HPLC pode significar a
presença de uma variante de Hb talassémica (como a Hb Lepore, frequente na nossa população) mas convém também ter
12

presente que pode haver associação de talassémia com outras variantes de Hb (é frequente a associação de HbS com alfa
talassemia).
Na intoxicação pelo chumbo, nalgumas alterações do metabolismo do ferro (Ferroportina e DMT1) e na anemia sideroblástica há
hipocromia e microcitose com ferritina elevada, por incapacidade de utilização do ferro.
O diagnóstico diferencial é importante uma vez que a abordagem terapêutica, o prognóstico e o aconselhamento genético
variam de acordo com a patologia de base.
Bibliografia
1. WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Vitamin and Mineral Nutrition
Information System. Geneva, World Health Organization, 2011
2. Goddard, A.F., James, M.W., McIntyre, A.S. & Scott, B.B. and British Society of Gastroenterology. Guidelines for the
management of iron deficiency anaemia. Gut, 60, 1309–1316, 2011.
3. Vehapoglu A, Ozgurhan G, Demir AD, et al. Hematological indices for differential diagnosis of beta thalassemia trait and iron
deficiency anemia. Anemia 2014;2014:576738‐576738
4. Hershko C, Camaschella C. How I treat unexplained refractory iron deficiency anemia. Blood 2014;123:326‐333
5. DeLoughery TG. Microcytic anemia. N Engl J Med 2014;371:1324‐1331
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SÍNDROMES DE FALÊNCIA MEDULAR CONGÉNITA
José Barbot
(Porto)

Os sindromes de insuficiência medular congénita constituem um grupo de doenças raras de carácter hereditário em que, a uma
produção inadequada por parte da medula óssea, de uma ou mais linhagens da hematopoiese, se associa uma susceptibilidade
acrescida ao cancro. De forma consistente mas não sistemática, está presente uma perturbação do desenvolvimento ou função
de tecidos extramedulares de que resultam defeitos somáticos ou doenças específicas de orgão.
A sua identificação e individualização enquanto entidades patológicas autónomas foi‐se fazendo, ao longo do tempo, na base do
padrão de insuficiência medular assim como das alterações somáticas ou funcionais mais características de cada um. O seu cada
vez maior entendimento científico vem, gradualmente, dando lugar a uma classificação baseada na fisiopatologia com maior
capacidade discriminativa.
Trata‐se de doenças que frequentemente têm um caracter sindrómico num contexto de variabilidade fenotípica importante. As
manifestações não hematológicas precedem frequentemente o desenvolvimento de insuficiência medular. Estes factos
dificultam o diagnóstico, que é muitas vezes tardio retirando ao doente e respectivas famílias todo um conjunto de benefícios
inerentes a um diagnóstico atempado.
Impõe‐se assim a divulgação destas doenças junto das diversas especialidades que, previamente ao diagnóstico, são susceptíveis
de ser confrontadas com as suas variadas manifestações, Esta especialidades são as mesmas que no, pós diagnóstico, vão ser
importantes no seguimento multidisciplinar de que os doentes vão necessitar.
Como tal não devem ser especialidades pediátricas em exclusivo até porque insuficiência medular congénita pode ser
diagnosticada em idade adulta, o inverso acontecendo com a insuficiência medular adquirida que pode ser diagnosticada em
idade pediátrica.
A classificação correcta de uma situação insuficiência medular como sendo de natureza congénita ou adquirida, coloca‐se em
diferentes grupos etários e tem implicações terapêuticas decisivas em termos de evolução e prognóstico.
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ANEMIAS HEMOLÍTICAS CONGÉNITAS
Tabita Magalhães Maia
(CHUC, Coimbra)
A anemia hemolítica (AH) resulta da diminuição da semivida dos eritrócitos e tem múltiplas etiologias. Laboratorialmente define‐
se por aumento da LDH, evidência laboratorial da destruição celular, aumento de bilirrubina indireta, secundária a um aumento
do catabolismo da hemoglobina e reticulocitose, que reflete a resposta medular. No diagnóstico de um processo hemolítico é
fundamental fazer um teste de antiglobulina directo (TAD) que permite, na maioria dos casos, afirmar ou excluir etiologia imune.
As Anemias Hemolíticas TAD negativas são um verdadeiro desafio diagnóstico. São, em geral, classificadas segundo a
hereditariedade (congénitas ou adquiridas), o local preferencial da hemólise (intra ou extravascular), ou o defeito intrínseco ou
extrínseco ao eritrócito. Qualquer das classificações não é exaustiva e não contempla, por exemplo, as situações em que há mais
do que um factor etiológico.
O grupo das Anemias Hemolíticas intrínsecas ao GV, em geral congénitas, pode subdividir‐se em função do componente do GV
que está afetado e incluem também as patologias que cursam com deseritropoiese (eritropoiese ineficaz), cujo componente
hemolítico tem intensidade heterogénea. Assim teremos como causas mais comuns:

Anemias Hemolíticas por defeitos na membrana do GV:

Esferocitose hereditária

Eliptocitose hereditária

Estomatocitose hereditária

Anemias Hemolíticas por deficits enzimáticos do GV:

Deficit G6PD (glucose 6 fosfato desidrogenase)

Deficit PK (piruvato kinase)

Deficit P5’N

Outros mais raros (ex: Hexokinase, GPI, TPI, PFK …)
Anemias Hemolíticas por mutações nos genes globínicos:


Formas graves de α e β talassemia

Drepanocitose

Hemoglobinas instáveis

Anemias associadas a componente hemolítico de grau variável

Anemias Deseritropoeticas congénitas (CDA´s)

Anemia Sideroblástica Congénita
Para o diagnóstico etiológico de uma anemia é imprescindível uma história clínica pessoal e familiar cuidada e um exame físico
detalhado, não só porque nos ajudam a excluir / confirmar a maior parte das etiologias adquiridas e/ou secundárias, como a
presença de alguma sintomatologia nos pode colocar na pista etiológica correta. Alguns exemplos:
1.
2.
3.
4.
5.

Tolerância à anemia  agudo Vs crónico
Presença de complicações associadas a anemias hemolíticas crónicas  litíase vesicular, úlceras de perna
Alterações neurológicas associadas a alguns défices enzimáticos
Crises hemolíticas em contexto de ingestão de substâncias oxidantes  G6PD, hemoglobinas instáveis
História familiar positiva  sugere o tipo de hereditariedade

A correlação dos dados clínicos com os parâmetros hematológicos, que incluem, obrigatoriamente, a observação morfológica do
sangue periférico, é a chave para o diagnóstico etiológico de todas as anemias. A morfologia é crucial, não só porque pode fazer
o diagnóstico (sobretudo nas patologias da membrana eritrocitária e nas microangiopatias), mas também porque orienta na
escolha dos testes laboratoriais para uma investigação sequencial eficiente.
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DREPANOCITOSE – COMPLICAÇÕES AGUDAS
Anabela Morais
(CHLN, Lisboa)

A doença de células falciformes (DCF) é uma hemoglobinopatia da cadeia β da globina que consiste na substituição do ácido
glutâmico pela valina. A Hb S quando desoxigenada polimeriza, causando lesão celular responsável pelas manifestações clínicas.
Inclui todas as entidades que cursam com fenómenos de falciformização e suas consequências:
‐ Homozigotia SS
‐ Dupla heterozigotia: doença SC, talassodrepanocitose (Sβ+tal, Sβ0tal) e mais raramente SD, SE, SLepore e SOArab.
Nos últimos 30 anos os avanços no tratamento da Doença de Células falciformes foram enormes, refeletindo‐se no aumento da
sobrevida e da qualidade de vida. Sem duvida que o grupo pediátrico foi o grande privilegiado e responsável por esta melhoria,
pela implementação da profilaxia da infecção, desenvolvimento e generalização de protocolos perante episódios febris agudos,
reconhecimento e tratamento precoces do síndrome torácico agudo, utilização de transfusões na prevenção primária e
secundária do AVC e a utilização da hidroxcarbamida nos casos graves também diminuiu a morbilidade e a mortalidade. Não
posso deixar de enfatizar a importância que a vertente educacional, pais, doentes e profissionais de saúde, tem na melhoria da
sobrevida e qualidade de vida destes doentes.
Manifestações clínicas
A vaso oclusão é a responsável pela maioria das manifestações clínicas da Doença de Células Falciformes cujo mecanismo
fisiopatológico é complexo e multifactorial.
As complicações agudas mais frequentes, variáveis consoante o grupo etário, compreendem: crise vaso‐oclusiva dolorosa,
infecção, sequestração (hepática, esplénica), síndrome torácica aguda, AVC, priapismo e crise aplástica. Podem ocorrer
isoladamente ou em associação, sendo a infecção, frequentemente, o factor desencadeante ou secundário a algumas destas
complicações.
As situações desencadeadoras de crise devem ser evitadas: desidratação, temperaturas extremas, exercício físico exaustivo e
altitude elevada sem suplemento de O2.
Complicações agudas
Infecção
O aparecimento de febre constitui Indicação para avaliação urgente (risco aumentado de meningite bacteriana e sépsis).
Terapêutica:
‐ Antibióticos de largo espectro em função do grupo etário e da clínica.
Crise vaso‐oclusiva (CVO) dolorosa:
É a complicação mais comum da DCF e a 1ª causa de internamento.
Resulta de oclusões microvasculares episódicas ocorrendo numa ou mais localizações resultando em dor e inflamação.
Localizações mais comuns: mãos e/ou pés (dactilite) em crianças com idade < 3 anos, ossos (ossos longos, esterno, costelas,
coluna, pélvis) em crianças com idade > 3 anos (Diagnóstico diferencial com osteomielite) e abdómen (oclusão microvascular do
fluxo mesentérico e enfartes no fígado, baço ou gânglios linfáticos).
Critérios internamento: dor não controlada com analgesia oral, parâmetros infecção/ febre / complicações associadas
Tratamento:
‐ Medidas de suporte: hidratação oral (preferencial /ev (normohidratação), “patchs” quentes, espirometria (prevenção de STA),
avaliação da dor (escalas da dor) e analgesia combinada.
Síndrome torácico agudo (STA)
Causa mais frequente de morte e 2ª causa mais frequente de internamento.
Definida pelo desenvolvimento de um novo infiltrado pulmonar acompanhado de pelo menos um dos seguintes sintomas ou
sinais (febre, toracalgia, taquipneia, tosse, hipoxémia e sibilos).
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Causada por infecção em 50% dos casos (vírus, Mycoplasma, Chlamydia e menos frequentemente Streptococcus pneumoniae e
Haemophilus influenzae), enfarte e/ou embolização de gordura. Pode desenvolver‐se durante a hospitalização na sequência de
crise dolorosa e/ou pós‐operatório.
Terapêutica:
‐ Antibióticos de largo espectro; Medidas de suporte: O2 suplementar (se hipoxémia), normohidratação/ restrição hídrica
(vigilância dos sinais de SIHAD), analgesia e espirometria (prevenir atelectasias); Suporte transfusional de acordo com a gravidade
clínica
Acidente vascular cerebral (AVC)
É uma emergência. Na criança é geralmente isquémico (pode ser hemorrágico, particularmente na criança mais velha). Maior
incidência em crianças dos 5 aos 10 anos. A lesão mais frequente é a estenose arterial ou a obstrução envolvendo geralmente as
grandes artérias do polígono de Willis.
Sintomas: défices motores focais, alteração do estado de consciência, dificuldades na fala, convulsões, cefaleias.
A recuperação neurológica ocorre em 2/3 dos doentes, no entanto o défice cognitivo é comum.
Terapêutica:
‐ Exanguineotransfusão
Priapismo
Definição: erecção sustentada e dolorosa. Pode ocorrer repetitivamente. Os episódios variam em duração (de minutos a horas).
Pode ser prolongada (> 3 horas) ou curta (< 3 horas). Os episódios de curta duração podem recorrer frequentemente e/ou
originar um episódio prolongado.
Factores de risco: alterações do sono, febre, desidratação, actividade sexual prolongada, exposição ao álcool, marijuana, cocaína,
agentes psicotrópicos, sildenafil ou testosterona.
Tratamento:
‐ Medidas de suporte: hidratação, analgesia, tentar urinar e banhos quentes.
‐ A abordagem terapêutica depende da duração dos episódios
Sequestração esplénica/hepática
Elevada prevalência entre os 5 e os 24 meses. Pode ocorrer associada a febre ou infecção.
Clinicamente manifesta‐se por dor e distensão abdominal, esplenomegalia/hepatomegalia, náuseas, vómitos, palidez e
prostração.
Internamento imediato se suspeita clínica. A queda abrupta da Hb pode ser seguida de choque hipovolémico e morte.
Crise aplástica
Supressão da produção de eritrócitos num período entre 7‐14 dias com queda acentuada do valor de Hb, com reticulócitos e
eritrócitos medulares muito , sem aumento da esplenomegalia. Quase sempre associada a infecção pelo Parvovirus B19. A
recuperação é espontânea.
Apesar dos avanços nos últimos 30 anos no tratamento e identificação precoce das várias complicações agudas da doença, esta
ainda tem uma morbilidade e mortalidade significativas.
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HEMATOLOGIA – IMAGENS QUE NÃO ESQUECEM
Tabita Magalhães Maia
(CHUC, Coimbra)

A Hematologia cobre uma vasta área de patologias que se manifestam em qualquer faixa etária e que podem ser adquiridas ou
congénitas. Uma boa história clinica e uma observação cuidada do doente são instrumentos fundamentais para chegar a um
diagnóstico correcto. Existem alterações fenotípicas características de algumas patologias hereditárias, como na anemia de
Fanconi ou na disqueratose congénita, em que um exame objectivo atento nos pode colocar na pista diagnóstica. A importância
da observação cuidada do doente também é fundamental na evolução de determinadas patologias: algumas alterações cutâneas,
oculares ou até organomegálias são cruciais para o reconhecimento e orientação de algumas complicações que sendo raras,
podem ser potencialmente fatais (por exemplo, síndrome de girdle, sequestro hepático ou sequestro esplénico na
drepanocitose).
A Hematologia é uma especialidade transversal a toda as outras, na medida em que inúmeras alterações hematológicas são
secundárias a outras patologias, o que faz com que por vezes o quadro clínico seja pouco esclarecedor, sendo importante dar
enfâse aos elementos que completam a história clinica, tais como a morfologia do sangue periférico, a observação de medula
óssea e algumas provas de imagem, que podem ter características potencialmente diagnósticas e aportar dados importantes
para a orientação do doente.
Numa época em que as novas tecnologias, os avançados teste de imagem e os estudos de biologia molecular são
preponderantes, pretende‐se, com esta apresentação, chamar a atenção para ferramentas simples mas muito valiosas e
relembrar que “muitas vezes, uma imagem vale mais do que mil palavras».
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LEUCEMIAS/LINFOMAS EM ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS – UM DESAFIO PARA ONCOLOGISTAS PEDIATRAS E
HEMATOLOGISTAS
Manuel João Brito
(CHUC, Coimbra)

A evolução da sobrevida em Oncologia Pediátrica ao longo dos anos, foi conseguida através de colaboração internacional e da
participação da maioria das instituições em ensaios clínicos multicêntricos e internacionais. Esta colaboração foi necessária, pela
raridade do cancro nestas idades o que também implicou a concentração destes doentes em poucos centros.
A melhoria da sobrevida no cancro que também é notória em idade adulta teve no entanto uma evolução mais lenta no grupo de
adolescentes e adultos jovens. A menor percentagem de doentes acima dos 15 anos que entravam em estudos multicêntricos é
apontada como um dos factores responsáveis por esta diferença. Até ao início do milénio existiam soluções locais e pontuais
para este grupo de doentes. Os trabalhos de Bleyer et al ao realçarem que este grupo de doentes era aquele onde a sobrevida
por cancro menos tinha progredido, vieram chamar a atenção para a orientação terapêutica e a necessidade de existirem
soluções globais para estas faixas etárias. A resposta em toda a américa do norte passou pela incorporação destes doentes em
ensaios clínicos multicêntricos e/ou pela centralização da terapêutica nesta faixa etária. Assistiu‐se com estas medidas a uma
melhoria da sobrevida por cancro neste grupo etário.
O aumento da idade pediátrica em Portugal, veio levantar questões entretanto já sentidas noutros países, relativamente ao
seguimento destes doentes, a uma colaboração necessária e crescente entre a Hematologia, a Oncologia e a Oncologia Pediátrica
e ao local onde estes doentes são tratados, assistindo‐se em diversos países a uma tendência para a criação de unidades
funcionais e ou físicas, para o tratamento deste grupo de doentes. A Sociedade Internacional Europeia de Oncologia Pediátrica,
tem participado activamente nestes programas. A instituição, que está prevista, do Plano Europeu do Cancro Pediátrico inclui
indicações de “standard of care”, de seguimento dos doentes e da colaboração com as especialidades de adultos na orientação
dos adolescentes e adultos jovens com cancro.
Ao longo do tempo os protocolos em uso em idade pediátrica, evoluíram num sentido diferente dos protocolos de adultos, com
esquemas terapêuticos por vezes completamente diversos. Assim e neste momento nas patologias hemato‐oncológicas existem
ainda doentes com pouca diferença de idade, com a mesma patologia que irão potencialmente ser tratados por protocolos
terapêuticos completamente diferentes. O questionar destas diferenças é realizado numa base científica, dada a semelhança
quer epidemiológica, quer de comportamento biológico das neoplasias hemato‐oncológicas nos adolescentes com mais de 15
anos e adultos jovens.
Se nalgumas patologias hemato‐oncológicas foram os protocolos usados em adultos que foram adaptados pela pediatria, (como
por exemplo na LMC, LMA, Linfoma de Hodgkin), por vezes foram protocolos com evolução na Oncologia Pediátrica que
passaram a ser usados pelos Serviços de Hematologia. Realça‐se a utilização de protocolos semelhantes para Linfomas B, e as
indicações actualmente reconhecidas em Oncologia Pediátrica para uso do Rituximab. Destaca‐se a tendência actual á adopção
de protocolos pediátricos pelos serviços de adultos na Leucemia Linfoblástica Aguda, com uma terapêutica baseada no risco.
Declaração de conflitos de interesse: Não existem conflitos de interesse.
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INFILTRAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL POR LINFOMAS NÃO HODGKIN B AGRESSIVOS – ABORDAGEM CLÍNICA E
FACTORES DE RISCO
Maria Gomes da Silva
(IPOFG, Lisboa)

A infiltração secundária do sistema nervoso central (SNC) por linfomas é um evento de prognóstico muito reservado. Embora
descrito em casos raros de linfoma não Hodgkin indolente (<3%), é mais frequente em neoplasias agressivas. Alguns tipos de
linfoma, como o Linfoma de Burkitt e o Linfoma Linfobástico, têm reconhecidamente um risco elevado de infiltração do SNC
(cerca de 30%) e os protocolos terapêuticos desenhados para reduzir esse risco (incluindo citostáticos administrados por via
sistémica que passam a barreira hemato‐encefálica e por via intratecal) parecem ser eficazes. O risco de infiltração do SNC por
Linfoma não Hodgkin B difuso de Grandes Células (DLBCL) é mais difícil de prever e tem sido estimado em 5 a 10%. Ainda que
pouco frequente, esta evolução não tem geralmente tratamento eficaz, pelo que é relevante a identificação de factores de risco
e a análise da eficácia (e toxicidade) das estratégias de profilaxia.
Dada a raridade do fenómeno e a toxicidade potencial dos tratamentos, é desejável usar estratégias de profilaxia apenas em
doentes de alto risco. Têm sido feitos vários estudos para identificar factores de risco significativos; os mais aplicáveis,
desenvolvidos na era da imunoquimioterapia moderna, apontam para a importância dos níveis elevados de LDH, o envolvimento
de pelo menos 2 locais extra‐nodais e os grupos de alto risco IPI. Os doentes com alto risco de infiltração (25‐34%), são
geralmente identificados por uma combinação destes factores. O risco associado à infiltração de locais extra nodais específicos é
difícil de avaliar e há pouca concordância na literatura, sendo geralmente aceite que o testículo constitui uma localização de alto
risco. Devem distinguir‐se nestas localizações as consideradas de risco devido à proximidade com o SNC (ex. massas para‐
vertebrais, estruturas faciais) daquelas que apresentam já infiltração por contiguidade, em que não se discute a profilaxia mas
sim a terapêutica. Algumas alterações genéticas (a quebra do MYC, sobretudo se associada ao BCL2) podem aumentar o risco de
infiltração.
A recidiva do DLBCL no sistema nervoso central acompanha‐se na maioria dos casos de recidiva sistémica, embora tenham
aumentado as recidivas isoladas na era pós rituximab. É geralmente precoce (até aos 6‐12 meses), com raros casos surgindo mais
de 1 ano após o diagnóstico. Predominam actualmente as localizações parenquimatosas ao invés das leptomeníngeas, ao
contrário do que era descrito antes do uso generalizado de Rituximab na primeira linha de tratamento. O diagnóstico, feito no
contexto do aparecimento de sintomas neurológicos, requer a análise do líquido cefalo‐raquidiano obtido por punção lombar (e
a sensibilidade da CF é demonstradamente superior à do exame citológico para a detecção de infiltração meníngea) e o uso de
métodos de imagem sensíveis, preferencialmente a ressonância magnética; embora desejável, não é sempre possível a
confirmação histológica.
A profilaxia da infiltração do SNC tem sido convencionalmente feita com metotrexato intratecal na dose de 12 a 15 mg por toma,
durante a quimioterapia inicial. A sua eficácia não é suportada por estudos prospectivos e tem sido recentemente questionada
pelos resultados de análises retrospectivas que sugerem não ser vantajosa a sua aplicação. Alguns grupos têm advogado o uso de
metotrexato sistémico, baseados em análises não comparativas sugestivas de benefício e nos resultados dos regimes agressivos
“Burkitt‐like”; permanece por demonstrar a sua eficácia e por definir a dose ideal, o momento da aplicação e a
necessidade/vantagem da combinação com a terapêutica intratecal. Ambas as modalidades de aplicação têm toxicidades
conhecidas.
Em suma, o risco de recidiva no SNC é elevado nalguns subgrupos de doentes com DLBCL e são necessários ainda estudos
prospectivos bem desenhados para definir quais os doentes que beneficiam de profilaxia e qual(ais) a(s) estratégia(s)
profilática(s) eficazes.
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TRANSDUÇÃO DE SINAL E TERAPIAS DIRIGIDAS: EM BUSCA DE NOVOS ALVOS MOLECULARES PARA O TRATAMENTO DE
LEUCEMIAS DA LINHAGEM LINFOIDE
João Taborda Barata
(Instituto de Medicina Molecular, Lisboa)

A procura incessante de terapias mais eficazes, mais selectivas e com menos efeitos secundários para o tratamento do cancro,
colocou o estudo das vias de sinalização intracelular na ribalta e demonstrou o enorme potencial terapêutico que existe na
inibição farmacológica de elementos dessas vias.
Nesta apresentação falarei sobre os nossos estudos básicos e pré‐clinicos em leucemia linfoblástica aguda e leucemia linfática
crónica, que incluem a caracterização molecular e funcional da importância da cinase CK2 na regulação da via oncogénica
PI3K/Akt e a identificação de mutações de ganho de função no receptor da interleucina 7, e se estendem à análise do impacto de
inibidores destas vias em modelos de leucemia in vivo.
Servirão não apenas para ilustrar o nosso trajecto em busca de novos alvos moleculares com potencial teraupêutico em
leucemias da linhagem linfoide, mas também, espero, de mote para discutir questões como a necessidade de biomarcadores, o
perigo de desenvolvimento de resistências, ou a importância da caracterização profunda do perfil mutacional e transcricional do
tumor.
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ABORDAGEM DA NEUTROPENIA FEBRIL
Aida Botelho de Sousa
(CHLC, Lisboa)

Nos serviços de Hematologia que se dedicam ao tratamento de leucemias agudas e/ou à transplantação hematopoiética, uma
parte substancial da actividade diária é dedicada à gestão da neutropenia febril (NF). Com efeito a prevenção das infecções no
neutropénico profundo, a detecção precoce e a documentação causal dessas infecções e o seu tratamento adequado são
factores críticos para o sucesso do tratamento: cada vez mais, a infecção é a principal causa de morte, de prolongamento do
internamento, de necessidade de cuidados intensivos e de toxicidade medicamentosa e custos hospitalares acrescidos nestes
doentes. Por estas razões, a infecção é muito provavelmente a área de actuação hemato‐oncológica na qual o uso judicioso de
protocolos de actuação bem‐fundados (leia‐se: constantemente revistos) e a competência técnica, experiência e capacidade de
decisão de cada médico terão mais consequências práticas para cada doente e para o conjunto dos doentes, presentes e futuros.
No entanto, os hematologistas raramente consideram prioritário investir tempo no treino, na avaliação de resultados ou na
actualização de protocolos nesta área, deixando a outrém a tarefa de pensar sobre a gestão da infecção nos seus doentes.
Os aspectos controversos (ou aparentemente consensuais mas de pobre cumprimento na vida real) na abordagem da NF são os
seguintes:
1) profilaxia: estabelecer as circunstâncias nas quais o benefício da profilaxia medicamentosa antiviral, antifúngica ou
antibacteriana supera o seu risco, sendo certo que as medidas preventivas comprovadamente eficazes são “físicas” (ie, higiene
de mãos, desinfecção, filtração do ar, isolamento, boa gestão dos catéteres venosos centrais CVC);
2) estratificação de risco, que deve obrigar a tratar de modo diverso duas NF aparentemente idênticas (“mesma febre, mesmo nº
de neutrófilos”) em função de parâmetros, identificados em scores de risco consensuais, relativos à infecção, ao estado da
doença subjacente e ao próprio doente;
3) antibioterapia empírica da NF, necessariamente adaptada aos padrões de resistência locais em cada serviço, e periodicamente
revista;
4) “desescalação” precoce do regime empírico, estreitando o leque largo inicial em função da documentação microbiológica ou
da sua ausência;
5) detecção precoce de infecções fúngicas invasivas, nomeadamente em unidades com alta incidência de aspergilose;
6) caracterização microbiológica de certas NF com foco clínico, em particular pneumonias (dada a futilidade de sucessivas
adições antibacterianas empíricas em infecção viral ou fúngica) com regras para diferenciar colonização e infecção;
7) adaptação ao contexto específico da neutropénia das características farmacocinéticas/dinâmicas dos antimicrobianos;
8) suspensão atempada dos antimicrobianos (mesmo em contexto de neutropenia mantida) segundo as recomendações IDSA;
9) estratégia para os episódios subsequentes de NF na mesma aplasia;
10) indicações de substituição dos CVCs.
O maior desafio que os hematologistas têm hoje pela frente é constituído pelos microorganismos multiresistentes, problema tão
grave que pode vir a deteriorar os resultados do tratamento das hemopatias, condicionando negativamente por sua vez as
próprias decisões de intensificação. Esta ameaça deve obrigar no curto prazo à imposição da desescalação rápida e da suspensão
atempada de antimicrobianos. Sendo certo que no dia a dia os médicos não conseguem impôr a si próprios a salvaguarda do
doente futuro (ainda virtual) com direito a dispôr de alguma droga eficaz, em desfavor do doente actual (real) com direito ao
tratamento máximo, torna‐se essencial uma colaboração exterior de consultadoria “musculada” (stewardship).
(não há conflitos de interesses a declarar).
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“PICC’s – A REALIDADE DO HOSPITAL DE DIA DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO”
Justina Teixeira
(CHP, Porto)

Introdução:
PICC
Catéter central de inserção periférica
Uma alternativa para o acesso vascular
Um dispositivo com tempo de permanência prolongado e de fácil instalação, associado a um menor risco de complicações
mecânicas e infecciosas.
O que é, características, indicações, contra‐indicações, preparação para a inserção, procedimento, cuidados e manutenção,
complicações e avaliação.
Objectivos:
Dar a conhecer a realidade e a experiencia dos PICC nos doentes hematooncologicos em quimioterapia no Hospital de Dia
Proporcionar conhecimentos para a necessidade do procedimento.
Sensibilizar os profissionais para a importância do uso dos PICCs
Metodologia/Desenvolvimento/Concretização:
Apresentação expositiva com recurso a powerpoint
O uso de cateter venoso central de inserção periférica é de extrema importância na administração de quimioterapia onde é
garantido o acesso de longa duração a doentes em regime ambulatório.
Esse tipo de cateter apresenta baixos índices de infecção e de complicações tanto no ato da inserção, como durante a sua
manutenção e retirada. Pode ser uma alternativa a inserção de catéteres tunelizados ou mesmo implantados. É utilizado para
administração de fármacos por via endovenosa, especialmente fármacos irritantes e/ou vesicantes, infusão de soluções
hiperosmolares e hemoderivados e colheita de amostras sanguíneas.
A utilização dos PICC, no H Dia Polivalente iniciou‐se em Agosto de 20013 e esta apresentação avalia a sua utilização até ao
momento. A indicação do PICC é feita pela equipe médica, a colocação, utilização, manutenção e retirada pela equipa de
enfermagem.
Conclusão/Resultados:
Divulgar aos profissionais esta realidade para uma melhoria de cuidados.
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MONITORIZAÇÃO DO RISCO EM HEMATOLOGIA
Fernanda Viana
(CHLC, Lisboa)

No âmbito das funções atribuídas ao Interlocutor da Gestão do Risco no CHLC, EPE são desenvolvidas várias actividades que
visam a identificação, prevenção e controlo das situações de risco de forma a desenvolver sistemas de trabalho e práticas de
cuidados para um ambiente de segurança do doente a nível local, tendo como base as metodologias de Gestão do Risco definidas
institucionalmente.
Assim sendo, as actividades desenvolvidas pela interlocutora da Hematologia Clínica são:
•
Promover o relato de incidentes junto da equipa
•
Colaborar na gestão de incidentes locais
•
Participar na identificação e avaliação do risco da unidade funcional
•
Contribuir para a definição e implementação de medidas de melhoria e monitorização da sua eficácia
•
Participar/dinamizar actividades formativas (internas e externas) sobre gestão do risco e segurança do doente –
como formanda e como formadora
•
Divulgar alertas e outras informações/actividades da Gestão do Risco
Decorrente da análise dos incidentes reportados na classificação “Medicação/ Fluidos Intravenosos”, no ano de 2014 e 1º
semestre de 2015 e considerando que a preparação e administração de medicamentos é um processo complexo que envolve
várias etapas interligadas, surgiu a necessidade de identificar factores de risco associados a este procedimento.
Está a ser desenvolvido um projeto de segurança para a administração do medicamento, que tem por base a observação
orientada por uma grelha composta por critérios com base nos onze certos da medicação (considerados necessários para a
prática segura), controlo da infeção, e distrações/interrupções durante o procedimento.
Pretende‐se identificar factores de risco e implementar medidas de melhoria que previnam a ocorrência de incidentes de
medicação nesta unidade funcional.
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CO 01‐ 14:30 | 14:40
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) EM ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS (AYAS) TRATADOS COM HIPERCVAD
Juliana Schuh, Nuno Almeida, Luís Pedro Monteiro, Sónia Leocádio, Rita Gerivaz, Ana Tomé, Margarida Fevereiro, Cátia Lino
Gaspar, Fátima Costa, Joana Caldas, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos ‐ CHLC)

Introdução: A LLA nos AYAs é tratada nalguns centros com protocolos “pediátricos” que poderão permitir sobrevivência livre de
evento (SLE) e sobrevivência global (SG) superiores a 60%. Resultados semelhantes foram obtidos nesta população com o regime
hiperCVAD pelo grupo do M.D.Anderson, mas não foram ainda reproduzidos.
Métodos: Análise retrospectiva de 70 casos consecutivos de LLA tratada com hiperCVAD em AYAs (definidos como de idade <40
anos) num período de 12 anos (2003 a 2014). Variáveis analisadas: idade, imunofenótipo, doença volumosa (adenopatias >2cm
e/ou organomegalias), infiltração do sistema nervoso central (SNC), número de leucócitos, risco adverso/standard e presença de
t(9;22) ou de rearranjo MLL.
Resultados: A mediana de idade foi 27 anos (15‐39,9). Na maioria dos casos, o imunofenótipo era B (71%), em 3 havia
envolvimento do SNC, 6 tinham t(9;22) e 6 rearranjo MLL. A taxa de RC foi de 90%, tendo ocorrido 2 óbitos na indução. Com um
seguimento mediano dos vivos de 74m, a SLE aos 5 anos (SLE‐5y) foi de 42% (mediana 29m) e a SG aos 5 anos (SG‐5y) de 44%
(mediana 42,3m). A presença da t(9;22) ou do rearranjo MLL pareceram conferir um pior prognóstico (SG medianas 4,4m vs
42,3m e 9,9m vs 42,3m, respectivamente), sem significado estatístico dada a dimensão das amostras (n=6 em cada grupo). A SG‐
5y foi significativamente pior nas LLA T em comparação com as B: 22% vs 52% (P=0,04). Após ajuste para o fenótipo, doença
volumosa e leucocitose>50.000/uLnão influenciaram a SLE nem a SG; leucocitose >100.000/uL contribuiu negativamente para a
EFS apenas no fenótipo B (HR=3,6; P=0,22), sem influenciar na SG, sendo assim um provável factor de risco para recaídas. Em
análise multivariada, o fenótipo T foi factor de risco independente de mau prognóstico, com um HR=2,0 (P=0,04) para a SG.
Doentes com LLA de risco adverso tiveram, comparativamente ao risco standard, piores resultados: EFS‐5y 29% vs 49%
(medianas 14,6m vs 48,1m, P=0,01) e SG‐5y 33% vs 51% (medianas 19,1m vs não alcançada, P=0,02).
Conclusões: Os resultados do regime hiperCVAD nesta série de AYAs com LLA parecem inferiores aos dos regimes “pediátricos”,
especialmente no fenótipo T. Sendo certo que comparações indirectas de populações diversas podem levar a conclusões
erróneas, as diferenças encontradas levam‐nos a reconsiderar o uso deste regime nos AYAs.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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CO 02‐ 14:40 | 14:50
TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA PHILADELPHIA NEGATIVA EM ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS –
EXEQUIBILIDADE DE UM PROTOCOLO PEDIÁTRICO NUM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ADULTOS
Mariana Koehler, Joana Desterro, Filipe Gonçalves, Joana Lobato, Maria de Jesus Frade, Albertina Nunes, Maria Gomes da Silva
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)

Introdução: A utilização de protocolos terapêuticos pediátricos em adolescentes e adultos jovens (AAJ) com Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA) pode melhorar a sua evolução clínica. No entanto, a toxicidade é um fator determinante, limitando os
potenciais benefícios dos protocolos intensivos na população não pediátrica.
Objectivo: Avaliar exequibilidade e segurança do regime terapêutico pediátrico “Dana‐Farber Cancer Institute Consortium
Protocol (DFCI) 05‐01” nos AAJ com LLA Ph‐ tratados num centro de referência para adultos.
Métodos: Análise retrospetiva dos eventos adversos (EA) que ocorreram durante a terapêutica da LLA em todos os AAJ tratados
de acordo com o protocolo DFCI 05‐01 entre 2007 e 2014.
Resultados: Incluíram‐se 22 doentes (68.2% do género masculino) com idade mediana de 18 [15‐42] anos (<20: 54.6%, 20‐29:
13.6%, ≥30: 31.8%): 11 LLA‐B, 8 LLA‐T e 3 Linfoma Linfoblástico T; 7 doentes no grupo de muito alto risco, recebendo a
intensificação terapêutica prevista. Com um follow‐up mediano de 37 meses, 16 doentes estão vivos em RC1, 3 ainda sob
terapêutica. A taxa de remissão completa no final da indução foi de 91%, com 2 doentes refratários, excluídos da análise a partir
deste ponto.
A Tabela 1 apresenta as toxicidades grau 3‐5 (CTCAE) e as toxicidades específicas atribuíveis à asparaginase, observadas durante
uma mediana de 11 meses de terapêutica por doente.
Não foram registadas mortes durante a indução. As infeções foram o EA mais relevante reportado, responsáveis pelas 2 mortes
relacionáveis com a terapêutica. Ocorreram 2 episódios de Disfunção Renal Aguda reversível durante a terapêutica com
Metotrexato em alta dose. 71.4% dos 14 doentes avaliáveis que iniciaram terapêutica com Asparaginase receberam pelo menos
26 administrações de E. coli asparaginase ou formulação equivalente – PEG‐L‐asparaginase, ou Erwinia‐L‐asparaginase.
Ocorreram 4 eventos músculo‐esqueléticos: 3 casos de necrose avascular e 1 fratura.
Conclusão: Não se observaram EA grau 3‐4 inesperados nem com elevada incidência. A mortalidade relacionada com a
terapêutica (9%) foi equivalente à reportada, assim como a tolerância à asparaginase, registando‐se uma incidência de
toxicidades específicas semelhante à descrita nas crianças mais velhas, e uma proporção de doentes capaz de completar ≥26
administrações discretamente inferior à referida na população pediátrica (71.4% vs 88%).
Embora se trate de uma série pequena, verificou‐se a exequibilidade, sem excesso de toxicidade, deste regime pediátrico na
terapêutica da LLA dos AAJ, num centro de referência para adultos.
A comparação multicêntrica dos dados relativos à toxicidade e eficácia destes regimes com os habitualmente empregues na
população adulta em Portugal é urgente e da maior relevância.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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ESTÁDIOS PRECOCES DE LINFOMA DE HODGKIN COM MEDIASTINO VOLUMOSO: O REGIME STANFORD V É ADEQUADO?
Cátia Lino Gaspar, Luís Pedro Monteiro, Margarida Fevereiro, Ana Tomé, Alexandra Monteiro, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos ‐ CHLC)

Nos estádios precoces do linfoma de Hodgkin (LH) ¼ dos doentes apresenta mediastino volumoso (MV) e neste subgrupo a
estratégia combinada de quimioterapia (QT) + radioterapia (RT) é consensual. Usamos no LH desde 1996 o regime Stanford V
(SV) que demonstrou em comparações aleatorizadas resultados sobreponíveis a ABVD, com menor exposição a antraciclinas e
bleomicina e menor duração total de QT, e com excelente tolerância. Neste regime os doentes com MV recebem por protocolo
12 semanas de QT semanal seguidas de RT 36 Gy em manto modificado. Porque o MV é aqui o factor prognóstico independente
mais relevante, torna‐se fundamental perceber se o regime SV é “suficiente” neste subgrupo de doentes.
Métodos: Dos 267 doentes consecutivos que tratámos com SV de Nov/96 a Dez/14, os 173 em estádio I/II constituem o alvo
desta análise. Têm idade mediana de 29 anos (15‐72), predominando a histologia escleronodular (84%) e não tendo a maioria
(72%) sintomas B. Comparámos nesta série as sobrevivências livre de eventos (SLE) e global (SG) dos 80 doentes com MV
(definido por critérios Cotswolds) e dos 93 sem MV.
Resultados: A taxa de RC foi de 95%. Seis doentes com MV não receberam a RT protocolada. A taxa de recidiva foi 19% (14 e 23%
respectivamente para MV e sem MV). Receberam transplante autólogo 28 doentes (70% dos que não atingiram em RC com SV).
Verificaram‐se 3 segundas neoplasias, 2 das quais em doentes transplantados na recaída. Com um seguimento mediano de 9
anos, a SLE aos 10 anos foi de 84% no grupo MV e 71% no grupo sem MV (p =0.22) e a SG aos 10 anos 93% e 88%
respectivamente (p=0.10).
Conclusão: Com um recuo que permite considerar maduros estes resultados, a excelente SG a longo prazo verificada com o
regime SV nos estádios precoces com MV não difere da SG dos casos sem MV. Os nossos resultados são também sobreponíveis
aos da recém‐publicada análise dos estádios precoces com MV do estudo Intergroup E2496, no qual não diferem os braços SV e
ABVD. Parece assim poder considerar‐se demonstrada a bondade desta estratégia para este importante subgrupo de doentes
com LH.
(não há conflitos de interesses a declarar)
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CO 04 ‐ 15:00 | 15:10
O NCCN‐IPI SUPERA O IPI NA IDENTIFICAÇÃO DE DOENTES DE MUITO ALTO RISCO COM LINFOMA B DIFUSO DE GRANDES
CÉLULAS (LBDGC) E PODE SER MELHORADO EM COMBINAÇÃO COM O DIÂMETRO DA MAIOR MASSA TUMORAL E A β2‐
MICROGLOBULINA.
Joana Lobato, Rita Coutinho, Susana Esteves, Susana Carvalho, Francesca Pierdomenico, Joana Desterro, Paulo Bernardo,
Filipe Gonçalves, Soraia Martins, Carla Silva, Maria Gomes da Silva
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)

O Índice de Prognóstico Internacional (IPI) tem sido instrumental para avaliar o prognóstico dos LBDGC. Com a melhoria da
sobrevivência com a imunoquimioterapia, o poder preditivo do IPI tem sido questionado. Recentemente, o NCCN‐IPI demonstrou
um maior poder discriminativo entre grupos de risco. Este estudo tem como objectivos avaliar a capacidade discriminativa entre
os grupos de risco do NCCN‐IPI comparativamente ao IPI e investigar se o índice de massa corporal, género, doença volumosa e
β2‐microglobulina têm um impacto independente no prognóstico dos LBDGC.
Realizámos uma análise retrospectiva de doentes com diagnóstico de LBDGC de novo, tratados com R‐CHOP entre janeiro de
2002‐dezembro de 2013. A sobrevivência global (OS) e sobrevivência livre de progressão (PFS) foram estimadas para os
diferentes grupos de risco dentro de cada índice pelo método Kaplan‐Meier e a comparação entre grupos de risco foi analisada
pelo teste Log Rank. A análise multivariada foi efectuada segundo o modelo de Cox.
Foram incluídos 410 doentes, 51% homens, com idade mediana de 64 anos. Com um seguimento mediano de 59 meses, as OS e
PFS aos 5 anos foram 69% e 65%, respetivamente.
Na nossa amostra o NCCN‐IPI permitiu uma melhor discriminação entre os grupos de risco intermédio‐alto e alto (OS e PFS entre
NCCN‐IPI VS IPI: p= 0,0087 VS p=0,044 e p=0,032 VS p=0,096, respetivamente). Doze doentes de risco intermédio no IPI migraram
para o grupo de alto risco no NCCN‐IPI. Destes, 9 apresentaram recidiva ou faleceram de linfoma. Contudo, as OS e PFS dos
grupos baixo e intermédio‐baixo no NCCN‐IPI não foram significativamente diferentes entre si. 62% de doentes de risco baixo e
48% de risco elevado no IPI foram reclassificados como risco intermédio no NCCN‐IPI. A análise multivariada controlada para o
NCCN‐IPI sugeriu que a doença volumosa (OS: HR 1,72, 95% CI 1,14‐2,59; PFS: HR 1,74, 95% CI 1,18‐2,55) e a β2‐microglobulina
(OS: HR 2,51, 95% CI 1,52‐4,14; PFS: HR 2,12, 95% CI 1,35‐3,30) são fatores de prognóstico independentes.
Na nossa amostra o NCCN‐IPI ajudou a identificar doentes de prognóstico particularmente desfavorável que poderão beneficiar
de terapêuticas alternativas. Identificámos como fatores prognósticos independentes a doença volumosa e β2‐microglobulina,
que poderão incorporar‐se em futuros índices de prognóstico para LBDGC. Em contraste com a série original, o NCCN‐IPI mostrou
uma capacidade limitada de discriminação para OS e PFS entre grupos de risco baixo e baixo‐intermédio. São necessários estudos
adicionais incorporando biomarcadores para melhorar a capacidade discriminativa destes scores.
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O IMPACTO DO DESAPARECIMENTO DE CITOTÓXICOS EM HEMATOLOGIA: O CASO DA MECLORETAMINA NO LINFOMA DE
HODGKIN (LH)
Luís Pedro Monteiro, Cátia Lino Gaspar, Margarida Fevereiro, Ana Tomé, Nuno Almeida, Juliana Schuh, Alexandra Monteiro,
Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos‐ CHLC)

A interrupção temporária ou definitiva do fabrico de citotóxicos, alguns dos quais parte integrante de regimes destinados a tratar
doenças curáveis, é actualmente um problema crítico, cujo impacto está por medir. O regime Stanford V (SV) foi desenvolvido
para o LH com a intenção de, em comparação com outros regimes, preservar a eficácia reduzindo a duração total do tratamento
(para 12 semanas) e a toxicidade a longo prazo (menores doses cumulativas de doxorrubicina e bleomicina). A exemplo de outros
centros, a falta de mecloretamina (HN2) em 2008 obrigou‐nos à sua substituição por ciclofosfamida (CFF) em dose considerada
equivalente (650 mg para 6 mg). Veio porém a ser levantada pelo Pediatric Hodgkin Lymphoma Consortium a suspeita de que
esta mudança influenciasse negativamente a duração da remissão. Para esclarecer esta questão, comparámos os resultados do
SV original (SVo) com o SV modificado (SVm) no nosso centro.
Material e métodos: avaliámos os 265 doentes com LH consecutivamente tratados com SV entre Nov/96 e Dez/14. Comparámos
as características iniciais, a taxa de remissão completa (RC) e as sobrevivências global (SG) e livre de evento (SLE) dos 184
tratados com SVo e dos 81 tratados com SVm. Entre os 2 períodos não houve mudanças protocolares nas indicações de
radioterapia complementar nem nas medidas de suporte.
Resultados: a idade mediana dos 2 grupos foi idêntica: 31 (16‐69) para SVo e 31 (15‐72) para SVm. Não encontrámos diferenças
significativas na distribuição dos subtipos histológicos (esclerose nodular em 76 e 74%), na frequência de sintomas B (36 e 47%,
p=0.09) nem no IPS (20 e 13%, p=0.22). A taxa de RC foi de 89% no grupo SVo e 86% no grupo SVm. Com um seguimento
mediano de 9 anos no grupo SVo e de 4,6 anos no grupo SVm, a SLE aos 5 anos é de 76 e 73% respectivamente (p=0.66).
Também a SG não apresentou diferença significativa (89% vs 85%, p=0.63).
Conclusão: os resultados da substituição de componentes em regimes de poliquimioterapia devem ser cuidadosamente
escrutinados, particularmente em primeiras linhas de intento curativo. No caso do LH tratado com SV, o presente estudo é o
primeiro a avaliar em adultos o impacto da substituição de HN2 por CFF. Não encontrámos diferença na SG nem, contrariamente
ao estudo pediátrico, na SLE. Pode assim considerar‐se segura a versão modificada deste regime, que apresenta resultados tão
favoráveis como a versão inicial.
(não há conflitos de interesse a declarar)
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O PAPEL DA VIA DE SINALIZAÇÃO WNT NA IDENTIFICAÇÃO DE MARCADORES PROGNÓSTICO E ALVOS TERAPÊUTICOS NA
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA‐B PEDIÁTRICA – ESTUDO PRELIMINAR
Ana Pires1, Margarida Coucelo2, Ana Cristina Gonçalves3, Joana Azevedo4, Manuel João Brito5, Sónia Silva5, M Leticia Ribeiro6,
Ana Bela Sarmento‐Ribeiro7
(1‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro
de Investigação em Meio Ambiente, Genetica e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 2‐
Serviço de Hematologia Clínica ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Centro de Investigação em Meio Ambiente,
Genetica e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 3‐ Biologia Molecular Aplicada e Clínica
Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro de Investigação em Meio Ambiente,
Genetica e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro de Neuroc. 4‐Serviço de
Hematologia Clínica ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 5‐Serviço de Oncologia Pediátrica ‐ Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra. 6‐Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genetica e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra; Serviço de Hematologia Clínica ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 7‐Biologia
Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro de
Investigação em Meio Ambiente, Genetica e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Serviço
de Hematogia)

Introdução: A desregulação da via Wnt tem sido implicada em diversas neoplasias hematológicas e associada ao bloqueio da
diferenciação e activação da proliferação e sobrevivência das células leucémicas. No entanto, o seu papel na Leucemia
Linfoblástica de células B (LLA‐B) pediátrica é ainda controverso.
Objectivo: Avaliar o padrão de ativação dos genes envolvidos na via Wnt de modo a identificar potenciais marcadores
moleculares de prognóstico e alvos terapêuticos na LLA‐B pediátrica.
Material e Métodos: Foram estudadas 8 amostras de medula óssea (MO) de doentes com LLA‐B, 7 ao diagnóstico e 1 na recidiva
(média idade 11.5 anos, 3F:5M), 6 sem alterações citogenéticas (grupo 1, n=5), incluindo o doente em recidiva (grupo 2, n=1), e 2
com t(4:11) (MLL‐AF4) (grupo 3, n=2). Como controlos, foram estudadas 3 amostras MO sem doença neoplásica (média idade 9
anos; 3F). Todas as amostras tinham >85% blastos e a MO de recidiva foi estudada após separação celular por cell‐sorter. As
amostras foram submetidas a um array de expressão génica que inclui 84 genes da via Wnt (RT2 Profiler PCR Array Human WNT
Signaling Pathway, Qiagen) e os resultados analisados pelo software RT2 Profiler PCR Array Data Analysis v3.5, sendo as
diferenças consideradas significativas quando p≤0,05.
Resultados: Globalmente os doentes com LLA‐B apresentam uma tendência para sub‐expressão dos genes da via Wnt. O grupo 1,
em relação aos controlos, apresenta sub‐expressão dos genes das famílias WNT (WNT1,WNT10A,WNT11,WNT3,WNT7A,WNT8A)
e FZD (FZD4,FZD5,FZD7,FZD9), bem como dos reguladores do ciclo celular activados por esta via (CCND1, RHOA, RHOU) e dos
reguladores negativos (DKK3, KREMEN1, SFRP4) (p<0.05). O grupo 3, em comparação com o grupo 1, apresenta uma tendência
para a sobre‐expressão dos genes da família WNT, FZD (FZD3,FZD4,FZD9, p<0.05), do regulador negativo WIF1 e dos genes alvo
FOSL1 e WISP1 (p<0.05), com sub‐expressão do gene da ß‐catenina (CTNNB1, p=0.05). No doente em recidiva observou‐se uma
tendência para sobre‐expressão dos genes da via Wnt, em relação aos restantes grupos, sendo de assinalar o aumento da
expressão do gene LEF‐1.
Discussão e Conclusão: Apesar de bastante preliminares, tendo em conta o número de doentes, os resultados sugerem que, os
doentes com LLA‐B pediátrica sem alterações citogenéticas, apresentam tendência para sub‐expressão dos genes da via Wnt,
contrariamente aos que possuem alterações citogenéticas e/ou que se encontram em recidiva. Os resultados deste estudo
apontam para a possibilidade desta via fornecer novos marcadores de prognóstico e alvos terapêuticos, havendo a necessidade
da validação dos mesmos.
Sem conflitos de interesse a declarar.
Este estudo foi financiado pelo CIMAGO, Fórum Hematológico e Ana Pires pela bolsa LPCC/Pfizer 2015.
* Os autores contribuiram de igual forma para o trabalho.
36

COMUNICAÇÕES ORAIS
13 de Novembro de 2015

PATOLOGIA LINFOIDE
14:30 – 16:30 | Sala 1
Moderadores: José P. Carda, Joana Azevedo

CO 07 ‐ 15:30 | 15:40
LINFOMA DE HODGKIN: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA E DE TOXICIDADE RELACIONADA COM TRATAMENTO DE UMA COORTE
DE DOENTES DIAGNOSTICADOS ENTRE 2005‐2015
Gil Brás, Mafalda Alpoim, Pedro Soares, Lígia Osório, Ricardo Pinto, Fernando Príncipe, José Eduardo Guimarães
(Centro Hospitalar de São João)

Introdução: O Linfoma de Hodgkin, na maioria dos casos, apresenta boa resposta ao tratamento de quimioterapia e/ou
radioterapia. Apesar da sobrevivência prolongada, a toxicidade atribuível ao tratamento apresenta consequências na morbi‐
mortalidade a curto e longo prazo.
Objectivo: Avaliar o perfil de toxicidade atribuível a quimioterapia e radioterapia, numa coorte de doentes com Linfoma de
Hodgkin diagnosticados e tratados num centro hospitalar, entre 2005‐2015. As toxicidades avaliadas foram: neoplasia
secundária; infertilidade; patologia tiroideia, cardíaca, pulmonar, cerebrovascular, vascular periférica e neuro‐psiquiátrica.
Resultados: Entre 2005‐2015, 151 doentes foram diagnosticados e com tratamento iniciado neste centro hospitalar. Destes,
87(56,7%) são do sexo masculino. A mediana etária ao diagnóstico situou‐se em 34 anos(6‐88) e 10,6%(n=16) tinham idade >=65
anos. A prevalência de infecção VIH foi de 9,9%(n=15). Dos 151 doentes estudados, 91,4%(n=138) foram abordados com intuito
curativo: quimioterapia isolada em 58,7%(n=81) e terapia combinada de quimioterapia‐radioterapia em 41,3%(n=57). O esquema
ABVD foi a quimioterapia de 1ª linha mais frequente (88,4%;n=122), seguindo‐se BEACOPP (5,1%;n=7). Nos doentes submetidos
a radioterapia (n=60;41,7%), a modalidade Involved Field foi efectuada em 98,4%(n=59). Em 1ª linha terapêutica, a taxa de
Resposta Global foi de 86,2%(n=119): RC confirmada por PET 52%(n=72), RCu 26%(n=36), RP 4,3%(n=138), Massa Residual com
PET positivo 3,6%(n=5). Foi realizado Autotransplante em 12,3%(n=17): 70,5%(n=12) em 2ª linha. Aos 5 anos, a Sobrevivência
Global foi de 86,3%. Antecedendo a quimioterapia, dos indivíduos em idade fértil, 10,4%(n=10) efectuaram criopreservação
gamética e 18,1%(n=10) das mulheres efectuaram agonistas GnRH. A incidência global de toxicidades reportadas foi de
57%(n=86): infertilidade pós‐quimioterapia em 7,3%(n=7) dos indivíduos em idade fértil (ABVD n=7); 2ª neoplasia em 4,6%(n=7)
com mediana de apresentação nos 36 meses após diagnóstico; patologia tiroideia em 7,9%(n=12), dos quais 75%(n=9)
submetidos a radioterapia cervical (p>0,05); patologia cardíaca em 4,6%(n=7), cuja maioria (71,4%;n=5), não foi submetida a
radioterapia mediastínica; doença cerebrovascular em 3,3%(n=5); patologia trombótica periférica em 6,0%(n=9); patologia
pulmonar e neuro‐psiquiátrica, as mais comuns, em 25,8%(n=39) e 29,8%(n=45), respectivamente. A patologia pulmonar surge
independentemente da realização de radioterapia torácica (p>0,05).
Conclusão: Nesta coorte de sobreviventes de Linfoma de Hodgkin, a toxicidade atribuível a quimioterapia e radioterapia é um
problema de prevalência significativa. O curto período de follow‐up e a ausência de um protocolo de vigilância estão na origem
da menor prevalência de toxicidades registadas, em comparação com os estudos publicados. O desenvolvimento de protocolos
de vigilância é fundamental para diagnóstico precoce das toxicidades atribuíveis à terapia de Linfoma de Hodgkin.
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LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA NA IDADE PEDIÁTRICA ‐ EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Patrícia Silva1, Vítor Costa2, Teresa Sousa3, Carlos Mendes3, Armando Pinto2
(1‐Serviço de Onco‐Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE, 2‐Serviço de Pediatria, Instituto
Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE, 3‐Serviço de Hematologia Laboratorial, Instituto Português de Oncologia
do Porto Francisco Gentil, EPE)

Introdução: A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é a doença oncológica mais frequente na idade pediátrica. A maioria apresenta
um bom prognóstico, sendo a estratificação clinica e genética importante na estratégia terapêutica. No entanto, nos casos de
recaída o prognóstico continua pouco favorável.
Objectivos: Caracterizar a população pediátrica com diagnóstico de LLA, avaliar o grupo de risco segundo o grupo EORTC
Children’s Leukemia Group (CLG), resposta ao tratamento instituído, percentagem de recaída e sobrevivência global (SG).
Métodos: Estudo retrospetivo de doentes pediátricos (idade inferior a 18 anos) com diagnóstico de LLA, durante um período de 7
anos (Janeiro de 2007 a Dezembro de 2013) seguidos na nossa Instituição.
Resultados: Foram incluídos 133 doentes, com idade mediana ao diagnóstico de 60 meses (3 meses ‐ 17 anos), com um
predomínio do sexo masculino (63.9%). A mediana de seguimento foi de 48 meses.
A frequência dos subtipos de LLA foi: células B (85.7%), células T (13.5%) e bifenotípico (0.8%). Ao diagnóstico, 19.5% (n=26)
apresentavam envolvimento do SNC e 1.5% (n=2) gonadal.
A estratificação de risco pelo grupo EORTC CLG subdividiu‐se: 9.8% Very low risk (VLR); 46.6% Average risk 1 (AR1); 15.8%
Average risk 2 (AR2) e 27.8% Very high risk (VHR).
A maioria dos doentes (93.2%), foi tratada com o esquema EORTC CLG (58881), 6.8% com o Interfant‐06 (idade inferior a 1 ano) e
3% com EsPhALL (LLA B Ph+); 8.2% foram submetidos a transplante alogénico.
Verificou‐se 3.0% de casos refratários e 10.5% apresentaram recaída (medular [n=9], medular e SNC [n=2], SNC [n=2], gonadal
[n=1]).
Registaram‐se 21 óbitos devidos a progressão da doença (n= 11), causa infeciosa (n=9), e insuficiência cardíaca (n=1). A SG aos 5
anos foi de 83%. Isoladamente, o envolvimento do SNC ao diagnóstico não demonstrou influenciar a SG (84.5% vs 82.4%,
p=0.86). A SG aos 5 anos foi inferior no grupo VHR da estratificação de risco EORTC CLG (63.1%, p=0.012), mas não para os
restantes grupos: VLR 87.5%; AR1 90.7%; AR2 91.3%.
Conclusão: A nossa população apresentou resultados semelhantes aos publicados na literatura. A investigação nesta patologia é
intensa, na tentativa de encontrar os doentes com alto risco de recaídas e de melhorar as estratégias terapêuticas já conhecidas,
aumentando a taxa de cura com os menores efeitos secundários e sequelas possíveis.
Todos os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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FCR (FLUDARABINA,CICLOFOSFAMIDA, RITUXIMAB) EM PRIMEIRA LINHA EM DOENTES COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA:
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Susana Mendes, Daniela Alves, Fabíola Velosa, Inês Conde, Manuel Neves, Pedro Sousa, Sara Valle, Conceição Lopes,
Maria João Costa, Lurdes Guerra, João Raposo, José Alves do Carmo
(Hospital Santa Maria ‐ Centro Hospitalar Lisboa Norte)

Introdução: Apenas 10% dos doentes com leucemia linfocítica crónica (LLC) conseguem suportar o tratamento FCR (Fludarabina,
Ciclosfosfamida, Rituximab) devido à toxicidade e às comorbilidades frequentes. A escolha deste tratamento está dependente de
critérios subjectivos clínicos, ultimamente apoiados na escalaCumulative Index Rating Scale(CIRS) e na clearance da creatinina
(ClCr).
Objectivos: Avaliação retrospectiva dos doentes com LLC submetidos a FCR em primeira linha em termos de resposta,
sobrevivência e toxicidades.
Métodos: Análise dos doentes com LLC tratados de Novembro de 2009 a Junho de 2015 com o esquema FCR. Todos os doentes
efectuaram profilaxias com cotrimoxazol. Profilaxia com aciclovir se antecedentes de herpes zoster ou simplex. Profilaxia com
fluconazol segundo critério do clínico.
Resultados: Foram tratados 30 doentes com FCR (Fludarabina 25mg/m2 D1‐3, Ciclofosfamida 250 mg/m2 D1‐3, Rituximab 375
mg/m2 D1 do primeiro ciclo, 500 mg/m2 nos seguintes. 4‐6 ciclos no total). 24 (80%) do sexo masculino, com mediana de idade ao
tratamento 62 anos. Mediana de CIRS = 3 (0‐11). Mediana ClCr = 75 ml/min (43‐105). 9 doentes com ClCr < 60mL/min Mediana
de número de ciclos efectuados: 6.
Mediana de follow‐up 38 meses. Mediana de tempo do diagnóstico até ao tratamento: 8 meses. Rai 1: 6 (20%), Rai 2: 17 (56,7%),
Rai 3: 2 (6,7%), Rai 4: 5 (16,7%). del17p presente apenas em 1 doente (3,3%). Estado mutacional mutado: 4 doentes (13,3%), não
mutado: 14 (46,7%), não analisado em 12 doentes (40%). Respostas: RG 26 (86,7%), RC 18 (60%), RP: 8(26,7%), DP: 1(3,3%). 2
(6,6%) com suspensão de tratamento, sem resposta analisada, 1 doente (3,3%) com mudança para alemtuzumab antes da
avaliação de resposta.
6 doentes com RC fizeram análise de doença residual mínima (DRM) por imunofenotipagem: 2 (33,3%) com DRM negativa, 4
(66,6%) com DRM positiva.
Toxicidades: anemia grau III/IV: 3 doentes (10%), neutropénia grau III/IV: 9 (30%), trombocitopénia III/IV: 5 (16,7%), infecção
III/IV: 4 (13,3%). 3 doentes (10%) faleceram, 1 por choque séptico a agente não identificado, 1 por pneumonia a citomegalovírus,
1 por doença em progressão. Os dois doentes que faleceram tinham CIRS 0 e 3, respectivamente e ambos tinham ClCr >
60mL/min.
Mediana de sobrevivência global não atingida. Mediana de sobrevivência livre de doença não atingida.
Conclusão: O esquema FCR é eficaz e com SG e SLD prolongada. As toxicidades são maioritariamente hematológicas, sendo as
infecciosas raras, mas graves, mesmo numa população seleccionada por critérios clínicos e com CIRS baixo.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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ENVOLVIMENTO SECUNDÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL POR LINFOMA NÃO HODGKIN B DIFUSO DE GRANDES
CÉLULAS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS DOENTES COM ALTO RISCO DE RECAÍDA E EFICÁCIA DA PROFILAXIA
Diana Viegas, Rita Coutinho, Joana Lobato, Susana Carvalho, Francesca Pierdomenico, Joana Santos, Joana Desterro,
Paulo Bernardo, Filipe Gonçalves, Soraia Martins, Carla Silva, Maria Gomes da Silva
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)

Introdução: O envolvimento secundário do sistema nervoso central (SNC) por linfoma não Hodgkin B difuso de grandes células
(LNHBDGC) está associado a sobrevivências curtas. Atualmente, não existe consenso quanto aos fatores de risco para a
infiltração do SNC, ao benefício e ao tipo de profilaxia a utilizar neste contexto.
Objetivo: Analisar a adesão à profilaxia estabelecida na instituição para doentes de alto risco (≥1 factor: IPI≥4; >1 localização
extra‐nodal; envolvimento do testículo, mama, seios peri‐nasais [SPN], cavum, órbita, osso politópico, suprarrenal ou rim) e
comparar as características clínicas e a evolução dos doentes de risco submetidos a profilaxia com Metotrexato sistémico e/ou
intratecal com as dos que não a receberam.
Métodos: Estudo retrospetivo, unicêntrico, dos doentes consecutivos diagnosticados com LNHBDGC entre 2004‐2013, tratados
com R‐CHOP e sem envolvimento do SNC à apresentação. Identificámos os doentes com critérios para profilaxia e revimos
características clínicas e a evolução do grupo submetido (P+) e não submetido (P‐) a profilaxia; estas foram comparadas pelo
método de Qui‐quadrado e a sobrevivência calculada pelo método de Kaplan‐Meier e comparada com o teste Log‐Rank.
Resultados: Identificámos 137 doentes (34% dos LNHBDGC) candidatos a profilaxia do SNC. A sobrevivência global (OS) e sem
progressão (PFS) aos 2 anos foi 69% e 63%, e 81% e 78% (p<0,05) nos grupos com e sem critérios para profilaxia, respetivamente.
A taxa de recaída no SNC foi 3,5%, semelhante ao descrito na literatura.
Setenta doentes receberam terapêutica profilática: 47 metotrexato intratecal, 4 metotrexato sistémico e 19 ambos. A idade não
foi fator de seleção para profilaxia (mediana de 64 e 70 anos nos grupos P+ e P‐ respetivamente, p=0,114). Doentes com
envolvimento testicular, mama e SPN receberam profilaxia consistentemente. Pelo contrário, 61% dos doentes com IPI≥4 não a
recebeu.
Registou‐se maior número de recaídas (sistémicas e SNC) no grupo P+ que no grupo P‐ (40% vs 22%, p=0,026 e 10% vs 3%,
p=0,102, respetivamente). No entanto, a OS e PFS aos 2 anos não foram significativamente diferentes (74% e 66% no grupo P+ vs
64% e 59% no grupo P‐, p>0,05).
Conclusão: Este trabalho ilustra a dificuldade em estabelecer critérios estritos para profilaxia do SNC. Os doentes selecionados
para profilaxia tinham doença agressiva, com maior risco de recaída sistémica e no SNC. O IPI não foi considerado relevante para
a administração de profilaxia. Os resultados sugerem que as estratégias de profilaxia não foram eficazes nesta série, realçando a
necessidade de estudos prospetivos.
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AUSÊNCIA DE DELECÇÃO BIALÉLICA TCRγ E IMUNOFENÓTIPO EARLY T‐CELL PRECURSOR EM LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS
AGUDAS T PEDIÁTRICAS
Margarida Coucelo1, Joana Azevedo1, Ana Teresa Simões1, Susana Almeida Santos1, Manuela Fortuna1, Sónia Silva2,
Manuel João Brito2, Maria Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Serviço de Oncologia Pediátrica, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: Com as estratégias de intensificação terapêutica disponíveis o prognóstico dos doentes com leucemia linfoblástica
aguda T (LLA‐T) pediátrica tem melhorado consideravelmente, no entanto, o risco de falhas na indução, recidiva precoce e de
recidiva isolada do sistema nervoso central (SNC) é significativo. O perfil de expressão génica early t‐cell precursor (ETP) com
imunofenótipo especifico tem sido associado a aumento do risco de falhas na remissão ou recidiva e a ausência de delecção
bialélica no locus TCRg (ABD) como sendo um factor preditivo de falha na indução em LLA‐T.
Material e métodos: Análise retrospectiva de doentes pediátricos (<18 anos) com LLA‐T diagnosticados no nosso hospital desde
Janeiro/2010 e tratados de acordo com o protocolo DFCI05‐01/11‐001. Revisão do imunofenótipo (ETP‐like:
CD1aneg,CD8neg,CD5dim/neg com expressão de marcadores mieloides e/ou de stem‐cell (E.Coustan‐Smith,et al); análise da ABD de
acordo com A.Gutierrez (2010) nas amostras > 85% de blastos e revisão dos dados clínicos. Pesquisa de mutações por
sequenciação massiva paralela com painel de 39 genes de linhagem mieloide.
Resultados: Foram diagnosticadas 14 neoplasias de precursores linfóides T (13 LLA‐T e 1 linfoma linfoblástico, LL), 71% do sexo
masculino, mediana de idade ao diagnóstico de 10 anos (1‐14 anos). Quatro (28,6%) doentes faleceram: 3 durante o tratamento
(recidiva no SNC; falha em atingir RC; sépsis durante a consolidação II na 1ªRC) e 1 doente após alo‐transplante medular (1ªRC
tardia). Três LLA‐T (21%) foram classificadas ETP‐like, 2 não atingiram RC e 1 com DRM positiva (p=0.02). Em 7/14 LLA‐T com
pesquisa de ABD, 1 apresentava ABD e imunofenótipo ETP‐like (falecendo após alo‐HSCT). Foi efectuada pesquisa de mutações
em 4 doentes: 2 ETP‐like sem RC, 1 apresentava mutações JAK2D894G e PHF6R116X, e 1 mutação no UTX; 1 LLA‐T sem RC
apresentava 2 mutações no PTEN; 1 ETP‐like com DRM positiva não foram identificadas mutações.
Discussão: Dos 3 doentes que falharam a RC, 2 com imunofenótipo ETP‐like faleceram (1 ABD e mutações JAK2 e PHF6 e outro
com mutação no UTX) e 1 ainda em tratamento apresenta mutações no PTEN. Estes resultados parecem sugerir uma associação
entre imunofenótipo ETP‐like e ABD com falha a atingir RC após a indução. As mutações encontradas nos doentes que não
atingem a RC, apesar de descritas nas LLA‐T, carecem de validação prognóstica. O reconhecimento de um perfil imunofenotípico,
a ABD e identificação de mutações poderão permitir no futuro uma melhor definição de sub‐grupos de risco e a adopção de
estratégias terapêuticas mais adequadas.
Referências: E. Coustan‐Smith, et al. (2009) Lancet Oncol; A. Gutierrez, et al. (2010) J Clin Oncol; L. Zuurbier, et al. (2014)
Haematologica.
Sem conflito de interesses a declarar.
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TRATAMENTO DE 1ª LINHA NO LINFOMA DE HODGKIN AVANÇADO, COM IPS ≥4: ABVD VERSUS BEACOPP ESCALONADO.
Mariana Brandão1, Belen Robelo1, Cláudia Moreira1, Francesca Pierdomenico2, Susana Carvalho2, Luísa Viterbo1,
Maria Gomes da Silva2, José Mário Mariz1
(1‐Serviço de Onco‐Hematologia, IPO Porto, 2‐Serviço de Hematologia, IPO Lisboa)

Introdução: O Linfoma de Hodgkin (LH) em estádio avançado é uma doença curável para a maioria dos doentes. Seis a oito ciclos
de ABVD são considerados terapêutica standard em alguns países. O regime intensivo BEACOPP escalonado (eBEACOPP) induz
uma sobrevivência sem doença e global superiores às obtidas com ABVD, apresentando contudo maior toxicidade. Uma
terapêutica mais individualizada baseada em fatores prognósticos incluindo o IPS poderia permitir um melhor equilíbrio entre
toxicidade e eficácia.
Objetivos: Avaliar a efetividade, uso de recursos de saúde e toxicidade tardia do ABVD vs. eBEACOPP.
Métodos: Foi avaliada retrospectivamente uma série consecutiva de doentes, com LH avançado (estádios III e IV), com < 60 anos,
IPS ≥4, diagnosticados entre de Janeiro de 2007 a Junho de 2013 em dois centros oncológicos, e submetidos em 1ª linha a ABVD
(6‐8 ciclos) ou a eBEACOPP (6 ciclos). A resposta à terapêutica instituída foi avaliada por PET/TC.
Resultados: Foram incluídos 31 doentes (16 sob ABVD, 15 sob eBEACOPP), com idade mediana 37 anos (15‐58); 77% homens;
81% tipo escleronodular; 87% estadio IV; 74% com status funcional ECOG 0. As características dos 2 grupos eram semelhantes ao
diagnóstico.
A taxa de respostas completas com ABVD foi 81% e com eBEACOPP 87% (p=0.51). Verificou‐se 1 morte tóxica num doente sob
ABVD. Ao fim de um tempo mediano de seguimento de 55 meses, a taxa de doença refractária/recidiva foi de 20% (n=3/15) com
ABVD e de 27% (n=4/15) com eBEACOPP (p=0.67). A taxa de sobrevivência foi de 88% com ABVD e de 87% com eBEACOPP
(p=0.99).
O tempo mediano de internamento dos doentes foi de 0 dias (0‐157) com ABVD e de 19 dias (12‐43) com eBEACOPP (p=0.002). O
número de doentes com necessidade de factor de crescimento foi superior no grupo de eBEACOPP (100% vs. 56%, p= 0.007). Não
houve diferença em termos de suporte transfusional (93% vs. 44%, p=0.08) ou antibioterapia de largo espectro (67% vs. 44%,
p=0.29).
39% dos doentes apresentaram complicações tardias: 13% dos tratados com ABVD e 67% dos tratados com eBEACOPP (p=0.003),
sobretudo segundas neoplasias no grupo tratado com eBEACOPP (40% vs. 0%, p=0.007).
Conclusão: Estes dados que representam aplicação à prática clínica de 2 estratégias terapêuticas, mostram efetividade
semelhante, com mais complicações tardias nos doentes tratados com eBEACOPP. A ausência de diferenças na toxicidade
hematológica e infecciosa deve‐se provavelmente à dimensão da série. Estes dados necessitam de ser confirmados com um
maior número de doentes e um maior tempo de seguimento.
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PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IMUNE DURANTE A GRAVIDEZ: 8 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UMA CONSULTA
MULTIDISCIPLINAR
Márcio Tavares1, Eliana Aguiar2, Mariana Guimarães3, Joaquim Andrade2
(1‐Serviço de Onco‐Hematologia, IPO‐Porto, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João , 3‐Serviço de
Ginecologia‐Obstetrícia, Centro Hospitalar São João)

Introdução: A púrpura trombocitopénica imune (PTI) é uma doença auto‐imune que atinge habitualmente mulheres em idade
fértil. A gravidez associa‐se a várias alterações hematológicas, imunológicas, metabólicas, hormonais e hemostáticas que podem
interferir na PTI. Além disso, as atitudes terapêuticas que visam a correção dos distúrbios das plaquetas não são inócuas durante
a gravidez e devem ser cuidadosamente consideradas. Por esta complexidade de monitorização e tratamento, na nossa
instituição, as mulheres grávidas com PTI são acompanhadas numa consulta multidisciplinar que inclui um hematologista e um
obstetra.
Objetivos: Determinar a prevalência e caracterizar as grávidas com PTI seguidas na consulta multidisciplinar de Obstetrícia‐
Hematologia entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2014.
Métodos: Trata‐se de um estudo retrospetivo realizado num hospital universitário. Todas as grávidas com diagnóstico de PTI
seguidas na consulta de Obstetrícia‐Hematologia entre Janeiro 2007 e Dezembro 2014 foram consideradas elegíveis. Foram
incluídos casos com diagnóstico de PTI prévio e de novo durante a gravidez. As mulheres com PTI em seguimento noutros centros
foram excluídas. A informação clínica relativa à PTI antes, durante e após a gravidez foi revista e analisada.
Resultados: De um total de 20.951 parturientes no nosso hospital ao longo dos últimos 8 anos, 24 mulheres (0,1%) com
diagnóstico de PTI foram acompanhadas por uma equipa multidisciplinar. A média de idades no início da gravidez foi de 30 anos
(mínimo 18, máximo 40 anos). Nove mulheres (37,5%) foram diagnosticadas durante a gravidez. Nas mulheres com PTI crónica,
13 estavam em resposta completa e 2 em resposta parcial. O tempo mediano entre o diagnóstico e a gravidez foi 6,8 anos
(mínimo 0,4, máximo 26,6 anos). Nove mulheres (37,5%) tinham realizado esplenectomia. Uma redução da contagem de
plaquetas entre 50 e 100x109 plaquetas/L foi observada em 5 grávidas (20,8%). Uma redução inferior a 50x109 plaquetas/L foi
observada em 9 grávidas (37,5%). Tratamento foi iniciado em 12 grávidas (48%): 9, 4, 2 e 1 grávidas receberam imunoglobulina
endovenosa (IgIV), corticoterapia, imunoglobulina anti‐D e transfusão de plaquetas, respetivamente. A corticoterapia foi iniciada
em segunda linha por refratariedade (n=3) e intolerância (n=1) à IgIV. A contagem mediana de plaquetas no parto foi de
215.000/L. Três mulheres foram internadas durante a gestação por trombocitopenia grave (<20x109 plaquetas/L) e sintomática
(hemorragia mucocutânea). O parto foi eutócico em 14 grávidas. A percentagem de cesarianas (47,5%) foi superior à média da
nossa instituição dos últimos anos (26 a 29%), mas apenas uma cesariana foi realizada por trombocitopenia. Nas mulheres com
PTI crónica, nenhuma apresentou redução de plaquetas na consulta pós‐parto face ao basal. Trombocitopenia neonatal
verificada em 3 recém‐nascidos (12,5%), um dos quais necessitou de tratamento com IgIV. Não se verificaram hemorragias
significativas em recém‐nascido ou pós‐parto independentemente do método do parto.
Conclusões: A prevalência de 1 em cada 1000 grávidas torna a PTI uma das doenças auto‐imunes mais comuns em idade
reprodutiva na nossa instituição. Uma referenciação precoce e vigilância apertada são fundamentais dado que metade das
grávidas necessitam de tratamento e 3 em 24 (12,5%) requerem internamento. A passagem transplacentária de anticorpos,
nomeadamente do tipo IgA, pode ocorrer e causar trombocitopenia neonatal. A gravidez não parece agravar o curso natural da
PTI, pelo que não deve ser desencorajada nestas mulheres.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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ANEMIA HEMOLÍTICA HEREDITÁRIA POR DÉFICE DE GPI: DUAS NOVAS MUTAÇÕES EM DOIS DOENTES DE NATURALIDADE
PORTUGUESA
Licínio Manco1, Celeste Bento2, Luis Relvas2, Carlos Seabra3, Tabita M. Maia2, M. Letícia Ribeiro2
(1‐Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS), Universidade de Coimbra, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, 3‐Serviço de Patologia Clínica, Hospital Infante D. Pedro, Aveiro)

Introdução: A glucose‐6‐fosfato isomerase (GPI; EC 5.3.1.9) é uma enzima dimérica que catalisa a isomerização reversível de
glicose‐6‐fosfato (G6P) a frutose‐6‐fosfato (F6P). A deficiência em GPI (OMIM: 172400) está associada a anemia hemolítica de
severidade variável em indivíduos homozigóticos ou heterozigóticos compostos para mutações no gene GPI. O diagnóstico
baseia‐se na identificação da deficiência enzimática nos glóbulos vermelhos por quantificação da actividade de GPI. O gene GPI
está localizado no cromossoma 19q13.1, tem 18 exões, e codifica uma proteína com 558 aminoácidos.
Objetivo: Descrever o quadro clínico e o genótipo de dois doentes de naturalidade Portuguesa com défice de GPI.
Métodos: Caso 1: Homem de 55 anos, referido para elucidação de anemia hemolítica crónica. Assintomático e com exame físico
normal, excepto icterícia. Esplenectomia pós‐traumática. Apresentava anemia hemolítica ligeira (Hb 12,1 g/dL; VGM 100 fL;
reticulócitos 156x109/L), ferritina sérica 650 ng/mL. Actividade residual de GPI nos eritrócitos: 10,2% do controlo. Caso 2: Mulher
de 31 anos, diagnosticada aos 10 anos com défice de GPI: actividade residual 14,6% do controlo. Episódios hemolíticos
esporádicos e apenas em contexto infeccioso. Esplenomegália ligeira. Pais não consanguíneos. Anemia hemolítica ligeira: Hb
entre 10 e 11.5 g/dL, macrocitose e reticulocitose (VGM 105 fL; reticulócitos 180‐200x109/L). Ferritina sérica 450 ng/mL,
saturação de transferrina de 45%, sem evidência de hemossiderose cardíaca ou hepática. O DNA de ambos os doentes foi
extraído a partir de sangue periférico e o gene GPI foi sequenciado pelo método Sanger.
Resultados: No caso 1 o estudo molecular revelou a presença de duas mutações GPI diferentes: c.260G>C no exão 3, que resulta
na substituição p.Gly87Ala; e a deleção c.1238delA no exão 14, que modifica a grelha de leitura (frameshift) e altera a sequência
de aminoácidos a partir do resíduo 413, com terminação prematura da tradução no codão 436 (p.Gln413Arg fs*24). Prevê‐se a
formação de uma subunidade truncada (435 aminoácidos), com menos cerca de 25% de aminoácidos COOH‐terminal. O caso 2
apresenta a mutação missense c.260G>C (p.Gly87Ala) em homozigotia. A análise bioinformática com PolyPhen‐2 mostrou uma
pontuação elevada (0,856) para esta mutação, com a previsão de um efeito provavelmente patogénico.
Conclusões: Este trabalho descreve as primeiras mutações GPI em doentes de naturalidade Portuguesa. Foram identificadas duas
novas mutações, c.260G>C e c.1238delA em heterozigotia composta (c.260G>C /c.1238delA) e em homozigotia (c.260G>C
/c.260G>C) em dois doentes com anemia hemolítica ligeira e hiperferritinemia.
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IMPACTO DO ESTUDO MOLECULAR DOS GENES PROC, PROS1 E SERPINC1 EM DOENTES COM TROMBOSE VENOSA
Patrícia Martinho, Teresa Fidalgo, Ana Oliveira, Elsa Gonçalves, Catarina Silva Pinto, Dalila Marques, Teresa Sevivas,
Rámon Salvado, Maria Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

A trombose venosa é uma doença multigénica e multifatorial sendo a deficiência de proteína C (DPC), proteína S (DPS) e
antitrombina (DAT) os factores de risco mais importantes. A prevalência destes défices é baixa (3‐5% ‐ DPC, 1.5% ‐ DPS e 1‐3% ‐
DAT) sendo provavelmente subdiagnosticados. Os testes funcionais disponíveis são pouco sensíveis às deficiências ligeiras ou a
determinadas mutações que podem cursar com níveis plasmáticos normais. O estudo moleculardos genes PROC, PROS1 e
SERPINC1 aumentam a capacidade de diagnóstico destas deficiências, permitem estabelecer uma correlação genótipo/fenótipo e
identificar portadores em risco.
Objetivo: Estudo dos genes PROC, PROS1, e SERPINC1 em indivíduos com (i) deficiência ou níveis plasmáticos no limite inferior da
normalidade de PC e/ou PS e/ou AT (ii) níveis plasmáticos normais, mas história severa de trombose venosa.
Material e métodos: Foram estudados 172 indivíduos (128 mulheres), intervalo de idade entre 2 meses‐77A com TEP (8.1%), TV
(33.7%), TA (7%) e complicações obstétricas (18.6%); 32.6% apresentavam história familiar de trombose. Estudos funcionais: PSL,
PCact e ATact. Valores plasmáticos de PC, PS e AT comparados a valores de referência ajustados à idade, confirmados em 2
amostras distintas. Estudos moleculares ‐ ASPCR, sequenciação direta Sanger e MLPA (pesquisa de grandes deleções/inserções).
Resultados: Dos 172 indivíduos estudados,130 apresentavam uma das deficiências (34.3% DPC, 38.3% DPS e 3.5% DAT); 1 uma
deficiência de PC e PS; 34 níveis normais de PC, PS e AT; 7 estavam sob anticoagulação oral o que impossibilitou a quantificação
da actividade. A capacidade de deteção de mutações nos genes PROC, PROS1 e SERPINC1 foi 97% na DPC, 31.8% na DPS e 33.3%
na DAT. Em 102 indivíduos encontraram‐se 26 mutações diferentes (12 PROC, 10 PROS1 e 6 SERPINC1). A maioria das mutações
eram missense (SERPINC1: 75%; PROC: 75%; PROS1: 70%), tendo sido a p.Ser501Pro (PS Herleen) encontrada em 46% indivíduos
DPS. A mutação PROC p.Arg199* foi identificada em 18 indivíduos com DPC tipo I e associada a um fenótipo severo. As mutações
PROS1 p.Val1191Cysfs*6, p. Ala 307Cysfs*22 e p.R451* foram encontradas nas DPS severas. Em dois indivíduos com DPS foi
detectada uma heterozigotia composta (PROS1 p.Pro76Leu e p.Ala307Cysfs*22); no individuo com défice conjunto de PC e PS foi
confirmado pela heterozigotia composta/dupla (PROC ‐13A>G, La Jolla IV ; PROS1 p.N166H e p.A307Cfs*22). Foram encontradas
2 mutações não descritas: PROC p.Cys105Arg e SERPINC1 p.YTyr95Serfs*18. 60% dos indivíduos com mutação no SERPINC1 e
18.9% com mutação no PROS1 apresentavam níveis normais de AT e PS, respetivamente. O tipo de mutação e a sua localização
em cada gene correlacionaram‐se, nos défices, com a severidade fenotípica. As mutações encontradas, associadas a níveis
plasmáticos normais, são mutações missense com efeito fenotípico mais ligeiro.
Discussão e conclusão: O estudo do gene PROC, PROS1 e SERPINC1 permitiu identificar mutações na quase totalidade de DPC;
nos DPS e DAT o sucesso de identificação de mutações é inferior, sobretudo nos défices ligeiros. O estudo de vários genes pela
sequenciação massiva (NGS) permitirá incluir outros genes candidatos e aumentar a capacidade de diagnóstico destes défices.
Em contrapartida, detetaram‐se mutações em doentes com níveis plasmáticos normais. Estes dados confirmam a não deteção de
alterações qualitativas pelos testes funcionais disponíveis.
Dado a mais‐valia clínica o estudo molecular deve ser sempre considerado para identificar portadores com história
pessoal/familiar significativa de trombose, ainda que apresentem níveis “normais/borderline” destas proteínas. A integração dos
dados clínicos assume um papel crucial na correlação genótipo/fenótipo para avaliar a necessidade de profilaxia primária ou
secundária e de medidas profiláticas em situações de risco.
Sem conflito de interesses a declarar.
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TRANSFUSÃO PERMUTA PARCIAL AUTOMATIZADA NA DOENÇA DE CÉLULAS FALCIFORMES: A EXPERIÊNCIA DE UMA UNIDADE
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
Carlos Escobar1, Marta Moniz1, Pedro Nunes1, Clara Abadesso1, Joana Oliveira2, Teresa Ferreira2, Anabela Barradas3,
Alexandra Dias2, Helena Loureiro1
(1‐Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, 2‐Serviço de Pediatria, Hospital Prof.
Doutor Fernando Fonseca, EPE, 3‐Serviço de Imunohemoterapia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE)

Introdução: A transfusão permuta parcial (TPP) está indicada em várias complicações da doença de células falciformes (DCF),
incluindo a prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) e de crises vasooclusivas. Permite reduzir a falciformação e aumentar
a capacidade de transporte de oxigénio. As vantagens em relação à transfusão simples são a menor sobrecarga hídrica, férrica e
da viscosidade sanguínea. A TPP automatizada não é frequente em Portugal.
Objectivos: Descrever a experiência na realização de TPP automatizada na criança/adolescente com drepanocitose.
Material e métodos: Estudo descritivo de doentes drepanocíticos submetidos a TTP automatizada nos meses de janeiro a agosto
de 2015. Prévio a realização da técnica foi realizada fenotipagem e genotipagem dos doentes, tendo sido utilizados concentrados
eritrocitários compatíveis, desleucocitados e irradiados. Foi utilizado o equipamento Spectra Optia® Apheresis System (Terumo
BCT). Foram analisados dados clínicos, analíticos e técnicos do procedimento. Todos os doentes prestaram consentimento
informado. As variáveis contínuas são apresentadas como mediana (min;max).
Resultados: Realizaram‐se 10 procedimentos a 7 doentes (idade medina de 14 anos), todos sob tratamento com
hidroxicarbamida (HbF mediana‐9.2%). Em 4 doentes a indicação foi uma complicação aguda (dor refractária aos opióides‐2,
síndrome torácica aguda‐1, hematoma subgaleal espontâneo extenso‐1) e em 3 como regime crónico (prevenção de AVC:
primária‐1 e secundária‐2; priapismo recorrente‐1).
Os valores hematológicos medianos pré‐TPP foram: hematócrito 23.8%(19.4;26.7), hemoglobina 8.45g/dL(6.8;9.6), HbS
72.5%(50;89). Foi usado acesso central para remoção de sangue em todos os casos e periférico para transfusão em todos,
excepto num doente com cateter tunelizado Broviac®. Foram utilizados em mediana 16mL/kg de concentrado eritrocitário (1‐
3UCE) e em 6 realizou‐se hemodiluição com soro fisiológico. A duração mediana foi de 94 minutos(60;196). Houve sempre
estabilidade hemodinâmica e térmica e registaram‐se apenas complicações menores: pressões elevadas na remoção (2), vómitos
(1) ou ansiedade (1). Não ocorreram reações pos‐transfusionais/aloimunização.
Após a TPP verificou‐se a seguinte variação mediana dos parâmetros: hematócrito ‐0.6%(‐2.7;3.7), hemoglobina ‐0.1g/dL(‐1;1.4),
HbS ‐30.9%(‐41.8;‐20), HbF ‐3.3%(‐13.4;‐1.1). Nos 4 casos agudos verificou‐se redução mediana de HbS de 33% associado a
melhoria clínica.
Discussão: A realização da TPP automatizada permitiu uma redução eficaz de valores inferiores de HbS, sem terem ocorrido
complicações concomitantes nem decorrentes. Apresenta facilidade na realização técnica, comparando com a técnica manual. A
principal limitação é a necessidade de cateterização central em todos os casos.
Embora esta seja uma amostra reduzida, será importante monitorizar a evolução a longo prazo relativamente aos valores de HbS,
ferritina e possível ocorrência de complicações agudas/crónicas da DCF, bem como o perfil de tolerância imunohematológica.
Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse.
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A HEMOGLOBINA E A HIPOXIA CONGÉNITA HB GRIFTON, UMA VARIANTE COM BAIXA AFINIDADE PARA O OXIGÉNIO
Sofia Ramalheira, Tabita Magalhães Maia, Patrícia Silva, Teresa Sevivas, Raquel Maia, Paula Jollerstrom, Luís Relvas,
Elizabete Cunha, Ana Oliveira, Celeste Bento, Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra , Unidade de Hematologia do Hospital de Dona Estefânia,
Centro Hospitalar de Lisboa Central)

Introdução: A pesquisa de variantes de hemoglobina (Hb) com baixa afinidade pelo oxigénio deve fazer parte do diagnóstico
diferencial de hipóxia em indivíduos com anemia ligeira ou hematologicamente normais. Estão descritas mais de 50 variantes
(alterações nas cadeias alfa ou beta), com expressão em heterozigotia. Apresentamos dois casos de hipóxia assintomática
associada a uma variante de Hb que, apesar de descrita na literatura, não está referida como sendo de baixa afinidade.
Objectivo: Descrever dois casos de hipóxia assintomática associados a uma variante de hemoglobina.
Material e Métodos: Recolha de dados clínicos e analíticos relativos a casos de hipóxia assintomática e seus familiares.
Resultados:
Caso1: Menina de 9 anos observada por gastroenterite, tendo sido detectada uma SpO2 92‐95%. Assintomática, sem queixas
cardio‐respiratórias; exame físico normal. Sem anemia, função renal e hepática sem alterações. Realizou ecocardiograma, provas
funcionais respiratórias (PFR), radiografia e TC torácica sem alterações. O estudo de hemoglobinas por HPLC não mostrou
alterações, a sequenciação do gene HBB foi normal, mas no gene HbA1 identificou‐se uma variante de Hb ‐ Hb Grifton (HbA1
c.263A> C;p.His87Pro). O pai e a irmã apresentam a mesma mutação e, apesar de clinicamente assintomáticos e
hematologicamente normais, têm ambos SpO2 92‐93%. A mãe é normal.
Caso2: Menino de 12 anos, antecedentes de asma. Avaliado pela Pneumologia para estudo de hipóxia com dessaturação
assintomática, sem crises asmáticas. Eupneico e acianótico, SpO2 82‐84%. Sem anemia, ligeira microcitose. Realizou PFR e TC
pulmonar sem alterações; excluída patologia cardíaca. Estudo de hemoglobinas normal, a sequenciação dos genes globínicos
identificou a variante Hb Grifton. A mãe não apresenta baixa saturação nem a variante de Hb; não é possível estudar o pai.
Conclusão: As variantes de Hb de baixa afinidade são frequentemente subdiagnosticadas; a sua identificação atempada evita a
realização de exames desnecessários. As variantes podem ser silenciosas no estudo de hemoglobinas por HPLC e, apesar das
variantes beta serem mais frequentes, na suspeita deve ser feita a sequenciação dos genes HBA. Apesar de não descrita na
literatura a associação da Hb Grifton com baixa afinidade de O2, estão descritas outras variantes associadas a hipóxia com
mutações no mesmo aminoácido (Hb Lansing; HBA2 p.His87Glu), localizado na bolsa hémica, e portanto com possibilidade de
afectar a ligação do O2 à Hb. Os casos apresentados defendem essa relação já que 4 elementos de duas famílias diferentes são
portadores desta variante e apresentam hipóxia assintomática, sem outra patologia justificativa. A sua identificação poderá
permitir o diagnóstico de novos casos de hipóxia.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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MACROTROMBOCITOPENIA FAMILIAR COM EXPRESSÃO DIMINUÍDA DE αIIBβ3
Marco Sampaio, Catarina Lau, Mónica Pereira, Margarida Lima, Manuel Campos, Sara Morais
(Serviço de Hematologia Clínica, Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto)

Introdução: As trombocitopenias hereditárias são doenças raras e heterogéneas. Dentro destas, destacam‐se as
macrotrombocitopenias familiares que se caracterizam por hereditariedade autossómica dominante e trombocitopenia
macrocítica. As formas mais frequentes incluem as doenças plaquetárias associadas ao MYH9 e a Síndrome de Bernard Soulier na
forma heterozigótica de transmissão autossómica dominante. A Trombastenia de Glanzmann é uma doença hemorrágica
autossómica recessiva, associada a defeitos na integrina αIIbβ3 (também designada Gp IIbIIIa), em que o número e a morfologia
plaquetária são normais. Recentemente foi descrita uma doença de padrão autossómico dominante, caracterizada por
trombocitopenia moderada, macrocitose plaquetária, e diminuição da expressão da Gp IIbIIIa.
Objectivos: descrever as características clínicas e laboratoriais de sete famílias com macrotrombocitopenia e expressão
diminuída de αIIbβ3.
Material e Métodos: Foram estudados 26 indivíduos com macrotrombocitopenia e 9 indivíduos sem alterações, de 7 famílias
portuguesas não relacionadas identificadas entre 1995 e 2015. Foi avaliada a sua história clínica. A investigação laboratorial
incluiu contagem e índices plaquetários, morfologia plaquetária, Teste de Oclusão por PFA, estudos de agregação plaquetária e
libertação de ATP, anticorpos anti‐plaqueta e avaliação da expressão do CD41, CD61 e CD42b por citometria de fluxo.
Resultados: Padrão autossómico dominante. Sem história de consanguinidade. Hemorragias moderadas ou ausentes. Duas
irmãs, previamente ao diagnóstico, necessitaram de transfusão de glóbulos rubros após amigdalectomia. Boa resposta à
desmopressina previamente a cirurgias. Trombocitopenia moderada (32‐108x103/µL), com volume plaquetário médio
aumentado (8.7‐14.9 fL). Tempo de Oclusão normais ou ligeiramente aumentados. Agregações plaquetárias diminuídas em
resposta ao ADP e colagénio e aglutinação normal em resposta à ristocetina. Níveis diminuídos de CD41 (41‐65%) e CD61 (48‐
77%) e aumentados de CD42b (113‐225%).
Discussão: As macrotrombocitopenias familiares associadas à diminuição da Gp IIbIIIa são formas raras de
macrotrombocitopenias hereditárias. Do nosso conhecimento, até ao momento, para além das nossas famílias, apenas 6 famílias
(2 italianas e 4 japonesas) foram descritas. No entanto, estas sete famílias do Norte de Portugal fazem com que esta entidade
seja o principal tipo de macrotrombocitopenia congénita seguida na nossa instituição, enfatizando a importância do seu
reconhecimento.
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DOENÇAS PLAQUETÁRIAS ASSOCIADAS AO MYH9
Andreia Ferreira1, Eugénia Cruz1, Catarina Lau1, Mónica Pereira1, Inês Freitas2, Jorge Oliveira3, Rosário Santos3, Manuel Campos1,
Sara Morais1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Hospital Santo António, Centro Hospitalar Porto, 2‐Serviço de Hematologia Laboratorial,
Hospital Santo António, Centro Hospitalar Porto, 3‐Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Dr. Jacinto
Magalhães, Centro Hospitalar Porto)

Introdução: As trombocitopenias congénitas são doenças heterogéneas, raras e de difícil caracterização. São várias as estratégias
usadas para o seu estudo, mas a combinação do padrão de hereditariedade com o tamanho plaquetário (avaliado pelo volume
plaquetário médio – VPM) mostrou ser promissora. Esta estratégia permite evidenciar o grupo das macrotrombocitopenias
autossómicas dominantes (MTAD), caracterizadas por trombocitopenia familiar, plaquetas grandes/gigantes e sintomatologia
hemorrágica moderada. Nas MTAD destaca‐se um conjunto heterogéneo de síndromes: Epstein, Fechtner, Sebastian e Anomalia
May‐Hegglin. Actualmente são conjuntamente designados por Doenças plaquetárias associadas ao locus MYH9 (DPMYH9). O
gene MYH9 codifica para a cadeia pesada IIA da miosina (não muscular) e as suas mutações levam a macrotrombocitopenia,
assim como outras manifestações, nomeadamente nefropatia, surdez neuro‐sensorial e cataratas. As características clínicas
podem variar entre indivíduos com a mesma mutação, mesmo pertencentes à mesma família.
Objectivos: descrever as características clínicas e laboratoriais de quatro famílias com DPMYH9.
Material e métodos: foram estudados 8 indivíduos com macrotrombocitopenia de 4 famílias distintas e avaliada a sua história
clínica. A investigação laboratorial incluiu contagem plaquetária (contadores hematológicos automáticos por impedância e
ópticos, citometria e contagem semi‐quantitativa); índices plaquetários; morfologia plaquetária e leucocitária (despiste de
inclusões nos neutrófilos); Teste de Oclusão por PFA e estudos de agregação; estudos da expressão do CD41, CD61 e CD42b por
citometria. A pesquisa de mutações no gene MYH9 foi realizada por sequenciação.
Resultados: Padrão autossómico dominante. Hemorragias moderadas ou ausentes. Uma doente apresentava nefropatia,
cataratas e surdez. Trombocitopenia variável: leitura óptica (5–139x103/µL), Impedância (<10x103/µL, 1 doente, 82x103/µL).
Contagens semi‐quantitativa e por citometria, com valores superiores. VPM entre 18.8 e 27.5 fL. Na morfologia, macrocitose
plaquetária e plaquetas gigantes; presença de corpos Dohle‐like em 4 doentes. Tempos de Oclusão normais ou ligeiramente
aumentados. Agregações e expressão de glicoproteínas nomais. Foram identificadas 3 mutações (previamente descritas na
literatura) em três famílias distintas e a nova variante c.167_169del (exão 2).
Discussão: As DPMYH9 apresentam‐se frequentemente como trombocitopenias isoladas sendo frequentemente diagnosticadas
como PTI. Na presença de trombocitopenia acentuada, contagens variáveis de acordo com o contador hematológico,
macrocitose e plaquetas gigantes, e avaliação da função plaquetária normal ou ligeiramente alterada, deve‐se suspeitar de
DPMYH9. A identificação de mutações no gene MYH9 confirma o diagnóstico. O reconhecimento desta entidade impede
diagnósticos errados e terapêuticas inapropriadas (tratamentos imunossupressores ou mesmo esplenectomias) tão frequentes
nestes doentes, assim como nos quadros sindrómicos, permite o diagnóstico precoce de patologias associadas (nefropatia,
surdez ou cataratas).
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DOENÇAS PLAQUETÁRIAS CONGÉNITAS: QUANDO A TROMBOCITOPENIA NÃO SIGNIFICA PTI
Maria Coutinho, Patrícia Ferraz, Eugénia Cruz, Fernanda Leite, Catarina Lau, Lurdes Moreira, Rui Matos, Sara Morais,
Manuel Campos
(Serviço de Hematologia Clínica, Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto)

As trombocitopenias congénitas são um grupo heterogéneo de entidades de difícil reconhecimento. Foram consideradas no
passado situações raras, mas a utilização rotineira de contadores hematológicos, tornou a sua identificação comum. As
trombocitopenias congénitas associam‐se a hemorragia de gravidade variável, desde quadros hemorrágicos graves reconhecidos
logo nas primeiras semanas de vida, até quadros moderados tornados apenas aparentes após estímulos hemostáticos
importantes (cirurgias); podem também permanecer assintomáticas ao longo da vida. O reconhecimento tardio e a ausência de
história familiar (nas formas recessivas ou mutações de novo) pode levar ao diagnóstico errado de trombocitopenia adquirida,
em particular púrpura trombocitopénica imune (PTI), sendo que esta última é mais comum e diagnóstico de exclusão. Assim em
presença de quadros de PTI resistentes ao tratamento ou atípicos, deve ser investigada uma trombocitopenia congénita.
Apresentam‐se 4 casos de doentes com diagnóstico inicial de PTI e todos eles tratados como tal, com tratamento
imunossupressor. Posteriormente e após reavaliação, estes casos foram reclassificados como: doenças plaquetárias congénitas
(Anomalia de May‐Hegglin, Síndrome de Bernard Soulier e Deficiência do receptor do colagénio) e doença de interacção
plaqueta‐FvW (Doença de von Willebrand tipo 2B em que mutações com ganho de função no FvW resultam numa interação
aumentada entre o FvW e a glicoproteína plaquetária Ibα e trombocitopenia).
Neste trabalho serão apresentados os dados clínicos e laboratoriais iniciais, que levaram ao diagnóstico inicial de PTI, e a
investigação subsequente que permitiu o diagnóstico correcto destes doentes.
É pois fundamental o diagnóstico diferencial entre formas congénitas e adquiridas de trombocitopenia, sobretudo para evitar
tratamentos desnecessários e potencialmente nocivos (imunossupressão, imunoglobulinas ou esplenectomia).
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ANEMIA HIPOCRÓMICA E MICROCÍTICA CONGÉNITA ATÍPICA ‐ AQUI HÁ “GATA”?
João Silva Gomes, Tabita Magalhães Maia, Luís Relvas, Elizabete Cunha, Ana Oliveira, Helena Almeida, Janet Pereira,
Celeste Bento, M. Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: As etiologias mais frequentes de hipocromia e microcitose, com ou sem anemia, são a sideropenia, as talassémias e
a anemia das doenças inflamatórias. Excluídas estas causas, o diagnóstico torna‐se desafiante. Recentemente têm sido descritos
casos de anemias hipocrómicas e microcíticas atípicas associadas a alterações congénitas do metabolismo do ferro ou da síntese
do heme. Estas alterações, por si só, não poderão explicar a totalidade dos casos, pelo que um dos desafios actuais é a procura
de novas etiologias e de características clínico/laboratoriais que possam direcionar o estudo destes casos atípicos. O GATA1 é um
factor de transcrição necessário para a regulação de uma grande variedade de genes, nomeadamente para a maturação das
linhagens eritróide e megacariocítica. Mutações no gene GATA1, localizado no cromossoma X, podem originar diferentes
patologias hematológicas hereditárias e, de acordo com o seu efeito sobre as duas linhagens referidas, ocasionar anemia,
trombocitopenia ou ambas, com acentuada variabilidade fenotípica.
Objectivo: Revisão e apresentação de um caso clínico de anemia hipocromica e microcitica hereditária e o estudo genético que
conduziu à descrição de uma nova mutação.
Caso Clínico: Homem de 24 anos, sem história familiar de anemia, seguido em consulta de Hematologia desde 2012 por anemia
ligeira hipocrómica e microcítica desde longa data, sem reticulocitose ou padrão de hemólise. Ao exame objectivo sem
organomegalias. Descartada sideropenia, talassémia (por estudo de hemoglobinas por HPLC, sequenciação do gene HBB e HBA,
pesquisa de grandes delecções/inserções por MLPA). Por apresentar ligeira macrotrombocitopenia (plaquetas 138 G/L; VPM 11
fL) procedeu‐se à sequenciação do gene GATA1, tendo‐se identificado, em hemizigotia, a mutação pontual
c.685G>A;p.Gly229Ser, não previamente descrita, com análise preditiva in silico indicando elevado score patológico.
Conclusão: As anemias hipocrómicas e microcíticas congénitas atípicas podem ser um enorme desafio diagnóstico e uma
angústia para o Hematologista. Lembramos, com este caso clínico, uma etiologia muito recentemente descrita, destacando a
importância de avaliar os outros parâmetros hematológicos na presença de hipocromia e microcitose. Uma pista importante para
a suspeita de uma anemia hipocrómica e microcítica por mutações GATA1 é a presença de macrotrombocitopenia.
Os autores supracitados declaram a inexistência de conflitos de interesses em relação ao presente trabalho.
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CO 22 ‐ 16:00 | 16:10
ANÁLISE DE CÉLULAS CD34+ OBTIDAS A PARTIR DE SANGUE PERIFÉRICO, POR FISH PARA MONITORIZAÇÃO DE DOENTES COM
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA
M.J. Costa1, A. Ferreira1, E. Espada1, S. Santos2, J. A. Melo1, M. D. Campelo3, D. Alves1, S. Valle1, J. A. do Carmo1
(1‐Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar Lisboa Norte, 2‐GenoMed – Diagnósticos de Medicina
Molecular, SA, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 3‐Hospital Universitário de
Salamanca)

Introdução: As síndromes mielodisplásicas (SMD) constituem um grupo heterogéneo de doenças clonais das células estaminais
da medula óssea (MO) que condicionam uma hematopoiese ineficaz, citopénias e risco aumentado de transformação para
leucemia mieloblástica. Numa significativa percentagem de doentes é possível encontrar anomalias citogenéticas com
importância na fisiopatologia, na decisão terapêutica e no prognóstico. Recentemente foi descrita a possibilidade de aplicar a
técnica de hibridização fluorescente in situ (FISH) em células CD34+ do sangue periférico (SP) como forma de monitorização
genética nas SMD.
Objetivos: O presente estudo pretende aplicar a técnica FISH em SP enriquecido em células CD34+, em doentes com SMD e
anomalias clonais e comparar estes resultados com aqueles obtidos em MO, de forma a estudar a aplicabilidade desta técnica de
monitorização citogenética na prática clínica.
Materiais e métodos: De Janeiro de 2013 a Julho de 2015 foram recrutados 16 doentes com diagnóstico de SMD definido por
mielograma e com alterações citogenéticas comprovadas por FISH.O diagnóstico foi estabelecido de acordo com a classificação
da Organização Mundial de Saúde. Para cada doente aferiu‐se o risco citogenético e aplicou‐se o Índice de Prognóstico
Internacional para SMD (IPSS). As células CD34+ do SP foram obtidas por enriquecimento através de separação imunomagnética
celular MACS®. Aplicou‐se a técnica FISH na amostra de SP e comparou‐se a percentagem de células CD34+ com alterações
citogenéticas com as obtidas em MO. O programa SPSS foi usado na análise estatístiva (Teste Spearman).
Resultados: Dos 16 doentes, 3 foram excluídos. A mediana etária foi 72 anos, 69,2% do sexo masculino. O diagnóstico mais
prevalente foi citopénia refratária (20%). Em 20% dos doentes verificou‐se risco citogenético alto, em 40% intermédio e em 40%
baixo. O IPSS foi de baixo risco em 30% dos doentes, intermédio‐1 em 40%, intermédio‐2 em 10% e alto em 20%. A alteração
citogenética mais frequente foi a deleção de 5q (46,2%). Calculou‐se o coeficiente de correlação entre percentagem de células
positivas para cada alteração FISH no SP enriquecido e na MO sendo este de 0.805 (p<0.001), sugerindo uma forte correlação dos
resultados.
Conclusão: Com este estudo comprovou‐se a correlação estatisticamente significativa entre a percentagem de células CD34+
com alterações citogenéticas no SP e na MO. Os resultados são concordantes com a literatura, o que poderá vir a possibilitar a
monitorização das SMD com alterações citogenéticas através da realização de FISH no SP. Será necessário a realização de estudos
com maior número de doentes para conclusões definitivas.

52

COMUNICAÇÕES ORAIS
13 de Novembro de 2015

PATOLOGIA BENIGNA E SMD
14:30 – 16:30 | Sala 3
Moderadores: Anabela Sarmento, Alexandra Pereira
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CLONAL ARCHITECTURE AND EVOLUTION IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
Pedro da Silva‐Coelho1, Leonie I. Kroeze2, Kenichi Yoshida3, Theresia N. Koorenhof‐Scheele2, Louis T. van de Locht2,
Aniek O. de Graaf2, Marion Massop2, Marian J. Stevens‐Kroef4, Petra Muus5, Gerwin Huls5, Bert A. van der Reijden2,
Seishi Ogawa3, Joop H. Jansen2
(1‐Department of Haematology, Centro Hospitalar de São João, Porto, Portugal; Laboratory of Hematology, Radboud university
medical center, Nijmegen, The Netherlands, 2‐Laboratory of Hematology, Radboud university medical center, Nijmegen, The
Netherlands, 3‐Department of Pathology & Tumor Biology, Kyoto University, Kyoto, Japan, 4‐Department of Human Genetics,
Radboud university medical center, Nijmegen, The Netherlands, 5‐Department of Hematology, Radboud university medical center,
Nijmegen, The Netherlands)

Background: Myelodysplastic syndromes [MDS] are a heterogeneous group of haematopoietic neoplasms. Patient‐specific
(sub)clonal architectures may contribute to the heterogeneity of MDS, both in terms of clinical manifestations and response to
treatment.
Aims: We studied 1) the clonal composition of MDS on the basis of somatic mutation profiles, 2) the long‐term diachronous
changes in clonal architecture throughout the course of the disease, and 3) the correlations between clonal
architecture/evolution and clinical parameters/treatment response.
Methods: Bone‐marrow and blood samples were collected at intervals dictated by clinical needs (5‐19 sampling‐
moments/patient) from 12 patients with low‐to‐intermediate‐risk MDS, both treated and untreated with disease‐modifying
agents, with follow‐up times of 2.5‐11 years. In total, 64 selected samples were used for whole‐exome sequencing [WES]
(Illumina HiSeq, Illumina, average depth ~110x) and high‐resolution SNP‐arrays (CytoscanHD, Affymetrix). Cultured T‐cell‐DNA
was used as constitutive reference. A total of 348 different acquired somatic mutations were identified affecting 300 different
genes. So as to quantify the mutational burden of these mutations to high accuracy in all of the 213 available samples, specific
assays for amplicon‐based deep‐sequencing [ABDS] (IonTorrent PGM, ThermoFisher Scientific, average depth of ~10,000x) were
developed for all mutations and applied to the respective patient‐samples.
Results: The median number of orthogonally validated mutations per patient was 14 (range 10‐26), for cancer‐associated genes,
and 3 (range 0‐5), for recurrent MDS‐driver mutations. Integrated analysis of karyotype, FISH, SNP‐A, WES and ABDS data
revealed the clonal architecture and its evolution over time. Diverse patterns of clonal evolution were observed, ranging from
stable monoclonality for many years, to highly dynamic, shifting subclonal composition. Both linear and branched evolution were
observed. Five patients were treated with lenalidomide, four of which achieved complete remission (CR) and complete
cytogenetic response (CCyR). In one of these patients, CR/CCyR were accompanied by molecular remission (variant‐allele
frequency <1%), followed by a relapse after acquisition of a TP53 and a RELN mutation in the original clone (containing six other
mutations). One doubly TET2‐mutated patient, treated with EPO and G‐CSF, displayed a branched evolutionary process with two
competitive subclones: initially, a major NRAS‐mutated subclone dominated a minor RRAS‐mutated subclone. Over the course of
two years, the RRAS‐mutated subclone became dominant with subsequent transformation to AML.
Discussion and Conclusions: Our study demonstrates that great diversity in clonal composition and evolution underlies the
clinical heterogeneity of MDS. In some patients, clonal composition was very stable over time, whereas in others, highly dynamic,
shifting patterns were observed. Our findings emphasize the importance of genetically unbiased disease‐monitoring and the
development of therapeutic strategies aiming to eradicate multiple different clones.
Disclosure: None of the authors of this work has any conflicts of interest to disclose.
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CO 24 ‐ 16:20 | 16:30
CARACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA ERITROPOIÉTICA DA MEDULA DISPLÁSICA: AUMENTO DOS ESTÁDIOS PRECOCES DA
MATURAÇÃO ERITROBLÁSTICA COM AUMENTO DA ERITROPOIETINA SÉRICA
Mónica Santos1, Marta Isabel Pereira1, Rita Tenreiro1, Emília Cortesão1, Ana Bela Sarmento Ribeiro1, Letícia Ribeiro1, Artur Paiva2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Unidade de Gestão Operacional de Citometria,
Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: As síndromes mielodisplásicas (SMD) são caracterizadas por citopenias periféricas, no contexto de uma medula
óssea displásica, frequentemente hipercelular. A anemia é uma das suas expressões mais frequentes, respondendo em 20‐40%
dos doentes à eritropoietina exógena, isolada ou em associação ao G‐CSF, apesar de níveis normais‐a‐elevados de eritropoietina
endógena, reflectindo a complexidade do controlo da eritropoiese nestas patologias.
Objectivo: Relacionar os níveis de eritropoietina com a frequência de eritroblastos nos diferentes estádios maturativos, através
da expressão de CD34, CD117, CD45, HLA‐DR, CD71, CD36 e CD105; com a presença de displasia eritroide; e com os valores de
hemoglobina e de ferritina, para analisar a resposta medular à anemia.
Métodos: Analisaram‐se 49 doentes (63.2% feminino) com SMD recém‐diagnosticada, 70.2% CRDM, 7.0% AREB‐1 e 3.5% AREB‐2
‐, com uma média de idades de 72.1 anos. A quantificação da percentagem de eritroblastos nos diferentes estádios maturativos e
a expressão dos marcadores differenciadores foi efetuada por citometria de fluxo.
Resultados: Da coorte, 34.7% tinham valores normais de Epo, 53.1% elevação ligeira (<100 U/L), 8.2% moderada (100‐500 U/L) e
4.1% marcada (>500 U/L), verificando‐se uma correlação inversa entre a hemoglobina e os níveis de Epo (r= ‐0.35, p=0.0014).
Não houve correlação entre a hemoglobina ou eritropoietina e a contagem de eritroblastos por citometria ou morfologia; no
entanto, a percentagem de eritroblastos nos estadios iniciais de maturação foi significativamente superior nos doentes com
Epo>100 U/L ‐ Estádio I: 0.67±0.48%‐vs‐2.20±1.0%, p=0.0003; Estádio II: 1.8±1.6%‐vs‐4.8±7.0%, p=0.02. Não houve diferenças na
distribuição dos estádios maturativos imunofenotípicos em função do subtipo da OMS, ferritinémia; hemoglobina ou presença de
displasia morfológica eritróide.
A aplicação de um Modelo Linear de Efeitos Mistos para dados longitudinais demonstrou que apenas a evolução da expressão de
CD71 (receptor da transferrina ‐ TfR) pelos estádios maturativos se associou aos níveis de eritropoietina (p=0.014) e hemoglobina
(p=0.038), sendo independente do subtipo OMS (p=NS) e da ferritinémia (p=NS).
Discussão: Observou‐se uma correlação inversa entre os valores de hemoglobina e eritropoietina que, contudo, não se reflectem
na contagem total de eritroblastos. Por oposição, ocorre um aumento do comprometimento das células CD34+ para a linha
eritróide, traduzido por uma maior percentagem de eritroblastos nos estádios iniciais de maturação nos doentes com Epo>100
U/L; os valores de hemoglobina e de eritropoietina relacionaram‐se com a expressão do TfR pelos diferentes estádios
maturativos da linha eritroide, independentemente da ferritinémia ou displasia morfológica evidente, o que parece traduzir boa
resposta medular à anemia.
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MIELOMA MÚLTIPLO: QUEM SÃO OS SOBREVIVENTES A LONGO PRAZO?
Margarida Fevereiro, Juliana Schuh, Fátima Costa, Gilda Ferreira, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos‐CHLC)

A abordagem terapêutica do mieloma nos candidatos a transplante integra actualmente várias fases, em cada uma das quais são
admissíveis estratégias diversas. O impacto a longo prazo de algumas dessas opções é difícil de verificar, permanecendo
controversa a influência independente do estado da doença pré‐transplante, do transplante único vs duplo, da manutenção pós‐
transplante, e do retransplante na recaída. Avaliámos o impacto dessas variáveis sobre a sobrevivência a longo prazo nos 280
doentes consecutivamente transplantados no nosso centro entre Nov/97 e Dez/14.
Métodos: A indução baseou‐se em talidomida ou bortezomib desde 2006 (anteriormente VAD). A partir de Set/05 foi planeado
duplo transplante, com excepções protocoladas (RC com o 1º, idade >68 anos, progenitores insuficientes para suportar duplo).
Propôs‐se manutenção (interferão a até 2003, depois talidomida) excepto em genética desfavorável ou intolerância prévia. Foi
posta indicação de retransplante na recaída desde que houvesse RC1 >2 anos e disponibilidade de progenitores, armazenados ou
recolhidos.
Resultados: Nesta série de 280 doentes, com idade mediana de 58 anos (30‐73), a maioria com características desfavoráveis no
diagnóstico (ISS II‐III e genética desfavorável respectivamente em 64% e 61% dos conhecidos) a indução consistiu em VAD em
35% e em dupletos/tripletos contendo talidomida em 42% ou bortezomib em 23%. Em 1ª linha o transplante foi único em 177
casos e duplo em 103, e receberam manutenção 154 (talidomida em 84%). Foi atingida RC/MBRP (com indução, transplante ou
manutenção) em 86%. Na recaída 29 doentes foram retransplantados (2 duplos em 1ª linha) em mediana 62m após o transplante
prévio; em 18 casos o intervalo foi >5 anos. A mortalidade associada ao transplante foi de 1.0% aos 100 dias. Com seguimento
mediano de 4 anos, a sobrevivência mediana não foi ainda atingida. Verificaram‐se 16 mortes em RC (6%). A sobrevivência global
(SG) estimada aos 5 anos foi significativamente melhor para ISS I (88 vs 62m,p=0.007), indução não‐VAD (88 vs 62m,p=0.003) e
transplante duplo e/ou retransplante (100 vs 62m,p<0.001). A SG mediana para os retransplantados projecta‐se em 10 anos. Em
análise multivariada a opção transplante duplo e/ou retransplante manteve forte impacto independente (hazard ratio=0.52).
Conclusões: Surge nesta série uma fracção significativa de longos sobreviventes, influenciada pelo ISS e pela indução inicial, mas
sobretudo pelo duplo transplante inicial e/ou retransplante. Confirma‐se nas nossas mãos a vantagem do retransplante na
recaída demonstrada pelo estudo NRCI‐MyelomaX Relapse. Paralelamente a outras estratégias em estudo, esta é claramente
uma opção sub‐utilizada de grande eficácia.
(não há conflitos de interesses a declarar)
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MIELOMA MÚLTIPLO DE ALTO RISCO: SUPERIORIDADE DO REGIME TRIPLO BORTEZOMIB, TALIDOMIDA E DEXAMETASONA NO
TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA
Márcio Tavares1, Ana Simas2, Cláudia Alves3, Sofia Ramalheira1, Dulcineia Pereira1, Cláudia Moreira1, Ana Espírito‐Santo1,
Nélson Domingues1, Isabel Oliveira1, Ilídia Moreira1, Ângelo Martins1, Luísa Viterbo1, Sérgio Chacim1, José Mário Mariz1
(1‐Serviço de Onco‐Hematologia, IPO‐Porto, 2‐Serviço de Oncologia Médica, IPO‐Porto, 3‐Serviço de Imuno‐Hemoterapia, IPO‐
Porto)

Introdução: A introdução de novos fármacos como a talidomida e o bortezomib, no início da última década, revolucionou o
tratamento dos doentes jovens com mieloma múltiplo (MM) candidatos a transplante. Mais recentemente, 3 ensaios clínicos
randomizados de fase 3 demonstraram resultados superiores da utilização conjunta destes fármacos em esquemas triplos
particularmente nos doentes de alto risco. No nosso Serviço, o protocolo vtD (bortezomib, talidomida, dexametasona) é o
esquema padrão nos doentes de alto risco, desde o segundo semestre de 2012.
Objetivos: Avaliar a resposta clínica ao regime triplo versus duplo no tratamento do MM de alto risco em doentes candidatos a
transplante autólogo de medula óssea (ATMO).
Métodos: Foram identificados todos os doentes com MM de novo e sintomático, tratados no nosso Serviço entre Janeiro 2009 e
Dezembro 2014. Para este estudo retrospetivo, foram considerados elegíveis os doentes com idade ≤ 65 anos, candidatos a
ATMO e com doença de alto risco caracterizada pela presença de ≥1 dos seguintes indicadores: 1) estadio ISS 3; 2) presença de
del17p e/ou t(4;14) por FISH; 3) plasmocitoma extramedular; 4) fraturas ósseas; 5) insuficiência renal (TFGe < 40ml/min). Estes
doentes foram tratados segundo um regime duplo: TD (talidomida, dexametasona) ou BD (bortezomib, dexametasona) até Junho
2012, ou um regime triplo: vtD (baixa dose de bortezomib e talidomida, dexametasona) a partir de Julho 2012. Dados clínicos ao
diagnóstico, resposta ao tratamento e seguimento foram obtidos a partir dos processos clínicos.
Resultados: Do total de 235 doentes com MM, 52 (22,1%) formam considerados de alto risco. A mediana de idades destes
doentes ao diagnóstico foi de 56,5 anos (intervalo interquartil, 49 a 62,5 anos) e 29 (55,8%) eram do sexo masculino. Vinte e três
(16 TD e 7 BD) e 29 doentes foram tratados segundo um regime duplo e triplo, respetivamente. Não se observaram diferenças
estatisticamente significativas entre os 2 grupos de doentes quanto a idade ao diagnóstico, componente monoclonal, presença
de t(4;14) e/ou del17p e estadiamento. A resposta ao tratamento foi avaliada segundo os critérios do International Myeloma
Working Group. A taxa de resposta parcial ou superior (≥PR) foi de 86,2% com vtD e de 65,2% com TD/BD (p=0,102). Em
particular, a taxa de muito boa resposta parcial ou superior (≥VGPR) nos doentes tratados com vtD (65,5%) foi o triplo dos
doentes tratados com TD/BD (21,7%) (p=0,02) e a taxa de resposta completa (CR) foi de 44,8% vs 17,4%, respetivamente
(p=0,043). A taxa de ≥VGPR nos 10 doentes com t(4;14) e/ou del17p manteve‐se superior nos doentes tratados com vtD (83,3%)
vs TD/BD (25%) (p=0,190). Numa análise intenção de tratar, 65,4% dos doentes foram submetidos a ATMO, com uma taxa
superior nos doentes tratados com vtD (72,4%) em comparação com TD/BD (56,5%) (p=0,257). Entre os 18 doentes que não
realizaram ATMO, 15 progrediram antes do ATMO, 2 recusaram o procedimento e 1 desenvolveu complicações que
contraindicaram o transplante. Embora as taxas de resposta após ATMO se tenham aproximado entre os dois grupos,
mantiveram‐se superiores nos doentes tratados com vtD. Não se observaram diferenças significativas na sobrevivência livre de
progressão (mediana 28 meses TD/BD vs 30 meses vtD, p=0,839) e na sobrevivência global (mediana 53 meses TD/BD vs não
atingida vtD, p=0,537), embora, dado o desenho do estudo, o seguimento dos doentes tratados com vtD seja inferior.
Conclusões: O ATMO é um tratamento fundamental nos doentes jovens com MM e existe uma forte associação entre a resposta
máxima antes do transplante e o prognóstico a longo prazo. O vtD mostrou‐se superior face aos esquemas duplos na taxa de CR
e ≥VGPR antes e após o ATMO na população geral de doentes de alto risco e nos doentes com citogenética desfavorável. Apesar
da dificuldade em obter respostas sustentadas nos doentes com MM de alto risco, 65,4% dos doentes tratados no nosso Serviço
chegaram a transplante.
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CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (MM) E INFILTRAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA MENOR
QUE 10%
Júlia Melo, Isabel Pereira, Sofia Silva, Susana Mendes, Daniela Alves, Inês Conde, Helena Martins, Manuel Neves,
Eduardo Espada, Ana Ferreira, Raul Moreno, Fernanda Lourenço, João Raposo, Lurdes Guerra, Conceição Lopes, Sara Valle,
Maria João Costa, Blanca Polo, João Lacerda, Carlos Martins, Graça Esteves, José Alves do Carmo
(Hospital Santa Maria ‐ Centro Hospitalar Lisboa Norte)

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) é uma doença maligna cujo diagnóstico exige a presença de ≥ 10% de plasmócitos clonais
na medula óssea (MO) ou evidência histopatológica de plasmocitoma ósseo/extra‐medular. Apenas 3‐5% dos casos de MM
apresentam <10%. Muitos destes casos resultam de escasso envolvimento medular e estão associados a idade jovem, extensa
doença óssea e plasmocitomas com prognóstico favorável. Revimos os casos de MM de novo e <10% plasmócitos na MO que
cumpriram os critérios acima descritos tratados com regimes contendo os novos agentes.
Métodos: Análise retrospetiva dos doentes com MM e <10% de plasmócitos na MO diagnosticados entre Julho de 2004 a
Dezembro de 2014 no nosso centro e tratados com os novos agentes: talidomida e bortezomib.
Doentes estadiados segundo International Staging System (ISS) e insuficiência renal (IR) definida por clearence/creatinina
<40mL/min. Considerou‐se citogenética de alto risco a presença de del17p, t(4;14) e amplificação crom1. A resposta foi avaliada
pelos critérios IMWG. A análise estatística efectuada com SPSS 20.
Resultados: Dos 318 doentes avaliados, 41 (13%), tinham <10% de plasmócitos na MO e 19 (46,3%) eram homens. A mediana de
idade ao tratamento foi 68 anos. Seis doentes (15%) tinham IR, 20 (49%) plasmocitomas e 31 doentes (79%) tinham lesões líticas
extensas. Consideraram‐se de alto risco 17% dos 29 doentes (71%) que realizaram caracterização citogenética. ISS: I=59%; II=24%
e III=17%. Sete doentes receberam MPT, 13 VMP e 21 doentes realizaram transplantação. A resposta global foi 78% e 20%
obtiveram resposta completa (RC). Houve diferença significativa quanto à incidência de plasmocitomas: (20/41) no grupo <10%
plasmócitos e (49/277) no grupo ≥10%. Também se verificou diferença significativa quanto ao ISS: doentes <10% plasmócitos
alocados maioritariamente ao estádio I (24/41 versus 82/277). Não se verificaram diferenças significativas entre os 2 grupos
quanto à idade, lesões líticas, IR ou citogenética de alto risco. Também não houve diferença significativa quanto à evolução nos 2
grupos.
Conclusões: A incidência de <10% plasmócitos na MO da nossa população é superior à descrita na literatura, assim como a
mediana de idade. Confirmámos maior incidência de plasmocitomas nesta população e estádios mais precoces ao diagnóstico.
Não se verificou diferença nos dois grupos quanto à existência de extensa doença óssea, IR e citogenética de risco. Apesar de não
haver diferença significativa quanto à sobrevivência livre de progressão e global parece esboçar‐se tendência para melhor
evolução no grupo <10% plasmócitos.
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FACTORES DE PROGNÓSTICO NO MIELOMA MÚLTIPLO (MM) DE NOVO NÃO ELEGÍVEL PARA TERAPÊUTICA INTENSIVA
TRATADO COM REGIMES CONTENDO TALIDOMIDA/BORTEZOMIB
Daniela Alves, Sofia Silva, Isabel Pereira, Susana Mendes, Inês Conde, Júlia Medeiros, Manuel Neves, Helena Martins, Sara Valle,
Conceição Lopes, João Raposo, Blanca Polo, Lurdes Guerra, Maria João Costa, Ana Rita Ferreira, José Fajardo, Carlos Martins,
João Lacerda, Graça Esteves, José Alves do Carmo
(Hospital Santa Maria ‐ Centro Hospitalar Lisboa Norte)

Introdução: Dois terços dos doentes com mieloma múltiplo (MM) têm mais de 65 anos sendo geralmente inelegíveis para
transplantação. O International Staging System (ISS) e o perfil citogenético são os mais importantes factores de prognóstico
relacionados com a doença, sendo a idade determinante factor relacionado com o doente. A introdução dos novos agentes na
terapêutica inicial do doente idoso melhorou o controlo da doença a longo termo destes doentes ao aumentar a taxa de resposta
completa (RC).
Métodos: Análise retrospectiva de doentes com MM de novo inelegíveis para transplante tratados com esquemas terapêuticos
contendo agente alquilante associado a bortezomib ou talidomida, entre 30/08/2005 e 31/12/2014. Os doentes foram
estadiados segundo o ISS. Definiu‐se citogenética de alto risco pela presença de t(4;14), del17p13 ou amplificação 1q21 e
insuficiência renal (IR) por clearance da creatinina inferior a 40ml/min. A resposta ao tratamento foi avaliada segundo os critérios
do International Myeloma Working Group. Os dados foram analisados em Excel e SPSS, para avaliação de sobrevivência livre de
progressão (SLP) e sobrevivência global (SG). Foi ainda realizada análise multivariável, através do teste Qui‐quadrado para aferir
factores de prognóstico na amostra estudada.
Resultados:Num total de 199 doentes, 49.7% do sexo masculino e mediana de idade de 73 anos, 66 (33.2%) receberam
tratamento com talidomida e 133 (66,8%)receberam tratamento com bortezomib. Isotipo: IgG = 117 (58.8%); IgA = 45 (22.6%);
IgD = 4 (2%); Cadeias Leves = 35 (17.6%). ISS: I = 68 (34.2%), II = 49 (24.6%), III = 78 (39.2%), desconhecido em 4 doentes
(2%).Observou‐se IR em 60 doentes (30,2%) e citogenética de alto risco em 52 (26.1%).Resposta global = 73.7% e RC em 11.1%.
Com follow‐up mediano de 31 meses, a mediana da SLP foi 19 meses e da SG 54 meses.Na análise multivariável para a SLP
tiveram impacto o ISS (p=0,000), atingir resposta completa (p=0,04) e tratamento com bortezomib (p=0,041). A mesma análise
para a SG demonstrou impacto prognóstico para o ISS (p=0,000), idade inferior a 75 anos (p=0,026) e atingir RC (p=0,059).
Conclusão: Na nossa amostra de doentes tratados com regime terapêutico convencional associado aos novos agentes não houve
diferença na evolução atendendo à citogenética e IR. A estadiação ISS e atingimento de RC tiveram impacto na SLP e SG. O
regime terapêutico contendo bortezomib influenciou a SLP e a idade inferior a 75 anos teve impacto na SG.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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EXTENSÃO DE FOLLOW‐UP DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (MM) “DE NOVO”, NÃO ELEGÍVEIS PARA TERAPÊUTICA
INTENSIVA, TRATADOS COM REGIMES CONTENDO BORTEZOMIB/TALIDOMIDA E ALQUILANTE.
Susana Mendes, Inês Conde, Daniela Alves, Sofia Silva, Isabel Pereira, Júlia Medeiros, Helena Martins, Manuel Neves,
Eduardo Espada, Carlos Martins, Conceição Lopes, Sara Valle, Maria João Costa, João Raposo, Ana Rita Ferreira, Blanca Polo,
Lurdes Guerra, Graça Esteves, José Alves do Carmo
(Hospital Santa Maria ‐ Centro Hospitalar Lisboa Norte)

Introdução: O MM é a segundaneoplasia hematológica mais frequente, estando a sua incidência a aumentar com o
envelhecimento populacional. São doentes excluídos de terapêuticas intensivas e cuja sobrevivência não ultrapassa os 3 anos
com terapêutica clássica, melfalan e prednisolona (MP). A associação desta terapêutica à talidomida ou bortezomib melhorou
significativamente a evolução destes doentes.
Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com MM não elegíveis para terapêutica intensiva, tratados com a associação:
alquilante (melfalan ou ciclofosfamida), prednisolona e bortezomib‐grupo A e alquilante, prednisolona e talidomida‐grupo B,
entre Fevereiro de 2005 e Dezembro de 2014. Estadiamento segundo oInternationalStagingSystem (ISS). Avaliação de resposta
pelos critérios IMWG. Citogenética de alto risco definida pela presença da del17p; t(4;14) e amp 1. Definição de insuficiência
renal (IR): ClCr< 40ml/min. Análise de dados: Excel e SPSS.
Resultados:
Grupo A: 135 doentes, M=47%,mediana de idade=74 anos; insuficiência renal (IR)=34%; ISS: I=25%, II=27%, III=48%. Citogenética
de alto risco=43%. Suspensão terapêutica=41%; 40% por toxicidade. Resposta Global (RG)=75% e Resposta Completa (RC)=16%.
Mielotoxicidade=56%, episódios infecciosos=66% e neuropatia=28% foram os eventos adversos mais comuns. Follow‐up
mediano de 26 meses. Mortes=36%: 67% por progressão da doença. Mediana da Sobrevivência livre de progressão (SLP)=24
meses e da Sobrevivência global (SG)=53 meses. Receberam em 2ª linha terapêutica talidomida, 9 doentes e lenalidomida, 23
doentes.
Grupo B: 66 doentes, M=42%, mediana de idade=72 anos; IR=21%; ISS: I=39%, II=34%, III=27%. Citogenética de alto risco=23%.
Suspensão terapêutica=27%: 39% por toxicidade e 39% por progressão. RG=70% e RC=2%. Eventos adversos mais comuns:
mielotoxicidade=39%, neuropatia=29% e episódios infecciosos=29%. Follow‐up mediano de 52 meses. Mortes=64%: 46% por
progressão da doença.Mediana da SLP=18 meses e da SG=55 meses. Receberam bortezomib em 2ª linha terapêutica, 35 doentes
e lenalidomida, 1 doente.
Nos doentes com estudo citogenético existe diferença significativa no grupo A, com maior número de doentes em ISS III
(p=0.014) e citogenética de alto risco (31/79) vs (9/48) (p=0,018), em relação ao grupo B. Há diferença significativa a favor do
grupo A na RC (p=0,001) e SLP (p=0,015). Sem diferença significativa para a SG.
Conclusões: Demonstrámos nesta amostra de doentes não elegíveis para terapêutica intensivaa mais‐valia na evolução da
associação de agente alquilante e corticóide com talidomida ou bortezomib. Os doentes que receberam regime contendo
bortezomib, apesar de maior massa tumoral e doença mais agressiva, tiveram maior taxa de RC e controlo da doença mais
duradouro apesar de maior mielotoxicidade e ocorrência de episódios infecciosos.
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FACTORES DE PROGNÓSTICO EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO E INSUFICIÊNCIA RENAL AO DIAGNÓSTICO:
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
I Conde, I Pereira, S Silva, S Mendes, D Alves, J Medeiros, H Martins, M Neves, E Espada, R Ferreira, S Valle, C Lopes, J Raposo,
L Guerra, MJ Costa, B Polo, F Lourenço, R Moreno, J Forjaz Lacerda, C Martins, G Esteves, J Alves Carmo
(Hospital de Santa Maria ‐ Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE)

Introdução: Cerca de 20% dos doentes com Mieloma Múltiplo (MM) apresentam insuficiência renal (IR) ao diagnóstico,
característica que está associada a sobrevivência muito reduzida. A reversão da IR, a inclusão dos novos agentes na terapêutica
de indução e a intensificação com transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH), melhoraram o prognóstico
destes doentes.
Objectivos: Avaliação dos factores prognósticos com impacto na sobrevivência global (SG) e sobrevivência livre de progressão
(SLP) nos doentes com MM e IR.
Métodos: Análise retrospectiva de doentes com MM de novo e IR (ClCr <30mL/min) tratados com esquemas contendo alquilante
associado a talidomida (TAL), alquilante associado a bortezomib (BDZ), e novos agentes seguida de TAPH, entre Setembro 2005 e
Dezembro 2014. O estadiamento foi feito de acordo com International Staging System (ISS) e considerou‐se citogenética de alto
risco a t(4;14), del 17p e amp crom 1. Na avaliação da resposta ao tratamento e da Resposta Renal (Rr), utilizaram‐se os critérios
do IMWG. Análise estatística segundo SPSS v20®.
Resultados: 71 doentes com MM de novo e ClCr <30mL/min, mediana de idade, 71 anos (38‐86), 45 (63.4%) sexo masculino, ISS
2: 2 doentes (2.8%), ISS 3: 69 (97,2%). Citogenética de alto risco em 19 (26,8%) doentes e 43 doentes (60,6%) em hemodiálise.
Tratados com TAL: 11 (15,5%), BDZ: 36 (50,7%) e TAPH: 24 (33,8%). Resposta global (RG): 72,4%, Resposta Completa (RC): 10
(14,1%), Muito Boa Resposta Parcial (MBRP): 28 (39,4%), Resposta Parcial (RP): 14 (18,9%), Doença Estável (DE): 9 (12,7%) e
Doença em Progressão (DP): 11 (15,5%). Rr global: 38 (53,5%), Rr Completa: 13 (23,3%), Rr parcial: 3 (4,2%), Rr minor: 23 (32,4%)
e 7 (9,6%) com independência de hemodiálise. Mediana SLP: 17 meses, mediana SG: 34 meses. Na análise multivariável, os
factores com impacto para a SLP (IC 90%) foram citogenética de alto risco (p=0,064) e RC (p=0,071) enquanto para a SG foram
idade <75 anos (p=0,037) e RC (p=0,076). Na análise multivariável, a Rr não teve impacto na SG nem na SLP.
Conclusão: A inclusão dos novos agentes na terapêutica dos doentes com IR melhorou a evolução desta subpopulação de
doentes com MM. A obtenção de RC teve impacto quer no controlo da doença quer na sua evolução. A idade e a citogenética de
alto risco apenas têm impacto na SG e na SLP, respectivamente. Os dados obtidos nesta amostra mostram a importância da
obtenção de RC, que se sobrepõe à obtenção de Rr na análise multivariável.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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MIELOMA MÚLTIPLO E DISFUNÇÃO RENAL – QUAL O IMPACTO DO BORTEZOMIB?
Sofia Ramalheira1, Márcio Tavares1, Cláudia Alves2, Ana Simas3, Clara Castro4, Dulcineia Pereira1, Cláudia Moreira1,
Ana Espírito Santo1, Nelson Domingues1, Isabel Oliveira1, Ilídia Moreira1, Ângelo Martins1, Luísa Viterbo1, Sérgio Chacim1,
José Mário Mariz1
(1‐Serviço Onco‐Hematologia do IPOFG‐Porto, 2‐Serviço Imuno‐Hemoterapia do IPOFG‐Porto, 3‐Serviço Oncologia Médica do
IPOFG‐Porto, 4‐Serviço Epidemiologia do IPOFG‐Porto)

Introdução: A disfunção renal (DR) surge em 25% dos novos casos de Mieloma Múltiplo (MM), associando‐se a um aumento da
morbilidade, toxicidade e mortalidade precoce. Novos agentes como o bortezomib têm‐se revelado promissores no tratamento
do MM, contribuindo para a recuperação da DR e aumento da sobrevivência global (SG).
Objectivo: Avaliar a eficácia do bortezomib na resolução da DR no MM; calcular a SG no grupo com DR e determinar o impacto
do bortezomib.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos doentes com MM seguidos na nossa instituição (Janeiro‐2009 a Dezembro‐2014).
Dos 235 doentes foram seleccionados os tratados em 1ªlinha com bortezomib; excluídos os casos sem clearance creatinina
(ClCr). DR definida como ClCr<60ml/min (Cockcroft‐Gault), determinada ao diagnóstico e fim de tratamento. Avaliação da
resposta renal segundo critérios IMWG: resposta renal completa (RRC), parcial (RRP), minor (RRMi). Análise estatística de acordo
com os testes Mann Whitney Wicoxon, Kaplan‐Meier e teste log‐rank.
Resultados: Apresentamos 104 doentes, idade mediana 64.5 anos (36‐79), 51% sexo masculino, ClCr mediana ao diagnóstico
69.3mg/dL (3‐211mg/dL). Grupo 1 (n=54) tratado com bortezomib (39vtD e 15BD), Grupo 2 (n=50) sem bortezomib (26MPT e
24TD). Os grupos são estatisticamente diferentes para as variáveis idade, ISS e creatinina (p<0.05).
Ao diagnóstico, ClCr mediana 67.5ml/min no Grupo 1, com recuperação de 25% após tratamento (84.5 ml/min) (p<0.001). Dos 54
doentes, 24 apresentava DR (ClCr 26.0ml/min), 5 efectuaram diálise. Após o tratamento, melhoria de 48% da ClCr (38.5ml/min)
(p<0.001), verificando‐se RRC, RRP e RRMi em 6 (25.0%), 1 (4.2%) e 7 (29.2%) doentes respectivamente; os restantes mantiveram
ClCr estável; 2 ficaram diálise‐independentes.
No Grupo 2: ClCr mediana 70.7ml/min ao diagnóstico, recuperação de 5% após tratamento (74.1ml/min) (p=0.102). Dos 50
doentes,13 apresentava DR (ClCr ao diagnóstico 54.1ml/min), nenhum fez diálise. Após tratamento, recuperação de 11% da ClCr
(59.8ml/min) (p=0.028), RRC em 4 doentes (30.1%) e os restantes mantiveram ClCr estável. A melhoria da função renal entre os
2 grupos foi significativamente diferente com maior benefício no grupo tratado com bortezomib (p=0.005).
A SG é significativamente menor nos doentes com DR (p=0.010). Na presença de DR, o tratamento com bortezomib não parece
alterar a SG (p=0.949).
Conclusão: Os dados apresentados confirmam a importância do bortezomib no tratamento do MM, contribuindo para a
recuperação da função renal. A reversão da DR permite uma melhoria na qualidade de vida e menor consumo de recursos, sendo
um indicador de resposta ao tratamento com impacto clínico e terapêutico.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA UTILIDADE DO RATIO DE CADEIAS LEVES SÉRICAS TOTAIS E DE CADEIAS LEVES SÉRICAS LIVRES
Marta Isabel Pereira1, Nuno Silva2, Catarina Geraldes1, Fernando Rodrigues2, Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra)

Introdução: A quantificação das cadeias leves livres séricas (sFLC) com cálculo da razão kappa/lambda (sFLC_R) é superior às
cadeias leves sérias totais (sTLC) e à avaliação urinária, no diagnóstico e follow‐up de discrasias de plasmócitos.
Contudo, os custos das sFLC no Sistema Nacional de Saúde são 5x superiores ao das sTLC, e o teste não está disponível em alguns
centros de menores dimensões.
Pretendemos determinar se a razão de sTLC (sTLC_R) pode ser um marcador substituto do sFLC_R, analisando sensibilidade,
especificidade, e valores preditivos positivo (VPP) e negativo (VPN).
Métodos: Revimos todas as amostras processadas no nosso laboratório entre a introdução do teste (01‐09‐2005) e 28‐02‐2015,
selecionando apenas os casos com avaliação simultânea, na mesma amostra, de cadeias leves totais e livres, kappa e lambda.
Consideraram‐se como normais: sFLC_R=[0.26‐1.65] e sTLC_R =[1.35‐2.65]. Definiram‐se como “limítrofes” variações até 10% em
torno dos intervalos de referência.
Resultados: Preencheram os critérios 960 amostras; a sTLC_R estava alterada em 76.7% das com sFLC_R anómalo, e apenas
31.3% das com sFLC_R normal (p<0.001), com uma concordância de 71.5% (k=0.42, p<0.0001). A sensibilidade da sTLC_R na
previsão de um sFLC_R alterado foi 76.6% (95%CI:71.7‐81.1%), com especificidade de 68.7% (95%CI 64.9‐72.3%), VPP de 56.2%
(95%CI:51.5‐60.9%) e VPN de 84.9% (95%CI:81.5‐87.9%). A área sob a curva ROC (AUC) foi de 0.73, correspondendo a um teste
com acurácia moderada.
Nas amostras com desvios limítrofes do sFLC_R, as sTLC_R alteradas diminuíram para 66.7% (p=0.002), e a concordância para
68.7% (k=0.06, p=0.0008), sem alteração da especificidade; apesar de o VPN aumentar 98.6% (95%CI:97.0‐99.5%), o VPP foi
apenas 5.7% (95%CI:3.0‐9.8%), e a acurácia foi fraca, com uma AUC de 0.68.
Nos casos com sFLC_R aumentados >2x ou diminuídos a <1/2x, a sensibilidade da sTLC_R aumentou para 83.3% (95%CI:77.8‐
87.9%), mantendo um VPN aceitável de 91.9% (95%CI:89.1‐94.2%).
Discussão: A sTLC_R tem uma acurácia moderada na identificação de sFLC_R alterados (o gold‐standard diagnóstico), com
sensibilidade, especificidade e VPP razoáveis; o VPN de quase 85% indica que só 15% dos doentes com sTLC_R normal teria, de
facto, um sFLC_R alterado. Perante desvios limítrofes, a acurácia do teste foi fraca, porém com um VPN excelente de
aproximadamente 99%.
Estes dados sugerem que, quando os recursos financeiros são limitados, a sTLC_R pode optimizar a alocação de recursos,
ajudando a excluir (pelo VPN) doentes com uma baixa probabilidade pré‐teste de apresentarem sFLC_R alterados, e prioritizando
a quantificação das sFLC nos doentes com maior probabilidade de valores alterados.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DA UTILIZAÇÃO PROLONGADA DE LENALIDOMIDA EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO EM
RECIDIVA: UMA EXPERIÊNCIA NACIONAL
Marta Isabel Pereira1, Inês Coelho2, Manuel Neves3, Rui Bergantim4, Fernando Gomes5, Paulo Lúcio6, Graça Esteves3,
Catarina Geraldes1, Cristina João6
(1‐Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐IPO de Lisboa, 3‐Hospital de Santa Maria, 4‐Centro Hospitalar de São João,
5‐Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, 6‐Fundação Champalimaud)

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) é uma doença frequentemente recidivante. A literatura sugere que os doentes em
recidiva ou refractários (MMrr) tratados continuamente com lenalidomida‐dexametasona (LenDex) apresentam benefícios a
longo‐prazo, com efeitos secundários facilmente controláveis.
Objectivos: Caracterizar uma coorte nacional de doentes com MMrr tratados continuamente com lenalidomida durante mais de
24 meses.
Métodos: Estudo multicêntrico restrospectivo realizado nos Hospitais nacionais de referenciação Terciária: foram incluídos todos
os doentes com MMrr tratados continuamente com LenDex durante mais de 24 meses. Avaliaram‐se: a duração de tratamento; a
eficácia, representada pela taxa global de resposta (TGR); a sobrevivência livre de progressão (SLP); a sobrevivência global (SG); e
a toxicidade hematológica e não‐hematológica.
Resultados: Analisámos 39 doentes (59.0% do sexo masculino) tratados com LenDex durante uma mediana de 38.0 meses (máx:
84 meses). A mediana de idades ao diagnóstico foi de 58 anos (39‐79, média: 58.9), e a mediana de idades à data de início de
LenDex foi de 65 anos (46‐81). Os subtipos mais representados foram IgGk (48.7%) e IgAk (20.5%); 12.5% de 24 doentes com
metafases interpretáveis apresentavam citogenética de alto risco; 23.1% tinham plasmocitomas; e 5.1% tinham amiloidose. A
mediana do número de linhas terapêuticas prévias foi de 3 (1‐16).
Os doentes foram tratados com uma mediana de 37 ciclos mensais (15‐84); 53.8% receberam mais de 3 anos de terapêutica
contínua, 33.3% mais de 4 anos, e 18.0% mais de 5 anos. O intervalo mediano até à resposta máxima foi de 6 meses (n=35), e a
TGR foi de 94.5%; 48.7% (n=19) desenvolveram doença progressiva, 17 dos quais com exposição prévia à talidomida.
Após um follow‐up mediano desde o início da LenDex de 51.2 meses, a mediana de SG ainda não tinha sido alcançada; a SG foi de
91% aos 3 anos desde o início de LenDex, e de 87.3% aos 5 anos de terapêutica.
Apesar de 79.5% dos doentes terem iniciado a lenalidomida numa dose standard de 25 mg/dia, durante 21 dias, a dose foi
reduzida em 64.1% dos casos, devido a efeitos adversos (maioritariamente hematológicos); 72% dos doentes cumpriram
tromboprofilaxia com ácido acetilsalicílico, 11.1% com anticoagulantes orais, e 2.8% com uma associação. Não se observaram
infecções críticas durante o follow‐up, e um doente apresentou uma segunda neoplasia primária.
Discussão: A experiência nacional demonstra que os doentes com MMrr podem alcançar benefícios a longo‐prazo com sob
tratamento contínuo com lenalidomida e dexametasona, com efeitos secundários aceitáveis.
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IDENTIFICAÇÃO DOS FACTORES PREDITIVOS DO SUCESSO DA MOBILIZAÇÃO DE CÉLULAS CD34+ COM O PLERIXAFOR: IMPACTO
DA TROMBOCITOPENIA NUM MODELO DE PREVISÃO
Marta Isabel Pereira, Mónica Santos, Ana Sofia Batista, Sofia Bernardo Ramos, Catarina Geraldes, Raquel Guilherme, Paula César,
Emília Cortesão, Ana Espadana, Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: O plerixafor é um antagonista do CXCR4 utilizado nos protocolos de mobilização de células progenitoras
hematopoiéticas CD34+ a partir do sangue periférico (“CD34”), em associação ao G‐CSF. Vários marcadores hematológicos têm
sido propostos como preditivos do sucesso da mobilização, com utilidade variável.
Métodos: Analisaram‐se os 65 doentes mobilizados entre 01‐01‐2008 e 03‐08‐2015 com o protocolo do plerixafor: G‐CSF,
10 ߤg/kg/dia, de D1‐D4, e plerixafor, 0.24 mg/kg na noite de D4. Os valores basais hematológicos e de CD34 foram determinados
em D4 antes da administração de plerixafor. Foram consideradas contagens óptimas de CD34 valores >10 cél/mL e o alvo de
colheita para um transplante foi 2×106 células/kg Eliminou‐se um doente com dados incompletas, e quatro outliers extremos
com contagens absolutas de CD34 >60% superiores ao valor máximo de toda a restante coorte foram excluídos da estatística
analítica.
Resultados: Verificámos que o valor total de CD34 após a primeira administração de plerixafor (CD34_pós) foi influenciado pela
contagem basal de CD34 (CD34_basal, p<0.0001, embora o cut‐off de 5 cél/mL (Cutt_5) descrito na literatura tenha sido
fracamente preditivo, p=0.046) e pela contagem plaquetar após plerixafor (CPA_pós, p=0.010; CD34 = 18.1±2.0 sem
trombocitopenia vs 12.7±1.3 com trombocitopenia, p=0.011), sendo independente de: diagnóstico (linfoma vs mieloma
múltiplo), indicação (preemptiva vs salvage após mobilização prévia falhada), sexo, idade, contagem basal (CMA_basal) e após
plerixafor (CMA_pós) de monócitos, contagem plaquetar basal (CPA_basal) e hemoglobina.
A capacidade de alcançar CD34_ideal após o primeiro plerixafor dependeu da contagem basal de CD34 (p=0.0016, sendo
independente do Cutt_5) e da CPA_pós (p=0.017), sendo independente dos restantes factores analisados.
Nestas duas variáveis, em análise multivariada apenas a CPA_pós manteve valor preditivo do sucesso da mobilização e aferese.
A probabilidade de colher CD34_alvo para um transplante na primeira aferese foi apenas influenciada pela CPA_pós (p=0.013),
tal como a probabilidade global de colher CD34_alvo após todas as aféreses (p=0.005).
Discussão: Na nossa coorte verificámos que, de todos os factores preditivos putativamente associados ao sucesso da mobilização
e aferese, apenas as contagens plaquetares após o plerixafor foram preditivas das contagens de CD34 alcançadas, da sua relação
com o objectivo da aferese, e do valor total de células colhidas após uma aferese e no total, destacando a importância da
capacidade de resposta medular à estimulação.
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PADRÕES ATÍPICOS DE IMUNOFIXAÇÃO SÉRICA APÓS AUTOTRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS EM
DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO
Juliana Bastos1, Rui Bergantim1, Maria José Soares1, Aida Barbosa1, Paula Gomes1, Fernanda Trigo1, José Eduardo Guimarães2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São
João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto)

Introdução: O surgimento de padrões atípicos de imunofixação sérica transitórios, com a apresentação de bandas oligoclonais ou
mudança de isotipo, tem sido descrito nos doentes com mieloma múltiplo (MM) submetidos a autotransplantação (ATPH) e/ou
tratados com agentes inibidores do proteossoma/imunomoduladores, sendo o seu significado biológico e relevância prognóstica
ainda pouco esclarecidos.
Objectivos: Caracterizar padrões de imunofixação nos doentes com MM autotransplantados, com avaliação do seu impacto nos
índices de sobrevida. MÉTODOS: Análise restrospectiva de uma série de doentes autotransplantados no nosso hospital entre
2000‐2014, com caracterização desta população considerando características do paciente, doença, terapêuticas e imunofixações
seriadas; com avaliação da sobrevida global (SG) e livre de progressão (SLP).
Resultados: Analisados 119 doentes, com idade mediana de 56 anos. 35.3% apresentaram‐se com doença extramedular, 19.3%
com DHL elevada e 43.7% em estadio II‐ISS. 46.2% dispunha de caracterização citogenética, com del17p em 5.9%, t(4;14) em
7.6%, t(14;16) em 1.7%, t(11;14) em 5%. O ATPH foi único (61.3%) ou duplo (37.8%; 30.3% em tandem). Foram observadas
bandas oligoclonais no período pós‐ATPH em 53.8% dos doentes (período mediano de 9 meses, máximo de 75) e a expressão de
bandas monoclonais distintas da inaugural (ASIP) em 7.6% dos casos. A sobrevida mediana – SLP e SG ‐ foi de 37 e 52 meses,
respectivamente. As características associadas com a sobrevida (SG e SLP) em análise univariável foram o estadio ISS, del17p,
terapêutica de indução, respostas pós‐indução/pós‐ATPH e tandem‐ATPH (para SLP); sem significado na análise multivariada. No
grupo ASIP, a SLP foi significativamente superior (análise uni/multivariável; p<0.001); não se verificando este impacto na SG
(p=0.16). No grupo com padrão oligoclonal, não se verificou uma associação significativa com a SLP (p= 0.654) ou SG (p=0.473).
Dentro destes, a SLP foi superior de acordo com expressões mais prolongadas deste padrão e a perda de oligoclonalidade com
re‐expressão do isotipo inicial associou‐se temporalmente a recaída clínica do MM num período mediano de 4,5 meses.
Conclusão: O surgimento de ASIP foi um evento raro nesta série, apresentando estes doentes prognóstico favorável. A
oligoclonalidade surgiu como um fenómeno mais comum, não se tendo demonstrado associação prognóstica significativa entre a
presença das mesmas e a sobrevida. No entanto, a perda de oligoclonalidade associou‐se frequentemente a re‐expressão do
isotipo inicial com recaída clínica precoce, sugerindo a importância da vigilância da evolução neste período de transição. Várias
hipóteses têm sido levantadas para o significado imunológico destas bandas mono/oligoclonais atípicas, sendo este ainda pouco
claro.
Sem conflito de interesses a declarar.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DE RUXOLITINIB NO TRATAMENTO DA MIELOFIBROSE: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR
PORTUGUÊS
Khalil Alnajjar1, Daniel Viriato2, António Almeida1
(1‐Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, Lisboa, Portugal, 2‐Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A.,
Porto Salvo, Portugal)

Introdução: A mielofibrose (MF) é uma neoplasia mieloproliferativa que se apresenta com insuficiência medular, esplenomegalia
e sintomas constitucionais debilitantes. A proliferação medular é mediada por uma hiperatividade da proteína JAK2. Os
inibidores da JAK2 revolucionaram a terapêutica desta patologia, demonstrando eficácia significativa na redução da
esplenomegalia, no controlo dos sintomas constitucionais e no aumento da sobrevivência dos doentes.
Objectivos: Esta análise teve como objetivo caracterizar um grupo de doentes com MF tratados com ruxolitinib e avaliar a
eficácia do tratamento na redução da esplenomegalia e a toxicidade associada.
Materiais e métodos: A presente análise considerou uma amostra de doentes com mielofibrose, tratados com ruxolitinib num
centro hospitalar Português, entre 2013 e 2015. Os critérios para tratamento foram esplenomegalia refractária a agentes
citotóxicos e/ou a presença de sintomas constitucionais. Foram recolhidos prospectivamente dados clínicos e terapêuticos no
início e após 1, 3, 6 e 12 meses de terapêutica.
Procedeu‐se à análise exploratória dos dados e à realização de testes de hipóteses (Wilcoxon Signed Ranks Test) para avaliar a
evolução da esplenomegalia face ao início do tratamento.
Resultados: Foram incluídos 15 doentes (86,7% do sexo masculino), com uma idade mediana de 68 anos. A presença da mutação
V617F do gene JAK2 foi detetada em 73,3% dos doentes, e 53,3% apresentaram um cariótipo normal. Relativamente ao
diagnóstico, 80% dos doentes apresentaram MF primária, 6,7% MF pós‐policitemia vera e 13,3% MF pós‐trombocitemia
essencial. De acordo com o score de risco DIPSS (Dynamic International Prognostic Scoring System), 40% dos doentes foram
classificados como intermédio‐1 e 60% como intermédio‐2. As terapêuticas prévias foram: corticoterapia (13,3%),
imunomoduladores (66,7%) e hidroxiureia (66,7%). Os valores medianos dos parâmetros hematológicos foram: hemoglobina
11,6 g/dL, leucócitos 9.860/µL, plaquetas 358.000/µL e lactato desidrogenase 412 UI/L.
Antes de iniciar tratamento o tamanho mediano do baço dos doentes era de 15 cm (0 cm – 30 cm). Após o início do tratamento
com ruxolitinib, assistiu‐se a uma redução média (mediana) do tamanho do baço de 67% (80%), ao primeiro mês e de 75% (83%)
após um ano, com significância estatística.
Os efeitos adversos mais comuns foram de grau 1 e 2, sendo o mais frequente a anemia, registada em 92,9% dos doentes.
Registaram‐se ainda infeções (57,1%), anemia G3‐4 (50%), trombocitopenia G1‐2 (26.6%), neutropenia G1‐2 (21.4%), toxicidade
cardíaca G3‐4 (15.4%), cefaleias (14.3%) e toxicidade gastrointestinal (7,7%).
Conclusões: Ruxolitinib demonstrou ser uma alternativa terapêutica efetiva na redução da esplenomegalia em doentes com
mielofibrose, com um perfil de toxicidade bem tolerado.
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IDENTIFICAÇÃO DE UMA NOVA MUTAÇÃO NO GENE CEBPA NUM PACIENTE COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
Raquel Vinhas1, Anna Tolmatcheva1, Rafaela Canto1, Patrícia Ribeiro2, Alexandra Lourenço2, Aida Botelho de Sousa2,
Pedro V. Baptista1, Alexandra R. Fernandes1
(1‐UCIBIO, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 2‐Serviço de
Hematologia, Hospital dos Capuchos (CHLC), Lisboa)

Introdução: O atual sistema de classificação da Leucemia Mieloides Aguda (LMA) baseia‐se na citogenética, que constitui o mais
relevante factor de prognóstico. No entanto, em mais de 50% dos casos de LMA de novo, os doentes apresentam um cariotipo
normal (CN), constituindo um grupo heterogéneo que é fundamental sub‐classificar do ponto de vista molecular. As anomalias
moleculares mais frequente nas LMA com CN são as mutações no gene NPM1 de significado prognóstico favorável, e as
duplicações internas em tandem no gene FLT3, que conferem um pior prognóstico comparativamente à sua ausência [1].
Recentemente foi proposto pela OMS e European LeukemiaNet o estudo adicional do gene CEBPA, que codifica um fator de
transcrição, e cujas mutações têm vindo a estar associadas a um prognóstico favorável no grupo de LMA com CN.
Caso clínico: Apresenta‐se o caso de um doente com LMA, CN e sem mutações identificadas nos genes NPM1 e FLT3, ao qual, no
seguimento desta recomendação, foi realizado o estudo molecular do gene CEBPA.A análise molecular permitiu identificar uma
nova mutação somática associada à substituição nucleotídica c.1067A>T que origina uma substituição de uma asparagina por
uma isoleucina na região c‐terminal da proteína (p.Asn356Ile). Apesar de mutações neste gene estarem maioritariamente
associadas a um prognóstico de LMA favorável, devido à morte prematura do paciente em estudo por septicemia, não foi
possível avaliar o efeito da alteração p.Asn356Ile na evolução da doença. A análise bioinformática permitiu no entanto observar
que esta alteração diminui a estabilidade da proteína. Alterações na região bZIP c‐terminal tem sido associadas a uma diminuição
da ligação ao DNA e/ou capacidade de homo‐/ heterodimerizaão da proteina [2,3].
Conclusão: Foi identificada pela primeira vez a mutação c.1067A>T (p.Asn356Ile) no gene CEBPA num paciente com LMA. Apesar
da impossibilidade de associar esta alteração a um determinado prognóstico da doença, o estudo bioinformático realizado
aponta para o seu caracter patológico.
[1] Port M et al. Ann Hematol 2014;93(8):1279‐86.
[2] Asou H et al. Genes Chromosomes Cancer 2003;36:167‐74.
[3] Gombart AF et al. Blood 2002;99:1332‐1340.
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IMPACTO DAS MUTAÇÕES NO GENE CALR ‐ CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO‐LABORATORIAL DE DOENTES COM TROMBOCITEMIA
ESSENCIAL
Mafalda Alpoim, Maria Luís Amorim, Gil Brás, Teresa Garrido, Mariana Lopes, Paula Gomes, Ricardo Pinto, Fernando Príncipe,
José Eduardo Guimarães
(Centro Hospitalar de São João)

Introdução: Na Trombocitemia Essencial(TE), a mutação JAK2V617F ocorre em 50 a 60% dos casos, enquanto as mutações
MPLW515L/K representam 5 a 10% dos casos JAK2V617F negativos. Recentemente, foram identificadas mutações no exão 9 do
gene da calreticulina em 50% das TE não mutadas para JAK2 ou MPL.
Objectivo: Avaliar a prevalência das mutações JAK2V617F, CALR e MPL num grupo de doentes com TE e correlação com as
respectivas características clínicas e laboratoriais.
Material e Métodos: Análise retrospectiva de doentes com o diagnóstico de TE entre 01/2010 e 12/2014 no nosso centro.
Pesquisa da mutação JAK2V617F por ARMS‐PCR e das mutações nos genes MPL (exão 10) e CALR (exão 9) por PCR e
sequenciação de Sanger.
Resultados: Foram analisados 165 doentes, com idade mediana de 66 anos[20‐92], sendo a maioria do género feminino(n=104,
63%). Cento e dez(66.7%) doentes apresentavam a mutação JAK2V617F(JAK2+), 34(20.6%) CALR(CALR+), 2(1.2%) MPL e
19(11.5%) doentes não apresentavam mutação para JAK2, CALR ou MPL(triplo‐negativos).
No grupo CALR+ havia mais doentes com idade <60 anos em comparação com o grupo JAK2+, (52.9% vs. 31.8%; p=0.026) e
apresentavam um maior número de plaquetas(≥900x10^9/L) (52.9% vs. 25.5%; p=0.003). Por outro lado, doentes JAK2+
comparativamente com doentes CALR+, tinham um valor de hemoglobina mais elevado(>14 g/dL) (46.2% vs. 20.6%; p=0.007).
A distribuição por grupos de risco trombótico foi estatisticamente significativa (p=0.006) entre os 2 grupos: nos doentes CALR+, a
percentagem de doentes com risco baixo/intermédio foi 47.1%(16/34) vs. 22.7%(25/110) nos doentes JAK2+. A distribuição pelo
IPSET‐thrombosis foi também estatisticamente significativa (p<0.001): no grupo de risco baixo/intermedio, 60.4%(29/48) dos
doentes eram CALR+ e no grupo de risco alto, 94.7%(91/95) eram JAK2+.
A incidência de eventos trombóticos foi de 23.6%(n=39/165) e a maioria(76.9%) ocorreu anteriormente ao diagnóstico de TE. O
grupo dos doentes triplo‐negativos apresentou uma menor incidência de eventos trombóticos(5.3%) vs. grupo CALR+(14.7%), e
vs. grupo JAK2+ que apresentou a maior incidência de eventos trombóticos(20%) (p= 0.024).
Cinco(3%) doentes progrediram para mielofibrose pós‐TE(2 CALR+, 1 JAK2+, 1 MPL, 1 triplo‐negativo,p= 0.3). A sobrevivência
global mediana não foi atingida em nenhum dos grupos de doentes e não houve diferenças com significado estatistico(CALR+ vs.
JAK2+ vs. MPL+ vs. triplo‐negativos, p=0.215).
Conclusão: O nosso estudo demonstra que os doentes com TE CALR+ são fenotipicamente e biologicamente diferentes dos
doentes TE JAK2+, nomeadamente no que respeita ao risco trombótico, suportando assim a integração da pesquisa da mutação
CALR na prática clinica diária.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE (LAM) COM MUTAÇÃO NPM1 – UM GRUPO HETEROGÉNEO DE DOENÇAS
Ana Tomé, Susana C Santos, Alexandra Lourenço, Patrícia Ribeiro, Juliana Schuh, Joana Caldas, Marta Prata, Isabel Poças,
Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos ‐ CHLC)

Introdução: A LAM associada à mutação NPM1 constitui aproximadamente um terço das LAM do adulto e, na ausência de
mutação FLT3, está associada a um prognóstico favorável. No entanto, este grupo de doentes apresenta um curso clínico
heterogéneo, sendo o impacto prognóstico de outros factores ainda incerto. Como exemplo, Ostronoff et al (JCO 2015)
mostraram recentemente a perda de impacto desta mutação no sub‐grupo de doentes com ≥65 anos.
Métodos: Entre Janeiro de 2010 e Junho de 2015 foram tratados no nosso serviço 252 doentes com LAM. Destes, 41 tinham
NPM1 mutado sem mutação FLT3 associada. Revimos retrospectivamente estes casos para determinar o impacto prognóstico de
outros factores, nomeadamente idade, glóbulos brancos (GB) ao diagnóstico, classificação FAB, presença de alterações
displásicas na citomorfologia e perfil imunofenotipico.
Resultados: A idade mediana dos 41 doentes em análise foi de 67 anos, com 49% do sexo masculino. Todos os doentes
receberam quimioterapia de indução com Idarrubicina e Citarabina (“3+7”). A mediana de GB ao diagnóstico foi de 24.100
x103/L, sendo que 39% apresentava ≥50.000 x103/L. A classificação FAB foi M2 em 29% dos casos, M4 em 29%, M5 em 27% e
41% apresentava alterações displásicas na avaliação citomorfológica. A Sobrevivência Global (SG) mediana foi 15.9 meses, com
uma Sobrevivência Livre de Doença de (SLD) mediana de 17.2 meses. Na análise multivariada, apenas a presença de GB≥50.000
x103/L ao diagnóstico apresentou impacto prognóstico, com SG mediana de 4.6 meses versus 21.0 meses nos restantes casos (HR
2.53, IC 95% 1.1‐5.7, p=0.026).
Conclusão: O genótipo NPM1+ é considerado um factor com impacto prognóstico favorável. Esta estratificação carece de melhor
caracterização no sentido de identificar o sub‐grupo de doentes com pior prognóstico. Nesta série, a frequência de alterações
displásicas foi muito superior à esperada. No entanto, foi a presença de GB ≥50.000 x103/L o único factor independente que
condicionou o prognóstico.
(Não há conflitos de interesse a declarar)
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LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) ATÍPICA, COM T(9;22) E PRESENÇA DE TRANSCRITO DE FUSÃO BCR‐JAK2.
Rita Damas1, Rita Duarte1, Maria Luís Amorim1, Mariana Lopes1, Joana Oliveira1, Maria José Soares1, Paula Gomes1,
José Eduardo Guimarães2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São
João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto)

Introdução: A LMC com translocação entre o braço curto do cromossoma 9 e o braço longo do cromossoma 22 é uma forma
atípica e rara de apresentação da LMC, estando descritos muito poucos casos na literatura (LMCa, LMA, LLA ou Sarcoma
Granulocítico).
Caso clínico: Homem de 72 anos com antecedentes de Diabetes Mellitus tipo2 e Acidente Vascular Cerebral prévio. Foi enviado
ao nosso Hospital em Maio 2015 para estudo de alterações no hemograma. O doente referia astenia de agravamento
progressivo, hipersudorese nocturna e emagrecimento;sem evidência de diátese hemorrágica ou infecções de repetição.
Retrospectivamente foi possível constatar leucocitose desde pelo menos 2012. No hemograma realizado à admissão tinha:Hb
9,8g/dL,GB 26.7x109/L,Plaquetas 130x109/L. O sangue periférico mostrava mielémia sem blastos nem basofilia (2%Basófilos).
Apresentava bom estado geral, fígado e baço palpáveis, sem outras alterações valorizáveis. A ecografia abdominal confirmou
hepatoesplenomegalia homogénea (17,7cm e 13,3cm, respectivamente). A medula óssea apresentava densidade celular muito
aumentada à custa da série mieloide, sem excesso de blastos e sem sinais de displasia e escassa representatividade das outras
linhas celulares, sugerindo Neoplasia Mieloproliferativa tipo LMC em fase crónica. A biopsia óssea confirmou o diagnóstico
anterior mas com aspectos morfológicos diferentes dos habituais neste grupo de patologia. O estudo molecular inicial não
detectou nenhum dos transcritos de fusão BCR‐ABL1 típicos de LMC. A pesquisa da mutação JAK2V617F foi negativa. A análise
cromossómica revelou um cariótipo 46,XY,t(9;22)(p24;q11) em 15/20 metafases como única alteração, sugestiva de um
transcrito de fusão BCR‐JAK2. Estudos moleculares posteriores por RT‐PCR e sequenciação confirmaram a presença de transcrito
de fusão in‐frame entre o exão14 do gene BCR e o exon19 do gene JAK2. Em Junho 2015, por agravamento da leucocitose, iniciou
tratamento citorredutor com hidroxicarbamida, associada a hiperhidratação e alopurinol. Apesar destas medidas apresentou
critérios laboratoriais de síndrome de lise tumoral,sem repercussão clínica. Foi necessário um gradual aumento da dose de
Hidroxicarbamida para controle da leucocitose sem eficácia, tendo‐se associado Interferão durante 10 dias. O paciente faleceu ao
fim de 1 mês de tratamento em contexto de edema agudo do pulmão.
Discussão e conclusão: A presença de transcrito de fusão BCR‐JAK2, caracteriza uma doença mieloproliferativa muito agressiva
com mortalidade acima dos 50% e sem evidência de qual a terapêutica mais efectiva, dada a má resposta a inibidores da tirosina‐
kinase ou do JAK‐2. O doente apresentado constitui o primeiro caso, descrito até à data, resultante da fusão in‐frame do exão14
do gene BCR ao exão19 do gene JAK2.
Sem conflitos de interesse a reportar.
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IMPLICATIONS OF HDAC8 OVEREXPRESSION IN MESENCHYMAL STROMAL CELLS OF JAK2+ MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASM
Teresa L. Ramos1, Luis I. Sánchez‐Albarca1, Beatriz Rosón2, Concepción Rodríguez Serrano1, Alba Redondo1, Rebeca Ortega1,
Ángel Hernández‐Hernández3, Sandra Muntión1, Silvia Preciado1, Javier de las Rivas2, José Ramón González‐Porras1,
Fermín Sánchez‐Guijo1, Consuelo del Cañizo1
(1‐Hospital Universitario de Salamanca ‐ Servicio de Hematologia, 2‐Centro de Investigación del Cáncer – Salamanca, 3‐Facultad
de Biología. Universidad de Salamanca)

Introduction: Changes in tumor microenvironment can influence the pathophysiology of hematologic malignancies. Recent
studies have revealed a number of epigenetic alterations in the hematopoietic stem cell (HSC) that contribute to disease
pathogenesis of myeloproliferative neoplasms (MPN). However, there is little information about epigenetics changes in the
mesenchymal stromal cells (MSC) from the bone marrow (BM), which plays an important role in the hematopoietic niche.
Previous studies from our group have demonstrated that MSC from patients with the mutation JAKV617F (JAK2) presented a
different gene expression profile when compared with healthy donors (HD) MSC. Among other genes, Histone Deacetylase 8
(HDAC8) was overexpressed in these MSC. The study’s aim was to analyze the role of HDAC8 overexpression in the
pathophysiology of MPN.
Methodology and Results: BM‐MSC from patients with the JAK2 (n = 24) mutation and HD (n = 14) were isolated and expanded.
By RT‐PCR was confirmed the overexpression of HDAC8 in MSC‐JAK2 compared with MSC‐HD (p˂0.05). These results were
confirmed by Western blot. To analyze whether MPNs‐MSC changes translate in a different functional capacity, co‐cultures with
CD34+ cells from MPN and BM‐MSC were performed. It was observed an increased (CFU‐GM) clonogenic support capacity by
MPN‐MSC when compared with HD‐MSC (p <.05). To see whether a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor could modify the
behavior of NMP‐MSC an HDAC8 specific inhibitor, PCI‐34051 was used. A decrease in HDAC8 gene (RT‐PCR) and protein (WB
analysis) expression was observed, mainly in the BM‐MSC from MPN when treated with PCI‐34051 at a concentration of 25µM
for 48 hours. HDAC8‐selective inhibition induced a cell cycle arrest (p=0.07) in the MPN BM‐MSC with an increase of the
apoptotic cell proportion. To see the impact of this inhibition on the capacity of treated MPN‐MSC to maintain hematopoiesis,
BM mononuclear cells (BM‐MNC) were co‐culture in transwell for 48 hours with treated and non‐treated BM‐MSC. After co‐
culture, cell viability, clonogenic (CFU‐GM) assays and TP53 expression were analyzed. A decrease in cell viability (p=0.028) and
CFU‐GM (p=0.018) was verified when BM‐MNC from MPN had been in culture with MPN BM‐MSC treated with HDAC8 inhibitor,
as well as an increase in TP53 expression.
Conclusions: These results indicate that MPN‐MSC display different proliferative rate, MSC markers, gene expression profile and
HDAC8 overexpression compared to HD‐MSC. The inhibition of HDAC8 expression by its specific inhibitor decreases the capacity
of stroma to support hematopoietic cells from MPN patients. These results suggest a possible new therapeutic target for these
patients.
This work was funded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia FCT (SFRH / BD / 86451/2012).
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA INIBIÇÃO DA VIA WNT EM MODELOS IN VITRO DE NEOPLASIAS
HEMATOLÓGICAS
Ana Pires1, Tânia Alves2, Joana Jorge3, Raquel Alves4, Ana Cristina Gonçalves4, Ana Bela Sarmento‐Ribeiro5
(1‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra; *, 2‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra; *, 3‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade
de Coimbra, 4‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade
de Coimbra; Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI), 5‐Biologia Molecular Aplicada e
Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro de Neurociências e
Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI); Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar)

As vias de sinalização embrionárias, como a Wingless (WNT), são essenciais na auto‐renovação e diferenciação das células
estaminais, tendo sido associadas a várias neoplasias hematológicas. O uso de inibidores desta via de sinalização, como é o caso
do composto IWR, tem demonstrado eficácia terapêutica em modelos de tumores sólidos, como por exemplo no cancro do
colon. Uma vez que as terapêuticas atuais não são eficazes em todos os doentes com neoplasias hematológicas e as recidivas são
frequentes, a inibição desta via de sinalização poderá constituir uma nova abordagem terapêutica para os doentes com estas
neoplasias.
Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se a inibição da via WNT poderá constituir um potencial alvo terapêutico em
neoplasias hematológicas.
Para o efeito utilizámos modelos in vitro de neoplasias hematológicas, nomeadamente as células KOPN‐8 (Leucemia Linfoblástica
Aguda de Células B), CEM (Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T), NB‐4 e HL‐60 (Leucemia Promielocítica Aguda, com e sem
t(15;17), respectivamente). Estas células foram mantidas em cultura na ausência e na presença de concentrações crescentes de
um inibidor da WNT, o IWR‐1 (10μM a 50μM). O efeito do IWR‐1 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). A ativação de caspases e o ciclo celular foram também avaliados por citometria de fluxo através
da marcação com a sonda ApoStat e com IP/RNase, respetivamente.
Os nossos resultados evidenciam que o IWR reduz a proliferação celular de modo dependente do tempo, da dose e da linha
celular. O IC50 do fármaco, após 48h de exposição, foi de 20 µM para as células HL‐60, 30 µM para as células NB‐4, e superior a
50 µM nas células KOPN‐8 e CEM. Estes resultados sugerem que as células de neoplasias da linhagem mieloide são mais sensíveis
relativamente às da linhagem linfoide, em particular a linha HL‐60 (sem a t(15;17)). Além disso, o IWR induziu um efeito
citotóxico mediado por apoptose com ativação de caspases, de forma dependente da dose, e um efeito citostático, traduzido por
um bloqueio do ciclo celular a nível da fase G0/G1, como observado nas células NB‐4, por exemplo.
Em conclusão, os nossos resultados sugerem que o IWR‐1 poderá ser uma possível nova abordagem terapêutica no tratamento
de neoplasias hematológicas, estando a eficácia dependente do tipo e das características genéticas da neoplasia.
Sem conflitos de interesse a declarar.
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO, Ana Pires pela Bolsa LPCC‐PFIZER 2015, Joana Jorge pela Bolsa LPCC‐NRC/CIMAGO
2015, e Raquel Alves pela Bolsa da FCT FRH/BD/51994/2012.
* ‐ Os autores contribuiram de igual forma para o trabalho
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IMPACTO DE POLIMORFISMOS EM GENES MODULADORES DO STRESSE OXIDATIVO NO PROGNÓSTICO E RESPOSTA AO
TRATAMENTO DA DE DOENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA
Ana Cristina Gonçalves1, Raquel Alves1, Patrícia Couceiro2, Paulo Rodrigues‐Santos3, Paulo Freitas‐Tavares4, Marta Brás5,
Amélia Pereira5, Letícia Ribeiro4, José Manuel Nascimento Costa6, Ana Bela Sarmento‐Ribeiro7
(1‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia (LOH), Clínica Universitária de Hematologia e CIMAGO, Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra (FMUC); Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI), 2‐
Laboratório de Imunologia e Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI), 3‐
Imunologia, FMUC; Laboratório de Imunologia e Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de
Coimbra (CNC.IBILI), 4‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), 5‐Serviço de
Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), 6‐Clinica Universitária de Oncologia, FMUC; Departamento de
Oncologia, CHUC, 7‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia (LOH), Clínica Universitária de Hematologia e CIMAGO,
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra
(CNC.IBILI); Serviço de Hematologia)

A leucemia mielóide crónica (LMC) é uma doença neoplásica clonal associada à translocação recíproca t(9;22), que codifica o
oncogene BCR‐ABL1. A proteína BCR‐ABL induz, entre outros mecanismos, a produção de espécies reactivas de oxigénio (ROS)
através da activação da via PI3K, do aumento do metabolismo da glicose e da disfunção mitocondrial. Os ROS podem ser
responsáveis pela indução de stresse oxidativo e lesão do DNA observada nestes doentes, podendo contribuir para o
desenvolvimento de mutações e resistência ao tratamento. Deste modo, o estudo das variantes genéticas de genes relacionados
com o stresse oxidativo poderá ser relevante no desenvolvimento e na resposta à terapêutica em doentes com LMC.
Assim, pretendeu‐se avaliar se polimorfismos em genes relacionados com stresse oxidativo (enzimas antioxidantes e da
reparação do DNA) influenciam o prognóstico de doentes com LMC. Avaliou‐se especificamente a relação com o
desenvolvimento de mutações no gene BCR‐ABL1, com a ausência de resposta aos inibidores tirosina cinase e com a
sobrevivência global.
Este estudo envolveu 75 doentes com LMC, dos quais 11 (15%) apresentavam mutações no gene BCR‐ABL1 e 13 (17%) resposta
sub‐optíma aos inibidores tirosina cinase. Os polimorfismos nos genes das enzimas antioxidantes CAT (rs1001179), GPX1
(rs1050450), MPO (rs2333227), SOD1 (rs2070424) e SOD2 (rs4880), das enzimas de reparação do DNA OGG1 (rs1052133), NEIL1
(rs5745920) e XRCC1 (rs1799782), e do factor de transcrição NFE2L2 (rs13001694) foram analisados por tetra primer ARMS‐PCR.
Os dados foram analisados estatisticamente e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0.05.
Os resultados mostram que doentes com os genótipos CC da enzima SOD2 apresentam 9,25x (I.C.95% 1,24‐18,82; p=0,007) maior
probabilidade de desenvolver mutações no gene BCR‐ABL1 que os doentes com os genótipos CT e TT. Por outro lado, os doentes
com genótipos GG e AG da enzima MPO apresentam menor taxa de resposta aos inibidores tirosina cinase (odds ratio 0,203x;
I.C.95% 0,047‐0,880; p=0,043). Por fim, a sobrevivência dos doentes com LMC parece ser influenciada pelo genótipo CT da
enzima de reparação do DNA NEIL1 [doentes com este genótipo apresentam menor sobrevivência média (166 ± 5 meses) que os
doentes com genótipos CC e TT (204 ± 6 meses; p=0,041)] e pelo genótipo TT do NFE2L2 [doentes com este genótipo apresentam
menor sobrevivência média (88 ± 7 meses) que os doentes com genótipos CT e TT (216 ± 8 meses; p=0,003)].
Este estudo sugere que os polimorfismos em genes relacionados com o stresse oxidativo influenciam o risco de desenvolver
mutações no gene BCR‐ABL1, a resposta aos inibidores tirosina cinase e a sobrevivência global dos doentes com LMC, podendo
constituir potenciais biomarcadores de 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 (SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento.
Sem conflito de Interesses a declarar.
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A LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA NOS DOENTES MUITO IDOSOS
André Barbosa Ribeiro1, Paula César2, Rita Tenreiro2, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana2, Letícia Ribeiro2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um subtipo raro de Leucemia Mielóide Aguda (LMA) que apresenta um
prognóstico bastante favorável desde a introdução do ácido all‐trans retinóico (ATRA) nos esquemas de tratamento desta
neoplasia. No entanto, a maioria dos estudos apresenta uma mediana de idades dos 45 – 50 anos, sobreponível ao pico de
incidência da doença sendo que os estudos que avaliam os doentes muito idosos são poucos, especialmente acima de 70 anos.
Objectivo: Análise das características clínicas e laboratoriais, da resposta ao tratamento e da sobrevivência global (definida como
tempo de sobrevivência desde a data do diagnóstico até à data de óbito por qualquer causa) e sobrevivência livre de eventos
(calculada desde a data da avaliação de resposta até à recidiva ou morte), desta população.
Materiais e métodos: Efetuámos um estudo retrospectivo dos doentes com LPA com mais de 70 anos diagnosticados na nossa
instituição desde janeiro de 2005 até dezembro de 2014. Foram analisadas as características clínicas, os parâmetros
hematológicos da população e a estratificação de risco segundo a Classificação de Sanz.
Resultados: Foram incluídos 9 doentes, 4 do género masculino e 5 do género feminino, com uma idade mediana de 74 anos (71 –
80), estratificados pela classificação de Sanz em doentes de alto risco (3 doentes; 33%), risco intermédio (4; 44%) e baixo risco (2;
22%). Todos os doentes foram submetidos a esquema de indução com protocolo AIDA sendo que se verificou 1 óbito durante a
indução por choque séptico (estratificado como risco intermédio) e os restantes 8 doentes atingiram remissão completa (RC),
morfológica e molecular. Apenas se verificou a recidiva num doente (risco intermédio) e ao fim de 30 meses em RC, tendo
atingido segunda RC morfológica e molecular após reindução com Trióxido de Arsénio. A sobrevivência global é de 50 meses,
com uma sobrevivência livre de eventos mediana de 49 meses. Atualmente, 6 doentes estão vivos e com critérios de remissão
completa molecular, com uma mediana atual de idades de 80 anos (73 – 84). Dos 8 doentes avaliáveis 2 faleceram, 1 de LMA
secundária e o outro faleceu de causa não relacionada com a doença.
Conclusão: Estes dados vêm demonstrar que os regimes de tratamento da LPA baseados em ATRA são eficazes, inclusivamente
nos doentes muito idosos, com potencial para induzir remissão prolongada da doença contribuindo para melhoria da
sobrevivência.
Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

74

COMUNICAÇÕES ORAIS
14 de Novembro de 2015

PATOLOGIA MIELOIDE
14:30 – 16:30 | Sala 3
Moderadores: Emília Cortesão, Patrícia Sousa

CO 45 ‐ 16:00 | 16:10
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL MUTACIONAL DE UM GRUPO DE DOENTES COM NEOPLASIAS MIELOIDES COM RECURSO À
TECNOLOGIA DE SEQUENCIAÇÃO MASSIVA PARALELA
Margarida Coucelo, Ana Teresa Simões, Maria João Mendes, Alexandra Alves Pereira, José Carlos Almeida, Luís Francisco Araújo,
Marta Beja Duarte, Maria Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: Nas neoplasias mieloproliferativas (NMP) e síndromes mielodisplásicas (SMD) o conhecimento das alterações
genéticas com impacto clínico tem aumentado consideravelmente, em parte devido à introdução da tecnologia de sequenciação
massiva paralela (NGS). A aplicação do NGS na rotina laboratorial vai permitir o estudo de painéis de genes alvo em simultâneo,
de forma rápida e económica quando comparada com a metodologia Sanger.
Objectivo: Pesquisa e identificação de mutações em 39 genes de linhagem mieloide por NGS num grupo de doentes com
neoplasias Mieloproliferativas/ Síndromes Mielodisplásicos (NMP/SMD).
Material e métodos: Foram incluídas amostras de DNA de sangue periférico de 16 doentes: 8 SMD (2 AREB, 1 AREB‐2, 5 LMMC),
mediana idade ao diagnóstico 66 anos (2F:6M), follow‐up 42 meses; 2 SMD/NMP (1F:1M) média idade 62 anos, follow‐up 32
meses e 5 NMP (2 MF, 3 TE JAK2/MPL/CALR negativas), mediana idade 40 anos (3F:2M), follow‐up 237 meses. Pesquisa de
mutações por NGS (Ion Torrent PGM). Doze dos 16 doentes com cariótipo disponível não apresentavam alterações citogenéticas.
Resultados: Nos 39 genes estudados foram identificadas 20 mutações diferentes em 10 genes (TP53, NRAS, ASXL1, U2AF1, ETV6,
RUNX1, DNMT3A, KRAS, TET2, JAK2). Os 2 doentes com AREB apresentavam mutações no TP53 e 1 AREB‐2 mutação no ETV6 . No
grupo das LMMC, 3/5 doentes apresentavam mutação NRAS/KRAS e 3 apresentavam mais do que 1 mutação. Dois doentes com
LMMC progrediram para LMA: 1 com mutação NRASG12D (faleceu na indução) e 1 com mutação DNMT3A e RUNX1 (resposta
parcial à indução). Os 2 doentes com NMP/SMD apresentavam mais do que 1 mutação, sendo que ambos tinham mutação no
gene U2AF1. Dos doentes com NMP, nas 2 MF apenas foi detectada a mutação JAK2V617F e em 1/3 TE foi identificada uma
mutação no domínio FERM do JAK2 (JAK2E176X).
Discussão: No grupo de doentes estudado, apenas em 2 doentes não foram identificadas mutações (TE JAK2/MPL/CALR). As 2
LMMC com mutações de mau prognóstico (KRAS, DNMT3A e RUNX1) progrediram para LMA. Os 2 doentes com NMP/SMD
apresentavam mutações no gene U2AF1, associadas a MF e SMD. Nos doentes com NMP, as 2 MF JAK2V617F não apresentaram
mutações adicionais e em 1/3 TE apresentava uma mutação do JAK2 (exão 6).
Conclusão: Os doentes com SMD e NMP/SMD, tal como esperado, apresentam maior número de alterações genéticas associadas
a um curso clínico desfavorável. O conhecimento do perfil mutacional dos doentes com NMP/SMD poderá no futuro permitir
uma melhor estratificação de risco, bem como melhor adequação terapêutica.
Sem conflito de interesses a declarar.

75

COMUNICAÇÕES ORAIS
14 de Novembro de 2015

PATOLOGIA MIELOIDE
14:30 – 16:30 | Sala 3
Moderadores: Emília Cortesão, Patrícia Sousa

CO 46 ‐ 16:10 | 16:20
HIGH‐RESOLUTION ANALYSIS OF NATURAL KILLER CELLS REPERTOIRE IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
Paulo Rodrigues‐Santos1, Jani Almeida2, Patrícia Couceiro2, Déboar Queirós2, Diogo Gomes‐Silva1, Vera Alves1, Lenka Růžičková3,
Paulo Freitas‐Tavares3, Manuel Santos‐Rosa1
(1‐Instituto de Imunologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, 2‐Laboratório de Imunologia e Oncologia, Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, 3‐Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra)

Previous studies indicate that Natural Killer (NK) cells are deficient in Chronic Myeloid Leukemia (CML) patients, although the
mechanisms behind the dysfunction are not completely understood. Current therapeutic strategies influence these innate
lymphoid cells and successful results may be partially explained by the advantageous effects on their cytotoxicity against cancer
cells. Due to recent advances in the knowledge of NK cell´s biology, there is an increasing interest in mapping NK‐cell responses in
cancer.
The aim of the present study was to analyze NK cells in CML patients and the effect of therapy and dose dependent mechanisms
on essential features of NK cells.
In this study, we analyzed blood samples from 67 CML patients treated with IFN‐α and/or different generations of tyrosine kinase
inhibitors (TKI). Extended analysis of NK‐cell receptor repertoire and functional properties was performed by multiparametric
flow cytometry, cell sorting, Luminex xMAP technology and real‐time quantitative PCR.
Relative frequency of NK cells was found reduced at CML diagnosis and recovered after treatment. CML therapy induces an
increase of CD62L+ CD56bright NK cells, associated to the capacity of migration to secondary lymphoid organs. Activation of NK
cells and the increased expression of CD137 and CD137L were interpreted as a significant effect of therapy response. Activatory
(KIR2DS1) and inhibitory (KIR2DL1, KIR2DL2) receptors were found altered in CML. The expression of KIR2DS1 by
CD56dimCD16+ NK cells was highest in CML patients undergoing Dasatinib therapy. Treatment also increased the NKG2C/NKG2A
(activatory/inhibitory) ratio. Lower expression of NKp30 and NKp44 was compensated by the increase of NKp46+ NK cells.
Production of IFN‐γ and suppression of TGF‐β+ and IL‐10+ NK cells was also a beneficial effect of treatment protocol. IFN‐γ
production decreased with an increased TKI dose.
NK cells are affected during CML and current therapeutic protocols ameliorate NK‐cell performance. In the future, combination
of NK cell‐based immunotherapy with pharmacological interventions should be investigated in order to eradicate cancer cells and
discontinuation of therapy.
Financial Support: FEDER (Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE) and FCT (Fundação para a Ciência e a
Tecnologia) through project PEst‐C/SAU/LA0001/2013‐2014.
Declaration of interests: PRS received educational supporting grants from Bristol‐Myers‐Squibb, Novartis and Pfizer Laboratories.
All other authors declare that they have no competing interests.
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DOENÇA DE GAUCHER (DG): EXPERIÊNCIA DE 21 ANOS DE TRATAMENTO EM 3 CENTROS PORTUGUESES
Susana Mendes1, Mafalda Alpoim2, Paula César3, Cidália Pinto1, Tabita Maia3, Fatima Ferreira2, Conceição Lopes1, Sara Valle1,
Maria João Costa1, José Fajardo1, José Alves do Carmo1, José Eduardo Guimarães2, Leticia Ribeiro3
(1‐Hospital Santa Maria ‐ Centro Hospitalar Lisboa Norte, 2‐Centro Hospitalar de São João, 3‐Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra)

Introdução: A DG é uma doença de armazenamento lisossomal ‐ autossómica recessiva em que a função da glucocereberosidase
está comprometida. As mutações mais prevalentes (N370S/N409S), determinam grande variedade fenotípica da DG tipo 1,
contudo a acumulação do substracto enzimático nas células reticuloendoteliais resulta em citopenias, esplenomegalia e
alterações ósseas: densidade e deformação em balão de Erlenmeyer. O diagnóstico (Dx) é admitido pela ˉ de gluceroberosidade,
mas a elevação do enzima b‐ D‐quitotriosidase é o principal biomarcador da DG. Existem 2 tipos de terapêutica: substituição
enzimática (SE) e remoção do substracto (RS); o seu início está associado à reversibilidade dos sintomas determinando melhoria
na qualidade de vida (QV) destes doentes. Parece existir risco acrescido no desenvolvimento de neoplasias na DG.
Métodos: Estudo retrospectivo multicêntrico de DG tipo 1, diagnosticada e/ou sob tratamento de Março de 1993 a Agosto de
2015, nos centros hospitalares (vide autores). Definição de anemia: Hb< 12g/dL em ♂; Hb< 11g/dL em ♀. Trombocitopenia:
plaquetas< 150x109/L; Esplenomegalia: >15 cm; Hepatomegalia: >12cm; Avaliação por Ecografia/TC abdominal; Osteopenia: T >‐
2,5 e <‐1; Osteoporose: T<‐2,5; Avaliação por Densitometria Óssea. Doseamento de b‐ D‐quitotriosidase (valores de ref. 10‐85
nmol/mL plasma). Critérios de resposta: Normalização de valores de Hb e plaquetas; Diminuição >20‐30% das dimensões do baço
e fígado; Aumento da densidade óssea para valores normais. Analise estatística: Excel e SPSS.
Resultados: Avaliámos 36 doentes; M/F: 52,8% / 47,2% com mediana de idade ao Dx: 37 anos; Mediana de idade ao tratamento:
44 anos; Mutações: 77,8% N370S/N409S; Esplenectomizados pré‐dx: 30,5%; Ao Dx: Anemia: 66,7%; Trombocitopenia: 75%;
Esplenomegalia: 86,1%; Hepatomegalia: 69,4%; ˉdensidade óssea: 63,8% (26,1% osteoporose); Def. Erlenmeyer: 33,3%; Mediana
de tempo entre Dx e inicio de terapêutica: 24 meses. Tratamento inicial: SE ‐ 94,4%: Imiglucerase: 75%; RS ‐ 5,5 %: Miglustat.
Mediana de follow‐up: 11 anos.
Taxa de resposta:Hb normal (N) aos 12 /24 meses: 61,1% / 91,7%; Nr plaquetas N aos 12 /24 meses: 66,7% / 77,8%. Vol.
esplenico N em 87,9% aos 24 meses e hepático: 52,8%. Recuperação da osteopenia em 58,8%. Todos os doentes estão vivos e
com manutenção de Resposta. Suspensão de tratamento: 2 doentes por recusa. Eventos adversos: 5 eventos cardio‐pulmonares
entre eles 2 episódios de Hipertensão Pulmonar; Mieloma Múltiplo (2), Gamapatia monoclonal (1), Parkinsonismo (1) e 2 outras
neoplasias.
Conclusões: A resposta hematológica e visceral perpetuada ao longo do tratamento determina melhor QV, ficando o doente mais
susceptível a neoplasias ou doenças cardiovasculares também por aumento da idade e não apenas pela concomitância da DG.
Quanto às alterações ósseas, as respostas não foram tão profundas, o que pode relacionar‐se com o inicio tardio de terapêutica,
diminuindo o potencial de reversibilidade destas afecções. Assim, o Dx precoce e a manutenção terapêutica, condicionam a QV
destes doentes.
Os autores não têm conflitos de interesse.
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ENFERMEIRO DE REFERÊNCIA EM HOSPITAL DIA
Sandra Ponte, Carla Cabral, Ana Ferreira
(Centro Hospitalar Lisboa Ocidental ‐ HSFX)

Introdução: O Enfermeiro de Referência é o principal agente humanizador, educador e facilitador da adesão do doente, a um
regime terapêutico individualizado, continuado e de qualidade. A consulta de enfermagem, presencial ou telefonicamente, é
fundamental para desenvolver a efetividade dos ensinos, capacitar, apoiar e esclarecer as vantagens da adesão ao regime
medicamentoso, com a finalidade de obter ganhos de conhecimento e de aprendizagens, permitindo a readaptação funcional e
manutenção da Qualidade de Vida dos doentes em tratamento.
Objectivo: Focar a importância do papel do enfermeiro de referência, na promoção do desenvolvimento do conhecimento e
capacitação do doente hematoncológico.
Material e Métodos: Revisão da literatura de acordo com as variáveis adesão terapêutica, consulta de enfermagem e enfermeiro
de referência. Estatística de Consultas de Enfermagem de primeira vez, aos doentes em tratamento de Quimioterapia no Hospital
Dia de Hematoncologia, realizadas pelo enfermeiro de referência, no primeiro semestre de 2015.
Resultados e Discussão: Num total de 230 Consultas de Enfermagem (1ª vez), 42 foram na valência de Hematoncologia,
distribuídas por 9 Enfermeiros de Referência. Foram analisados os parâmetros do registo da Avaliação Inicial e o Foco: Adesão ao
Regime Terapêutico, no Diagnóstico: Conhecimento sobre o regime terapêutico do respectivo ciclo de quimioterapia. As
Intervenções planeadas da efectividade dos ensinos sobre hábitos e cuidados a ter; Orientação, apoio e esclarecimento dúvidas
ao doente e sua família; Incentivo na adesão ao regime terapêutico, promovendo a sua eficácia; Validação de conhecimentos,
aprendizagens e cumprimento do regime; Colaboração na gestão de sinais e sintomas adversos ao tratamento/doença;
Monitorização do estado hemodinâmico.
Conclusões: A promoção do desenvolvimento desta metodologia de trabalho na consulta de enfermagem, implementando um
sistema de registos estruturados, permite incorporar as necessidades de cuidados identificadas, o planeamento e as intervenções
de enfermagem efetuadas e os resultados obtidos. O desenvolvimento da relação terapêutica individualizada e de proximidade
efetiva, dirigida à adesão do doente hematoncológico ao regime terapêutico proposto, traduz melhorias significativas tanto na
aceitação da doença, na readaptação funcional, como na prevenção de sinais/sintomas ou complicações, desde a sua admissão
até à alta em Hospital Dia. Coordenar e ampliar processos de comunicação, de articulação e a continuação de cuidados
interdisciplinares, possibilita à equipa um melhor acompanhamento e monitorização. Promover ganhos de conhecimento e
capacitação, com reflexos evidentes de satisfação, permite produzir indicadores de qualidade de ganhos em saúde.
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FADIGA POR COMPAIXÃO NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE HEMATOLOGIA
Liliana Cecilia Lopes de Almeida
(CHLN ‐ Hospital de Santa Maria)

Introdução: Fadiga por Compaixão (FC) é um Síndrome caraterizado por uma fadiga física e emocional, resultante da compaixão
que os profissionais de saúde vivenciam no seu trabalho com pessoas que estão em sofrimento, físico e/ou mental. É muitas
vezes difundida como Síndrome de Burnout, o que pode provocar uma compreensão e um tratamento inadequados dos
profissionais, colocando em risco a sua saúde mental.
Objectivo: Contribuir para a melhoria do conhecimento de FC, verificando a sua existência nos profissionais de saúde que
exercem funções na especialidade de Hematologia.
Material e métodos: Através de uma amostragem intencional, com a entrega de questionários, obtivemos uma amostra
constituída por 73 profissionais de saúde de diferentes áreas do cuidar, provenientes de três serviços diferentes da especialidade
de hematologia, na mesma instituição de saúde. Procedemos a uma análise fatorial e de fiabilidade dos instrumentos (ProQOL5 e
GHQ28) através de uma consistência interna. Realizou‐se uma correlação bivariada de Pearson para avaliar como estas
subescalas se associam entre si. Foi utilizado SPSS V.20 para a análise estatística.
Resultados: Verificámos que, uma grande percentagem dos profissionais apresenta níveis médios a altos de Satisfação por
Compaixão (80%), bem como de Burnout (82%) e de Stress Traumático Secundário (77%), sendo que 34% destes profissionais
apresentam níveis elevados de Stress Traumático Secundário. 83% dos médicos da amostra apresentam níveis médios a altos de
FC, 58% dos quais com níveis altos. Por sua vez, 75% dos enfermeiros apresentam igualmente níveis médios a altos de FC, 18%
dos quais com níveis altos. Das assistentes operacionais, 72% da amostra apresenta níveis médios a altos de FC, sendo que 44%
apresentam níveis altos. Os enfermeiros são o grupo profissional que menos reconhece o seu desgaste profissional face ao
sofrimento do doente e o que menos demonstra ter necessidade de colocar atestados, baixas médicas ou pedir transferência
para outros serviços. No entanto, são o grupo que apresenta níveis mais elevados de Burnout e Stress Traumático Secundário. As
assistentes operacionais são o grupo profissional que possui níveis mais preocupantes de FC, uma vez que apresentam níveis de
Satisfação por Compaixão baixos, em relação aos restantes profissionais. Os profissionais de saúde que exercem funções em
apenas um serviço de hematologia apresentam uma maior perceção de desgaste, em comparação com os profissionais que
exercem funções em dois serviços ou três serviços de hematologia. As situações que provocam maior desgaste psicológico e
emocional são a fase terminal e o sofrimento do doente.
Conclusão: O conjunto de resultados deste estudo permite‐nos confirmar a existência de importantes níveis de FC no contexto
de hematologia. É fundamental existir uma boa gestão da qualidade de cuidados por parte dos serviços e a nível institucional,
alertando e intervindo todos os profissionais para as consequências negativas que o desgaste/exaustão profissional pode causar.
Os Autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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NOVAS LINHAS DE TRATAMENTO PARA A DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO (DECH) CRÓNICO: DESAFIO PARA A
PRÁTICA DE ENFERMAGEM
Ana Filipa Silva Leite, Telma Margarida Coelho Lopes, Vanda Cristina Lopes Ferreira
(Centro Hospitalar Lisboa Norte ‐ Hospital de Santa Maria)

Introdução: O transplante alogénico de células progenitoras hematopoiéticas é uma modalidade terapêutica efetiva no
tratamento da pessoa com doença hematológica (1). Apesar dos avanços terapêuticos, este tipo de transplante está associado a
inúmeras complicações. A doença do enxerto contra hospedeiro (DECH) mantém‐se, depois dos processos infeciosos, como a
complicação mais frequente, aumentando significativamente as taxas de mortalidade e morbilidade(2). A DECH surge como
consequência da interação entre os antigénios das células do recetor e os linfócitos‐T do dador, podendo ser aguda ou crónica,
de acordo com o tempo, histopatologia e clínica (1). A aguda desenvolve‐se nos primeiros 100 dias após o transplante e
caracteriza‐se por alterações hepáticas, cutâneas e intestinais. A crónica assemelha‐se a uma doença autoimune e acontece após
100 dias do transplante(3).
De entre os inúmeros casos de pessoas internadas na nossa unidade com complicações da DECH crónica, no último ano,
destacou‐se um caso mais complexo, dada a influência de múltiplos fatores biopsicosociais que contribuíram para a gravidade do
quadro clínico. Para além deste facto a pessoa não respondeu ao tratamento convencional (corticosteroides e
imunossupressores), tendo sido incluído num estudo experimental com terapêutica de 2ª linha. Esta consistiu na estimulação de
um subtipo de células com função supressora, chamados linfócitos T reguladores, com o objetivo de atenuar as complicações da
DECH crónica.
Este caso constituiu assim um desafio para a equipa de enfermagem, exigindo de todos um esforço para uma avaliação mais
detalhada, uma prática de cuidados atualizada e fundamentada e uma monitorização dos resultados constante, que
pretendemos documentar e refletir com este estudo de caso.
Objetivos: Atualizar conhecimentos relativos aos cuidados de enfermagem à pessoa com complicações da DECH crónica e
contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados à pessoa com complicações da DECH crónica.
Metodologia: Estudo de caso, através de metodologia exploratória‐descritiva do tipo não experimental; pesquisa nas bases de
dados EBSCO e outros trabalhos que pela sua relevância mereceram particular atenção.
Conclusão: Em toda a trajetória de transplante a pessoa com DECH crónica está sujeita a múltiplas complicações, com profundo
impacto na sua qualidade de vida e da sua família, que exigem da equipa multidisciplinar uma abordagem holística e
individualizada. O enfermeiro que trabalha numa unidade de transplantes de células progenitoras hematopoiéticas necessita de
competências técnico científicas, bem como habilidades no relacionamento interpessoal, no sentido de promover a educação, a
orientação e a adaptação da pessoa e família.
Referências bibliográficas: 1Baker, M. & McKiernan, P. (Agosto de 2011). Management of Chronic Graft‐Versus‐Host Disease.
Clinical Journal of Oncology Nursing , pp. 429‐432. 2Lieow, Y., & Christensen, M. (2014). Graft‐versus‐host disease in oncology
nursing practice. British Journal of Nursing , 23, No 10, pp. S4‐S10. 3Araujo, D., Rodrigues, A., Oliveira, P., Silva, L., Vecchia, B. &
Silveira, E. (Abril/Junho de 2015). Nursing diagnoses and interventions for patients with graft‐versus‐host disease submitted to
hematopoietic stem cell transplantation. Cogitare Enfermagem, pp. 305‐313.
Os autores declaram que não há conflito de interesses associado à concretização deste trabalho e à publicação deste póster.
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A PESSOA COM ENTEROCOLITE NEUTROPÉNICA: UMA EMERGÊNCIA HEMATO‐ONCOLÓGICA INTERVENÇÃO ESPECIALIZADA DO
ENFERMEIRO
Ana Filipa Silva Leite, Telma Margarida Coelho Lopes
(Centro Hospitalar Lisboa Norte ‐ Hospital de Santa Maria)

Introdução: A descoberta de novos fármacos para as doenças malignas e a opção crescente pelo transplante criou um universo
de pessoas que exigem uma abordagem própria das complicações infeciosas (1). Neste cenário de imunossupressão a enterocolite
neutropénica (EN) surge como uma emergência hemato‐oncológica com relevância crescente (2). Caracteriza‐se por edema,
inflamação, ulceração e necrose transmembranar que pode progredir para perfuração abdominal e sepsis, com consequências
graves para a pessoa e elevadas taxas de mortalidade (3). As manifestações clínicas incluem dor/desconforto abdominal,
distensão abdominal, náuseas, vómitos, diarreia e febre no contexto de neutropenia (4). As intervenções de enfermagem passam
pela gestão da dor, monitorização dos vómitos/dejeções, administração da terapêutica e monitorização dos sinais vitais para
deteção precoce de complicações.
Objetivos: Enfatizar o processo de cuidados de enfermagem de uma pessoa com EN e sensibilizar para a importância do papel do
enfermeiro no reconhecimento precoce das diversas alterações possíveis na pessoa com EN, na implementação das intervenções
adequadas e na monitorização da resposta da pessoa.
Metodologia: Estudo de caso, através de metodologia exploratória‐descritiva do tipo não experimental; pesquisa nas bases de
dados EBSCO e outros trabalhos que pela sua relevância mereceram particular atenção.
Conclusão: A evidência científica tem demonstrado que o conhecimento sobre os fatores de risco, sinais e sintomas e
fisiopatologia da EN permitem melhorar o reconhecimento precoce desta situação (3). O resultado final vai depender
significativamente do reconhecimento e intervenção precoces, pelo que se destaca a importância de uma intervenção de
enfermagem especializada.
Referências bibliográficas: 1 Coutinho, J. & Reis, E. (2011). Infeção no doente neutropénico. In A. Martins, A. Geada, A. Pedro, A.
Ventura, A. Carneiro & A. Tuna, Manual do curso de sépsis e infeção grave para médicos (pp. 209‐217). Porto: Reanima ‐
Associação para Formação em Reanimação e Medicina do Doente Crítico. 2 Machado, N. (Julho de 2010). Neutropenic
enterocolitis: a continuing medical and surgical challenge. North american journal of medical sciences. 3 Sultan, K. (Março de
2013). Neutropenic enterocolitis. Medscape references: drug, diseases & procedures. 4Zuckerman, T., Ganzel, C., Tallman, M. &
Rowe, J. (Junho de 2012). How I treat hematologic emergencies in adults with acute leukemia. Journal of the american society of
hematology.
Os autores declaram que não há conflito de interesses associado à concretização deste trabalho e à publicação deste póster.
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PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À IMOBILIDADE NA PESSOA COM DOENÇA HEMATO‐ONCOLOGICA
João Pedrosa, Marta Moreno, Patrícia Conceição
(CHLN ‐ Hospital de Santa Maria)

A síndrome de imobilidade é um estado que uma pessoa experiencia (ou esta em risco de experienciar) de deterioração dos
diferentes sistemas corporais ou da sua função, resultado de inatividade musculosquelética prescrita ou inevitável. Trata‐se de
todo um conjunto de alterações complexas e graves que se repercutem negativamente sobre o organismo, tendo origem na
imobilidade e suas consequências. O tratamento de doenças hemato‐oncológicas pode incluir múltiplos ciclos de
poliquimioterapia, imunoterapia e radioterapia e eventualmente transplante de células estaminais hematopoiéticas. A doença, o
seu tratamento e os internamentos hospitalares prolongados levam a um estado de descondicionamento físico (atrofia muscular,
perda do controlo do equilíbrio, marcha instável e maior incidência de quedas) e a uma redução da qualidade de vida devido ao
aumento da imobilidade.
Objetivos: Implementar um conjunto de medidas para prevenir complicações associadas à imobilidade na Pessoa com doença
hemato‐oncológica.
Metodologia: O projeto foi conduzido com base no ciclo de Deming (PDSA). Plan: definição de objectivos e ferramentas para a
implementação do projeto; Do: 1) pesquisa do acervo bibliográfico da instituição e eletrónica, no período de Março de 2015, nas
bases de dados indexadas à EBSCO, Google Scholar entre 2010 e 2015; 2) definição de conjunto de medidas a implementar; 3)
formação à equipa e integração das medidas propostas; Study: análise das mudanças implementadas através de questionário de
satisfação à equipa; Act: ajuste das medidas em função das diferenças encontradas entre resultados esperados e obtidos.
Resultados: cumpriu‐se a primeira fase (Do), definindo‐se dez medidas: 1) Programa personalizado de reabilitação; 2) Promover
o autocuidado e atividades recreativas; 3) Levante para o cadeirão; 4) Deambulação; 5) Vigilância e cuidados à pele; 6) Avaliação
do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão; 7) Avaliação do risco de queda; 8) Suporte nutricional adequado e
hidratação; 9)Exercícios de fortalecimento muscular; 10) Optmizar função respiratória. O projeto encontra‐se, atualmente, na
penultima fase (Study).
Conclusão: Ao reunir e atualizar intervenções que, de forma isolada, já eram contempladas (mas desvalorizadas) na prática
diária, uniformizou‐se a atuação, ao mesmo tempo que se desafiou o crescimento individual e coletivo na prestação de cuidados
de enfermagem. O desafio de abraçar projetos deste carácter, permite prestar cuidados de enfermagem seguros, estruturados e
de qualidade, assim como ponto de partida para novos projetos e desafios.
Os autores declaram não existir conflito de interesses.
Bibliografia
Moyet, Lynda (2008). Nursing Diagnosis: Application to Clinical Practice. Lippincott Williams & Wilkins
Santos, A. D. (2012). Nova geometria para sobre‐colchão anti‐escaras (Dissertação de Mestrado). Covilhã: Universidade da Beira
Interior.
Streckmann, F. et al. (2014, nº 25). Exercise program improves therapy‐related side‐effects and quality of life in lymphoma
patients undergoing therapy. Annals of Oncology , pp. 493–499.
The PDSA cycle. Acedido em Janeiro 2015: https://deming.org/theman/theories/pdsacycle
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REAL‐WORLD EVIDENCE OF IRON CHELATION THERAPY IN TRANSFUSION‐DEPENDENT MDS PATIENTS: A PORTUGUESE
HOSPITAL REGISTRY
Susana Rodrigues1, António Almeida1, Daniel Viriato2, Marília Antunes3
(1‐Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, Lisboa, Portugal. 2‐Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A.,
Porto Salvo, Portugal, 3‐Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa‐Departamento de Estatística e Investigação Operacional
& CEAUL)

Introduction: Transfusional iron overload is common among patients with myelodysplastic syndromes (MDS) receiving red blood
cell (RBC) transfusions. Emerging evidence indicates that iron chelation therapy (ICT) could improve health outcomes in MDS
patients with low/intermediate‐1 IPSS risk.
Objective: This study aimed to investigate clinical evolution and transfusion dependency of MDS patients under ICT with
deferasirox, in clinical practice.
Methods: This was a retrospective analysis of a hospital registry of MDS patients followed‐up by imunohemotherapy.
Longitudinal data records were aggregated in 3 months periods. Exploratory analysis was performed to characterize patients.
Generalized Estimation Equation models were used to estimate the effect of time on average ferritin levels and RBC transfusions,
controlled by patient’s initial conditions and deferasirox dose. Generalized Linear Mixed‐effects Models were estimated to assess
individualized evolution patterns. In modelling only patients chelated for ≥6 months were considered.
Results: A total of 877 records of 17 MDS patients (53% male), classified as low risk at diagnosis, were included in the analysis.
Median ages at diagnosis, beginning of RBC transfusions and beginning of ICT were 71, 74 and 77, respectively. Patients had
received an average of 51.6±26.2 RBC units before ICT.
Average values of clinical parameters were calculated for each patient. Sample medians were: ferritin 3674.3ng/mL, hemoglobin
8.2g/dL, alkaline phosphatase 91.3UI/L, gamma‐glutamyl transferase 0.4UI/L, aspartate aminotransferase 27.0UI/L, alanine
aminotransferase 42.9UI/L and blood creatinine 0.9mg/dL.
From the 8 patients chelated ≥6 months: 6 presented a decrease on ferritin levels and 4 presented a decrease in RBC transfusions
(one reaching transfusional independence), over time. Marginal models demonstrated that average ferritin levels and number of
RBC decrease with time (β=‐141.9 p=0.008; β=‐0.043 p=0.001, respectively).
Conclusions: Analysis of real‐world data from a Portuguese registry of transfusion‐dependent MDS patients chelated with
deferasiforx, for ≥6month, indicated that both ferritin levels and RBC transfusions tend to decrease with time.
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SÍNDROME DE SHWACHMAN DIAMOND – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Paula Gomes1, Cláudia Santos1, Maria José Soares1, Maria Luís Amorim1, Aida Barbosa1,Ana Paula Fernandes2, Janet Pereira3,
Fátima Ferreira1, Fernanda Trigo1e José Eduardo Guimarães1, 4
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar S. João, 2‐Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar S. João, 3‐Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 4‐Faculdade de Medicina do Porto)
Introdução: Descrito pela primeira vez em 1964, o síndrome de Shwachman‐Diamond (SSD) é uma doença genética multi‐
sistémica rara, de transmissão autossómica recessiva, incluída nos síndromes de falência medular hereditária. Caracteriza‐se por
um fenótipo variável, incluindo uma disfunção da medula óssea, insuficiência pancreática exócrina e alterações esqueléticas,
podendo também envolver outros órgãos. Em 1983, foi identificado o gene Shwachman‐Bodian‐Diamond Syndrome (SBDS)
localizado em 7q11. Este gene codifica uma proteína ribossómica cuja função é ainda mal conhecida, que actua nas etapas finais
de maturação da subunidade 60S.
Material e métodos: Criança do sexo masculino de 7 anos de idade que apresentava neutropenia grave, desde o 1º mês de vida.
Vários episódios de internamento: infecção das vias respiratórias superiores, complicação com quadro de sepsis.
Concomitantemente apresentava trombocitopenia e xerose cutânea marcada.
O doente foi referenciado pelo Serviço de Pediatria para estudo hematológico e citogenético em medula óssea. Foram realizadas
culturas com a duração de 24 horas e análise por bandas GTG.
Foi também colhida uma amostra de DNA para pesquisa de mutações do gene SBDS.
Resultados: O estudo medular (mielograma e biópsia) revelou medula hipoplásica e com sugestão de síndrome mielodisplásico.
O estudo citogenético inicial, em Dezembro de 2014 mostrava um cariótipo normal do sexo masculino (46,XY[20]). Em Julho de
2015 fez novamente cariótipo que, desta feita, revelou i(7q)(q10) em 6/20 metafases, uma alteração característica do SSD.
Foi realizada pesquisa de mutações do gene SBDS, tendo sido detectadas em heterozigotia composta as mutações
c.183_184TA>CT e c.258+2T>C, respectivamente no exão 2 e intrão 2 do gene SBDS.
Discussão/Conclusão: A variedade de características clínicas desta patologia, inter e intrafamíliar, torna difícil o estabelecimento
do diagnóstico. De realçar neste caso que foi a identificação da anomalia citogenética característica que conduziu ao diagnóstico.
Cerca de 90% dos doentes que apresentam SSD têm mutações no gene SBDS. A importância do diagnóstico específico, pelas
implicações que tem na terapêutica, pela predisposição a neoplasias e pela possibilidade de planeamento familiar é muito
grande.
As alterações cromossómicas clonais não indicam necessariamente uma transformação iminente para SMD/LMA e podem ser de
natureza transitória. O risco de malignização é de cerca de 25%. O risco é maior em crianças com pancitopenia progressiva. A
sobrevida média destes doentes é de cerca de 35 anos.
Os autores declaram não terem conflitos de interesse.
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ANEMIA DE FANCONI – ESTUDO RETROSPETIVO NUM PERÍODO DE 34 ANOS
Ana Paula Ambrósio, Maria do Céu Silva, Neuza Silva, Catarina Ventura, Mónica Viegas, Hildeberto Correia
(Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP.)

Introdução: A Anemia de Fanconi (AF) é uma doença rara, com uma frequência estimada de 1 a 5 per 1.000.000 de nascimentos,
podendo este valor aumentar se for considerado um grupo étnico com consanguinidade. É uma doença autossómica recessiva,
que poderá ter uma transmissão ligada ao cromossoma X. Doentes com AF podem apresentar malformações congénitas, falência
da medula óssea (que se carateriza por pancitopénia), hipersensibilidade a agentes clastogénicos, fragilidade cromossómica e
uma maior suscetibilidade para doenças oncológicas.
Devido à grande complexidade desta patologia a primeira abordagem de diagnóstico, consiste na deteção de aberrações
cromossómicas (quebras, rearranjos estruturais, radiais, anéis) em células de sangue periférico em cultura com um agente
clastogénico como o diepoxibutano (DEB) ou mitomicina C (MMC).
Objetivo: Neste trabalho pretende‐se apresentar os resultados dos estudos de instabilidade cromossómica induzida por DEB e
MMC efetuados na nossa instituição.
Métodos: Foi realizada a análise de uma série retrospetiva de 34 anos (1980‐2014) de 243 amostras enviadas ao laboratório
citogenética com suspeita de AF e de 28 amostras de familiares de doentes com AF. No total, foram analisadas 260 amostras de
sangue periférico, 6 de biópsia de pele, 3 de líquido amniótico, 1 de sangue do cordão e 1 de sangue medular. As amostras foram
processadas segundo o protocolo estabelecido para a análise cromossómica de doenças associadas a fraturas, incluindo cultura
celular com estimulação por MMC e/ou DED, para cada produto biológico, seguida de análise microscópica com determinação da
instabilidade cromossómica induzida pelo DEB, de acordo com o protocolo estabelecido pelo International Fanconi Anemia
Registry (IFAR).
Resultados: Nas 243 amostras analisadas, foram identificados 37 casos com AF. Nos estudos citogenéticos dos familiares com AF
foram identificados mais 2 casos positivos para AF. Foram ainda observados, em 4 amostras de suspeita de AF, cariotipos
anormais.
Conclusão: Neste trabalho foram identificados 39 novos casos com AF, oriundos maioritariamente da região de Lisboa e Vale do
Tejo e alguns casos pontuais da região autónoma dos Açores, região centro e dos países africanos de língua oficial portuguesa
(PALOP). Este estudo evidência que a maioria dos casos apresentados se encontra subdiagnosticado. Estes resultados não
permitem estimar uma frequência de doentes com AF em Portugal, uma vez que não engloba indivíduos de todas as regiões
portuguesas, por outro lado estão incluídos dois indivíduos de origem PALOP. É necessário estabelecer um registo nacional de
doentes com AF, para se poder calcular a frequência desta patologia no nosso país.
Os autores não têm conflito de interesses.
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HEMATOLOGIA OBSTÉTRICA: CARACTERIZAÇÃO DAS GRÁVIDAS COM TROMBOCITOPENIA AVALIADAS NA CONSULTA DE
HEMATOLOGIA GRÁVIDAS
BV Ferreira, MP Silveira, C Afonso, F Lima
(Serviço de Hematologia, Hospital de São Francisco Xavier)
Introdução: A trombocitopenia isolada (plaquetas <100x109/L) ocorre em cerca 1% das grávidas. A causa mais comum é a
trombocitopenia gestacional (TG), mais frequente no segundo e terceiro trimestres (T) seguida da trombocitopenia imune (PTI).
Nesta ocorre destruição das plaquetas mediada por anticorpos anti‐plaquetários que podem atravessar a placenta e causar
trombocitopenia fetal/neonatal. As orientações para tratamento estão estabelecidas sendo os corticoesteroídes e/ou
imunoglobulina endovenosa (IgEv) a 1ªlinha. A epidural pode ser questionada, recomendações recentes sugerem um limite de
50x109/L, se realizada por anestesista experiente.
Objetivos: Caracterização das grávidas com trombocitopenia, incluindo diagnóstico, tratamento, tipo de parto e avaliação
neonatal.
Material e métodos: Análise retrospectiva dos processos entre 31/05/2013 e 08/09/2015. Incluídas grávidas com plaquetas
<100x109/L ou PTI conhecida. Considerou‐se TG se plaquetas >60x109/L, resolução espontânea pós‐parto e ausência de
trombocitopenia neonatal. A terapêutica foi instituída se discrasia, plaquetas <20‐30x109/L nos primeiros trimestres e/ou
<50x109/L prévias ao parto.
Resultados: Incluídas 10 grávidas (11 gravidezes), mediana de idade 33 anos [22‐41]. A maioria referenciada pela consulta de
alto‐risco materno‐fetal. O tempo médio de gestação na primeira observação foi de 20 semanas (1ºT‐3/11, 2ºT‐4/11 e 3ºT‐4/11).
Estabelecido diagnóstico de PTI em 9/11 (de novo 3/9, crónica 4/9, persistente 1/9) e TG em 2/11. O tratamento foi necessário
em cinco gravidezes com PTI, duas com discrasia mucocutânea. O tempo médio de gestação no início do tratamento foi de 26
semanas. Três foram tratadas com PDN 20mg/dia, uma PDN 1mg/kg/dia e uma PDN 20mg/dia +IgEv1g/kg/2dias. Houve uma
resposta completa com PDN 1mg/kg/dia e quatro falências de resposta (três com PDN 20mg/dia e uma com PDN+IgEv). Neste
subgrupo, todas com resposta após aumento da PDN. Sem toxicidade secundária à terapêutica. Das nove gravidezes com PTI,
ocorreram oito partos e uma gravidez perdida para seguimento. Registados seis partos vaginais (3 distócicos) todos sem epidural
e duas cesarianas por causas obstétricas. O valor médio das plaquetas peri‐parto foi 59x109/L [39‐151]. Houve oito nados‐vivos,
todos sem discrasia. Seis neonatos realizaram hemograma, quatro com plaquetas <100x109/L no primeiro dia de vida e dois com
plaquetas <50x109/L no nadir (3º e 4ºdia), destes um recuperou espontâneamente e outro foi tratado com IgEv.
Conclusão: Na nossa consulta houve um maior número de PTI provavelmente relacionado com a via de referenciação. A
analgesia epidural nesta população pode ser limitada pela ausência de recomendações claras. O número de neonatos com
trombocitopenia destaca a importância da realização de hemograma nos bebés das mães com PTI.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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MANIFESTAÇÕES HEMORRÁGICAS DE ORIGEM DESCONHECIDA. SERÁ O TESTE DE GERAÇÃO DE TROMBINA UMA AJUDA?
José Ramón Salvado1, Ana Cristina Oliveira1, Patrícia Martinho1, Catarina Silva Pinto1, Elsa Gonçalves1, Dalila Marques1,
Ana Azevedo2, Teresa Sevivas1, Teresa Fidalgo1, Maria Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E., 2‐Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E.)

Introdução: Alguns doentes são encaminhados à nossa consulta por apresentar sintomas hemorrágicos ligeiros. Estes doentes
recorrem muito ansiosos por uma resposta que, infelizmente, não podemos fornecer porque não a encontramos, mesmo depois
de exaustivos estudos, nenhum distúrbio da hemostase que justifique as queixas. Os doentes são geralmente mulheres com
problemas emocionais que apresentam hematomas recorrentes nas extremidades em tempo próximo ou distante a um trauma
físico como cirurgia ou intenso stress emocional, pelo que tem sido chamado de Púrpura psicogénica, também conhecida como
púrpura de autossensibilização eritrocitária, cromhidrosis ou síndrome de Gardner‐Diamond por ter sido o primeiro a descrevê‐
lo em 1955.
O diagnóstico clínico é um desafio porque, apesar de todos os esforços, há uma coagulopatia ou condição sistémica que o
justifique. Como os testes comumente utilizados não refletem o equilíbrio geral da hemostase, pensámos que o teste de geração
de trombina (GT) poderia ajudar a avaliar a hemostase global e elucidar um possível distúrbio hemostático ou simplesmente para
orientar futuras pesquisas.
Objetivo: Avaliar a geração de trombina em 4 doentes com manifestações hemorrágicas de etiologia não esclarecida.
Material/Métodos: Quatro mulheres, média de idade 47,5 anos, com história de sintomatologia hemorrágica adquirida,
significativa e de etiologia ainda não esclarecida. Todas apresentavam alterações emocionais. Estudamos: níveis de fatores da
coagulação, a função plaquetar e fibrinólise. A sintomatologia classificou‐se de acordo com o bleeding score estandardizado. A GT
e os seus parâmetros foram medidos em plasma pobre em plaquetas com 5pM de fator tecidular e 4uM fosfolípidos, usando o
método Calibrated Automated Thrombogram (CAT‐ Stago).
Resultados: Nas 4 doentes os testes de screening foram normais. Os níveis de fator VIII e Willebrand (FvW) estavam dentro dos
valores normais, embora que 3 dos doentes apresentavam níveis de FvW no limite inferior da normalidade. A função plaquetar e
a fibrinólise não apresentaram alterações. Curiosamente, a GT apresentou uma alteração semelhante em todos os doentes:
diminuição do potencial endógeno de trombina relativamente aos níveis de referência (1264 ‐ 1956 nM.min); e diminuição do
pico máximo de geração de trombina em três dos pacientes (valores de referencia: 208 ‐ 380nm), o que fundamenta a hipótese
de que pode haver algum compromisso com a hemostase secundária ´´in vitro´´.
Discussão: Dos doentes com sintomatologia hemorrágica que estudamos, uma percentagem significativa apresentava um
fenótipo hemorrágico ligeiro, sem alterações laboratoriais que o justificassem. Alguns apresentam perturbações de ansiedade,
classificadas como doenças psicossomáticas. Com os resultados obtidos, só podemos especular sobre a natureza desses
distúrbios da hemostase não detetáveis com os testes clássicos. Fatores derivados do endotélio que poderiam afetar as
interações plaquetas/endotélio (por exemplo, NO, PGI2), o aumento da atividade fibrinolítica do tecido ou até mesmo alterações
da função plaquetar desconhecidas. Estudos adicionais serão necessários para revelar os mecanismos responsáveis por estes
quadros. O conhecimento etiológico promoveria a compreensão adequada do doente e das suas circunstâncias, evitando
tratamentos incorretos ou agressivos e a libertação do estigma de sofrer de uma patologia psicogénica.
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TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TTPA) PROLONGADO EM PEDIATRIA – O PESADELO EXPERIÊNCIA DE UM
HOSPITAL PEDIÁTRICO
Ana Cristina Oliveira, Patrícia Martinho, Teresa Fidalgo, Catarina Silva Pinto, Elsa Gonçalves, Dalila Patrício, Teresa Sevivas,
Ramón Salvado, Maria Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E.)

Introdução: O tempo de protrombina (TP) e TTPa são testes fundamentais na avaliação da hemostase. A deteção de um TTPa
prolongado isolado, é um achado frequente em pediatria, difícil de avaliar em crianças sem história hemorrágica que nunca
foram expostos a situações de stress hemorrágico. As causas de prolongamento do TTPa incluem: deficiências (def.) congénitas
ou adquiridas de fatores da via intrínseca; heparina e anticoagulante lúpico (AL). O AL é geralmente transitório e surge
frequentemente em contexto infeccioso. Para a correta interpretação de um TTPa prolongado em crianças deve‐se ter em conta
o uso de valores de referência ajustados à idade e a realização de uma cuidadosa historia hemorrágica pessoal, e sobretudo,
familiar.
Objetivos: Investigar as causas de TTPa prolongado, isolado, numa população pediátrica, sem história hemorrágica significativa.
Material/Métodos: Efetuou‐se um estudo retrospectivo, em doentes com idades dos 0‐18 anos, com TTPa >36.5s e TP normal
(<13s) estudados entre Janeiro de 2013 a Maio de 2015 (n=255). Foram excluídos os doentes com coagulopatías congénitas ou
adquiridas já conhecidas (n=74). A investigação para o esclarecimento do TTPa prolongado, incluiu a pesquisa de AL, utilizando
dois testes com diferentes sensibilidades, e em caso de negatividade a determinação dos níveis plasmáticos dos fatores da
coagulação associados a hemorragia, FVIII, FIX, FXI e níveis de atividade do Fator von Willebrand.
Resultados: Em 181 doentes o TTPa foi >36,5s, 63 tinham TTPa dentro do intervalo de referência quando ajustado à idade (<6M).
Nos restantes 118, não puderam ser esclarecidos numa 2ª amostra (46%), foram normais (24%) e 30% mantiveram o TTPa
prolongado. Destes últimos em 60% não se encontrou nenhuma alteração nos estudos realizados;23% tinham AL positivo e 17%
apresentavam alguma def. de fatores (Fig1).
Discussão: O nosso estudo mostra que em 35% dos pacientes o TTPa seria prolongado quando não ajustado à idade; a maioria
dos TTPa prolongados numa 1ª amostra, não foi enviada nova amostra para esclarecimento, o que sugere o escasso rigor com
que alguns clínicos solicitam e/ou interpretam esta análise. Dos 35 doentes, que enviaram uma 2ª amostra, e que mantinham o
TTPa prolongado, em 60% não foi encontrada uma causa que justificasse, o que pode ser explicado por def.ligeiras de fatores de
contacto, interferentes inespecíficos ou AL fraco, todos de pouco significado clínico. As causas identificadas (40%) foram AL
positivo e def.ligeiras de FXI e FVW.
O TTPa prolongado é um achado muito frequente em pacientes pediátricos e para correta valorização é necessário fazer uma
rigorosa triagem clínico‐laboratorial: excluir causas pré‐analíticas, ter intervalos de referência ajustados à idade e, não menos
importante, a realização de uma cuidadosa historia clínica pessoal e familiar. A questão que colocamos após analise destes
dados: (i) sendo coerente com os tempos em que vivemos, devemos prosseguir estudos em todas as amostras enviadas sem
qualquer tipo de triagem, resultando numa prática dispendiosa e ineficaz, ou (ii) deveríamos estudar apenas indivíduos que
apresentam sintomatologia ou história familiar positiva?
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RDW‐SD NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MACROCITOSE
Joana Rita Pinheiro, Rogério Barreira, Telma Nascimento, Patrícia Ferreira, Joana Patrícia Ferreira, Ana Teresa Simões,
Joana Azevedo, Ramón Salvado, José Carlos Almeida, Maria Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A macrocitose, em adultos, define‐se pelo volume globular médio eritrocitário (VGM) >100fL. A morfologia do
sangue periférico e critérios bioquímicos são fundamentais para o diagnóstico diferencial de anemia megaloblástica (AM). O red
cell distribution width (RDW), que avalia o grau de anisocitose, pode expressar‐se como coefiente de variação (RDW‐CV%), ou ser
obtido directamente do histograma eritrocitário (RDW‐SD fL). Em algumas situações, o RDW pode ser discriminativo e, segundo
alguns estudos, na macrocitose, o RDW‐SD torna‐se o parâmetro mais sensível na detecção de anisocitose.
Objectivo: Comparar a sensibilidade do RDW‐CV e RDW‐SD na detecção de anisocitose, na presença de macrocitose, e o impacto
destas no diagnóstico diferencial de AM.
Material e Métodos: Foram calculados os valores de referência para cada equipamento (150 amostras de adultos saudáveis).
Foram estudadas 154 amostras com macrocitose (79 com anemia; 75 sem; 24 prováveis AM). As amostras foram processadas em
analisadores HORIBA, Abbott e Sysmex, com o objectivo de se verificar a reprodutibilidade e a capacidade de detectar valores
fora do intervalo normal. Os dados foram analisados por estatística descritiva, t‐student, ANOVA, ROC (GraphPad Prism5).
Resultados: Os valores de referência incluem o mínimo e o máximo dos valores obtidos: RDW‐CV 12 ‐ 14,49%; RDW‐SD 36.5‐
46.68fL. Os valores de hemoglobina (Hb) foram reprodutíveis (p=0.8727), no entanto, no VGM, RDW‐CV e RDW‐SD verificaram‐se
diferenças significativas (p<0.0001). Os doentes com anemia apresentaram uma Hb mediana de 96g/L [37; 118], MCV
108.1±8.8fL, RDW‐CV 15.9±3.4% e RDW‐SD 60.5±12.8fL; nos indivíduos sem anemia: Hb 135g/L [119; 176], MCV 103±5.2fL, RDW‐
CV 13.3±1.3% e RDW‐SD 50.3±5.2fL (com diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos para os parâmetros
referidos). O RDW‐CV e o RDW‐SD foram estasticamente diferentes (p<0.0001) entre os doentes com AM (RDW‐CV 17.1±4.7;
RDW‐SD 64.6±16.4) e as outras macrocitoses (RDW‐CV 14.3±2.3; RDW‐SD 54.1±9.4). Os melhores cut‐offs para discriminar
anisocitose nos doentes com AM, para o RDW‐CV (14.55%) e RDW‐SD (48.5 fL), calcularam‐se a partir de uma curva ROC, tendo
em conta a especificidade (RDW‐CV 85.7%; RDW‐SD 95,2%) e sensibilidade (RDW‐CV 85,7%; RDW‐SD 90,5%). A AUC (área inferior
à curva) foi melhor para o RDW‐SD (0,99) do que para o RDW‐CV (0,92).
Discussão/Conclusão: Na presença de macrocitose, o RDW‐SD é mais sensível que o RDW‐CV na detecção de anisocitose. O
RDW‐SD pode ser útil quando se considera o diagnóstico de AM, ao representar um alerta precoce para acções adicionais, como
a observação do esfregaço de sangue periférico e a quantificação de vitamina B12/ácido fólico.
Os autores declaram que não existem conflitos de interesse.
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C15ORF41 (C.398A>T (ASP133VAL)): UMA NOVA MUTAÇÃO ASSOCIADA A ANEMIA DESERITROPOÉTICA CONGÉNITA TIPO I
Patrícia Silva1, Tabita Magalhães Maia1, Sofia Ramalheira1, Helena Almeida1, Janet Pereira1, Raquel Maia2, Paula Jollerstrom2,
Celeste Bento1, M. Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia Clinica – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Unidade de Hematologia do Hospital de Dona
Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central)

Introdução: A Anemia Deseritropoética Congénita tipo I (CDA I) é uma doença autossómica recessiva rara, estando descritos na
Europa apenas 169 casos. Caracteriza‐se por anemia macrocítica com reticulocitose desproporcionalmente baixa em relação ao
grau de anemia e alterações morfológicas típicas nos percursores eritróides. Em 80% dos casos identifica‐se uma mutação no
gene CDAN1 localizado no cromossoma 15q15.2. Recentemente foi identificado um novo gene associado a CDA I, C15Orf41,
tendo sido descritas duas mutações em homozigotia: c.533T>A (p.Leu178Gln) e c.281A>G (p.Tyr94Cys).
Objetivo: Descrição de uma nova mutação no gene C15Orf41 associada a CDA I e a sua importância diagnóstica.
Material e Métodos: Revisão e apresentação de um caso clínico de CDA I e o estudo genético que conduziu ao diagnóstico.
Foram sequenciados os genes SEC23B, CDAN1, KLF, C15Orf41 e GATA1 associados a CDA.
Resultados: Menino de 6 anos, caucasiano, filho de pais consanguíneos (primos em primeiro grau), referenciado por anemia
neonatal e hepatomegalia (2 cm abaixo da margem costal). Apresentava anemia normocrómica e normocítica (Hb 8‐10,9 g/dL),
reticulócitos 93,0‐111,6 x103/uL, RDW elevado (25‐29%), LDH elevada (1138 U/L; N <900), bilirrubina e ferritina dentro dos
parâmetros normais e ESP com anisopoiquilocitose, macrócitos, micrócitos e pontuado basófilo fino. Aos 3 meses, em contexto
de urosépsis, necessitou de 3 transfusões de concentrados eritrocitários, mantendo‐se clinicamente estável desde então. A
medula óssea apresentava hiperplasia eritróide com sinais de deseritropoise (assincronismo maturativo núcleo/citoplasma e
alguns eritroblastos binucleados). Foram excluídas as causas mais comuns de anemia hemolítica. Foram igualmente excluídas
mutações nos genes SEC23B, CDAN1, KLF e GATA1 associados a CDA. A sequenciação do gene C15Orf41 detectou a mutação
c.398A>T (Asp133Val) em homozigotia, uma mutação não descrita na literatura, com análise in silico como “probably damaging”.
Os pais, assintomáticos e sem alterações dos parâmetros hematológicos, são heterozigotos para a esta mutação.
Discussão/Conclusão: No caso descrito o diagnóstico de CDA I baseou‐se nos achados clínicos e laboratoriais, em particular no
aspecto morfológico típico dos eritroblastos na medula óssea, que foi efectuada após exclusão das causas mais comuns de
anemia com deseritropoiese. Na última década a investigação molecular da CDA I tem permitido uma melhor definição da
doença e elucidação de alguns dos seus mecanismos fisiopatológicos. O gene C15Orf41 codifica uma endonuclease com funções
no ciclo celular da diferenciação eritróide. Não havendo um teste específico para o diagnóstico de CDA, a identificação das
alterações moleculares é imprescindível ao diagnóstico diferencial das anemias que cursam com deseritropoiese.
Todos os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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RECÉM‐NASCIDO COM ANEMIA E AC ANTI‐E PERSISTENTES POR TRANSFERÊNCIA VIA ALEITAMENTO MATERNO?
Gisela Ferreira1, Joana Azevedo1, M. Constanço1, Teresa Sevivas1, Joana Patrícia Ferreira1, Margarida Coucelo1, S. Brito2,
Ramon Salvado1, M. Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra)

Introdução: A aloimunização eritrocitária é uma causa bem conhecida de doença hemolítica do feto ou recém‐nascido (DHFRN),
através da passagem de anticorpos maternos dirigidos contra antigénios eritrocitários fetais herdados via paterna, pela barreira
placentar. Ac com especificidade anti‐E são capazes de provocar DHFRN potencialmente severa.
Caso clínico: Recém‐nascido (RN), APGAR 9‐10‐10. Gestação vigiada de 39 s (IIG/IIP); amniocentese, sem complicações, a 16 S por
idade materna avançada. Nas primeiras horas de vida, quadro de dificuldade respiratória, hepatoesplenomegália, anemia severa
(Hb 6 g/dL), eritroblastose, trombocitopenia e hiperbilirrubinémia (BT 239 μmol/L). É internado na UCI neonatal às 6h de vida por
agravamento clínico progressivo. Grupo A, fenótipo Rh ccDEe, Kell (‐); teste de antiglobulina directo (TAD) positivo; identificado
anti‐E. Tratamento: transfusão de concentrado eritrocitário e plaquetas, 3 exsanguíneo transfusões (D1/D4), imunoglobulina
endovenosa (D1/D4) e fototerapia (D1‐D7). Alta ao dia 12: Hb 10,2 g/dL, BT 120 μmol/L. Boa evolução e progressão
estatoponderal. Por diminuição progressiva da Hb (dia 19 Hb 9,4 g/dL, dia 25 Hb 8,1 g/dL) foi observado em D31 no nosso centro:
Hb 7,1 g/dL, retic. 8%, BlrT 32 μmol/L (< 22), LDH 660 UI/L (500‐920). TAD negativo. Prova de antiglobulina indirecta (PAI)
positiva, identificação de anti‐E (título 16). Mãe: grupo A, fenótipo Rh CcDee, PAI positiva e identificación de anti‐E (título 1024) e
anti‐Lea. Foi colocada a hipótese de transferência de alo‐Ac pelo leite materno (LM), pelo que prosseguimos estudo com
pesquisa de alo‐Ac (PAI) no LM, que foi positiva, con identificação de anti‐E, título 16. Foi sugerida a suspensão da amamentação
por suspeita de que a persistência da hemólise e anti‐E na criança pudessem sem causadas pela transferência de Ac anti‐E pelo
leite materno. A criança manteve‐se clinicamente bem, com paulatina diminuição do título de anti‐E associada a subida lenta e
progressiva de Hb (dia 69: Hb 8,1 g/dL, retic. 8,7%, anti‐E, título 2).
Discussão: A potencial gravidade de DHFRN por anti‐E reforça a importância da realização de PAI a todas as mulheres grávidas. A
presença de Ac anti‐eritrocitários no LM foi descrita nos anos cinquenta, no entanto, a sua investigação em humanos não é
prática habitual. Neste caso clínico apresentado, por descida dos níveis de Hb e persistência anti‐E, pesquisámos e titulámos o
anti‐E no LM e suspendemos a amamentação, muito embora o impacto clínico seja discutível.
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ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO‐IMUNE NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA – UMA DOENÇA RARA DE CURSO HETEROGÉNEO
Gisela Ferreira1, Teresa Sevivas1, Ana Lopes Dias2, Margarida Coucelo1, Ângela Monteiro1, Luis Francisco Araujo1, Ramon Salvado1,
M. Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Trás‐os‐
Montes)

Introdução: As anemias hemolíticas auto‐imunes (AHAI) são um grupo heterogéneo de doenças caracterizadas pela presença de
auto‐anticorpos que se ligam aos eritrócitos dos doentes, conduzindo a uma destruição prematura e diminuição da semivida
destas células. Podem ser secundárias a alterações adquiridas no glóbulo vermelho, pela indução de anticorpos específicos
contra as proteínas de membrana, ou por actividade imune cruzada com microorganismos, mediada pelo sistema complemento.
É uma doença pouco frequente na idade pediátrica. O diagnóstico estabelece‐se mediante o teste de antiglobulina directo (TAD).
O tipo de globulina orienta o diagnóstico da etiologia da AHAI, que deve ser confirmado por outros exames laboratoriais. Os
esteróides constituem o pilar do tratamento, observando‐se uma taxa de resposta global na ordem dos 80%. Os doentes
refractários ou dependentes de esteróides em altas doses são um desafio terapêutico.
Objectivos: Caracterizar 8 doentes em idade pediátrica com AHAI, descrevendo o perfil clínico‐laboratorial e resposta ao
tratamento.
Métodos e Pacientes: Total de 8 doentes com AHAI admitidos no Hospital Pediátrico no período decorrido entre
Novembro/2009 e Maio/2015. Follow‐up médio de 268 dias (41‐648 dias). Descrevemos os dados demográficos, diagnósticos e
terapêuticos na tabela 1.
Resultados: Amostra de 8 pacientes com idade média de 8.2 anos, mín 0.9, máximo 15.8, DP ± 4,5. 4 homens:4 mulheres. 3
doentes apresentaram TAD positivo. Na maioria dos casos, o anticorpo identificado foi IgG (n=6). Um doente com AHAI
idiopática, 4 com pródromo infeccioso e 3 com hemólise secundária a tratamento com ceftriaxone (confirmado por estudo
imunofenotípico). Os 3 doentes com hemólise secundária a ceftriaxone entratam em remissão completa após suspensão do
fármaco e corticoterapia de curta duração. 3 doentes estão em remissão completa com tratamento com esteróides em baixas
doses. Os casos refractários à terapêutica com esteróides (n=2) foram tratados com imunossupressores como a azatioprina e o
micofenolato de mofetil, alcançando remissão completa.
Conclusões: Os dados clínico‐laboratoriais destes 8 doentes revelam a heterogeneidade clínica e biológica dos doentes com
AHAI. Coincidindo com os resultados da maioria dos autores, a metade dos doentes que desenvolvem AHAI após uma
intercorrência infecciosa. Apesar de raramente ocorrer em crianças, a AHAI pode ser secundária a fármacos. Na nossa
série,registámos 3 doentes com AHAI secundária a ceftriaxone. As crianças com AHAI refractária podem necessitar terapêuticas
mais agressivas. Na nossa série 2 crianças refractárias a corticoterapia foram tratadas com outras terapêuticas, uma delas com
azatioprina seguida de micofenolato de mofetil, a outra criança com micofenolato de mofetil. Ambos estão em remissão
completa.
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ANEMIA DE FANCONI EM IDADE PEDIÁTRICA – A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Sofia Ramalheira1, Sandra Marini1, Janet Pereira1, Beatriz Porto2, Margarida Venâncio3, Teresa Sevivas1, Tabita Maia1,
Alexandra Pereira1, Joana Azevedo1, Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 2‐Laboratório de Citogenética, Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, 3‐Serviço de Genética ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A Anemia de Fanconi (AF) é um dos síndromes de falência medular mais frequente, caracterizando‐se por
instabilidade cromossómica e um padrão recessivo de transmissão hereditária. Estão descritos mais de 15 genes que contribuem
para a heterogeneidade clínica.
Objectivo: Caracterizar a população de doentes em idade pediátrica com AF seguidos na nossa instituição.
Material e Métodos: Revisão dos casos de AF seguidos na nossa Instituição, desde 2004. Sequenciação dos exões 4 e 5 do gene
FANCA, pela metodologia de Sanger.
Resultados: Apresentamos 9 casos de AF diagnosticados no nosso centro, 6 do sexo masculino, idade média ao diagnóstico 4
anos (1mês‐12anos). Na maioria, o diagnóstico foi efectuado com idade <5 anos, motivado pelo estudo de má evolução estato‐
ponderal ou alterações constitucionais. A maioria dos doentes é de etnia cigana (7), com história de consanguinidade e em 50%
doentes há história familiar de AF. Ao diagnóstico as alterações mais frequentemente observadas foram: hematológicas (7
doentes: macrocitose (6), trombocitopenia (5 ‐ 1 neonatal), neutropenia (4), pancitopenia (2)), microcefalia / baixa estatura (7),
manchas café‐au‐lait (4), alterações esqueléticas / síndrome polimalformativo (3), alterações renais (2). Todos os doentes
apresentavam Hb fetal (HbF) elevada. O diagnóstico foi confirmado pela pesquisa de quebras cromossómicas induzidas por
DEB. Nos doentes com diagnóstico mais recente procedeu‐se à pesquisa de mutações nos exões 4 e 5 do gene FANCA, tendo‐se
encontrado uma mutação previamente descrita na etnia Romani hispânica, em homozigotia em 2 doentes, ambos de etnia
cigana: c.295C>T. O transplante alogénico foi realizado em 4 doentes (3 com dador não relacionado), com tempo médio para
transplante após o diagnóstico de 4 anos (19‐84 meses) e 1 doente faleceu em transformação. Mantêm‐se em seguimento na
nossa instituição 4 doentes, estáveis do ponto de vista hematológico, com tempo médio de seguimento desde o diagnóstico
de 23 meses (2 meses‐ 3 anos).
Conclusão: A AF é uma patologia de fenótipo variável. As alterações hematológicas são frequentes à apresentação e sua
associação a alterações constitucionais ou história familiar relevante deve levantar a suspeita. Na nossa população pudemos
identificar em dois doentes a presença de uma mutação previamente descrita como frequente na etnia Romani ibérica, no gene
FANCA. A caracterização molecular não só corrobora o diagnóstico como se revela de extrema utilidade no diagnóstico pré‐natal,
nos estudos familiares e na selecção de dadores familiares, permitindo também uma melhor compreensão dos mecanismos
fisiopatológicos e evolução desta doença com grande heterogeneidade clínica.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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STROKE IN CHILDREN WITH SICKLE CELL DISEASE: ADVANCES IN UNDERSTANDING ITS MOLECULAR PATHOGENESIS
Sofia Vargas1, Andreia Coelho1, Raquel Maia2, Alexandra Dias3, Teresa Ferreira3, Anabela Morais4, Isabel Mota Soares5,
João Lavinha1, Paula Kjöllerström2, Paula Faustino1
(1‐Departamento de Genética Humana, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa, 2‐Unidade de Hematologia,
Hospital de Dona Estefânia, CHLO, Lisboa, 3‐Departamento de Pediatria, Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, Amadora,
4‐Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa, 5‐Departamento de Pediatria, Hospital Garcia de Orta,
Almada)

Introduction
Sickle Cell Disease (SCD) is a clinically heterogeneous monogenic chronic anaemia characterized by severe recurrent episodes of
vaso‐occlusion, infection, and chronic haemolysis. Cerebral vasculopathy (overt stroke and silent infarcts) is one of the most
devastating complications affecting these children. However, its pathophysiology is complex and the underlying mechanisms
remain largely unknown.
Objective
The main objective of this study was to search for associations between putative genetic modifiers of vascular tonus, vascular cell
adhesion and inflammation, and the risk for cerebral infarcts, particularly overt stroke, in the context of SCD in paediatric
patients.
Material and Methods
Sixty six children with SCD were enrolled in this work. They were divided into three groups, according to different inclusion
criteria: Stroke group(n=13), included children with at least one episode of stroke between ages 5 and 13; Risk group (n=29)
included children with high transcranial Doppler (TCD) velocities and children with silent infarcts on magnetic resonance imaging
(MRI); and Control group (n= 24) included children without previous history of stroke, normal TCD velocities and no abnormalities
on MRI.
Clinical, biochemical, haematological and imaging data were retrospectively obtained from patients’ medical records.
Several molecular biology methodologies (such as, PCR‐RFLP, Gap‐PCR, Sequencing, and Gene Scan) were used to characterize 23
genetic variants of 12 candidate genes.
Statistical analysis was performed using R software.
Results and Discussion
Six SNPs in genes (VCAM‐1, THBS‐1, HMOX, and NOS3), and four haplotypes (in the promoters of VCAM‐1 and NOS3) were found
to be associated with some of the studied phenotypes. However, only two SNPs and one haplotype maintained significance after
FDR correction of p‐values, with 90% confidence. The (‐2021)T variant in the promoter of VCAM‐1 (rs1409419) and the (‐786)C
variant in NOS3 (rs2070744) were positively associated with Stroke, whereas Haplotype 5 in NOS3 was positively associated with
Control group, all for allele count and dominant mode of transmission. These gene variants seem to modulate the cerebral
vasculopathy due to their capacity to quantitatively modify gene expression and, consequently, their corresponding protein
products biological activities.
Additionally, it was observed that patients who presented high HbF levels (>10%) were less prone to stroke ischemic events.
Moreover, Risk group showed a positive association with higher LDH levels when compared to the other groups, suggesting that
higher degree of haemolysis is a risk factor for stroke.
This work was partially supported by FCT‐PIC/IC/83084/2007.
The authors declare that they have no competing interests.
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QUANDO A MORFOLOGIA DO SANGUE PERIFÉRICO É A CHAVE DO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DA HIPERFERRITINÉMIA
Gisela Ferreira, Tabita Magalhães Maia, Bruno Mesquita, Mónica Santos, Helena Almeida, Luis Relvas, Ana Catarina Oliveira,
Celeste Bento, M. Leticia Ribeiro
(Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: O diagnóstico diferencial de hiperferritinémia (HF) é muitas vezes um verdadeiro quebra‐cabeças, dada a
multiplicidade de etiologias: causas adquiridas (neoplasias, síndromes plurimetabólicos, patologia imune/inflamatória) e
congénitas (hemocromatose, anemias hemolíticas, anemias sideroblásticas).
O diagnóstico etiológico de HF tem por base a história clinica e familiar e os parâmetros hematológicos e, na ausência de uma
causa secundária identificável, a hemocromatose hereditária é a hipótese mais provável. As anemias sideroblásticas e as anemias
hemolíticas hereditárias moderadas a severas cursam com HF, no entanto, nem todas são clinica e analiticamente fáceis de
diagnosticar. A Xerocitose Hereditária (XH) é uma anemia hemolítica (AH) rara, autossómica dominante, de fenótipo muito
variável, que cursa com reticulocitose desproporcionalmente elevada para o grau de anemia e com HF. A maioria dos doentes
tem hemólise compensada, ligeira macrocitose e um número variável de xerócitos no esfregaço de sangue periférico (ESP). O
diagnóstico de XH é difícil porque não há um teste específico. Em alguns casos é possível identificar uma mutação no gene
PIEZO1.
Objectivos: Salientar a importância da avaliação do ESP e da reticulocitose na abordagem de doentes com hiperferritinémia.
Métodos: Recolha dos dados clínicos e analíticos de doentes com hiperferritinémia e XH.
Resultados: Amostra de 10 doentes (apenas 2 pertencentes à mesma família: primos em primeiro grau), média de idade ao
diagnóstico 31 anos (0‐59), com XH e média de ferritina sérica 598.9ng/mL (193.8‐1489) (Tabela 1). Em todos os doentes foram
excluídas etiologias secundárias de HF e as causas mais comuns de anemia hemolítica. Dos 10 doentes apenas 3 apresentaram
quadro clinico e analítico típico de XH. 6/10 doentes sem anemia, apenas apresentavam HF e reticulocitose, sendo que um deles
era macrocítico. O doente 10 é microcítico porque além da XH tem β‐tal minor, confirmada por sequenciação do gene HBB e
exclusão de triplicação dos genes alfa. A característica comum a todos os doentes foi a reticulocitose, a presença de xerócitos no
ESP e HF.
Discussão/conclusão: A análise dos dados de 10 doentes com XH salienta a importância da observação cuidadosa ESP aquando
do diagnóstico etiológico de HF. Na presença de um doente com HF de causa não esclarecida, macrocitose e/ou reticulocitose e
xerócitos no ESP, devemos prosseguir o estudo com pesquisa de mutações no gene PIEZO1. No doente 10 a observação do ESP e
a incoerência da reticulocitose e HF numa β‐tal minor, levou à suspeita de que existisse outra patologia associada, tendo‐se
confirmado o diagnóstico de XH.
O diagnóstico de XH é essencial porque, contrariamente a outras AH, a esplenectomia está contraindicada por aumentar
substancialmente a predisposição para eventos trombóticos.

101

POSTERS
GRUPO I
13 de Novembro de 2015
17:15 – 18:15 | Sala Posters
Moderadores: Manuel Cunha, Ana Isabel Crisóstomo, Francesca Pierdomenico
PO 14
AS MIGRAÇÕES POPULACIONAIS E A VARIABILIDADE MOLECULAR DAS HEMOGLOBINOPATIAS – A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
Mariana Koehler, Tabita Magalhães Maia, Luís Relvas, Ana Oliveira, Elizabete Cunha, Celeste Bento, M. Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra ‐ Departamento de Hematologia Clínica)

Introdução: Historicamente as hemoglobinopatias são consideradas distúrbios associados a regiões específicas do globo, com
características genéticas distintas nas diferentes populações. Os fluxos migratórios levam a uma dispersão das
hemoglobinopatias por todo o mundo com miscigenação dos diferentes genótipos. Este fenómeno obriga a uma maior atenção
ao rastreio de hemoglobinopatias a todos os jovens em idade fértil, independentemente do grupo étnico, de modo a identificar
casais em risco e evitar o aparecimento das formas graves. Se um dos elementos do casal é portador de hemoglobinopatia, no
outro cônjuge devem ser pesquisadas talassemias, incluindo as delecionais, e variantes de hemoglobina, mesmo que os
parâmetros hematológicos sejam normais. Embora a causa mais frequente de hipocromia/microcitose com estudo de
hemoglobinas normal, seja a α‐talassemia delecional, é importante não esquecer a possibilidade de outras formas de
hemoglobinopatia, nomeadamente a δβ‐talassemia, as grandes deleções do gene HBB e variantes de hemoglobina instáveis.
Objetivo: Pretende‐se chamar a atenção, a propósito de um caso clínico, para a variabilidade molecular associada a situações de
risco de talassemia major ou intermédia.
Métodos: Revisão e discussão de caso clínico.
Resultados: Indivíduo masculino, 33 anos, origem iraniana, referenciado para rastreio pré‐marital de hemoglobinopatias com a
seguinte informação: “para exclusão de α‐talassémia por microcitose e hipocromia, sem anemia, com estudo de hemoglobinas
por HPLC normal”, com companheira portadora de β‐talassemia. Na consulta de Hematologia: Hb 13.8g/dL, VGM 72fL, HGM
22pg, RDW 14%, Reticulócitos 99.7x10^9/L; estudo de hemoglobinas por HPLC normal.
A pesquisa das deleções mais frequentes associadas a α‐talassemia foi negativa. A sequenciação dos genes HBB, HBD e HBA1 não
revelou alterações. A sequenciação do gene HBA2 revelou a presença, em heterozigotia, da mutação HBA2: c.427T>C, que
elimina o codão de terminação e leva à síntese de uma cadeia α mais longa, com formação da variante talassémica instável Hb
Constant‐Spring.
Conclusão: A associação de β‐talassemia minor com a variante α Hb Constant‐Spring pode causar uma β talassémia intermédia
de fenótipo grave. Sempre que um dos elementos do casal é portador de β‐talassemia, é necessário ter o máximo de atenção na
pesquisa de hemoglobinopatias no cônjuge. Se, excluída sideropenia, há hipocromia e microcitose sem alterações no estudo de
hemoglobinas, é imperioso identificar a alteração molecular para um correto aconselhamento genético: portanto na ausência de
α‐talassemia delecional, é necessário excluir a presença de δβ‐talassemia, grandes deleções do gene HBB e variantes de
hemoglobina instáveis, que, em associação com β‐talassemia minor, podem originar formas severas de hemoglobinopatia.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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PO 15
MACROGLOBULINÉMIA DE WALDENSTROM COM APRESENTAÇÃO RARA
Simão Pinto Torres, Fernando Gomes
(Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca)

A macroglobulinémia de Waldenstrom (MW) é um linfoma linfoplasmocítico de baixo grau, caracterizado pela circulação de IgM
monoclonal. As suas manifestações clinicas são causadas por infiltração dos tecidos hematopoiéticos ou por efeitos diretos de
presença de IgM monoclonal no sangue.
Reportamos um caso de MW de apresentação atípica e grave.
Homem, com 70 anos, autónomo, com as seguintes comorbilidades: hipertensão arterial; diabetes mellitus do tipo II, com
complicações macro e microvasculares; doença cerebrovascular; doença renal crónica multifactorial (creatinina basal de 1,5‐2
mg/dL).
Internado, em Julho de 2015, para investigação de agravamento da função renal (creatinina de 4 mg/dL) associada a uma
gamapatia monoclonal IgM k, com 4 meses de evolução. Assintomático.
Apresentava IgM sérica de 698 mg/dL; proteinúria maciça de novo, com proteínas de Bence Jones k e proteinúria 24h de 9,7
g/dia; cadeias leves livres k séricas de 12400 mg/L e na urina de 2,76 mg/L.
O estudo osteomedular foi compatível com linfoma não Hodgkin de baixo grau, com diferenciação plasmocítica focal.
A biopsia renal revelou túbulos dilatados, com cilindrose proteica, e atrofia e fibrose tubular de grau moderado a severo,
traduzindo uma nefropatia de cilindros em fase terminal; glomerulosclerose focal e segmentar.
Na radiografia do esqueleto, TAC do ráquis e TAC da bacia não houve evidência de lesões osteolíticas ou osteoblásticas. TAC‐TAP
sem alterações de relevo.
Teste oncogenético em curso.
Tratava‐se de um caso de MW, com agravamento rapidamente progressivo da função renal e proteinúria monoclonal maciça,
causado por uma nefropatia de cilindros.
Optou‐se por tratamento com Rituximab, Fludarabina e Ciclofosfamida, cuja avaliação de resposta, até à data, mostrou uma
redução de 20% do componente monoclonal, sem, no entanto, haver alteração da função renal.
Contrariamente ao observado no mieloma múltiplo, a nefropatia de cilindros associada a MW é rara, com um escasso número de
casos descritos na literatura. Não obstante, o seu diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais, dada a potencial
irreversibilidade da doença.
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PO 16
MIELOMA MÚLTIPLO E SEGUNDAS NEOPLASIAS ‐ ESTUDO RETROSPETIVO
Leonor Pinto1, Sofia Ramos2, Emília Cortesão2, Catarina Geraldes2, Leticia Ribeiro2
(1‐IPO Francisco Gentil Coimbra, EPE, 2‐Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A sobrevivência global dos doentes com mieloma múltiplo (MM) tem vindo a aumentar ao longo da última década,
em grande parte pelo contributo dos novos agentes, nomeadamente imunomoduladores (IM) como a lenalidomida. À medida
que aumenta a sobrevivência destes doentes, o impacto a longo prazo destas novas terapêuticas começa a ser alvo de
investigação.
Objectivo: Definiu‐se como objetivo primário a avaliação da incidência de segundas neoplasias primárias (SNP) em doentes com
MM que receberam tratamento com lenalidomida em recidiva. Os objetivos secundários incluem a avaliação do tipo de neoplasia
e o tempo mediano entre o inicio do tratamento com este agente imunomodulador e o diagnóstico de SNP.
Material e Métodos: Estudo observacional, retrospectivo unicentrico incluindo os doentes com diagnóstico de MM que
realizaram terapêutica com lenalidomida entre Janeiro de 2008 e Janeiro de 2015.
Resultados: Foram incluídos 67 doentes, dos quais 40 (60%) do sexo masculino. Do número total de doentes estudados, 5 (7,5%)
apresentavam uma segunda neoplasia primária. Dois (40%) apresentaram neoplasia da próstata, 2 (40%) neoplasia cutânea e 1
(20%) neoplasia das vias biliares. O tempo mediano até ao diagnóstico de SNP foi de 69 meses. Dois dos 5 doentes continuaram
terapêutica com lenalidomida após diagnóstico de neoplasia secundária. A incidência cumulativa de segunda neoplasia aos 5
anos foi de 7,5%.
Conclusão: A incidência de segunda neoplasia primária em doentes com MM sob terapêutica com lenalidomida observada na
nossa amostra é semelhante à encontrada na literatura. Contudo, o aumento da sobrevivência global como reflexo de uma
melhor abordagem terapêutica do MM com recurso a elevadas doses de melfalano e transplante autólogo de progenitores
hematopoiéticos, assim como a utilização de bortezomib e de agentes IM tais como a lenalidomida, conduziu ao surgimento de
uma nova preocupação relacionada com o aumento de segundas neoplasias primárias. Todavia, mais estudos com longo follow‐
up são necessários para avaliar o contributo efetivo da terapêutica IM em doentes com MM, culminando idealmente na
elaboração de um algoritmo que incorpore factores de risco do hospedeiro, factores risco relacionados com a doença e factores
de risco para segundas neoplasias.
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PO 17
LEUCEMIA DE PLASMÓCITOS NÃO‐SECRETORES: PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA A MIELOMA MÚLTIPLO?
Maria João Mendes, Gisela Ferreira, Herma Saturnino, Alexandra Pereira, Susana Almeida, Manuela Fortuna, José Carlos Almeida,
Marta Beja Duarte, Luís Francisco Araújo, Maria Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A Leucemia de Plasmócitos é uma variante rara de Mieloma Múltiplo, definida pela presença de mais de 20% de
plasmócitos circulantes (ou número absoluto>2x10^3/uL), apresentando‐se de forma primária ou secundária (progressão
leucémica de Mieloma Múltiplo). A sua apresentação pode ocorrer com sinais e sintomas leucémicos (leucocitose, anemia,
trombocitopenia, hepato‐esplenomegalia, infecções) ou semelhantes a mieloma (dores ósseas, anemia, disfunção renal,
hipercalcemia e lesões osteolíticas). Caracteriza‐se por curso clínico agressivo, má resposta ao tratamento e sobrevida curta. A
forma não‐secretora é extremamente rara e de difícil diagnóstico.
Objectivos: Discutir o diagnóstico diferencial de um doente que se apresentou como Leucemia de plasmócitos não‐secretores
primária.

Caso clínico: Sexo masculino, 90 anos, antecedentes de DPOC, IC e DRC, apresenta‐se com quadro de prostração, dor no flanco
esquerdo, tosse não‐produtiva e febre. Antecedentes de infecções respiratórias recorrentes. Auscultação pulmonar sem
alterações; lesões na grelha costal esquerda compatíveis com infecção por herpes zoster; sem adenomegalias nem
organomegalias.
Radiografia torácica: reforço hilar direito. Analiticamente: Hb 8.5g/dL, Leuc 19.7x10^3/uL (Neutr 3.15 x10^3/uL; Linf 4.94
x10^3/uL; Mon 11.53 x10^3/uL), Plaq 84 x10^3/u; PCR 1.0mg/dL; agravamento de função renal basal com Cr 3.38mg/dL; ProtT
56.2g/L; LDH normal e CPK aumentada (231 U/L). Observação do ESP: presença de ~30% de células plasmocitóides.
Imunofenotipagem de SP: 9,65x10^3/uL de plasmócitos, sem evidência de monoclonalidade, positivos para CD38, CD138 e CD56,
negativos para CD45, CD19, CD27, CD28, CD81, CD117, cIg kappa e cIg lambda. Doseamentos de imunoglobulinas: IgG 1.6g/L;
IgA<0.06g/L; IgM<0.04g/L; kappa 1.38g/L; lambda 0.48g/L. Avaliação esquelética sem lesões suspeitas.
O doente iniciou tratamento ajustado à condição física, protocolo Ciclofosfamida+Dexametasona, com normalização dos
parâmetros hematológicos e resolução da disfunção renal aguda. Manteve imunoparésia grave, com necessidade de reposição
periódica com IVIG. Após follow‐up de 18 meses, encontra‐se sob tratamento oral com Melfalan+Prednisolona, com deterioração
clínica progressiva, má tolerância ao tratamento, e agravamento da função renal.
Discussão/Conclusão: Apresentamos um caso raro de Leucemia de Plasmócitos não‐secretores que se apresentou com
pancitopenia, lesão renal aguda e infecções de repetição por imunoparésia grave. Apesar da morfologia plasmocitóide típica, a
impossibilidade de comprovar a restrição de cadeias de imunoglobulina dificultou o esclarecimento da clonalidade.
Dado a apresentação inicial ter sido leucémica, sem história prévia de mieloma, a classificação concordante seria a de Leucemia
de Plasmócitos primária. No entanto, o comportamento clínico, resposta ao tratamento, e a positividade CD56 dos plasmócitos,
menos frequente na forma leucémica primária, sugere tratar‐se de um caso de leucemização de Mieloma Múltiplo não‐secretor
não diagnosticado previamente.
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PO 18
ENVOLVIMENTO CARDÍACO NA AMILOIDOSE AL
Sofia Ramalheira, Nelson Domingues, Dulcineia Pereira, Cláudia Moreira, Sérgio Chacim, Isabel Oliveira, Ilídia Moreira,
Ângelo Martins, Luísa Viterbo, Ana Espírito Santo, José Mário Mariz
(Serviço Onco‐Hematologia do IPOFG‐Porto)

Introdução: A amiloidose AL caracteriza‐se pela acumulação extracelular de substância amilóide, com infiltração progressiva dos
tecidos, contribuindo para a lesão estrutural e funcional. O envolvimento cardíaco ocorre em 50‐70% destes doentes, sendo uma
das principais causas de morbimortalidade. O diagnóstico tardio de amiloidose cardíaca reflete o carácter indolente da doença,
sendo a infiltração do miocárdio um dos principais determinantes da evolução clínica. Ao envolvimento cardíaco podem associar‐
se o atingimento renal, neuropatia ou infiltração glandular.
Objectivo: Avaliar o envolvimento cardíaco nos doentes com amiloidose AL. Caracterizar as alterações clínicas, analíticas ou
imagiológicas apresentadas ao diagnóstico e a sua evolução após início de tratamento.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos casos de amiloidose AL seguidos na nossa Instituição (2008‐2015). Avaliar as
características apresentadas ao diagnóstico e órgãos envolvidos. Descrever os métodos utilizados para o estadiamento de
amiloidose cardíaca, nomeadamente biomarcadores (NT‐proBNP, troponina) e exames de imagem (ecocardiograma e
ressonância magnética (RMN)).
Resultados: Descrevemos 3 casos de amiloidose AL. Estudo inicial motivado pela presença síndrome nefrótico (2casos; ClCr 25‐
45ml/min) e disfunção renal ligeira (1). A sintomatologia cardíaca (dispneia pequenos esforços, edemas periféricos, derrame
pleural) foi de dificil valorização dada a associação a síndrome nefrótico. Destacamos que um caso apresentava hipertensão
arterial e cardiopatia hipertensiva de longa data. Constatado componente monoclonal cadeias leves urina (1) e pico sérico (2),
sendo a suspeita de amiloidose confirmada por biópsias renal (2) e da mucosa oral (1). O estadiamento da doença cardíaca
incluiu a realização de electrocardiograma (sem alterações sugestivas) e ecocardiograma em todos os doentes. O ecocardiograma
revelou sinais de hipertrofia ventricular, dilatação auricular e padrão restritivo em 2 casos; no outro as alterações
ecocardiogáficas surgiram posteriormente após progressão da doença. A RMN cardíaca revelou sinais de hipertrofia ventricular
severa bilateral num dos casos. Os biomarcadores cardíacos foram testados num doente, revelando‐se elevados (NT‐pro‐BNP
24095pg, troponina‐I 0.08ng/mL). O tratamento de quimioterapia permitiu melhorar os sintomas clínicos e recuperar em parte a
função renal, mantendo hipertrofia ventricular ligeira. Todos estão medicados para a insuficiência cardíaca. Tempo mediano de
seguimento 55 meses (1‐81meses).
Conclusão: Pretendemos salientar a importância de um diagnóstico atempado de amiloidose, com especial enfoque no
atingimento cardiaco. Uma história cuidada pode elevar o grau de suspeição e a presença de outros sintomas podem ajudar no
diagnóstico diferencial. A disfunção cardíaca nos exames de imagem reflete sinais tardios de depósito. A utilização de
biomarcadores cardíacos poderá ser importante no estudo e orientação destes doentes.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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PO 19
APLICAÇÃO DO REVISED INTERNATIONAL STAGING SYSTEM NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE DOENTES COM MIELOMA
MÚLTIPLO
Juliana Bastos1, Rui Bergantim1, Maria José Soares1, Aida Barbosa1, Paula Gomes1, Fernanda Trigo1, José Eduardo Guimarães2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São
João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto)

Introdução: O desenvolvimento de sistemas de estratificação de risco simples e válidos é importante na abordagem dos doentes
com Mieloma Múltiplo (MM) inaugural. Recentemente foi descrito pelo International Myeloma Working Group (Palumbo et al. J
Clin Oncol. 2015) o Revised International Staging System (R‐ISS), considerando estadio ISS, desidrogenase láctica sérica (DHL) e
citogenética de alto risco (del17p, t(4;14) ou t(14;16)). Segundo esta estratificação, os doentes são classificados em 3 categorias:
R‐ISS I (ISS‐I, sem citogenética adversa e DHL normal); R‐ISS III (ISS‐III e citogenética de alto risco/ elevação DHL), correspondendo
R‐ISS II aos restantes casos.
Objectivo: Aplicação retrospectiva do R‐ISS a uma série de doentes com MM diagnosticados no nosso hospital entre 2009 e
2014, com posterior avaliação de sobrevida global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP). Realização de sub‐análise de acordo
com a realização de autotransplante de progenitores hematopoiéticos (ATPH).
Métodos: 90 doentes foram caracterizados segundo o sistema R‐ISS, com 6.7% de doentes R‐ISS I, 56.6% R‐ISS II e 36.7% R‐ISS III.
Na população total, observou‐se uma discriminação significativa da sobrevida de acordo com os grupos de risco (SG: p=0.029;
SLP: p=0.048). A sobrevida mediana não foi atingida no R‐ISS I, foi de 23 meses no R‐ISS II ou 17 meses no R‐ISS III. A SLP mediana
foi de 24 meses (R‐ISS I), 22 meses (R‐ISS II) e 15 meses (R‐ISS III). Após sub‐análise de acordo com a realização de ATPH,
verificou‐se uma perda do significado estatistico no valor prognóstico do score, no entanto com uma tendência clara na
associação entre grupos de alto risco e prognóstico adverso. Nos doentes transplantados (n=36), a SG mediana não foi atingida
no R‐ISS I, foi 47 meses no R‐ISS II ou 21 meses no R‐ISS III. A SLP mediana foi de 24, 35 e 17 meses, respectivamente para R‐ISS I,
II e III. Nos doentes não transplantados (n=53), a SG mediana não foi atingida no R‐ISS I, foi 17 meses no R‐ISS II ou 10 meses no
R‐ISS III. A SLP mediana foi 19, 15 e 7 meses (respectivamente R‐ISS I, II ou III).
Conclusão: As conclusões são limitadas nesta série de doentes atendendo ao reduzido número de doentes; não obstante, o R‐ISS
apresentou‐se como um valioso predictor prognóstico, para ambas SG e SLP, com uma clara tendência na identificação dos
doentes de alto risco e pior prognóstico.
Sem conflito de interesses a declarar.
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PO 20
LINFOMA PLASMABLÁSTICO EM DOENTE COM LINFOMA B DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS PRÉVIO – TRANSFORMAÇÃO OU
SÍNCRONO?
Carolina Marini, Marta Gomes, Fernanda Trigo, José Eduardo Guimarães
(Centro Hospitalar de S. João)

Introdução: O Linfoma Plasmablástico (LP) é uma doença rara com mau prognóstico. Consiste na proliferação difusa de células
neoplásicas grandes com características mistas de mieloma e de linfoma, morfologia semelhante a imunoblastos B e
imunofenótipo de células plasmáticas. Há somente 20 casos descritos na literatura de LP transformado de outras neoplasias
hematológicas, sendo a maioria destes de Leucemia Linfocítica Crónica e Linfoma Folicular.
Caso Clínico: Caso de mulher de 55 anos, com massa pélvica compressiva de grandes dimensões identificada em TC abdomino‐
pélvica realizada no contexto de trombose venosa profunda ileo‐femuro‐poplítea direita extensa. O estudo diagnóstico
identificou um Linfoma B Difuso de Grandes Células, sem envolvimento de medula óssea. O tratamento inicial segundo protocolo
R‐CHOP revelou‐se infrutífero após 2 ciclos, havendo progressão com exuberante infiltração cutânea do membro inferior direito.
Pela rápida deterioração clínica, foi iniciado tratamento segundo protocolo Burkimab devido a resultados preliminares de FISH da
biópsia da pele do membro inferior direito com identificação de t(8;14) e trissomia 8, assumindo‐se como transformação para
Linfoma de Burkitt. No entanto, o estudo histológico da amostra revelou um linfoma B periférico com características
plasmablásticas (CD20‐, CD45‐, PAX5+, CD38+, CD138+, MUM‐1+), EBV [‐] e HIV [‐]. Assim sendo, alterou‐se a estratégia
terapêutica pelo esquema R‐ESHAP com projecto de autotransplante de células hematopoiéticas. Entre o ciclo Burkimab e o 1º
ciclo R‐ESHAP decorreu uma semana, na qual houve franco agravamento com expansão da infiltração cutânea, lesão renal aguda
e hemorragia intra‐lesional. Apesar de inicialmente ter ocorrido alguma melhoria da dimensão lesional com a mudança
terapêutica, após o segundo ciclo R‐ESHAP houve rápido recrudescimento da lesão infiltrativa com agravamento do estado geral.
Dado o agravamento clínico e ausência de resposta da doença, foram abandonadas as tentativas curativas, e a doente faleceu ao
fim de 2 semanas.
Discussão/Conclusão: A patogénese do Linfoma Plasmablástico não é ainda conhecida, e o seu prognóstico é reservado. Não
existe protocolo de tratamento e este deve ser sempre adaptado à idade do doente, suas comorbilidades e performance status.
A opção pelo tratamento com Burkimab deveu‐se ao rápido agravamento clínico que exigia tratamento urgente. Com o resultado
histológico da amostra de pele que só tivemos posteriormente, a terapêutica foi corrigida para ciclos ESHAP, mas a doença
revelou‐se resistente e rapidamente fatal.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO AO BORTEZOMIB EM PRIMEIRA LINHA
Ana Simas, Márcio Tavares, Cláudia Meneses, Sofia Ramalheira, Dulcineia Pereira, Cláudia Moreira, Ana Espírito‐Santo,
Nélson Domingues, Isabel Oliveira, Ilídia Moreira, Ângelo Martins, Sérgio Chacim, José Mário Mariz
(IPO‐Porto)

Introdução: O bortezomib é um inibidor do proteossoma, utilizado como primeira linha no tratamento do Mieloma Múltiplo
(MM) em doentes elegíveis e não elegíveis para ATMO.
O objetivo deste trabalho é descrever as características dos doentes com MM refratário em primeira linha ao tratamento com
bortezomib e comparar a sobrevida global com a dos não refratários.
Material e Métodos: Estudo de cohort retrospetivo, de série consecutiva de doentes com diagnóstico de MM sintomático, entre
julho de 2009 a dezembro de 2014, tratados em primeira linha com esquema que incluía o fármaco bortezomib. Através da
revisão de processos clínicos identificaram‐se características demográficas e clínicas dos doentes. A análise estatística com
recurso ao software SPSS v21 e Excel 2013, baseou‐se na análise descritiva e de sobrevivência (Método Kaplan‐Meyer).
Resultados: De julho de 2009 a dezembro de 2014, foram incluídos 75 doentes tratados com bortezomib em primeira linha.
Destes, 12 (16%) foram considerados refratários ao tratamento: 7 (58%) do sexo masculino, 5 do feminino, com idade mediana
de 64 anos (48‐83), 5 (42%) tinham mais de 65 anos. Cinco doentes (42%) apresentavam doença de cadeias leves, 3 (25%) IgG
Lambda, 2 (17%) IgG Kappa, 1 (8%) IgD, e 1 (8%) IgA. Um doente apresentava alteração genética conferente de mau prognóstico:
t(4,14). Nenhum doente apresentava a del17p.
Oito doentes (67%) foram submetidos ao esquema BD (bortezomib e dexametasona) e 4 vtD (baixa dose de bortezomib e
talidomida e dexametasona) com mediana de 4 ciclos (2‐6) e mediana de 2 linhas de tratamento (1‐3).
Seis doentes (50%) faleceram durante o tratamento com bortezomib, os restantes foram submetidos a tratamento de 2º linha:
quatro doentes ao esquema TaCyDex (mediana de 3.5 meses de tratamento) e dois doentes ao esquema LD (lenalidomida e
dexametasona), com mediana de 2 meses de tratamento. Estes dois doentes foram ainda submetidos a uma terceira linha, sem
resposta. Nenhum doente foi submetido a ATMO.
A sobrevivência global mediana dos doentes refratários foi de 8 meses (1‐15); a sobrevida dos doentes com resposta ao
bortezomib foi de 49 meses (35‐62).
Conclusão: O MM refratário ao bortezomib tem um carácter mais agressivo, com prognóstico mais reservado, conferindo
sobrevivência global mais curta.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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INCIDÊNCIA DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO
Cláudia Alves1, Sofia Ramalheira2, Márcio Tavares2, Ana Simas3, Maria Rosales1, Maria João Milheiro1, Nelson Domingues2,
Dulcineia Pereira2, Cláudia Moreira2, Ana Espírito‐Santo2, Isabel Oliveira2, Ilídia Moreira2, Ângelo Martins2, Luísa Viterbo2,
Sérgio Chacim2, Luísa Lopes dos Santos1, José Mário Mariz2
(1‐Serviço de Imuno‐Hemoterapia, IPO Porto, 2‐Serviço de Onco‐Hematologia, IPO Porto, 3‐Serviço de Oncologia Médica, IPO
Porto)

Introdução: A doença oncológica e o seu tratamento aumentam o risco de eventos tromboembólicos (ETE). De acordo com a
literatura, a incidência destes eventos é de cerca 8%, sendo que os doentes com neoplasias hematológicas, particularmente com
mieloma múltiplo (MM), têm o maior risco. São múltiplos os fatores de risco (FR) preditores desta complicação, destacando‐se os
imunomoduladores (talidomida e lenalidomida) associados a altas doses de corticóide, que conferem um risco acrescido. Por
este motivo, estão validados modelos preditivos de estratificação de risco para se instituir a profilaxia mais adequada.
Objectivo: Determinar a incidência de ETE nos doentes com MM tratado na nossa instituição. Caracterizar os FR associados,
estratificar grupos de risco e avaliar a presença de profilaxia adequada.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos doentes com MM diagnosticados na nossa instituição entre Janeiro de 2009 e
Dezembro de 2014. Determinação da incidência de ETE. Avaliação da presença de FR, estratificando os doentes em 3 grupos:
nenhum FR, 1 e 2 ou mais. Análise da profilaxia efectuada.
Resultados: Foram analisados 235 doentes com MM. Objectivaram‐se 19 casos de ETE (11 do sexo masculino, mediana de
idades: 67 anos) correspondendo a uma incidência de 8%. Relativamente à terapêutica para o MM, 18 fizeram esquemas com
talidomida (6 MPT, 6 TD, 1 TaCyDex, 4 vtD, 1 VTD‐PACE,) e 1 fez VMP. Foram identificadas 13 tromboses venosas profundas, 4
tromboembolismos pulmonares, 1 caso de tromboses venosas superficiais de repetição e 1 acidente vascular cerebral. No que
refere aos FR, a maioria tinha 1 ou nenhum FR individual no entanto, nos FR relacionados com o MM a maioria tinha 2 ou mais.
Na avaliação da profilaxia: 10 dos 19 casos não fizeram qualquer tipo de profilaxia pois o diagnóstico do ETE e MM foi
concomitante. Nos restantes 9 doentes, 6 estavam a fazer aspirina e 3 heparina de baixo peso molecular, sendo que nestes o ETE
surgiu em média 8,5 meses após o diagnóstico de MM.
Conclusão: A incidência de ETE verificada na nossa população está de acordo com o descrito na literatura. Dos resultados obtidos
relativamente aos FR salientamos o facto do MM representar por si só um FR importante, pois mais de metade dos ETE foram
detetados na fase de apresentação do MM, e de não se identificarem FR individuais justificativos do número de ETE. Com este
trabalho destaca‐se a importância da estratificação correta do risco de ETE no doente com MM e a aplicação da profilaxia
adequada.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.

110

POSTERS
13 de Novembro de 2015

GRUPO II
17:15 – 18:15 | Sala Posters
Moderadores: João Raposo, Manuel Sobrinho Simões, Cristina Gonçalves

PO 23
ANÁLISE RETROSPETIVA ENTRE CONDICIONAMENTO COM MEL200 E MEL140 EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO
Joana Santos, Nuno Miranda, Filipa Moita, Gilda Teixeira, Isabelina Ferreira, Maria João Gutierrez, Manuel Abecassis
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa)

Introdução: a intensificação terapêutica com suporte autólogo (ATMO) aumenta a sobrevivência global em doentes com
Mieloma Múltiplo (MM). A idade e comorbilidades do doente são fatores decisivos na elegibilidade e escolha do regime de
condicionamento.
Objectivo: caracterizar a toxicidade dos condicionamentos com Melfalan 200 mg/m2 (Mel200) e Melfalan 140 mg/m2 (Mel140);
avaliar os resultados relativos a resposta após auto‐transplante, sobrevivência livre de progressão (PFS), tempo até ao próximo
tratamento (TNT) e sobrevivência global (OS).
Métodos: análise retrospetiva (Fevereiro 2005 a Junho 2014) num único centro dos doentes submetidos a ATMO com idade ≥ 60
anos submetidos a Mel200 e doentes submetidos a Mel140 por apresentarem lesão renal definida como Clearence EDTA < 60
ml/min/1.73 m2 e/ou outras comorbilidades.
Resultados: foram analisados 34 doentes que receberam condicionamento com Mel200 e 38 doentes tratados com Mel140, com
mediana de idade semelhante (63 anos). 62% e 53% eram do género masculino, respetivamente. A distribuição relativa ao
Estadio ISS era idêntica entre os dois grupos (Mel200 – ISS 1, 44%; ISS 2, 24%; ISS 3 24%; ND 8%; Mel140 – ISS 1, 26%; ISS 2, 29%;
ISS 3, 32%; ND 13%). Receberam em primeira linha terapêutica: bortezomib 85% vs 66%; talidomida 6% vs 18%, respetivamente.
Os restantes receberam tratamento com alquilantes ou antraciclinas. À data do transplante, os doentes submetidos a Mel200
apresentavam RCS/RC (32%), VGPR/RP (56%), SD/PD (12%); comparativamente com os doentes tratados com Mel140: RCs/RC
(15%), VGPR/RP (77%), SD/PD (8%). No que respeita às características do grupo de doentes selecionados para Mel140, 26%
(n=10) tinham menos de 60 anos, destes 8 tinham clearance EDTA < 60, 1 sofria de cardiopatia isquémica e o outro doença
pulmonar. A mediana de tempo de recuperação hematológica foi idêntica (neutrófilos 12,5 vs 13 dias; plaquetas 11 dias nos dois
grupos), assim como mediana de internamento (19,5 vs 20 dias). A resposta após transplante (IWG) não foi diferente entre os
dois grupos: RCs/RC (65% vs 42%, p=0,53), VGPR/RP (32% vs 47%,p=0,36), DE/PD (3% vs 8%,p=0,09). A mediana de seguimento
dos doentes foi de 30,8 meses (1,7‐109 meses). A PFS foi de 33 (Mel200) e 20,1 meses (Mel140), p=0,08. TNT foi de 52,2
(Mel200) e 18,2 meses (Mel140), p=0,0002, assim como a OS, não atingida (até à data de FU) vs 39,8 meses (p=0,002).
Conclusão: os doentes submetidos a Mel200 não tiveram maior toxicidade e apresentaram benefício no TNT e OS. Sempre que
possível deve ser realizado condicionamento com Mel200.
Sem conflito de interesses.
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DOENÇA DE VON WILLEBRAND ADQUIRIDA EM DOENÇAS HEMATO‐ONCOLÓGICAS
Gisela Ferreira, Teresa Fidalgo, Dalila Marques, Elsa Gonçalves, Ana Cristina Oliveira, Catarina Silva Pinto, Patrícia Martinho,
Teresa Sevivas, Ramon Salvado, M. Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A Doença de von Willebrand adquirida(DvWa) é rara e associa‐se a neoplasias linfo/mieloproliferativas, patologia
cardiovascular e doenças auto‐imunes. O défice de Factor von Willebrand(FvW) é causado pela sua adsorção por células
neoplásicas, aumento da degradação, perda de multímeros de alto peso molecular por elevado “shear stress” ou remoção
acelerada do factor na presença de auto‐anticorpos.
Caracteriza‐se por hemorragias de intensidade variável em doentes sem história hemorrágica prévia. O diagnóstico laboratorial
inclui o estudo da hemostase primária, níveis plasmáticos FVIII, FvW e estrutura multimérica de FvW. O tratamento dirige‐se ao
controlo dos episódios hemorrágicos e doença subjacente.
Métodos: 5 doentes com DvWa, três mulheres/dois homens, idade média ao diagnóstico 59 anos (36‐86). Patologias
subjacentes:Linfoma não‐Hodgkin B marginal (LnH‐B marginal), Macroglobulinémia de Waldenstrom(MW),Leucemia Mielóide
Crónica(LMC),Trombocitémia Essencial(TE). Análise de acordo com algoritmo ISTH. Descrição das características clínico‐
laboratoriais ao diagnóstico (tabela 1) e evolução laboratorial pós‐terapêutica.
Casos clínicos
Caso1:homem,71 anos. Hemorragia severa pós‐extracção dentária. Diagnóstico de DvWa e de MW. Tratamento hemostático:
medidas locais, sutura e antifibrinolítico; tratamento da MW: R‐CVP.
Caso2:mulher, 53 anos. Equimoses, gengivorragias e hemorragia profusa pós‐extracção dentária. Adenopatias cervicais e perda
ponderal 12Kg/1 ano. Diagnóstico de DvWa e LnH‐B marginal. Tratamento com concentrado FVIII/FvW e antifibrinolítico em
episódios hemorrágicos e profilático para exérese de adenopatia e estudo medular. Tratamento de LnH‐B marginal com R‐CHOP.
Caso3:mulher, 53 anos. Metrorragias, epistáxis, cefaleias, prurido, alterações visuais e parestesias há 3 semanas. Transferida por
MW, tendo sido diagnosticada DvWa. Tratamento com R‐CHOP.
Caso4:homem, 36 anos. Esplenomegália, leucocitose e trombocitose. Diagnóstico de LMC fase crónica: iniciou hidroxiureia e
aspirina. Dois dias depois: hemartrose traumática do joelho direito. Suspendeu antiangregação e realizou
artoscopia/artrocentese. Por TTPa prolongado levantou‐se a suspeita de DvWa, que se confirmou. Tratamento da LMC com
inibidor tirosina quinase.
Caso5:mulher, 82 anos, enviada por trombocitose. Sob antiagregação que suspendeu após aparecimento de hematomas
espontâneos. Diagnóstico de TE. Suspeita de DvWa por prolongamento de TTPa, que se confirmou. Tratamento com hidroxiureia.
Após início do tratamento dirigido à doença de base verificou‐se completa resolução da sintomatologia hemorrágica em todos os
doentes e normalização dos parâmetros laboratoriais.
Conclusões: Os cinco doentes ilustram a heterogeneidade clínico‐biológica das patologias hemato‐oncológicas que estão na base
do desenvolvimento de DvWa.
A DvWa deve ser suspeitada em doentes com manifestações hemorrágicas de novo em fase tardia da vida, na ausência de
história familiar, em contexto de doença hemato‐oncológica, sem trombocitopenia.
Perante diagnóstico de DvWa é obrigatório procurar a doença que está na base do seu desenvolvimento.
O tratamento da doença de base induz a remissão da DvWa. As opções terapêuticas para o tratamento dos episódios
hemorrágicos agudos e profilaxia de procedimentos invasivos incluem a desmopressina, concentrados de FvW e FVIIa
recombinante, entre outros.
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A MORTE E O MORRER: ASPECTOS CULTURAIS DE FIM DE VIDA NO MIELOMA MÚLTIPLO
Marta Isabel Pereira, Lenka Ruzickova, Catarina Geraldes, Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia crónica, incurável, caracterizada por remissões da doença cada vez mais
curtas, seguidas de recidiva. A dor óssea é um dos seus marcadores clínicos, o que torna estes doentes utilizadores frequentes
dos cuidados paliativos e continuados (CP‐CC).
Historicamente, as mortes tinham lugar no lar familiar; contudo, nos países desenvolvidos, os doentes cada vez mais passam o
crepúsculo da vida num Hospital, frequentemente com uma marcada diminuição da qualidade de vida (QV), acompanhada de
perda de dignidade quando a morte tem lugar nos Serviços de Urgência (SU), lotados e impessoais.
Objectivos: Analisar o período de fim‐de‐vida numa coorte de doentes com MM num Centro Terciário, para caracterizar a
problemática e ajudar a desenvolver soluções de CP‐CC para melhorar a QV e a dignidade dos doentes terminais com MM.
Métodos: Analise de uma coorte de 372 doentes com MM diagnosticados entre 01‐01‐2001 e 12‐31‐2014, com dados de fim‐de‐
vida disponíveis.
Resultados: Com um follow‐up mediano de 84.1m, a sobrevivência global mediana foi de 42.1m; 64.0% dos doentes faleceu
durante o período. Os falecidos eram meia‐década mais velhos que os sobreviventes (73.4±0.7‐vs‐68.0±1.0, p<0.001); 29.8%
morreram nos primeiros 12m após o diagnóstico, e 2.9% 120m (10 anos) ou mais após o diagnóstico; não houve diferenças na
idade à morte entre os dois grupos e os falecidos aos 12‐120m (73.6±10.8, 74.9±9.2 e 70.5±12.3 anos, p=NS).
Verificámos que 54.6% dos doentes morreu no nosso Centro (72.9±10.4‐vs‐73.9±12.4 anos, p=NS), sendo 49.7% numa
enfermaria e 4.9% no SU, <12h após a admissão. Os falecidos fora do nosso Centro eram longos sobreviventes (OS =
48.9±122.9m‐vs‐30.7±27.9, p<0.001); os falecidos no SU eram mais de uma década mais velhos que os falecidos numa
enfermaria (79.4±3.8‐vs‐67.4±9.0 anos, p=0.04), sem diferenças na duração da doença.
Discussão: Nesta coorte de doentes tratados num Centro Terciário, observámos uma tendência preocupante, com quase 55% de
mortes fora de casa, no nosso Hospital. Quase 5% dos doentes faleceram no SU, o pior dos outcomes em termos de QV e
dignidade.
Enquanto uma experiência mais longa com a doença (com sobrevivência mais prolongada) se associou a morte fora do nosso
Hospital, a idade não influenciou a localização do evento final; contudo, associou‐se a morte no SU, possivelmente reflectindo
uma menor reserva fisiológica e um exitus mortis mais veloz.
Os CP‐CC deverão abordar esta problemática e desenvolver alternativas adequadas para servir a população e melhorar o fim‐de‐
vida em doenças neoplásicas, crónicas e dolorosas.
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IMPACTO PROGNÓSTICO DAS ALTERAÇÕES CITOGENÉTICAS AO DIAGNÓSTICO EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO
Juliana Bastos1, Rui Bergantim1, Maria José Soares1, Aida Barbosa1, Paula Gomes1, Fernanda Trigo1, José Eduardo Guimarães2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São
João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto)

Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) acompanha‐se frequentemente de alterações citogenéticas com relevância prognóstica.
Objectivo: Avaliação da associação entre alterações citogenéticas ao diagnóstico e sobrevida em doentes com MM.
Métodos: Análise retrospectiva de uma série de doentes com MM diagnosticados no nosso hospital entre 2009 e 2014, com
caracterização citogenética ao diagnóstico por hibridização fluorescente in situ. Avaliadas características como a idade ao
diagnóstico, género, estadiamento ISS, desidrogenase láctica (DHL), terapêutica de indução, resposta atingida,
autotransplantação de progenitores hematopoiéticos (ATPH) e manutenção. A análise de sobrevida visou a avaliação de
sobrevida global (SG) e livre de progressão (SLP), considerando as referidas variáveis em análise uni e multivariável.
Resultados: Analisados 105 doentes, com uma idade mediana de 66 anos (40‐86 anos), 56% em estadio ISS‐III, 25% com doença
extramedular e 32% com DHL elevada. As alterações citogenéticas corresponderam a del17p em 13.3%, t(4;14) em 17.1%,
t(11;14) em 3.8%, t(14;16) em 1.9%, del13q (41.9%), rearranjo IGH (16.2%), del5’IGH (6.7%) ou alterações numéricas (45.7%).
Foram utilizados diversos regimes de indução incluindo “novos agentes”/quimioterapia convencional, tendo 39% realizado ATPH
(6.7% tandem‐ATPH). Na população total, a SG mediana foi de 24 meses e a SLP de 20 meses. As SG/ SLP aos 3 anos foram 39%/
23%. Em análise univariável, verificou‐se associação entre sobrevida (SG/SLP) e o estadio ISS (p=0.013/p=0.038), del17p
(p=0.002/p<0.001), ATPH (p=0.001/p=0.014), tratamento de indução (p=0.009/p=0.001) e resposta pós‐indução
(p=0.001/p=0.001). A sub‐análise considerando alterações citogenéticas e regimes de indução, evidenciou um aumento da SLP no
subgrupo de doentes com t(4;14) tratado com bortezomib (p=0.001; SLP no 1º ano 79.4% vs. 33.3%), mantendo‐se esta diferença
independente de ATPH (p=0.034). Após a análise mutivariável de sobrevida, apenas del17p e ATPH mantiveram significado
prognóstico (p<0.001 slp="" sg="" e="" ap="" s="" avalia="" o="" de="" acordo="" com="" realiza="" asct="" a="" del17p=""
permaneceu="" um="" factor="" risco="" adverso="" apesar="" da="" tend="" ncia="" para="" aumento="" sobrevida="" nos=""
doentes="" transplantados="" 17="" vs="" 5="" meses="" 21="" 9="" conclus="" o:="" associa‐se="" progn="" stico=""
particularmente="" independente="" do="" tratamento="" indu="" atph="" melhoria="" dos="" auto‐transplantados="" no=""
subgrupo="" t="" 4="" 14="" observou‐se="" tratados="" esquemas="" que="" inclu="" ram="" bortezomib="" concordante=""
descrito="" na="" literatura="" sugerindo="" este="" possa="" atenuar="" tradicionalmente="" associado="" assim=""
beneficiar="" span="">
Sem conflito de interesse a declarar.
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DOENÇA VENO‐OCLUSIVA HEPÁTICA NUM CENTRO DE TRANSPLANTE HEMATOPOIÉTICO
Juliana Schuh1, Inês Coelho2, Sónia Leocádio1, Filipa Moita2, Gilda Teixeira2, Isabelina Ferreira2, Nuno Miranda2,
Manuel Abecasis2
(1‐Hospital dos Capuchos, 2‐Instituto Português de Oncologia de Lisboa)

Introdução: A doença veno‐oclusiva (VOD) hepática é caracterizada por hepatomegalia dolorosa, ascite, icterícia e ganho
ponderal. É causada por lesão directa sinusoidal por agentes tóxicos, como os utilizados nos condicionamentos dos transplantes
de progenitores hematopoiéticos (TPH). A fisiopatologia envolve obstrução sinusoidal por células sinusoidais, Kupfer, estreladas e
eritrócitos, tendo como consequência o aparecimento de hipertensão portal pós‐sinusoidal. Ocorre mais frequentemente no
período precoce pós‐transplante (<30 dias), com uma incidência estimada em 14% (0‐60%). É potencialmente fatal,
especialmente nos casos graves, em que a mortalidade pode ultrapassar os 80%.
Objectivos: Documentar a incidência e características da VOD associada ao TPH num Centro de Transplantação Hematopoiética.
Métodos: Análise retrospectiva de 28 anos (Mai/1987‐Dez/2014) com revisão de processos de 1540 doentes: 727
alotransplantes/618 doentes e 989 autotransplantes/922 doentes. Foram utilizados critérios clínicos (Baltimore, Seattle) e
imagiológicos (ultrassonografia abdominal com doppler).
Resultados: Foram observados 29 casos, 66% em mulheres e 80% classificados como graves. A incidência foi de 0,69 casos/ano
(2,6%) para TPH alogénicos e de 0,42 casos/ano (1%) para autólogos. A idade mediana foi de 30 anos (1‐56). A maioria (75%)
ocorreu entre os dias 2‐20 da infusão (mediana D+14). Os principais diagnósticos foram leucemia linfoblástica aguda (28%),
linfoma não Hodgkin (14%), neoplasia mamária (14%) e leucemia mielóide aguda (10%). As VOD ocorreram mais no
alotransplante (66%), especialmente com dadores não relacionados (63%). Na maioria (79%) dos alotransplantes, o
condicionamento realizado foi bussulfan‐ciclofosfamida; nos autotransplantes, o condicionamento foi ciclofosfamida‐tiotepa‐
paclitaxel em 40% e BEAM em 40%. Nos alotransplantados, 63% fizeram profilaxia de GVHD com tacrolimus‐metotrexato. Quase
todos (93%) apresentaram BbT>2mg/dL, sendo que 75% tiveram um aumento triplo da BbT comparativamente aos valores da
admissão. Apenas 1 doente não preencheu os critérios de Seattle e 2 os de Baltimore, e 82% tiveram alterações ecográficas
sugestivas de VOD. O tratamento foi realizado com defibrótido em 66% (mediana de 14 dias), com resposta clínica em 53%. A
mortalidade associada à VOD foi de 41%.
Discussão e conclusão: Os casos diagnosticados no nosso Centro são maioritariamente graves. A menor contabilização de VOD
ligeiras/moderadas é justificada pela resolução espontânea e menor duração destas, facilmente assumidas como efeitos
adversos de fármacos ou atribuídas a contextos de sépsis. Dado o risco elevado de morte, a suspeita clínica deve ocorrer de
forma precoce, a fim de se iniciar terapêutica com brevidade. Na nossa experiência, o tratamento com defibrótido contribuiu
para uma evolução clínica favorável na metade dos casos.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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PO 28
RELAÇÃO ENTRE OS POLIMORFISMOS EM ENZIMAS DO CICLO DO CARBONO E A SÍNDROME MIELODISPLÁSICA
Mariana Ribeiro1, Ana Cristina Gonçalves2, Joana Jorge3, Emília Cortesão4, Luísa Loureiro5, Amélia Pereira5, Letícia Ribeiro6,
Ana Bela Sarmento‐Ribeiro7
(1‐Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC); Laboratório de Oncobiologia e Hematologia/Biologia Molecular
Aplicada/Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC)/Coimbra, Portugal, 2‐Laboratório de Oncobiologia e
Hematologia/Biologia Molecular Aplicada/FMUC/Coimbra, Portugal; Clínica Universitária de Hematologia/FMUC/Coimbra,
Portugal; CIMAGO – Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia/FMUC/Coimbra, Portugal,
3‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia/Biologia Molecular Aplicada/Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
(FMUC)/Coimbra, Portugal; CIMAGO – Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia/FMUC/Coimbra,
Portugal, 4‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia/Biologia Molecular Aplicada/FMUC/Coimbra, Portugal; CIMAGO – Centro
de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia/FMUC/Coimbra, Portugal; Serviço de Hematologia Clínica/Centro
Hospitalar e Universitário, 5‐Serviço de Medicina/Hospital Distrital da Figueira da Foz/Figueira da Foz, Portugal, 6‐Serviço de
Hematologia Clínica/Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)/Coimbra, Portugal, 7‐Laboratório de Oncobiologia e
Hematologia/Biologia Molecular Aplicada/FMUC/Coimbra; Clínica Universitária de Hematologia/FMUC/Coimbra, Portugal;
CIMAGO/FMUC/Coimbra, Portugal; Serviço de Hematologia Clínica/CHUC; CNC.IBILI, Universidade de Coimbra/Portugal)

Os polimorfismos de nucleótido único (SNPs) e as anomalias epigenéticas podem contribuir para o desenvolvimento de
neoplasias hematológicas, nomeadamente da síndrome mielodisplásica (SMD). Além disso, os mecanismos epigenéticos
associados à metilação do DNA podem ser influenciados pelos níveis de folato e vitamina B12. Assim, SNPs em genes codificantes
de enzimas envolvidas no metabolismo destes nutrientes (ex. Metionina Sintase, MTR; Transportador de folato, SLC; Metionina
Sintase Reductase, MTRR; Cistationina β‐Sintase, CBS) podem levar à metilação aberrante de genes supressores tumorais, como
o P15 e o P16, assim como conferir susceptibilidade para o desenvolvimento da doença.
Neste sentido, avaliou‐se a relação entre polimorfismos dos genes MTR (rs1805087 e rs2229276), SLC19A1 (rs1051266), MTRR
(rs162036) e CBS (844ins68) e o desenvolvimento de SMD, bem como a influência das variantes polimórficas nos níveis de folato
e vitamina B12, grau de metilação das sequências LINE‐1 e no estado de metilação dos genes P15 e P16.
Foram analisados 77 doentes com SMD e 80 controlos. A genotipagem foi efectuada por PCR convencional (CBS), ARMS‐PCR
(MTR e MTRR) e RFLP‐PCR (SLC19A1). A metilação das sequências LINE‐1 foi avaliada por ensaios COBRA e a metilação dos genes
P15 e P16 foi avaliada por MS‐PCR. A influência dos polimorfismos no desenvolvimento da doença, progressão para leucemia
mielóide aguda (LMA) e sobrevivência global foi obtida por regressão logística e curvas de Kaplan‐Meier. A relação entre os
polimorfismos e metilação das sequências LINE‐1 e dos genes P15 e P16 realizou‐se pelo teste exacto de Fisher.
Os resultados mostram que o alelo G e o genótipo GG do gene MTR (rs2229276) constituem factores protectores para o
desenvolvimento de SMD (G: OR=0,33, IC95% 0,15 – 0,72, p=0,005; GG: OR=0,29; IC95% 0,13‐0.63; p=0,002), estando o genótipo
GG associado a níveis mais elevados de vitamina B12 nos doentes (p=0,020). Relativamente ao gene CBS, os indivíduos com
genótipo heterozigótico (WT‐Ins) da variante 844ins68 apresentam menor frequência de alterações citogenéticas associadas à
SMD (OR=0,22; CI95% 0,05‐0,96; p=0,044). O genótipo AG do polimorfismo MTRR mostrou estar associado a um aumento da
progressão da doença para LMA (p=0,049), bem como uma tendência para menor sobrevivência dos doentes, embora sem
significado estatístico. O genótipo GG do polimorfismo SLC19A1 parece influenciar a metilação do gene P16 nos doentes
(p=0,032).
Estes resultados indicam que variantes polimórficas em genes relacionados com o ciclo do carbono e as vias metabólicas
envolvidas na metilação do DNA desempenham um papel importante na SMD e realçam a importância do estudo de genes
envolvidos no metabolismo do folato na patogénese desta doença.
Os autores declaram não haver conflitos de interesse.
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PO 29
ALOIMUNIZAÇÃO ERITROCITÁRIA NOS DOENTES COM SÍNDROME MIELODISPLÁSICA SOB SUPORTE TRANSFUSIONAL
Lenka Ruzickova1, Diana Mota1, Ana Esesumaga2, José Pedro Carda1, Paulo Freitas Tavares1, Jorge Tomaz2, Letícia RIbeiro1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Serviço de Sangue e Medicina Transfusional,
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: Na Síndrome Mielodisplásica (SMD) é frequente o desenvolvimento de anemia sintomática no decurso da doença
com necessidade de suporte transfusional. Uma variedade de fenómenos associados com a produção de anticorpos tem sido
descrita em doentes com esta patologia. A aloimunização eritrocitária representa um importante problema nos doentes
cronicamente transfundidos dado o risco de reações hemolíticas e a disponibilidade limitada de concentrado de eritrócitos (CE)
compatível.
Objetivo: Analisar os fenómenos imunohematológicos nos doentes com Síndrome Mielodisplásica e necessidade transfusional.
Material/Métodos: No período de Janeiro de 2010 a Julho de 2015 foram avaliados 105 doentes com o diagnóstico de SMD que
receberam dois ou mais CE num intervalo superior a 72 horas. As amostras provenientes dos doentes foram submetidas ao teste
de antiglobulina direto e à pesquisa de anticorpos irregulares na avaliação prétransfusional. No presente estudo foram excluídos
os doentes cuja presença de aloanticorpos era prévia ao diagnóstico e anterior à primeira transfusão. Os doentes que receberam
mais de 10 unidades de CE foram considerados como politransfundidos.
Resultados: Analisou‐se uma série de 105 doentes, 61% (N=64) eram do sexo masculino, com idade média de 75 anos aquando a
primeira transfusão, tendo recebido em média 21 unidades de CE. Observou‐se a presença de aloimunização em 11 doentes
(10%), com média de idade de 80 anos. Este grupo recebeu em média 54 unidades de CE. Entre a primeira transfusão e o
aparecimento do aloanticorpo foram administradas em média 13 unidades de CE, num tempo médio de 187 dias. Os
aloanticorpos do sistema Rh foram os mais frequentes: Anti‐E (N=3), Anti‐C e Anti‐D (N=2), Anti‐Cw (N=1). Dos restantes sistemas
identificaram‐se: Anti‐Kpa (N=1), Anti‐Luª (N=1), Anti‐M (N=1) e Chido‐Rodgers (N=1). A especifidade de um aloanticorpo foi
indeterminada. Verificou‐se ainda a presença de autoanticorpo em 3 doentes: IgG (N=2), IgG+C3d (N=1). Na nossa série verificou‐
se que a presença de aloanticorpo era significativamente superior nos doentes politransfundidos (p‐valor inferior a 0.05).
Discussão/Conclusão: Da análise efetuada verificou‐se, corroborando a literatura, que a maioria dos aloanticorpos identificados
eram dirigidos contra os antigénios do sistema Rh e que havia relação estatisticamente significativa entre um maior número de
CE transfundidos e a presença de aloanticorpos. Visto a aloimunização ser passível de tradução clínica, a ciência deverá
desenvolver‐se no sentido da genotipagem do doente e do dador, respeitante ao doente politransfundido.
Ausência de conflito de interesses de todos os autores.
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PO 30
ANÁLISE DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DOS GENES NFE2L2 E KEAP1 EM DOENTES COM SÍNDROME MIELODISPLÁSICA –
IMPLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Joana Jorge1, Ana Cristina Gonçalves1, Emília Cortesão1, Ana Pires1, Sara Fernandes2, Raquel Alves1, Letícia Ribeiro3,
Ana Bela Sarmento‐Ribeiro1
(1‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia (LOH), Unidade de Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de
Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; Centro de Investigação em Meio‐Ambiente,
Genética e Oncobiol, 2‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia (LOH), Unidade de Biologia Molecular Aplicada e Clínica
Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 3‐Serviço de Hematologia
Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Coimbra, Portugal)

O Stresse Oxidativo (SO), resultante do desequílibrio entre a produção de Espécie Reactivas de Oxigénio (ROS) e a sua eliminação
pelas defesas antioxidantes, tem sido associado ao desenvolvimento e progressão de neoplasias hematológicas. O NRF2 (Nuclear
factor erythroid‐2–related factor 2) é um factor de transcrição que desempenha um papel central na expressão de diversos genes
anti‐oxidantes, e é codificado pelo gene NFE2L2 (Nuclear factor, erythroid 2‐like 2), sendo fortemente regulado pelo KEAP1
(Kelch‐like ECH‐associated protein 1). O sistema NRF2‐KEAP1 tem, desta forma, um papel de extrema importância na regulação
da resposta ao stresse oxidativo, podendo contribuir para o desenvolvimento de neoplasias e/ou influenciar a resposta à
terapêutica.
Desta forma, este trabalho tem como objetivos a avaliação dos níveis de expressão dos genes NFE2L2 e KEAP1 em doentes com
Síndrome Mielodisplásica (SMD), bem como a sua correlação com as características clínicas e laboratoriais dos doentes, de modo
a identificar potenciais novos marcadores de diagnóstico e/ou de prognóstico.
Foram avaliados 22 com Síndrome Mielodisplásica e 25 controlos (CTL), após obtenção dos devidos consentimentos informados.
A análise dos níveis de expressão de NFE2L2, KEAP1 e GUS (gene controlo) foi realizada por PCR em tempo real (qRT‐PCR). Os
dados foram analisados estatísticamente e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.
Os nossos resultados, embora preliminares, mostram que os doentes com SMD apresentam diminuição dos níveis de expressão
de NFE2L2, relativamente aos controlos (SMD: 1,18; CTL: 2,043; p<0,05) e que os níveis de expressão de KEAP1 não apresentam
diferenças estatísticas. De salientar que os doentes com SMD de IPSS Baixo apresentam níveis de expressão de KEAP1 mais
elevados (1,38) que os de risco Intermédio 1 (1,132; p=0,03). No grupo de doentes inserido neste estudo não verificámos
nenhuma correlação entre as características clínico‐laboratoriais (nomeadamente com a ferritina e eritropoietina) e os niveis de
NFE2L2 e KEAP1, no entanto parece haver uma tendência para o aumento dos niveis de NFE2L2 em doentes com eritropoietina
elevada (p=0,057). Através da análise ROC verificou‐se que os níveis de NFE2L2 poderão constituir potenciais novos marcadores
de diagnóstico em doentes com SMD (cut‐off <1,39; sensibilidade 82%; especificidade 64%; p=0,01). A análise de sobrevivência
demonstrou que doentes de SMD com niveis de expressão inferiores a 1,27 têm tendência para uma menor sobrevivência, no
entanto, sem significado estatístico.
Os resultados sugerem que o padrão de expressão dos genes NFE2L2 e KEAP1 poderão estar associados ao desenvolvimento de
Síndrome Mielodisplásica, podendo o gene NFE2L2 constituir um potencial novo marcador de diagnóstico e/ou de prognóstico
nestes doentes. Contudo, é necessário aumentar a amostra para a validação dos nossos resultados.
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PO 31
INFLUÊNCIA DE FACTORES DE PROGNÓSTICO NA EVOLUÇÃO DE DOENTES COM SMD
Rita Tenreiro1, Emília Cortesão1, Ana Cristina Gonçalves2, Marta Pereira1, André Barbosa Ribeiro1, Mónica Santos1, Sofia Ramos1,
Catarina Geraldes1, Amélia Pereira3, Letícia Ribeiro1, José Nascimento Costa4, Ana Bela Sarmento Ribeiro5
(1‐Serviço de Hematologia Clínica‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Centro de Investigação em Meio Ambiente,
Genética e Oncobiologia, Coimbra, Portugal, 3‐Serviço de Medicina Interna – Hospital Distrital da Figueira da Foz, Figueira da Foz,
Portugal, 4‐Serviço de Oncologia ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 5‐Serviço de Hematologia Clínica ‐ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
Coimbra, Portugal; Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia, Coimbra, Portugal; Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal)

Introdução: A identificação de factores preditivos de evolução é útil nos doentes com Síndrome Mielodisplásica (SMD) para
definir o risco e a estratégia terapêutica. Parâmetros como as citopenias, % de blastos medulares, performance status e
comorbilidades, dependência transfusional, alterações citogenéticas ou moleculares específicas podem melhorar a estratificação
de risco e avaliação de prognóstico.
Objectivo: Identificação de factores de prognóstico em doentes com SMD, com influência na progressão para Leucemia Mielóide
Aguda (LMA) e na sobrevivência global (SG).
Materiais e métodos: Recolha de dados clínicos e laboratoriais de 102 doentes diagnosticados com SMD de novo entre o período
de Outubro de 2009 e Março de 2014. Foram recolhidos os seguintes parâmetros hematológicos: leucócitos, neutrófilos,
monócitos, hemoglobina, plaquetas, % de blastos e parâmetros bioquímicos: doseamentos séricos de ferritina, LDH e
eritropoietina (EPO). A caracterização da célula estaminal hematopoiética (HSC) e leucémica (LSC) foi efectuada por citometria
de fluxo.
Os doentes foram divididos em grupos de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2008, e a
avaliação do prognóstico foi efetuada mediante a aplicação do IPSS.
A análise de sobrevivência foi realizada por regressão logística (análise multivariada) e pelas curvas de Kaplan‐Meier. As
diferenças foram avaliadas pelos métodos de Log‐rank e Wilcoxon, considerando um valor com significância estatística para um
p<0,05.
As curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) permitiram avaliar se os parâmetros em estudo permitem discriminar os
doentes que evoluíram para LMA dos outros.
Resultados: A amostra, de 102 doentes, apresenta uma mediana de idades de 74 anos e relação Masculino/Feminino=0,8. Os
subtipos de SMD segundo a OMS distribuem‐se da seguinte forma: Citopenia Refratária com Displasia Multilinha (52 doentes),
Citopenia Refratária com Displasia Unilinha (12 doentes), Anemia Refratária com Excesso de Blastos (AREB) –tipo 1 (8 doentes),
AREB‐2 (8 doentes), Anemia Refratária com Sideroblastos em Anel (6 doentes), Síndrome 5q‐ (4 doentes) e Leucemia
Mielomonocítica Crónica (12 doentes). A aplicação do IPSS permitiu a distribuição dos doentes com citogenética conclusiva (87
doentes), em 4 categorias de risco: baixo (37 doentes), intermédio‐1 (39 doentes), intermédio‐2 (10 doentes) e alto (1 doente).
Durante os 54 meses de follow‐up, 11 doentes com SMD progrediram para LMA. A maioria dos doentes pertencia aos subtipos
AREB, com IPSS de risco intermédio‐2 e de alto risco. Para além da % de blastos medulares, também os níveis séricos de EPO e a
expressão de IL‐6 na LSC foram identificados como factores preditivos de evolução para LMA. Dos parâmetros avaliados,
identificámos a Hemoglobina, a LDH e a EPO como as variáveis com influência significativa na SG (p=0,0249, p=0,0048 e
p=0,0336, respectivamente).
Conclusão: Os parâmetros mais relevantes na progressão de SMD para LMA foram a % blastos medulares, a expressão de IL‐6 na
LSC e os níveis séricos de EPO. Por outro lado, as variáveis com influência na sobrevivência foram o valor de Hb, os níveis séricos
da LDH e de EPO.
Sem conflitos de interesse.
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PO 32
SUSCETIBILIDADE AOS ANTIBACTERIANOS NO DOENTE NEUTROPÉNICO – ESTUDO RETROSPETIVO DE UM CENTRO
F Oliveira, A Moreira, C Viveiros, A L Araújo, C Fraga
(Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE)

Introdução: As doenças infeciosas são uma importante causa de morbilidade e mortalidade em doentes neutropénicos e o seu
combate continua a ser um desafio face ao atual aumento das resistências aos antibacterianos. A escolha da antibioterapia
empírica inicial perante a suspeita de uma infeção num doente neutropénico deve contemplar a realidade epidemiológica em
que o mesmo se encontra inserido, extraindo daí a estratégia a adotar. O crescente aumento das bactérias multirresistentes
torna cada vez mais difícil a escolha entre uma estratégia de antibioterapia inicial em regime de monoterapia versus terapêutica
combinada.
Objetivos: O objetivo deste trabalho visa a determinação da prevalência e da suscetibilidade antibacteriana dos microrganismos
isolados.
Metodologia: Estudo retrospetivo dos isolamentos bacterianos e respetivos testes de sensibilidade referentes a doentes com
contagem de neutrófilos <500/ul, internados no Serviço de Hematologia da nossa instituição, durante um período de 5 anos
(Out/08‐Set/13). Foram excluídas duplicações com menos de 20 dias e isolamentos bacterianos sem testes de sensibilidade
associados.
Resultados: Durante o período de tempo considerado estiveram internados um total de 262 doentes, 91 (34,7%) dos quais com
isolamentos bacterianos positivos. Foi obtido um total de 203 isolamentos bacterianos, 44 (21,7%) dos mesmos referentes a
doentes neutropénicos. As bactérias mais prevalentes foram a Escherichia coli (25,0%) (20,5% de estirpes beta‐lactamases de
espectro expandido (ESBL) negativas e 4,5% de estirpes ESBL positivas), seguida da Pseudomonas aeruginosa (15,9%), do
Staphylococcus aureus (13,6%) (9,1% de estirpes meticilino‐sensíveis e 4,5% de estirpes meticilino‐resistentes) e da Klebsiella
pneumoniae (11,3%) (6,8% de estirpes ESBL positivas e 4,5% de estirpes ESBL negativas). O fenótipo de suscetibilidade aos
antibióticos das bactérias isoladas é mostrado na seguinte tabela.
Discussão/Conclusão: A monoterapia com meropenem mostrou ser uma opção válida para a antibioterapia empírica contra
bactérias Gram negativas dado que todos os isolamentos apresentaram uma suscetibilidade ≥ 86%. A piperacilina/tazobactam
mostrou eficácia em apenas 57% das estirpes de Pseudomonas aeruginosa e 33% das estirpes de Klebsiella pneumoniae ESBL
positiva, contudo se utilizada em associação à amicacina torna possível uma cobertura eficaz contra as bactérias Gram negativas.
Todas as bactérias Gram positivas isoladas foram sensíveis ao linezolid. Apesar da suscetibilidade à vancomicina mostrar‐se
comprometida em 50% dos casos de Enterococcus faecium é de salientar que este valor resulta da análise de apenas 2 casos. A
análise aqui exposta reflete uma amostra de um serviço e por conseguinte uma realidade epidemiológica muito própria com
todas as limitações extrapolativas daí decorrentes.
Os autores declaram a ausência de conflito de interesses.
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CASO DE UMA INFECÇÃO RARA, MAS DEVASTADORA, EM DOENTE IMUNODEPRIMIDO
Marta Aguiar Gomes, Carolina Marini, Jorge Cancela Pires, José Eduardo Guimarães
(Centro Hospitalar de São João)

Introdução: A feo‐hifomicose disseminada é uma infecção rara causada por fungos filamentosos pigmentados de várias espécies
diferentes, entre as quais a Exophiala spp. O número de casos descritos tem crescido nas últimas décadas, paralelamente ao
aumento de imunodeprimidos por iatrogenia, principalmente na neutropenia induzida por quimioterapia. Nestes doentes, as
feo‐hifomicoses têm frequentemente uma apresentação fulminante, com resistência ao tratamento antifúngico (inclusive
anfotericina B) e elevadas taxas de mortalidade.
O objectivo do presente resumo é a apresentação de um caso de infecção por Exophiala spp num homem com doença hemato‐
oncológica em tratamento de quimioterapia.
Caso Clínico: Homem de 66 anos, com diagnóstico de leucemia mielóide aguda secundária a síndrome mielodisplásica após 18
ciclos de azacitidina, internado para tratamento de indução segundo o protocolo AML‐17. Inicia quadro de neutropenia febril,
com febre resistente (>40 ºC), associada a vómitos, sem outras queixas e sem alterações ao exame físico sugestivas de foco
infeccioso. Apesar da instituição de antibioterapia de largo espectro, manteve vários picos febris diários. Os dois aspirados de
medula óssea realizados para reavaliação da doença hematológica mostraram hipocelularidade continuada e inexistência de
excesso de blastos. Gradualmente, o quadro clínico evoluiu com aparecimento de ferida ulcerada na região interdigital do pé
esquerdo e imagens em tomografia computadorizada de consolidação do parênquima pulmonar à direita de 3cm, micronódulos
pulmonares bilaterais, artrite séptica da coxo‐femural direita e lesões hipodensas dispersas (lobo direito da tiróide, fígado, baço e
córtex renal). Em exame micológico de zaragatoa da ferida do pé esquerdo e de biópsia aspirativa de lesões da tiróide e do baço,
foi isolado fungo da espécie Exophiala, pelo que foi iniciado voriconazol e, posteriormente, anfotericina B. O doente cumpriu 36
dias de terapêutica antifúngica, associada à antibioterapia, com manutenção de febre, agravamento progressivo do estado geral,
aparecimento de lesões cutâneas muito sugestivas de disseminação fúngica e extenso acidente vascular cerebral, acabando por
falecer no dia 74 de internamento com insuficiência multi‐orgânica.
Conclusão: As feo‐hifomicoses são infecções fúngicas de difícil diagnóstico, quer pela sua raridade, quer pela apresentação clínica
variada e inespecífica. A emergência destes patogénios está associada ao aumento da imunodeficiência iatrogénica,
consequência dos progressos da medicina oncológica. O caso apresentado realça a celeridade de disseminação, a resistência e
gravidade deste tipo de infecção em doentes imunodeprimidos, e a crescente importância de considerar este diagnóstico na
abordagem da neutropenia febril e de investigar terapêuticas mais eficazes.
(Os autores não têm conflitos de interesse a declarar).
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CONDICIONAMENTO DE TOXICIDADE REDUZIDA COM FLUDARABINA, BCNU, MELFALANO E TRANSPLANTE ALOGÉNICO EM
LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA DE PROGNÓSTICO RESERVADO.
K.Alnajjar, F Moita, I. Ferreira, G Teixeira, N Miranda, MJ Gutierrez, M Abecasis
(IPOLFG ‐ Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)

O transplante de células hematopoiéticas é uma terapia curativa estabelecida para várias doenças malignas hematológicas. A
toxicidade associada aos regimes de condicionamento resulta em morbidade e mortalidade significativas.
Um regime de condicionamento com toxicidade reduzida constituído por fludarabina em combinação com os agentes
alquilantes BCNU e melfalano (FBM) tem sido utilizado em doentes de idade superior a 55 anos ou com comorbilidades
significativas, com resultados encorajadores. Descrevemos aqui os resultados obtidos em 7 doentes (15‐65 anos), com o
diagnóstico de leucemia mielóide aguda, condicionados com FBM e recebendo transplante alogénico, entre Maio de 2013 e Julho
de 2015. De acordo com o Disease Risk Index (Armand P. et al.), 2 doentes eram de alto risco e 5 de risco intermédio. Quatro dos
5 doentes que receberam transplante de dador não familiar fizeram adicionalmente ATG no condicionamento.
A profilaxia de GVHD foi feita com inibidor da calcineurina (tacrolimus ou ciclosporina) e micofenolato mofetil. Todos os doentes
tiveram recuperação hematológica, com neutrófilos > 500 / microlitro (entre dia + 9 a dia + 28) e plaquetas > 20.000 /microlitro
(entre dia + 6 a dia + 53), não se verificando falência primária ou rejeição do enxerto. Em 6 doentes foi detectado quimerismo
completo do dador, na MO ou SP, em todos os momentos em que foi realizado. No entanto, um doente com quimerismo misto
na MO em dia + 56 pós transplante, morreu de doença progressiva a dia +128. Seis dos sete doentes estão vivos e em remissão
completa 44‐727 dias após o transplante.
Verificou‐se GVHD aguda grau I‐II (pele) em seis doentes, e GVHD crónica limitado em três doentes. A toxicidade do
condicionamento foi avaliada de acordo com a escala de Bearman, sendo que quatro doentes não tiveram toxicidades, 2 tiveram
mucosite grau I‐II, e 1 doente teve diarreia (grau I).
Seis doentes tiveram neutropenia febril. Verificou‐se reactivação de CMV em 5 doentes, de HHV6 e BK em 4 doentes e de EBV
num doente.
Os nossos resultados nesta pequena série de doentes são muito encorajadores e confirmam os resultados anteriormente
publicados.
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FALSA HIPERDIPLOIDIA NA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)
Carolina Midões Correia, Nuno Almeida, Susana C. Santos, Alexandra Lourenço, Sónia Gonçalves Leocádio, Patrícia Ribeiro
(Serviço Hematologia, Hospital dos Capuchos, CHLC)

Introdução: A caracterização genética tem na LLA um significado prognóstico tão relevante que constitui a base da estratificação
de risco que usamos para diferenciar estratégias terapêuticas. A hiperdiploidia é um factor favorável independente. Pelo
contrário, a hipodiploidia, encontrada em 1 a 5% dos casos, confere mau prognóstico, pelo que a sua documentação correcta é
de grande importância. Apresentamos um caso raro de falsa hiperdiploidia, que foi possível reclassificar como hipodiploidia com
endoreduplicação, integrando os resultados de 2 técnicas citogenéticas complementares (cariótipo e FISH). A distinção é
fundamental para a decisão estratégica mas pode não ser fácil.
Caso Clínico: Homem, 33A, com diagnóstico em 10/2014, de LLA‐B comum CD10+ com expressão parcial aberrante de CD13, FISH
negativo para 11q23, t(12;21), t(1;19) e t(9;22), actualmente em remissão completa sob quimioterapia de manutenção. O
cariótipo revelou que 8/20 metafases analisadas apresentavam 67 a 70 cromossomas, e que 68% das células analisadas
demonstravam padrões atípicos sugestivos de poliploidia – características concordantes com um fenótipo hiperdiploide.
Adicionalmente, observou‐se monossomia do cromossoma 17 em 21% das células analisadas. Por FISH, observou‐se um padrão
atípico de 2 cópias de TP53 no cromossoma 11. A integração dos resultados sugeriu a presença de um cariótipo hipodiploide com
endoreduplicação.
Conclusão: A LLA com cariótipo hipodiploide com endoreduplicação e monossomia 17/delP53 representa uma entidade
específica rara. A sua detecção é difícil e necessita um índice de suspeição elevado na interpretação conjunta dos achados da
citogenética clássica e molecular. Dado o significado prognóstico oposto das LLA “verdadeiramente” hiperdiploides e das LLA
“falsamente hiperdiploides”, a distinção pode implicar escolhas terapêuticas diferentes.
Sem conflitos de interesse a declarar pelos autores.
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LINFOMA DE BURKITT EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS NUM SERVIÇO DE REFERÊNCIA.
BV Ferreira1, MJ Ribeiro2, A Lacerda2, MF Pereira2
(1‐Serviço de Hematologia do Hospital de São Francisco Xavier, 2‐Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil Lisboa)

Introdução: o linfoma de Burkitt (LB) é uma neoplasia de células B maduras, de crescimento rápido e agressivo, exigindo
diagnóstico e tratamento imediatos. O prognóstico depende da extensão e do intervalo entre início de sintomas e terapêutica. O
alto índice proliferativo associa‐se a risco aumentado de síndrome de lise tumoral (SLT). Nas crianças o prognóstico é muito
favorável (sobrevivência livre de doença até 100% nos estadios precoces).
Material e métodos: análise retrospetiva dos processos das crianças com diagnóstico de LB ou leucemia linfoblástica aguda de
células B maduras (LLA‐L3) admitidos entre jul’05 e jun’14.
Resultados: foram admitidas 41 crianças, média de idade 7 anos (2‐14), 34/41 género masculino, 7/41 género feminino. Dez
foram referenciadas através de protocolos com países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).Diagnóstico de LB em
39/41, LLA‐L3 em 2/41. Todos imunocompetentes; envolvimento do SNC 1/41. Valor médio da LDH 1325 U/L (mediana 593, 159‐
5895). Locais de envolvimento primário: abdominal (26/41), cabeça e pescoço (13/41), torácico (1/41), toraco‐abdominal (1/41).
Estadio I ‐ 4/41, II ‐ 15/41, III ‐ 16/41 e IV ‐ 6/41. Terapêutica efetuada segundo protocolo French‐American‐British Lymphoma‐
Malignancy‐B (FAB‐LMB). Uma criança não fez quimioterapia por resseção total de massa abdominal. A maioria foi tratada
inicialmente como grupo B (34/41); as restantes como grupo C (4/41) e A (2/41). Dos incluídos no grupo B, três fizeram
intensificação terapêutica por resposta insuficiente, passando a ser tratados no grupo C. Durante a terapêutica ocorreram SLT
(6/41), mucosite grau III‐IV (29/41) e sépsis (1/41). Obteve‐se resposta completa em 39/41. Faleceram 2 crianças dos PALOP, com
doença avançada, durante a primeira semana de terapêutica. Tempo médio de seguimento 73 meses (16‐117). Ocorreu uma
recidiva precoce (estadio III, grupo B), 2 meses após paragem terapêutica; tratamento de 2ªlinha com R‐ICE e transplante
alogénico de progenitores hematopoiéticos; encontra‐se em RC2.
Conclusão: os resultados da nossa população estão de acordo com a literatura, refletindo o bom prognóstico desta doença com a
utilização de protocolos de quimioterapia combinada e intensiva como o FAB‐LMB. Apesar da agressividade da terapêutica não
se verificaram óbitos secundários a toxicidade, relevando a importância dos cuidados de suporte. Os óbitos ocorridos destacam o
impacto prognóstico da extensão da doença e do tempo decorrido entre início de sintomas e terapêutica.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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DEREGULATION OF PROTEOLYTIC SYSTEMS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA
Paula Ludovico1, Isabel Castro1, Ângela Fernandes1, Pedro Barros1, Maria Azevedo1, Belém Sampaio‐Marques1, Patrícia Silva2,
Nuno Cerveira2, Susana Bizarro2, José Mariz2, Manuel Guerreiro3
(1‐Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), School of Health Sciences, University of Minho, Braga, Portugal. ICVS/3B’s –
PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal, 2‐IPO‐Porto, 3‐Hospital da Arrábida)

Acute myeloid leukemia (AML) is a group of neoplasms characterized by impairment in differentiation and consequent
accumulation of immature myeloid progenitor cells. The therapeutic strategy against this disease has hardly been modified over
four decades. Although resulting in a favorable outcome in young patients, older individuals, the most affected population, do
not respond adequately to therapy.
Intriguingly, the mechanisms responsible for AML cells chemoresistance/susceptibility are still elusive. Mounting evidence has
shed light on the relevance of the biological pathways responsible for maintain the cell proteostasis in cancer biology. Indeed, the
role of the two main proteolytic systems, autophagy and ubiquitin‐proteasome system (UPS), seems to be crucial in AML cells,
but their exact role is still unknown.
Autophagy is a catabolic process that provides energy under nutrient starvation and removes damaged proteins and organelles.
Metabolism has a major impact on autophagy and it is in turn regulated by autophagy, thus, autophagy has a tight
interconnection with metabolic networks and exerts a major homeostatic control on both cellular and organismal metabolism.
Several different metabolic alterations such as obesity have been assigned as potential risk factors for the development or poor
prognosis of hematological malignancies, as AML.
Based on these findings, we evaluated the expression of different autophagy and UPS players/regulators in bone marrow (BM) of
AML patients with or without metabolic disturbances. The analysis of 45 AML patient’s BM showed that the levels of autophagy
and UPS players/regulators are lower than those observed in the established cohort without hematological malignancies.
Curiously, the levels of BCL‐2 and anti‐apoptotic protein involved in the regulation of autophagy are slightly increased in AML
patients. Furthermore, the levels of autophagy and UPS players/regulators are even more reduced in AML patients with
metabolic disturbances. Altogether our results highlight not only that proteolytic systems are important players in AML biology
but that they might constitute important tumor suppressor mechanism in vivo.
Acknowledgements to funding bodies: AF has fellowship from FCT (SFRH/BD/51991/2012).
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EFEITO TERAPÊUTICO DO INIBIDOR DO SPLICEOSOMA PLADIENOLIDE B EM LINHAS CELULARES DE LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA
AGUDA
Sara Petronilho1, Raquel Alves2, Margarida Coucelo3, Letícia Ribeiro3, Ana Cristina Gonçalves2, Ana Bela Sarmento‐Ribeiro4
(1‐Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 2‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia (LOH), Clínica Universitária
de Hematologia, e CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro de Neurociências e Biologia Celular da
Universidade de Coimbra (CNC.IBILI), 3‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC),
4‐Laboratório de Oncobiologia e Hematologia (LOH), Clínica Universitária de Hematologia e CIMAGO, Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra, Portugal; Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI); Serviço de
Hematologia)

O splicing de pre‐mRNA em mRNA funcional, mediado pelo spliceossoma, representa uma etapa fundamental na expressão
génica. Nos últimos anos, mutações em alguns dos componentes do spliceossoma foram identificadas em várias neoplasias
hematológicas, incluindo leucemia linfocítica crónica, síndromes mielodisplásicas (SMD) e leucemia mieloblástica aguda (LMA),
representando alvos terapêuticos ainda por explorar.
Neste contexto, avaliámos o potencial terapêutico do inibidor do splicing, o Pladienolide B (Pla‐B), em duas linhas celulares de
LMA (eritroleucemia) com diferentes alterações genéticas.
Para atingir estes objectivos as células K562, que apresentam o gene de fusão BCR‐ABL1, e as células HEL, com a mutação
pontual JAK2 V617F, foram incubadas na ausência e presença de concentrações crescentes de Pla‐B, em dose única (0.25 nM a
100 nM) e dose diária (0.5 nM). A viabilidade e a densidade celulares foram avaliadas pelo método de azul tripano. A morte
celular foi determinada por microscopia óptica (coloração de May‐Grunwald Giemsa) e citometria de fluxo (FC). A análise do ciclo
celular foi realizada por FC, usando uma solução de PI/RNAse, e as mutações nos exões 14 ou 15 do gene que codifica a
subunidade 1 do factor de splicing 3B (SF3B1) foram avaliadas por sequenciação. Os dados foram analisados estatisticamente e
as diferenças foram consideradas significativas quando p<0.05.
O tratamento das células K562 e HEL com Pla‐B reduziu significativamente a viabilidade e proliferação celulares, de modo
dependente do tempo, da concentração, do modo de administração do fármaco e da linha celular. As células HEL mostraram‐se
mais sensíveis ao fármaco do que as células K562, o que pode ser explicado pelas diferenças genéticas entre as duas linhas. Além
disso, o Pla‐B induziu morte celular preferencialmente por apoptose e, para além deste efeito citotóxico, induziu também efeito
citostático mediado pelo bloqueio do ciclo celular em fase G0/G1. De salientar que as linhas celulares utilizadas não apresentam
mutações nos exões 14 e 15 do gene SF3B1, sugerindo que a eficácia terapêutica do Pla‐B não requer a presença de mutações
neste gene. Os nossos resultados sugerem que o Pla‐B apresenta um efeito anti‐proliferativo e citotóxico em ambas as linhas
celulares de LMA, e que poderá representar uma nova abordagem terapêutica no tratamento da eritroleucemia.
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia (CIMAGO) e pela Fundação
Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento.
Sem conflito de Interesses a declarar.
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LEUCEMIA AGUDA COM FENÓTIPO MISTO B/DENDRÍTICO: DOIS CASOS
Sofia Afonso, Joana Araújo, Juliana Bastos, Inês Carvalhais, Rui Bergantim, José Eduardo Guimarães
(Centro Hospitalar de São João)

As leucemias de fenótipo misto B/dendrítico estão geralmente associadas a envolvimento extramedular (particularmente
associadas a invasão do sistema nervoso central), comportamento agressivo, alterações citogenéticas adversas, elevada
resistência ao tratamento e sobrevida curta. Nestes casos, não existem estudos randomizados prospectivos suficientes que
permitam definir a estratégia terapêutica ideal. Na prática actual, é aceitável o tratamento de indução de acordo com regimes de
quimioterapia semelhantes aos usados na Leucemia Aguda Linfoblástica (LAL) e na Leucemia Mielóide Aguda (LMA). Vários
estudos demonstram vantagem dos esquemas de tratamento semelhantes aos usados na LAL, assim como demonstram
melhores resultados nos doentes submetidos a Transplante Alogénico de Medula Óssea, comparativamente com os que
receberam tratamento de quimioterapia apenas.
A presença de Cromossoma Philadelphia (Ph) identifica os doentes que beneficiam de tratamento concomitante com inibidores
da tirosina quinase (ITQ). A manutenção com ITQ pode estar associada com remissão a longo prazo.
Reportam‐se dois casos de Leucemia Aguda de fenótipo misto B/Dendrítico:
Doentes do sexo feminino com 32 e 30 anos de idade, respectivamente. Sem envolvimento extramedular ao diagnóstico.
Num caso, o estudo medular, por citometria de fluxo revelou critérios de leucemia aguda com componente de células blásticas
da linhagem B e dendrítica. Ausência de t(9;22). Iniciou tratamento de acordo com o protocolo Hiper‐CVAD e profilaxia do SNC,
sem resposta. Re‐induzida de acordo com o protocolo FLAG‐Ida, com obtenção de remissão completa (RC). Mantém RC após 6
meses do diagnóstico, tendo realizado mais um ciclo de consolidação de acordo com o protocolo FLAG‐Ida. Sem dador de medula
óssea compatível. Projectado novo ciclo de consolidação FLAG‐Ida.
Noutro caso, identificaram‐se blastos com expressão de marcadores da linhagem dendrítica, monocítica e linfocítica B.
Monossomia do cromossoma 7 e inv(3). Detectado o transcrito de fusão p190 BCR‐ABL1. Iniciou tratamento de acordo com o
protocolo FLAG‐Ida em associação com Imatinib, tendo‐se revelado resistente a esta terapêutica. Vai iniciar terapêutica “salvage”
com Clofarabina+ARA‐C e Dasatinib.
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HIPERBILIRRUBINÉMIA ISOLADA – UMA COMPLICAÇÃO RARA DO TRATAMENTO COM CITARABINA NA LEUCEMIA
MIELOBLÁSTICA AGUDA
Adriana Roque1, Ana Rita Garcia2, Catarina Geraldes1, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana1, Letícia Ribeiro1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐Instituto Português de Oncologia de Coimbra
Francisco Gentil)

Introdução: A toxicidade hepática induzida pela citarabina é um efeito secundário que se manifesta habitualmente por um
padrão de citólise hepática ou misto, sendo a hiperbilirrubinémia isolada (sem aumento de outros marcadores de colestase)
muito raramente descrita.
A relação causal, apesar de dificultada pela polimedicação e/ou sépsis, deverá ser equacionada após exclusão de outras causas,
nomeadamente obstrução das vias biliares ou hepatite viral.
Objectivos: Reportam‐se os casos de dois doentes com leucemia mieloblástica aguda (LMA) que desenvolveram
hiperbilirrubinémia isolada após o tratamento de indução que inclui citarabina.
Casos clínicos:
Caso 1: sexo masculino, 57 anos, diagnóstico de novo de LMA FAB‐M4, submetido a quimioterapia de indução – citarabina (100
mg/m²/dia; D1‐D7), idarrubicina (10 mg/m²/dia; D1,3,5) e etoposídeo (100 mg/m²; D1‐D3). À admissão, sem alterações da
enzimologia e provas de função hepática. Início da subida da bilirrubina sérica ao 9º dia do ciclo, tendo atingido um máximo de
9,4 mg/dL de bilirrubina total (N<1,2 mg/dL) (directa 8,6 mg/dL) ao 22º dia, sendo as restantes enzimas hepáticas normais.
Marcadores virais para hepatite negativos. Ecografia e tomografia computorizada (TC) abdominal sem alterações hepáticas ou
das vias biliares. Ao 18º dia de internamento, desenvolveu pneumonia e septicémia por Klebsiella pneumoniae, que conduziu à
morte ao 22º dia, sem resolução da hiperbilirrubinémia.
Caso 2: sexo masculino, 69 anos, admitido por 1ª recidiva de LMA FAB‐M4, que realizou indução com citarabina (100 mg/m²/dia;
D1‐D7), mitoxantrone (7 mg/m²/dia; D1,3,5) e etoposídeo (100 mg/m²; D1‐D3). À admissão com perfil hepático normal, sem
história de alterações ou patologia hepáticas prévias. Início do aumento da bilirrubina sérica ao 8º dia do ciclo, tendo atingido um
máximo de bilirrubina total de 21,1 mg/dL (directa 14,3 mg/dL) ao 15º dia, sendo as restantes enzimas hepáticas normais.
Marcadores virais para hepatite negativos. Ecografia e TC abdominal sem alterações hepáticas ou das vias biliares. Ao 26º dia
desenvolveu hemorragia intracraneana espontânea e fungémia por Geothricum capitatum que conduziram à morte; à data, com
melhoria, mas não normalização da bilirrubinémia (bilirrubina total/directa 14,2/10,3 mg/dL).
Conclusão: A hipótese de toxicidade hepática induzida pela citarabina, embora rara, deve ser colocada perante o
desenvolvimento de hiperbilirrubinémia isolada, mesmo após o término da citarabina, sem outras alterações do perfil hepático
associadas e após exclusão das causas mais comuns, de forma a evitar uma investigação demasiado invasiva.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA ‐ 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Lenka Ruzickova, Sérgio Almeida, José Pedro Carda, Emília Cortesão, Ana Espadana
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A Leucemia aguda promielocítica (LAP) caracteriza‐se pela presença da translocação t(15;17) com rearranjo PML‐
RARα e altas taxas de resposta ao tratamento com associação do ácido todo‐trans retinóico (ATRA) e antraciclinas. A sua
apresentação clínica está associada a uma coagulopatia específica, responsável pela mortalidade precoce durante a fase inicial
do tratamento.
Objetivo: Caracterização da população dos doentes com LAP diagnosticados nos últimos 10 anos.
Métodos: Análise retrospetiva, unicêntrica dos doentes com diagnóstico de LAP entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2014.
Resultados: Série de 69 doentes, 36 (52%) do sexo feminino, idade média de 48 anos (14‐82). Segundo a estratificação do risco
de recidiva (PETHEMA), 25 doentes (36%) apresentavam alto risco (AR), 34 (49%) risco intermédio (RI) e 10 (15%) baixo risco (BR).
A t(15;17) e/ou o rearranjo PML‐RARα foram identificados em todos os doentes. Em 58 doentes foi identificado o tipo de
transcrito, sendo o mais prevalente o bcr3‐v (n=26). Morfologicamente, 15% dos doentes (n=10) tinham promielócitos
hipogranulares.
Dos 55 doentes avaliáveis após a indução, todos obtiveram remissão hematológica completa. As principais complicações foram
neutropenia febril (n=29), mucosite (n=27), hemorragia (major n=6, minor n=11), síndrome de diferenciação (n=8).
Durante a indução faleceram 13 doentes. Sua idade média era superior à da série (62 anos), a maioria (n=8) foram de AR, sendo a
causa da morte mais frequente a hemorragia do sistema nervoso central (SNC) (n=5), seguida por complicações infecciosas (n=3).
A sobrevivência global da série é 70%.
Recidivaram 6 doentes (2 AR, 2 RI, 2 BR), 5 receberam tratamento com As2O3, 1 doente com doença renal crónica em
hemodiálise repetiu o esquema inicial. 4 doentes faleceram, 1 doente mantém remissão molecular (sem dador) e 1 doente foi
submetida a alo TMO.
6 doentes (9%) apresentaram hemorragia major, todos do SNC. 4 eram de AR e 2 de RI. Todos faleceram durante a indução,
sendo o tempo médio entre o diagnóstico e a morte de 11 dias.
Na avaliação dos fatores de risco (Idade, Leucócitos, Plaquetas, Lactato Desidrogenase, D‐dímeros, Fibrinogénio, Prolongamento
do Tempo Protrombina) para hemorragia, foram observados os valores de fibrinogénio significativamente mais baixos nos
doentes com hemorragia (p= 0,007).
Conclusão: Verificámos maior ocorrência de complicações hemorrágicas em doentes de AR.
Com a limitação inerente ao tamanho da série, o resultado sugere que o grupo de risco, idade e valor de fibrinogénio, possam ter
importância clínica na identificação dos doentes em risco para complicações hemorrágicas fatais e morte precoce.
Ausência de conflitos de interesse.
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LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA SECUNDÁRIA A TUMORES SÓLIDOS CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO
Ana Rita Garcia1, Adriana Roque2, Emília Cortesão3, Catarina Geraldes3, Ana Isabel Crisóstomo3, Letícia Ribeiro3
(1‐IPO – Coimbra, 2‐Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 3‐CHUC‐HUC)

Introdução: Aleucemia mielóide aguda (LMA) secundária é uma complicação cada vez mais reconhecida em doentes submetidos
a tratamento citotóxico (quimioterapia‐QT ou radioterapia‐RT) para tumores sólidos. O período de latência entre diagnóstico
primário e LMA secundária varia de meses a anos, dependendo tipo de tratamento, fármaco e dose.
Objetivos: Análise descritiva dos doentes com LMA secundária a tumores sólidos.
Material e métodos: Estudo retrospetivo, com características demográficas e clínicas, terapêuticas realizadas e sobrevivência
global da população em análise, de 1998 a 2013.
Resultados: Identificámos 36 doentes; 7 foram excluídos por ausência de dados no processo clínico. Assim, dos 29 doentes da
amostra, 27 eram do sexo feminino (93,1%), com mediana de idade ao diagnóstico da LMA de 60 anos (44‐92). A maioria
apresentava cariótipo normal (n=7); o cariótipo complexo esteve presente em 3 doentes, alterações no cromossoma 7 (n=3) e
alterações no cromossoma 16 (n=2).
Os sintomas mais comuns à apresentação foram astenia (55%) e hemorragia ativa (27.6%). Todos apresentavam
trombocitopenia, 93% anemia, 58,6% leucocitose e 27,6% leucopenia.
Treze doentes foram tratados com intuito curativo (ICE‐7, MICE‐6) e seis fizeram Hidroxiureia. Dos 29 doentes, 9 (31%) atingiram
remissão completa (RC). As principais terapêuticas de consolidação foram IDIA (4/29) e Mini‐ICE (3/29). Dos doentes em RC, 1
realizou alo‐transplante após consolidação.
O tumor sólido mais frequente foi o carcinoma da mama (23/29); idade mediana ao diagnóstico de 54 anos (36‐89). Do total, 27
doentes foram operados ao tumor primário; 27,6% foram submetidos a QT (média 6,6 ciclos) ou RT neodjuvante e 55% foram
submetidos a QT (média 12 ciclos) e RT adjuvante. Os principais agentes utilizados foram Ciclofosfamida/5‐FU (13), Epirrubicina
(7), Doxorrubicina (4), Metotrexato (4). As alterações no cromossoma 7 estiveram associadas à QT com CMF (Ciclofosfamida,
Metotroxato e 5‐FU) (2 doentes) e à RT (2 doentes); quanto às alterações no cromossoma 16, as 2 doentes tinha realizado QT
com FEC 100 (5‐FU, Epirrubicina e Ciclofosfamida) e apenas uma realizou RT.
O tempo decorrido entre o diagnóstico do tumor sólido e a LMA foi, em média, de 58 meses.
A sobrevivência global média após o diagnóstico de LMA foi de 15,6 meses.
Conclusões: A quimio/radioterapia são tratamentos eficazes para os tumores sólidos e apenas uma pequena percentagem dos
doentes desenvolve leucemia secundária ao tratamento. A leucemia é rapidamente progressiva, associada a alterações
citogenéticas e resistente ao tratamento convencional para as leucemias de novo, apresentado por isso prognóstico sombrio.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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LEUCEMIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS PLASMOCITÓIDES BLÁSTICAS: TRÊS CASOS CLÍNICOS
Sofia Afonso, Joana Araújo, Juliana Bastos, Eliana Aguiar, Inês Carvalhais, Rui Bergantim, José Eduardo Guimarães
(Centro Hospitalar de São João)

A Leucemia de Células Dendríticas Plasmocitóides Blásticas (LCDPB) é uma entidade rara e agressiva. Na última classificação da
“World Health Organization”, a LCDPB passou a ser classificada no grupo “Acute myeloid leukemia and related precursor
neoplasms”.
Deve ser considerada em doentes idosos (maior incidência entre os 60‐70 anos) com lesões cutâneas persistentes (presentes em
80‐90% dos casos ao diagnóstico) e refractárias ao tratamento convencional. O envolvimento extramedular e extracutâneo é
frequente.
Estas células frequentemente expressam CD4, CD56, CD123, BDCA2/CD303 (blood dendritic cell antigen) e TCL1 (T‐cell
leukemia/lymphoma 1), na ausência de expressão de marcadores específicos de linhagem.
O prognóstico é reservado e a sobrevida global (SG) média de 12‐16 meses. Sem estudos randomizados prospectivos suficientes
que permitam definir a estratégia terapêutica ideal. Na prática actual, é aceitável o tratamento de indução de acordo com
regimes de quimioterapia semelhantes aos usados na Leucemia Aguda Linfoblástica (LAL) e Leucemia Mielóide Aguda (LMA).
Vários estudos demonstram vantagem do tratamento semelhante ao usado na LLA. Apesar de quimiossensível, a resposta obtida
é de curta duração e a recaída é regra. O Transplante Alogénico de Medula Óssea, particularmente em primeira remissão, pode
melhorar a sobrevida.
Reportam‐se 3 casos de LCDPB:
Doente do sexo masculino, 65 anos com lesões cutâneas, esplenomegalia e adenomegalias. Blastos com expressão de CD56 e
CD123, sem expressão de marcadores específicos de linhagem. Foi tratado de acordo com o protocolo AML‐17 da European
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) e radioterapia cutânea, sem critérios de resposta. Prevista re‐
indução de acordo com o protocolo FLAG‐Ida, não realizada por intercorrência infecciosa fúngica fatal (SG de 11 meses).
Doente do sexo feminino, 29 anos. Envolvimento cutâneo, do sistema nervoso central, ganglionar e pulmonar. Blastos com
expressão de CD4 e CD123, sem expressão de marcadores específicos de linhagem. Cariótipo complexo e monossómico.
Tratamento de acordo com o protocolo Hyper‐CVAD, com remissão completa. Morte por intercorrência infecciosa fúngica 54 dias
após o diagnóstico.
Doente do sexo masculino, 52 anos. Sem envolvimento extramedular. Blastos com expressão de CD123 e CD56, sem expressão
de marcadores específicos de linhagem. Tratamento de acordo com o protocolo AML‐12 da EORTC. Remissão completa após um
ciclo de indução, seguido de dois ciclos de consolidação. Submetido a Transplante Alogénico de Medula Óssea em primeira
remissão completa (6 meses após o diagnóstico). Actualmente, mantém remissão completa 66 meses após o diagnóstico.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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VARIANTE E8A2 DO TRANSCRITO BCR‐ABL1: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Maria João Mendes, Margarida Coucelo, Ana Teresa Simões, Gisela Ferreira, Joana Azevedo, Alexandra Pereira,
José Carlos Almeida, Marta Beja Duarte, Maria Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A Leucemia Mielóide Crónica (LMC) caracteriza‐se pela presença da translocação t(9;22)(q34;q11). Dependendo dos
locais de quebra, são produzidos diferentes transcritos BCR‐ABL1, habitualmente envolvendo a região a montante do exão 2 do
gene ABL e a região Major do gene BCR (M‐bcr), exões 13 e/ou 14, produzindo os transcritos e13a2 e/ou e14a2, identificados
facilmente por técnicas de biologia molecular. A expressão de transcritos atípicos envolvendo a região minor (m‐bcr) é rara
(<1%). A sua identificação e quantificação impõem a optimização de diferentes estratégias laboratoriais.
Objectivos: Descrever um caso de LMC associada a variante rara do transcrito BCR‐ABL1.
Caso Clínico: Sexo feminino, 33 anos, referenciada por leucocitose, trombocitose e esplenomegalia. Analiticamente: Hb 11.7g/dL,
Leuc 124x10^3/L (Neutr 105x10^3/L, Linf 6.57x10^3/L, Mon 5.2x10^3/L, Eos 3.51x10^3/L, Bas 3.01x10^3/L), Plaq 755x10^3/L,
LDH 1940 U/L; ESP e medulograma sugestivos de LMC. A pesquisa de transcrito BCR‐ABL1 por PCR‐Multiplex foi negativa. No
entanto, o cariótipo e FISH confirmaram a presença do cromossoma Ph (46,XX; t(9;22)).
Perante a hipótese de se tratar de um transcrito aberrante, utilizou‐se uma estratégia de detecção diferente que permitiu
identificar 1 banda com ~1319pb. Através de sequenciação de Sanger, identificou‐se o transcrito de fusão e8a2, com ponto de
quebra no exão 2 do gene ABL (posição c.125).
A doente iniciou terapêutica com Nilotinib 300mg 2id, atingindo resposta hematológica após 3 semanas. Para a monitorização
terapêutica, foi optimizada uma reacção de qRT‐PCR utilizando os primers BCRe8 e ENR1063, e a sonda ENP1043, construindo‐se
uma curva de calibração por diluições seriadas (10x) do cDNA da amostra inicial, a partir da qual se estipulará a quantidade de
transcrito de amostras subsequentes e calculará a redução logarítmica.
Discussão/Conclusão: Apresentamos um caso de LMC Ph+, com expressão de transcrito aberrante cuja sequenciação
nucleotídica permitiu identificar um transcrito e8a2, com ponto de quebra no exão 2 do ABL. A variante e8a2 é o transcrito
atípico mais frequentemente descrito na literatura, caracterizado por pontos de quebra dentro de exões e/ou interposição de
sequências intrónicas, que permitam a leitura in frame da sequência nucleotídica.
Numa altura em que existem critérios, time points e técnicas de avaliação de resposta terapêutica bem estabelecidos, a
monitorização destes doentes torna‐se um desafio pela ausência de técnicas standardizadas para transcritos atípicos. Nestes
casos, a monitorização pode ser feita através da avaliação da redução logarítmica.
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TROMBOCITOSE PRIMÁRIA EM IDADE PEDIÁTRICA UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Sandra Marini1, Sofia Ramalheira2, Margarida Coucelo1, Joana Azevedo1, Letícia Ribeiro1
(1‐Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2‐IPO‐ Porto)

Introdução: Trombocitose define‐se como uma contagem de plaquetas superior a 450 x10^9/L. Em idade pediátrica, assim como
em idade adulta, esta patologia pode‐se dividir em três sub grupos: trombocitose secundária, essencial e familiar. A forma
secundária é um achado comum, por norma transitório, usualmente de natureza inflamatória. A trombocitose primária é
substancialmente menos frequente que na idade adulta, com uma menor percentagem de crianças com mutações nos genes
JAK2 ou MPL. Na trombocitose hereditária têm sido identificadas famílias com mutações nos genes da trombopoetina, no seu
recetor (MPL) e recentemente no gene JAK2.
Objectivo: Descrever dois casos de trombocitose primária em idade pediátricaseguidos no nosso centro.
Resultados:
CASO 1: Sexo feminino, 6 anos, com trombocitose persistente (600 ‐ 900x10e9/L) desde 2013, detetada em análises de rotina.
Sem antecedentes relevantes. Assintomática. Dos estudos efectuados salienta‐se a presença de auto‐anticorpos ANA+ padrão
granular fino 640 e ecografia com baço discretamente aumentado. A biópsia óssea mostrou hiperplasia discreta da série
megacariocítica. Estudo molecular: pesquisa de transcritos BCRABL negativo, pesquisa mutação JAK2V617F negativa,
sequenciação do exão 10 do gene MPL e do exão 9 do gene CALR normais. Com recurso a tecnologia de sequenciação de nova
geração (NGS), foi identificada uma mutação no exão 20 do gene JAK2, JAK2T875N em heterozigotia O estudo em DNA de raiz de
cabelo revelou tratar‐se de uma mutação da linha germinativa. A mutação JAK2T875N ocorre no domínio cinase, descrita na
literatura em linhas celulares mieloproliferativas induzindo um aumento de actividade cinase da proteína.
CASO 2: Sexo masculino, 16 anos, referenciado por trombocitose persistente (cerca de 550 x10^9/L). Sem antecedentes
relevantes. As investigações de etiologias secundárias foram negativas. Pesquisa de transcritos BCRABL1, mutação JAK2V617F
negativas e sequenciação dos exões 12‐19 do gene JAK2 e exão 9 do gene CALR sem alterações. A sequenciação do exão 10 do
gene MPL mostrou a presença da mutação MPLV501A em heterozigotia, também identificada nas células da mucosa oral e no
sangue periférico do pai, que apresenta contagem plaquetar aumentada. A mutação MPLV501A está descrita na literatura como
somática e associada a neoplasias mieloproliferativas com mutações JAK2V617F e MPLW515L.
Conclusão: A investigação etiológica da trombocitose em idade pediátrica é um desafio pela raridade das formas primárias neste
grupo etário, aliada à ainda incerteza quanto ao comportamento que a própria doença poderá adquirir a longo prazo. A biologia
molecular tem‐se tornado, nos últimos anos, uma ferramenta essencial, auxiliando na caracterização e compreensão desta
patologia.
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PRESENÇA DE REARRANJOS ENVOLVENDO O LOCUS 11Q23 NA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA – IMPACTO NA RESPOSTA À
TERAPÊUTICA?
Sofia Bernardo Ramos, Ana Luísa Pinto, Marília Gomes, Nélia Jerónimo, Raquel Guilherme, José Carda, Artur Paiva,
Maria Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.)

Introdução: O gene de fusão BCR‐ABL codificado pela t(9;22)(q34;q11) constitui a única alteração cromossómica em cerca de 80‐
90% dos casos de Leucemia Mielóide Crónica (LMC) em fase crónica (FC). A sua continua actividade condiciona instabilidade
genética e evolução clonal. Neste processo os rearranjos envolvendo 11q23 são muito raros, estando associados a prognóstico
adverso.
Objectivo: Discussão de caso clínico de LMC, com evolução clonal acompanhada de rearranjo11q23 e a sua relação com a
falência terapêutica.
Caso clínico: Mulher, 67 anos, com quadro clínico e analítico compatível com LMC em FC, com cariótipo 46XX,
t(9;22)(q34;q11)[23]; a RT‐PCR mostrou o transcrito p210, forma b2a2; o estudo por FISH dirigido a 11q23 não revelou a
presença de rearranjo. Iniciou terapêutica com Imatinib 400 mg/dia. Na avaliação citogenética aos 3 meses, apresentava 15% de
metafases Ph+ e nível de transcritos BCR‐ABL1> 10%. Morfologicamente a medula óssea (MO) apresentava alterações displásicas
nas linhas mielóide e monocítica e 2,5% de blastos. Nesta altura, à t(9;22) adicionou‐se a t(9;11) em 19 metafases; o estudo
genético por FISH, após separação de células da linha a neutrófilo, monocítica, linfóide e blastos, revelou, em todas, a t(9;22) e
alterações envolvendo 11q23.
Iniciou Dasatinib 100mg/dia. Por aumento da leucocitose com monocitose, 2,5 meses após início desta terapêutica, foi feita
reavaliação da MO, constatando‐se agravamento da displasia de todas as linhas celulares e 62% de blastos, com cariótipo
complexo, mostrando, para além das t(9;22) e t(9;11), alterações não equilibradas: +21, +11, ‐17, ‐14. Por FB, foi decidida
quimioterapia de indução com Idarrubicina + Citarabina (3+7) associadas a Dasatinib.
Verificou‐se redução franca dos blastos na MO (1% por morfologia e 0,02% por citometria de fluxo). No cariótipo mantiveram‐se
a t(9;22), t(9;11) e a alteração +21, com supressão dos outros clones patológicos. Mantinha alterações 11q23 nas linhas a
neutrófilo, monocítica e células CD34+ associadas a t(9;22), no estudo por FISH. O nível de transcritos BCR‐ABL1 continuou >
10%.
Por Hipertensão Pulmonar secundária ao Dasatinib, foi alterada a terapêutica para Bosutinib 500mg/dia. Nunca atingiu RM
major, tendo o número mínimo de transcritos BCR‐ABL1 sido 7,3%. Dois meses após início de Bosutinib, verificou‐se nova FB,
com 57% de blastos de linha mielóide na MO. O cariótipo mostrou a t(9;22) e add(11q) em 2 metafases e o nível de transcritos
BCR‐ABL > 10%. Foi decidida reindução com Citarabina em alta dose e Etoposídeo associada a Bosutinib, aguardando‐se avaliação
de resposta.
O estudo mutacional do BCR‐ABL1 foi sistematicamente negativo.
Discussão/Conclusão: Os rearranjos envolvendo 11q23 são muito raros na LMC. Nos casos descritos na literatura, surgem
principalmente em FA ou FB, correspondendo a eventos de evolução clonal. Estão associados a mau prognóstico e a uma
sobrevivência global curta.
Descrevemos um caso de LMC diagnosticada em FC, com falência sucessiva de resposta à terapêutica com inibidores de tirosina
cinase e na qual foram identificados rearranjos 11q23 em células Ph+, ainda em FC, não presentes ao diagnóstico.
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EVEROLIMUS COMO UMA NOVA ARMA TERAPÊUTICA NA LMC RESISTENTE AOS TKI – ESTUDO PRELIMINAR
Raquel Alves1, Ana Cristina Gonçalves1, Patrícia Couceiro2, Paulo Rodrigues‐Santos3, Paulo Freitas‐Tavares4, Letícia Ribeiro4,
António Almeida5, Ana Bela Sarmento‐Ribeiro6
(1‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra
(FMUC); Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI), 2‐Laboratório de Imunologia e
Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, 3‐Imunologia, FMUC; Laboratório de
Imunologia e Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, 4‐Serviço de Hematologia
Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), 5‐Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil, E.P.E.; CEDOC, 6‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, FMUC; Centro de
Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI); Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra (CHUC))

A Leucemia mielóide crónica (LMC) caracteriza‐se pela presença do gene de fusão BCR‐ABL, que codifica uma oncoproteína com
actividade de tirosina cinase desregulada. Apesar do elevado sucesso do tratamento com Imatinib e outros inibidores de tirosina
cinase (TKI), o número de doentes com respostas incompletas ou resistentes aos TKI tem aumentado. A oncoproteína BCR‐ABL
activa múltiplas vias de sinalização celular que conferem vantagem adaptativa às células tumorais. Uma das vias alteradas na
LMC é a via PI3K/AKT/mTOR – via associada ao aumento da sobrevivência celular e resistência à apoptose. Além disso, a
desregulação desta via é uma dos mecanismos explorados pelas células estaminais leucémicas para a sua manutenção e evasão
ao tratamento.
O objectivo deste trabalho foi avaliar o potencial terapêutico de um inibidor do mTOR, o Everolimus, em linhas celulares de LMC
sensíveis e resistentes ao Imatinib, e em culturas primárias de doentes com LMC.
Para tal, utilizou a linha celular K562 sensível ao Imatinib e as células resistentes K562‐RC e K562‐RD. Os efeitos dos fármacos na
viabilidade celular foram avaliados pelo ensaio da resazurina na ausência e na presença do everolimus. A morte celular foi
avaliada por citometria de fluxo (CF) com a dupla marcação anexina V e iodeto de propídeo (IP). O ciclo celular foi avaliado pela
incorporação IP/RNase, por CF. Os estudos ex‐vivo foram realizados em amostras de medula óssea e sangue periférico de 8
doentes com LMC, sem resposta óptima ao tratamento com os TKI. As células foram colocadas em cultura com doses crescentes
de Everolimus, durante 48h. A citotoxicidade induzida pelo fármaco nas células neoplásicas e normais foi avaliada por CF em
diferentes populações celulares recorrendo à marcação com anexina V.
O everolimus induziu uma redução da viabilidade nas linhas celulares de LMC sensíveis (IC50 = 20 uM) e resistentes ao Imatinib
(IC50 = 25 uM), induzindo morte celular por apoptose. Além do efeito citotóxico, este fármaco apresentou também um efeito
citostático, induzindo bloqueio do ciclo celular em fase G0/G1. Os estudos ex‐vivo demonstraram que o everolimus reduz a
viabilidade celular da população de células CD34+ em doentes com LMC, sem citotoxicidade para os linfócitos normais.
Os resultados preliminares revelaram a eficácia do everolimus na indução de morte celular das células neoplásicas de LMC, sem
toxicidade para as células normais, sugerindo ainda que o everolimus poderá constituir uma alternativa terapêutica em doentes
com resposta sub‐óptima aos TKI.
Este trabalho foi financiado pelo Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncologia (CIMAGO) e pela FCT através
de uma bolsa de doutoramento (SFRH/BD/51994/2012).
Sem conflito de Interesses a declarar.

135

POSTERS
GRUPO I
14 de Novembro de 2015
17:15 – 18:30 | Sala Posters
Moderadores: Manuel Cunha, Ana Isabel Crisóstomo, Francesca Pierdomenico
PO 48
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE UMA POPULAÇÃO DE DOENTES COM TE E MFP SEM MUTAÇÃO JAK2 V617F
Sónia Matos1, Paula Mimoso1, Sara Malveiro1, Lurdes Guerra2, Blanca Polo2, João Lacerda2, João Raposo2, José Alves do Carmo2
(1‐GenoMed ‐ Diagnósticos de Medicina Molecular SA, 2‐Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula do Hospital de
Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte)

Introdução: A marcha diagnóstica em doentes que apresentam eritrocitose, trombocitose ou suspeita de neoplasia
mieloproliferativa (NMP) inclui, de acordo com a classificação de NMP da OMS (2008), estudo de marcadores moleculares:
mutação JAK2 V617F, outras mutações no exão 12 do gene JAK2 e mutações no exão 10 do gene MPL, nomeadamente as
mutações W515L/K.
As NMP clássicas BCR‐ABL1 negativas (NMP Ph‐) incluem: Policitémia Vera (PV), Trombocitémia Essencial (TE) e Mielofibrose
Primária (MFP).
A mutação JAK2 V617F está presente em cerca de 50 – 60% dos doentes com TE e MFP. Cerca de 5 – 10% dos doentes com TE e
MFP, negativos para a mutação JAK2 V617F apresentam mutação no exão 10 do gene MPL.
Mais recentemente foram descritas mutações no gene CALR em doentes com TE e MFP (20 – 25%) JAK2 V617F e MPL negativos.
Este novo marcador molecular veio contribuir de forma significativa para o diagnóstico e prognóstico das NMP Ph‐.
Doentes sem mutação em JAK2, MPL ou CALR (Triplo Negativo) apresentam pior prognóstico.
Objectivo: O objectivo deste estudo foi a caracterização molecular de uma população de doentes com TE e MFP sem mutação
JAK2 V617F.
Métodos: Foram estudados 45 doentes, 22 mulheres e 23 homens (Novembro 2007 ‐ Junho 2015), idade mediana 69 anos (25 ‐
92). Segundo a classificação da OMS foram estudados 24 TE, 15 MFP, 5 suspeitas de NMP Ph‐ apresentando poliglobulia ou
trombocitose e 1 NMP Ph‐ inclassificável.
A mutação JAK2 V617F foi pesquisada utilizando técnicas de discriminação alélica em PCR em Tempo Real ou PCR ARMS.
Mutações nos genes MPL e CALR foram identificadas por sequenciação directa.
Resultados: Dos 34 doentes estudados para o gene CALR em 20 (58,8%) foi identificada uma mutação: 14 mutações do tipo 1 e 2
(70%), 3 outras (15%) já descritas e 3 novas (15%).
Mutação no gene MPL foi identificada em 4 doentes (11,4%); 2 W515L, 1 W515K e 1 W515R.
10 doentes não apresentaram mutação em nenhum dos 3 genes estudados (Triplo Negativos) mas destes apenas 5 tinham
diagnóstico clínico de MFP (3) ou TE (2).
Conclusão: Apenas doentes com diagnóstico de TE ou MFP apresentaram mutação nos genes CALR e MPL. A frequência de
mutações encontrada no gene CALR na população estudada é superior ao descrito na literatura, a encontrada no gene MPL está
de acordo com o descrito na literatura.
A identificação de doentes “Triplo Negativo” é de elevada importância, tal como seu follow‐up.
A disponibilidade de novos agentes terapêuticos aliada à caracterização molecular dos doentes com TE e MFP possibilitará
optimizar a terapêutica destes doentes.
Os resultados obtidos confirmam a importância do estudo destes marcadores moleculares quer no diagnóstico quer prognóstico
dos doentes com TE ou MFP.
Conflito de interesses: Os autores não têm conflito de interesses a declarar.
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NANOSSONDAS DE OURO: UM NOVO MÉTODO PARA A DETEÇÃO DE BCR‐ABL EM AMOSTRAS DE LEUCEMIA MIELOIDE
CRÓNICA
Raquel Vinhas1, Cláudia Correia1, Patrícia Ribeiro2, Alexandra Lourenço2, Aida Botelho de Sousa2, Alexandra R. Fernandes1,
Pedro V. Baptista1
(1‐UCIBIO, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 2‐Serviço de
Hematologia, Hospital dos Capuchos (CHLC), Lisboa)

Introdução: O gene de fusão BCR‐ABL, codifica uma proteína cinase que desempenha um papel central na patogénese da
Leucemia Mieloide Crónica (LMC). O diagnóstico molecular da doença é invariavelmente realizado por FISH e RT‐qPCR, sendo que
a identificação correcta do tipo de gene de fusão expresso pelo paciente possibilita o acompanhamento adequado da evolução
da doença. A nanotecnologia tem vindo a ter grande impacto na área biomédica, em particular no diagnóstico molecular e
terapêutica anti‐tumoral.
Objectivo: Pretende‐se desenvolver um ensaio colorimétrico baseado em nanossondas de ouro, simples e rápido para a deteção
do BCR‐ABL em amostras de medula óssea de pacientes com LMC.
Métodos: Oito amostras clinicas de LMC, previamente caracterizadas a nível citogenético, foram testadas através de um ensaio
colorimétrico com nanossondas de ouro e comparadas com o método convencional, o nested RT‐PCR.
Resultados: A estratégia baseada em nanotecnologia permitiu a deteção do transcrito e14a2 (b3a2), um dos mais frequentes em
LMC, diretamente a partir de RNA extraído de amostras clínicas. Para além de discriminar entre amostras positivas e negativas
para BCR‐ABL, o ensaio permitiu ainda diferenciar amostras que expressam os transcritos e14a2 (b3a2) e e13a2 (b2a2).
Comparando com o método convencional, foi obtido um valor preditivo positivo de 100%. Adicionalmente, este novo teste
possibilitou a redução do tempo de caraterização molecular da LMC de aproximadamente 7h (nested RT‐PCR) para apenas 1h30.
Conclusões: O teste colorimétrico baseado em nanossondas de ouro permite a triagem de pacientes com LMC com vantagem em
termos de tempo, custo e potencial incorporação num dispositivo portátil.
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INDUCTION OF ALTERATIONS ON THE 4‐1BB‐LIGAND/4‐1BB (CD137L‐CD137) PATHWAY BY TYROSINE KINASE INHIBITORS IN
CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
Paulo Rodrigues‐Santos1, Patrícia Couceiro2, Jani Almeida2, Débora Queirós2, Diogo Gomes‐Silva1, Fernanda Coirada3, Vera Alves1,
Lenka Růžičková4, Paulo Freitas‐Tavares4, Manuel Santos‐Rosa1
(1‐Instituto de Imunologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, 2‐Laboratório de Imunologia e Oncologia, Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, 3‐Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual de São
Paulo, Brasil, 4‐Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

CD137 (4‐1BB, TNFRSF9) is a member of the TNFR superfamily that provides expansion and survival signals to T cells. In addition
to the ability to costimulate T cells, CD137 ligand (CD137L) also signals back into antigen presenting cells, promoting their
activation and differentiation. Recently, CD137 has been proposed as a therapeutic target to improve and sustain anticancer
immune response. Expression of CD137 or CD137L was described in T leukemia and B lymphoma activated cell lines, respectively,
and soluble CD137L has been found in sera of leukemia patients. However, the role of these costimulatory molecules in
hematologic malignancies is still unknown.
The aim of the present study was to evaluate CD137/CD137L role in Chronic Myeloid Leukemia (CML) patients treated with
tyrosine kinase inhibitors (TKI).
In this study, approved by the Hospital and University Center of Coimbra ethics committee, peripheral blood mononuclear cells
from 60 patients with CML and 39 blood donors were analyzed for membrane expression (CD137 and CD137L) and intracellular
cytokine (IFNγ and TNFα) content in T (CD3+, CD4/CD8), B (CD19) and NK (CD3‐CD56+) cells using flow cytometry. In vitro 4‐hours
stimulation with LPS or PMA/ionomycin was performed in order to evaluate the impact on CD137/CD137L expression. Soluble
CD137 was analyzed by ELISA in patients sera and supernatants of stimulation experiments. Gene expression profiling for
cytokines (IFNG, IL1B, IL2, IL4, IL6, IL10, IL12, TNFA, TGFB), granules (perforin, granzyme and granulysin), caspases (CASP3 and
CASP9) and reference genes (ATP5B, SDHA and UBC) was performed for all samples. Additionally, miRNA profiling was
performed by RT‐qPCR.
Soluble CD137 was significantly increased in sera and supernatants of in vitro stimulated PBMCs from CML patients. CD137 and
CD137L were found in T (CD4 and CD8), B and NK cells from CML patients. CD137 was mainly expressed in CD8+ T cells and
CD137L was significantly detected in CD4+ T cells, but was also found in B and NK cells. Expression of CD137 and CD137L
positively correlated with TKI dose. These results were accompanied by the increased production of IFN‐γ. Gene expression of
IFN‐γ, granzyme B and perforin was found to be upregulated in TKI‐treated patients, compared to TKI‐naïve patients and healthy
controls. Analysis of miRNAs that were predicted as targeting TNFRSF9 and TNFSF9, revealed a significant increase of hsa‐mir‐
886‐3p. The analysis of miRNAs associated with CD137 signaling pathway and the induction of IFN‐γ via the ADAP‐CBM signaling
module (Lck, Fyn, ADAP, CARMA/CARD11, Bcl‐10, MALT1, c‐Jun and IFN‐γ) showed no correlation in TKI treated CML patients.
Taking together, our results suggest that CD137/CD137L signaling should be further investigated in CML patients undergoing TKI
therapy to improve and sustain anticancer immune response.
Financial Support: FEDER (Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE) and FCT (Fundação para a Ciência e a
Tecnologia) through project PEst‐C/SAU/LA0001/2013‐2014.
Declaration of interests: PRS received educational supporting grants from Bristol‐Myers‐Squibb, Novartis and Pfizer Laboratories.
All other authors declare that they have no competing interests.
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IMMUNE PROFILING OF DISEASE AND THERAPEUTIC EFFECTS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
Paulo Rodrigues‐Santos1, Jani Almeida2, Patrícia Couceiro2, Vera Alves1, Lenka Růžičková3, Paulo Freitas‐Tavares3,
Manuel Santos‐Rosa1
(1‐Instituto de Imunologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, 2‐Laboratório de Imunologia e Oncologia, Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, 3‐Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra)

Different effects on the immune system are reported at the diagnosis and during therapy depending on Tyrosine Kinase
Inhibitors (TKI) and interferon‐alpha protocols. Some of these are dose‐dependent effects. At present time, several clinical trials
are establishing also the safety parameters for cessation of therapy in a selected group of Chronic Myeloid Leukemia (CML)
patients. Although there is no consensus for laboratory evaluation of immune response for clinical trials, the Human
Immunophenotyping Consortium (HIPC) aims at the standardization of protocols based on multicolor flow cytometry (Maecker et
al. Nat Rev Immunol 2012).
The current study aimed at the evaluation of the immune status in treated CML patients to establish addtional efficacy
parameters of different therapeutic strategies.
We used an extended 10‐parameter panel for the analysis of T cells (Th1, Th2, Th17, Tregs), B cells (including plasmablasts),
monocytes (classical and non‐classical), dendritic cells (myeloid and plasmacytoid) and NK cells (CD56bright and CD56dim) in CML
immune monitoring. Additionally, activation and maturation profile, as well as memory status was investigated for T and B cells.
Intracellular cytokine staining, phosphorylation studies, response to multiple stimuli and gene expression profiling of relevant
sorted cells was also performed for evaluation of immune response in these patients. Deep analysis of specific subsets (NK, NKT
and γδ T cells) and pathways (CD137/CD137L, PD‐1/PD‐L1/PD‐L2, CD96, DNAM‐1 (CD226), TIGIT) were explored.
Significant impact on NK cells, NKT and Th17 cells was observed in CML patients undergoing therapy with TKI. Maturation and
activation status of different lymphocyte subsets was found affected by therapy. Optimal response was found associated to
immune response robustness of CML patients.
In conclusion, CML successful treatment is highly influenced by the immune response and an immune‐based monitoring could be
an important tool in the near future.
Financial Support: FEDER (Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE) and FCT (Fundação para
a Ciência e a Tecnologia) through project PEst‐C/SAU/LA0001/2013‐2014.
Declaration of interests: PRS received educational supporting grants from Bristol‐Myers‐Squibb, Novartis and Pfizer Laboratories.
All other authors declare that they have no competing interests.
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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA: MAIS VALE SÓ?... OU: DA IMPORTÂNCIA DO EFEITO ABSCOPAL
Ana Montalvão
(Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo ‐ Unidade de Oncologia ‐ Hematologia ‐ Beja ‐ Portugal)

Introdução: A Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) é a leucemia do adulto mais comum no mundo ocidental. Uma elevada
incidência de tumores secundários (sólidos e hematológicos) foi reportada anteriormente. Um largo espectro de segundos
tumores sólidos tem sido observada em doentes com LLC, nomeadamente, carcinomas do estômago, cólon, mama, rim, etc.
Diferentes doenças hematológicas malignas também foram relatadas em pacientes com LLC antes ou durante o curso da
doença.(1)
Objectivos: A relação entre a LLC e tumores malignos primários já foi avaliada em vários estudos. Um aumento na incidência de
tumores malignos foi observada por alguns autores, mas refutada por outros. A LLC também tem sido relatada como sendo
factor desencadeante de desenvolvimento de malignidades secundárias, sobretudo devido a deficiente vigilância imunológica
nestes doentes. Estudos anteriores mostraram um aumento do risco de doenças malignas secundárias após Linfomas não‐
Hodgkin (LNH) e LLC, potencialmente relacionado com a quimioterapia e a radioterapia. Outras causas possíveis incluem:
disfunções imunológicas, factores de risco comuns como a imunodeficiência, infecções virais (por exemplo, VIH), factores de
estilo de vida (por exemplo, tabaco), e susceptibilidade genética.(2) A radioterapia ainda é por vezes utilizada na LLC para
tratamento de adenopatias ou esplenomegalia volumosas. Baixas doses de radiação são usadas, principalmente sobre massas
localizadas, com objectivo paliativo.
Material e métodos / Resultados: Descrevem‐se três casos observados na nossa Unidade, de LLC associada a outras doenças
malignas, em que o uso de radioterapia foi dirigida a: 1) remissão de LNH primário do osso; 2) controle de metástases de tumor
da próstata; 3) associada à quimioterapia para tratamento de tumor do cólon. Em todos os casos se verificou remissão de LLC
(com follow‐up máximo de 30 meses), por provável efeito abscopal.
Discussão / Conclusões: Discute‐se a ocorrência de neoplasias secundárias e o papel até este momento considerado unicamente
paliativo da radioterapia na LLC. Casos de remissões de LLC com radiação (sobretudo TBI) têm sido descritos (3), mas não após a
utilização da radioterapia localizada para outros tumores ou metástases. Assim, estes três casos observados em três anos na
mesma Unidade hospitalar, levam‐nos a repensar a relevância do efeito abscopal, e até o papel da radioterapia na LLC.
Bibliografia:
1) Lishner M et al, Primary Malignant Neoplasms Associated with Chronic Lymphocytic Leukaemia. Postgraduate Medical Journal
(1987) 63, 253‐256
2) Morton L et al. Second Malignancy Risks after Non‐Hodgkin’s Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia. Jounal of Clinical
Oncology (2010) 28, 4935‐4944
3) Johnson R et al. Radiation‐Induced Remissions in Chronic Lymphocytic Leukemia. Cancer (1967) 20, 1382‐1387
Os autores não têm quaisquer conflitos de interesse a declarar.
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DOENÇAS ULTRA‐RARAS IGNORADAS: O EXEMPLO DO SARCOMA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS INTERDIGITANTES
Margarida Fevereiro1, Carolina Midões Correia1, Manuela Gonçalves2, Leonor Paixão2, Aida Botelho de Sousa1
(1‐Hospital dos Capuchos‐CHLC, 2‐Hospital São José‐CHLC)

O sarcoma de células dendríticas interdigitantes (SCDI) é uma entidade de diagnóstico muito difícil, não só pela sua extrema
raridade como pela subtilidade da distinção histopatológica com outras neoplasias dendríticas das quais a classificação OMS 2008
o diferencia. Como habitualmente sucede com tumores extremamente raros, não existe consenso sobre a melhor opção
terapêutica nos casos em que a doença não é localizada, que constituem uma minoria; o regime mais usado tem sido ABVD,
único com o qual foram descritas raras remissões completas no Japão (quase metade dos 100 doentes descritos são asiáticos, só
1/5 sendo caucasianos).
Caso clínico: Homem de 66 anos, caucasiano, com adenopatias submaxilares direitas investigadas em Cirurgia maxilo‐facial ao
longo de um ano com sucessivas biópsias inconclusivas. Quando vem a confirmar‐se o diagnóstico de SCDI, documentam‐se,
além de conglomerado adenopático submaxilar pétreo de 12cm, envolvimento ganglionar generalizado torácico e abdominal e
envolvimento pulmonar com nódulos parenquimatosos bilaterais. Apesar de DPOC tabágica, optou‐se pelo regime ABVD, que
permitiu remissão parcial no 4º ciclo, seguida de progressão de doença no 8º em todos os locais inicialmente envolvidos. O
doente encontra‐se actualmente (um ano após o diagnóstico, 2 anos após primeiros sintomas) sob quimioterapia de 2ª linha com
ifosfamida e etoposido.
Discussão: Este caso de SCDI, diagnosticado anos após os sintomas inaugurais, disseminado no diagnóstico e quimioresistente, é
de tanto pior prognóstico quanto as comorbilidades do doente desencorajam estratégias agressivas. Os casos de neoplasias
extremamente raras merecem e devem ser relatados, quer para elevar o índice de suspeição necessário para um diagnóstico
correcto e atempado, quer para ampliar a escassa evidência disponível sobre a estratégia terapêutica.
(não há conflitos de interesses a declarar)
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LINFOMAS DOS ANEXOS OCULARES: APRESENTAÇÃO DE 7 CASOS ESTUDADOS POR CITOMETRIA DE FLUXO
Svetlana Zhelezovskaya, Patrícia Ferraz
(Centro Hospitalar Porto)

Introdução: As doenças linfoproliferativas oculares, incluindo os linfomas uveais e vítreo‐retinianos, também designados
linfomas intraoculares (LIO), e os linfomas dos anexos oculares (LAO), constituem menos de 1% dos linfomas e cerca de 10% dos
linfomas extraganglionares, e contribuem para cerca 10% das lesões tumorais ou pseudotumorais do olho e anexos. Os LIO são
maioritariamente linfomas de células B grandes e os LAO são maioritariamente linfomas de células B da zona marginal.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de 7 casos de suspeita de linfoma dos anexos oculares recebidos no Laboratório de
Citometria, para estudo de biopsias das lesões. Imunofenotipagem das células linfóides extraídas das biopsias, feita por
citometria de fluxo (CF), a 4 ou 8 cores, com quantificação das populações linfocitárias ‐ linfócitos T (LT), linfócitos B (LB) e células
NK ‐ e estudo de antigénios expressos nos LB (CD19, CD20, CD5, CD10, CD23, CD38, CD79b, FMC7, cadeias leves kappa e lambda)
ou nos LT (CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8). Leitura nos citómetros FACSCalibur ou FACSCanto II (Becton Dickinson, BD). Análise
com os programas Paint‐a‐Gate® (BD) ou Infinicyt® (Cytognos).
Resultados: Foram revistos os resultados de 7 doentes, dos quais 6 eram do género masculino. A mediana de idades no
momento do diagnóstico foi 63 anos (44 a 80 anos). Um doente tinha antecedentes de linfoma do manto e outro de carcinoma
gástrico. As formas de apresentação clínica foram hipovisão em 5 casos (71%), proptose em 5 (71%), tumefação palpebral em 2
(28%), edema palpebral em 2 (28%), diplopia em 2 (28%) e quemose em 1 caso (14%). Cinco casos (71%) tinham expressão
unilateral e 2 casos bilateral. O estudo histopatológico fez o diagnóstico de linfoma em todos os casos (5 linfomas de células B da
zona marginal e 2 linfomas do manto). O estudo por CF revelou um aumento de LB em todos os casos, com alteração da razão
kappa/lambda (K/L) em 5 casos, compatível com o diagnóstico de linfoma. Destes, os 2 casos com expressão de CD5
correspondiam aos linfomas do manto. Nos restantes 2 casos, a razão K/L era normal. Em 1 deles, foi identificada uma pequena
população de LB monoclonais. No outro, não foram identificados LB com características fenotípicas anormais.
Conclusões: O estudo por CF das células linfóides extraídas das biópsias ajuda a fazer o diagnóstico precoce de LAO, contribuindo
para o tratamento adequado e atempado.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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O PAPEL DA CITOMETRIA DE FLUXO NO ESTUDO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO DE DOENTES COM LINFOMAS NÃO
HODGKIN DE CÉLULAS B
Patrícia Ferraz1, André Azevedo1, Marina Majar2, Svetlana Zhelezovskaya3, Maria Luis Queirós4, Marta Gonçalves4, Catarina Lau4,
Maria dos Anjos4, Margarida Lima4
(1‐Centro Hospitalar de Trás‐os‐Montes e Alto Douro, 2‐Hospital de Braga, 3‐Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, 4‐Centro
Hospitalar do Porto)

Introdução: O estudo do líquido cefalorraquidiano (LCR) por citometria de fluxo (CF) tem interesse para detetar infiltração
meníngea nas hemopatias malignas.
Objetivo: Analisar a importância da CF na detecção de células malignas no LCR de doentes com diagnóstico prévio de Linfoma
não Hodgkin de células B (LNH‐B).
Métodos: Estudo retrospetivo de 192 amostras consecutivas de LCR de 154 pacientes com LNH‐B, (96 homens, 62.3%) com
mediana de idades de 63 anos (19‐82), recebidas para estudo em um laboratório de citometria de um hospital central entre
Janeiro de 2009 e Dezembro de 2014. Colheita e transporte de LCR sem adição de conservantes. Imunofenotipagem por
imunofluorescência directa, 4 ou 8 cores, protocolo adaptado ao tipo de linfoma, leitura nos citómetros FACSCalibur ou
FACSCantoII (Becton Dickinson), análise usando o programa Paint‐a‐Gate® ou Infinicyt®.
Resultados: Dos 154 doentes com LNH‐B avaliados, 97 (63%) tinham linfoma difuso de células B grandes, 12 (7.8%) linfoma
folicular, 12 (7.8%) linfoma do manto, 10 (6.5%) linfoma de zona marginal, 9 (5.8%) linfoma de Burkitt, 9 (5.8%) linfoma linfocítico
de células pequenas, tipo LLC, 2 (1.3%) linfoma linfoplasmocítico, 1 (0.6%) tricoleucemia, 1 (0.6%) leucemia prolinfocítica B e 1
(0.6%) linfoma de células B não classificado. Considerando apenas os casos em que o LCR tinha células suficientes (n=69; 44.8%),
foram detetadas células malignas em 19 casos (27.5%): 8 (42.1%) linfomas difusos de células B grandes, 4 (21.1%) linfomas do
manto; 2 (10.5%) linfomas linfocíticos de células B pequenas, tipo LLC; 1 (5.3%) linfoma folicular, 1 (5.3%) linfoma de Burkitt, 1
(5.3%) linfoma linfoplasmocítico; 1 (5.3%) linfoma linfoplasmocítico. A sobrevida aos 6 meses foi de 39.4% para os doentes sem
envolvimento meníngeo e de 12.5% para os doentes com envolvimento; as medianas do tempo de sobrevida foram de 3 e 2
meses e os tempos máximos de sobrevida foram de 32 e 19 meses, respetivamente. As diferenças não foram estatisticamente
significativas (p=0.342).
Conclusões: O presente estudo confirma que a imunofenotipagem das células linfóides presentes no LCR é útil para avaliar a
infiltração meníngea por linfomas de células B. A escassez de células no LCR, a sua rápida degradação e a contaminação com
sangue são fatores a ter em conta na interpretação dos resultados. A falta de significado estatístico para as diferenças de
sobrevida pode resultar do escasso número de casos em que a CF revelou envolvimento meníngeo. Para avaliar o valor
prognóstico é necessário estudar um maior número de casos.
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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HETEROGENEIDADE DO LINFOMA ANGIOIMUNOBLASTICO, UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
J. Torre, J. Frutoso, L. Valflores, F.S Martin, R. Amorim
(Centro Hospitalar do Oeste)

Introdução: O linfoma AngioImunoBlastico de células T (LAIT) representa cerca de 2% dos Linfomas não Hodgkin. Caracteriza‐se
por febre alta e linfadenopatias generalizadas e cerca de 40‐50% dos pacientes têm manifestações cutâneas. Etiologicamente
podem estar relacionados com infeções latentes de uma variedade de vírus, nomeadamente EBV, CMV, HV tipo 6.
Caso Clinico: Homem de 77 anos, com antecedentes pessoais de hipertensão e dislipidemia medicadas, inicia quadro de mau‐
estar inespecifico, com tosse seca associada a cefaleia e febre intermitente (2 a 3 picos diários, 38 ºC – 39ºC), acompanhado de
dejeções diarreicas e erupção cutânea. Ao exame objectivo apresentava rash maculopapular pruriginoso ao nível da face anterior
do tórax com extensão abdominal superior, sem lesões de prurido; adenomegalias supraclaviculares, cervicais e axilares
bilateralmente; bordo hepático palpável a 2cm do bordo costal. Analiticamente salienta‐se: Hemoglobina 11.9 g/dL, VGM 117.9
fL; leucocitos 23700/uL; Neutrofilos 59%; plaquetas 31.000/mm3; VS 43 mm, PCR 4.9 mg/dL; Acido Úrico 11.3mg/dL, TGO 45 U/L;
TGP 47 U/L; LDH 558 UI/L; GGT 39 U/L; Na+ 128 mmol/L; Ca2+ 8.7 mmol/L, b2‐microglobulina 8.79mg/mL. Serologias VIH, EBV,
HCV, HBV, Coxiella Burnettii, Sifilis, Borrelia, HV tipo 6 e 8, Toxoplasmose negativos; CMV positivo. Auto ‐ imunidade negativa.
Hemoculturas e Urocultura negativas. Tomografia computorizada toraco‐abdomino‐pelvica mostrou múltiplas pequenas
adenopatias designadamente no escavado supra‐clavicular esquerdo, axilares, mediastínicas, lombo‐aórticas e ílio‐inguinais, e
moderada hepato‐esplenomegália com heterogeneidade ao nível do baço. Realizada biopsia ganglionar que demonstrou:
Linfoma AngioImunoblastico células T (CD4+, CD3+, CD5+/‐, CD2+, CD7+/‐, CD8‐, PD1+, CD30+/‐, ALK‐, CD20‐, PAX5‐, CD15‐,
EBER‐) ‐ Revised International Prognostic Index > 4, estadio III B. Iniciou terapêutica dirigida com mini – CHOP, sendo previstos 8
ciclos, tendo ainda realizado antibioterapia dirigida a CMV (Ganciclovir).
Conclusão: A heterogeneidade clinica do LAIT pode simular doença infeciosa ou auto imune, e apesar da especificidade dos seus
achados histológicos, a sua raridade e por vezes dificuldade de estadiamento histológico atrasam o diagnóstico e agravam o
prognóstico. Neste caso a possível associação ao CMV constitui uma particularidade, visto não se tratar de uma das associações
mais frequentes. Além disso, apenas uma minoria dos LAIT tem CD4+, o que se revelou num desafio diagnostico ainda maior.
Declaração: Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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PO 57
O L744,832 E EVEROLIMUS INDUZEM EFEITOS CITOTÓXICOS E CISTOSTÁTICOS EM CÉLULAS DE LINFOMA NÃO HODGKIN
AGRESSIVOS
Joana Jorge1, Ana Pires1, Raquel Alves2, Ana Cristina Gonçalves2, Ana Bela Sarmento‐Ribeiro3
(1‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra; *, 2‐Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade
de Coimbra; Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI), 3‐Biologia Molecular Aplicada e
Clínica Universitária de Hematologia; CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Centro de Neurociências e
Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC.IBILI); Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar)

Os linfomas agressivos representam 65% do total de linfomas não‐Hodgkin (LNH) e incluem diversas entidades histológicas, como
o linfoma difuso de grandes células B (LDGC‐B) e o linfoma de Burkitt (LB), que apresentam diferentes comportamentos clínicos e
resposta à terapêutica. O LDGCB representa 30 a 40% dos LNH do adulto, caracteriza‐se por ser um linfoma agressivo, altamente
heterogéneo a nível clinico, genético e molecular. O LB é um LNH muito agressivo caracterizado por translocações envolvendo o
gene c‐MYC, e pela elevada taxa de proliferação celular. O conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos na
linfomagénese identificou as vias de sinalização celular, BCR/PI3K/AKT/mTOR, MAPK/RAS/RAF, JAK/STAT/ e NF‐kB como as mais
frequentemente desreguladas neste tipo de linfomas, as quais podem constituir potenciais alvos terapêuticos.
Assim, foi avaliado o potencial terapêutico de um inibidor da via mTOR (everolimus, Eve) e da farnesiltransferase (L744,832), em
monoterapia e em combinação com a vincristina (VCR), em modelos in vitro de linfomas não Hodgkin agressivos – as células
Farage (LDGCB) e Raji (LB).
As linhas celulares foram mantidas em cultura na ausência e na presença de concentrações crescentes de L744,832 (1 μM a 100
μM) e de Eve (5 μM a 100 μM), em monoterapia e em combinação com VCR (0,1 nM). O efeito dos fármacos 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 por CF a expressão de
Caspase 3, de Lamina A/C e do Ki‐67, bem como o bloqueio do ciclo celular (IP/RNase).
Os nossos resultados evidenciam que estes compostos induzem diminuição da proliferação celular de modo dependente do
tempo, da dose e da linha celular. Após 48h de exposição, o IC50 do L744,832 rondou os 25‐50 µM nas células Farage e 50‐75 µM
nas Raji. Para o Eve, o IC50 foi de 25 µM nas células Farage e inferior a 15 µM nas células Raji. A terapia combinada de cada um
dos fármacos com VCR, bem como a combinação tripla, mostraram efeito sinergístico em ambas as linhas celulares. Estes
compostos induziram morte celular por apoptose, mediada pela activação da Caspase 3. Ambos os fármacos induzem bloqueio
do ciclo celular na fase G0/G1. Os níveis de expressão da Lamina A/C e do Ki‐67 confirmaram o mecanismo de acção
anteriormente descrito para estes fármacos.
Em conclusão, estes resultados sugerem que os fármacos L744,832 e Everolimus poderão constituir novas abordagens
terapêuticas nos LNH, estando a sua eficácia dependente do esquema de administração e do subtipo de linfoma, sendo o
L744,832 mais eficaz no LDGC‐B e o Everolimus no LB.
Sem conflitos de interesse a declarar.
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO, Joana Jorge pela Bolsa LPCC‐NRC/CIMAGO 2015, Ana Pires pela Bolsa LPCC‐PFIZER
2015 e Raquel Alves pela Bolsa da FCT FRH/BD/51994/2012.
* ‐ Os autores contribuiram de igual forma para o trabalho
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PO 58
MASTOCITOSE SISTÉMICA E CUTÂNEA: CARACTERÍSTICAS CLINICAS E PAPEL DA MUTAÇÃO C‐KIT
Rita Damas1, Rita Duarte1, Maria Luís Amorim1, Mariana Lopes1, Maria José Soares1, Paula Gomes1, José Eduardo Guimarães2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São
João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto)

Introdução: A Mastocitose Sistémica é uma doença rara, sendo a mastocitose cutânea francamente mais prevalente. A maioria
dos casos está associada a mutações no gene c‐KIT particularmente no codão 816.
Objectivo: Avaliar e caracterizar a população de doentes com suspeita de mastocitose sistémica e papel da mutação c‐KIT.
Material e Métodos: Foi efectuada uma análise retrospectiva de doentes com suspeita de mastocitose sistémica enviados à
consulta de Hematologia entre 01/1997 e 07/2015. A mediana de idades ao diagnóstico foi 40 anos[26;84], 72.2% dos doentes
<60 anos e 50% do sexo masculino. Dos 18 doentes analisados, 61.1% apresentavam apenas doença cutânea e 38.9%
componente sistémico, 38.8% tinham biópsia óssea positiva, 22.2% negativa, 5.6% não realizada ainda e 33.3% positiva mas sem
critérios. Analisadas à luz dos critérios da OMS, as Mastocitoses Sistémicas apresentavam:27.7% doença indolente,5.6% doença
agressiva e 5.6% associação com doença hematológica clonal não envolvendo mastócitos. Da totalidade dos pacientes,77.8%
apresentavam envolvimento cutâneo,5.6% possível envolvimento ganglionar,11.1% possível envolvimento gastrointestinal,33.3%
hepatoesplenomegalia. Analiticamente nenhum apresentava neutropenia grave (<1000/uL Neutrofilos),11.1% tinham anemia
(Hb <10g/dl) e 5.6% trombocitopenia (<100.000/uL plaquetas); em 5.6% existia eosinofilia. Relativamente ao aumento da triptase
sérica (88.9%):66.7% triptase>20ng/ml e 16.7% >200ng/ml. O estudo citogenético realizado em 11 doentes foi normal. Quanto
ao estudo c‐KIT D816V por biologia molecular:16.7% positivo,44.4% negativo e desconhecido em 38.9%. Relacionando o papel da
mutação citada com as restantes alterações (achado B e C de acordo com OMS) todos os doente apresentavam <60 anos,
hemograma normal, doença cutânea ou sistémica indolente, lesões líticas e envolvimento gástrointestinal ausentes e não havia
relação com o valor da triptase. A única relação encontrada foi com a presença de hepatoesplenomegalia sem hiperesplenismo
com p<0.02(achado B). Obtivemos sobrevivência global (SG) aos 36 meses de 80%(100% na Mastocitose Cutânea),tendo havido
dois óbitos,um doente com progressão para Leucemia da Mastócitos e outro com Linfoma de Hodgkin.
Conclusão: O diagnóstico de Mastocitose Sistémica é difícil dada a especificidade dos critérios propostos pela OMS. A maioria dos
doentes são enviados por aumento isolado da triptase sérica já com diagnóstico de Mastocitose Cutânea e muitos apresentam
doença medular sem critérios porém para diagnóstico de Mastocitose Sistémica. Apenas uma pequena percentagem apresentou
c‐KIT D816V positivo que, apesar de só ter apresentado significância estatística a sua relação com hepatoesplenomegalia sem
hiperesplenismo, existe uma tendência para a sua associação com as formas menos agressivas (mastocitose cutânea e sistémica
indolente) e de melhor prognóstico.
Sem conflitos de interesse a reportar.
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PO 59
LINFOMAS TRIPLE‐HIT: UM DESAFIO TERAPÊUTICO
André Barbosa Ribeiro1, Marília Gomes1, Emília Cortesão1, Catarina Geraldes1, Ana Isabel Espadana2, Letícia Ribeiro2
(1‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra, 2‐Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A identificação de linfomas altamente agressivos que podem necessitar de abordagens terapêuticas mais intensivas
é de grande interessse clínico. Os Linfomas Triple Hit (LTH) ‐ linfomas com translocações/rearranjos dos genes MYC, BCL2 e BCL6
– são um destes grupos de mau prognóstico, apresentando respostas insatisfatórias com a terapêutica standard com R‐CHOP. A
sua classificação morfológica também é controversa sendo tipicamente incluídos nas categorias de Linfoma B Difuso de Grandes
Células, NOS (LBDGC, NOS) ou Linfoma de células B não classificável, com características intermédias entre LBDGC e Linfoma de
Burkitt (BCLU) (OMS 2008).
Metodologia e Objectivo: Os autores deste trabalho descrevem três casos de Linfoma Triple Hit e analisam a sua evolução clínica
e resposta à terapêutica.
Resultados: Os autores identificaram dois casos de doentes (A e B) com o diagnóstico de LTH ab initio (52 e 62 anos,
respectivamente) e um terceiro caso (C) de um doente (43 anos) com o diagnóstico de LTH após recidiva de um linfoma Double
Hit em remissão completa há 55 meses após 8 ciclos R‐CHOP.
Todos os doentes se apresentavam ao diagnóstico no estadio IVB de Ann Arbor com IPI intermédio‐alto ou alto, e com doença
extra‐ganglionar, nomeadamente lesões osteolíticas na coluna vertebral (A e B) ou no esqueleto apendicular (C), condicionando
grave compromisso funcional. O doente A apresentava ainda derrame pleural bilateral e hepatomegália por infiltração
linfomatosa. Os doentes A e B foram tratados em primeira linha com R‐CHOP, sendo que A realizou ainda profilaxia do SNC com
metotrexato em alta dose ev e consolidação em primeira linha com transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos
periféricos (ATMO). O doente A atingiu remissão completa após esta terapêutica encontrando‐se livre de doença há 15 meses. O
doente B foi refratário à terapêutica instituída apresentando doença progressiva que levou ao falecimento 9 meses após o
diagnóstico.
O doente C realizou 3 ciclos R‐ESHAP e consolidação com ATMO atingindo 2ª remissão completa e mantendo‐se sem evidência
de doença há 6 meses.
Discussão e conclusão: Esta pequena série permite‐nos refletir sobre a agressividade da doença à apresentação, com
sintomatologia B e doença extra‐ganglionar presente na maioria dos casos, tal como descrito na literatura. Permite‐nos ainda
rever a possibilidade de utilizar o ATMO como consolidação em primeira linha, apesar da inexistência de estudos conclusivos. Por
outro lado, a experiência internacional sobre a terapêutica a instituir em primeira linha aponta para esquemas terapêuticos mais
intensivos, como R‐DA‐EPOCH.
Os autores declaram não ter conflitos de interesse.
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PO 60
LINFOMA PRIMÁRIO DAS CAVIDADES SEROSAS EM DOENTE HIV NEGATIVO COM ANTECEDENTES DE DUAS NEOPLASIAS.
Mafalda Castro, Manuel Magalhães, Catarina Lau, Margarida Lima
(Centro Hospitalar do Porto)

Introdução: O linfoma primário das cavidades serosas é uma entidade rara, cuja etiologia se relaciona com a infecção por herpes
vírus humano 8 (HHV 8) e estados de imunodeficiência crónica. Surge predominantemente em doentes HIV positivos e
caracteriza‐se pela presença de exsudados linfocíticos nas cavidades serosas, sem massas tumorais identificáveis. O tratamento
de 1ª linha baseia‐se em quimioterapia com CHOP e terapia anti‐retroviral, apresenta mau prognóstico com mediana de
sobrevida de aproximadamente 6 meses.
Caso: Apresentamos o caso de um homem de 46 anos que surge em Outubro de 2014 com quadro consumptivo, derrame pleural
bilateral e ascite. Tinha história de linfoma de Hodgkin estádio IV diagnosticado em 1983, tratado com quimioterapia e
radioterapia, e adenocarcinoma do cólon diagnosticado em 2012, submetido nessa altura a colectomia esquerda radical e
quimioterapia adjuvante com 12 ciclos de FOLFOX, com recidiva peritoneal confirmada e tratada em Fevereiro de 2014. Tratava‐
se de um doente HIV negativo. A avaliação com TC confirmou a presença de derrame pleural bilateral e ascite, sem
adenomegalias ou organomegalias. O líquido pleural tinha características de exsudado com predomínio de mononucleares.
A imunofenotipagem dos linfócitos do líquido pleural mostrou a presença de 7% de células de tamanho grande com fenótipo
anómalo, positivas para CD45, CD38, CD30, CD15 e CD4, fortemente positivas para CD138 e negativas para CD19 e CD20. O
estudo de cadeias leves de imunoglobulina revelou expressão de cadeias leves lambda, e o estudo do ciclo celular mostrou um
aumento significativo da percentagem de células em fase G2/S, sugerindo um alto índice replicativo.
O estudo do rearranjo dos genes de imunoglobulina por biologia molecular evidenciou monoclonalidade e o estudo imunológico
apresentava um pico monoclonal IgM.
O exame citológico do líquido peritoneal e pleural revelou o predomínio de células de tamanho intermédio/grande com
frequentes figuras de mitose, e aspecto plasmablástico. A imunohistoquímica mostrou que estas células eram negativas quer
para marcadores B (CD20, CD79a e Pax5) quer para marcadores T (CD3), positivas para EMA, CD15, CD30, CD138, e possuíam um
índice proliferativo (Ki67) >70%. A pesquisa de HHV8 por imunohistoquímica foi positiva.
O doente apresentou evolução clínica desfavorável, tendo vindo a falecer cerca de 4 meses após o diagnóstico.
Conclusão: O linfoma primário das cavidades serosas associa‐se geralmente a doentes com HIV e possui um perfil
imunofenotípico característico. O nosso caso ilustra a sua associação a outros estados de imunosupressão crónica, de salientar
neste doente o diagnóstico prévio de duas neoplasias.
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PO 61
LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA/LINFOMA LINFOCÍTICO DE PEQUENAS CÉLULAS B: EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS
Gisela Ferreira, Maria João Mendes, Herma Saturnino, Tabita Maia, Joana Azevedo, Luis Francisco Araujo, José Carlos Almeida,
Marta Beja Duarte, M. Leticia Ribeiro
(Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: A leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de pequenas células B (LLC/LLPCB) é uma doença fenotipicamente
heterogénea: de doentes assintomáticos a formas clinicamente agressivas.
Objectivos: Analisar uma população de doentes com LLC/LLCPB: características clínico‐biológicas, terapêutica, com respectivas
taxas de resposta e sobrevivência global.
Casos clínicos e metodologia: Revisão de dados clínico‐analíticos de 151 doentes com LLC/LLCPB entre Janeiro/2004 e
Agosto/2014. Mediana de seguimento: 1579.92 dias. Estadiamento segundo classificação Rai; resposta ao tratamento utilizando
critérios de resposta de International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia.
Resultados analisados utilizando análise descritiva, teste Mann‐Whiney U, análise Kaplan‐Meier e regressão de Cox (software
SPSS20).
Resultados: Amostra de 151 doentes com idade média de 69.12 anos (35‐93, DP± 11.3); mulheres 70.76 anos, homens 67.90
anos, p value 0.501. Predomínio masculino (58%). 90% dos doentes diagnosticados a partir de análises de rotina, 26% tinha
adenopatias e 6% sintomas B. O quadro 1 resume as características laboratoriais ao diagnóstico.
Metade dos doentes tinha del 13q previamente ao início do tratamento (técnica FISH). Anomalias citogenéticas de alto risco: 16%
com del 17p, 3% del 11q. ZAP70 positivo em 10% dos doentes.
A maioria dos doentes pertencia a estadios de baixo e intermédio risco (estadio 0 Rai: 66.89%; estadio I: 21.1%). Inicialmente,
85% dos doentes permaneceram em observação sem tratamento, no entanto, 26% reuniu critérios para início do tratamento.
Neste grupo o tempo médio entre diagnóstico e início de tratamento foi de 3 anos. 7.75 anos após o diagnóstico, 95% dos
doentes iniciou tratamento.
O tratamento de primeira linha incluiu maioritariamente ciclofosfamida e clorambucil (29.31% dos doentes). 35% dos doentes
cumpriu mais de uma linha de tratamento; 54.76% obteve resposta parcial ou completa; doença estável em 14.29% e progressão
da doença em 26.19%.
25% dos doentes faleceu, com idade média de 75.40 anos. Média de tempo entre diagnóstico e morte 26.62 meses.
Probabilidade de sobreviver 912 dias: 98.3%; 92.8% dos doentes sobreviveu 2482 dias após diagnóstico. A sobrevivência global
aos 10 anos foi de 35%. Sexo masculino (p value 0.004), del 11q (p value 0) e ZAP 70 (p value 0) foram factores de risco para
morte.
Conclusões: A LLC/LLPCB é um linfoma B de baixo grau com comportamento clínico heterogéneo: desde doentes que necessitam
de tratamento imediato a outros que permanecem assintomáticos durante décadas. Um cuidadoso follow‐up foi fundamental
para determinar o momento adequado de início de tratamento.
A ciclofosfamida, em combinação com outros fármacos, foi o fármaco mais utilizado em primeira linha. Mais de metade dos
doentes apresentaram uma boa resposta ao tratamento implementado. A sobrevivência global aos 10 anos foi de 35%.
Sexo masculino, presença de del 11q e ZAP70 foram factores de risco para mortalidade na nossa população.
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PO 62
TRANSPLANTE AUTÓLOGO EM LINFOMA DE HODGKIN – AVALIAÇÃO DE FACTORES COM IMPACTO PROGNÓSTICO
(EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO)
Mónica Santos1, Raquel Guilherme1, Marta Pereira1, Sofia Ramos1, Paula César1, José Pedro Carda1, Emília Cortesão1,
Marília Gomes1, Ana Isabel Espadana1, Catarina Geraldes1, Letícia Ribeiro2
(1‐CHUC‐HUC, 2‐CHUC)

Introdução: Os doentes com Linfoma de Hodgkin (LH) respondem favoravelmente à 1ªlinha terapêutica em 80% dos casos. Uma
minoria é primariamente refractária ou recidiva após remissão completa (RC) com a terapêutica inicial e representa um desafio
terapêutico. Nestes casos, a quimioterapia de alta dose seguida de transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH)
melhora o prognóstico.
Objectivo: Caracterização clínica, avaliação de resposta à terapêutica e factores com impacto prognóstico numa população com
LH primariamente refractário ou em recidiva.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com LH submetidos a TAPH entre 01‐01‐1996 e 31‐12‐2014, mediante
análise dos processos clínicos.
Resultado/Discussão: A amostra é constituída por 66 doentes (65% sexo masculino) com idade média de 29A
(min.11A;máx.61A). Em 88%(n=58), o subtipo histológico foi esclerose nodular. Ao diagnóstico 67%(n=44) apresentavam a
doença em estadio avançado e 33%(n=22) em estadio inicial (54% classificados como desfavorável). Os doentes foram tratados
em 1ªlinha maioritariamente segundo o protocolo ABVD(n=50). 55%(n=36) realizaram RT prévia ao transplante. Como resposta à
1ªlinha 17(26%) apresentaram RC com duração >12meses, 15(23%) RC<12meses e 34(51%) não obtiveram RC. Foram realizadas 2
linhas terapêuticas previamente ao TAPH em 50 doentes (76%). Foram transplantados em RC 50 doentes (52% RC1; 42% RC2; 6%
RC>2). Como estratégia de mobilização, utilizou‐se G‐CSF±QT em 91% dos doentes(n=60). Em 13 doentes foi necessária
2ªmobilização (62% com G‐CSF+plerixafor). Todos os doentes realizaram regime de condicionamento BEAM. Foram
transplantadas, em media, 4,2x10^6 células CD34+/Kg. Na avaliação aos 100dias, 79% estavam em RC(n=52), 3% em RP(n=2),
11%(n=7) com DP/recidiva e em 7% não foi avaliável. Obtivemos sobrevivências global (SG) e livre de progressão (SLP) médias de
71.6% e 65,6%, respectivamente. A mortalidade relacionada com o transplante (MRT) foi de 6%(n=4), todas as mortes ocorreram
entre 1996‐2006; a MRT entre 2007‐2014 foi 0%. Verificou‐se uma tendência para uma melhor SG nos doentes com RC >12
meses com a 1ªlinha terapêutica (RC>12m: 86.3%,RC<12m: 61.2%;Sem RC: 66.9%)(p=NS). Os estadios inicial
(favorável/desfavorável) e avançado também não mostraram impacto estatisticamente significativo na SG (100% vs 90.1% vs
62.3%)(p=NS) nem na SLP.
Conclusão: O TAPH teve benefício no tratamento dos doentes com LH em recidiva/refractário à 1ª linha terapêutica, permitindo
obter excelentes SG e SLP, sobreponíveis ao descrito na literatura (SLP 25%‐60%;SG 35‐66%)(Brice P.;2008;BMJ). Estes resultados
foram independentes da qualidade e da duração da resposta à 1ª linha e dos factores de prognóstico iniciais (estadios inicial
favorável/desfavorável versus avançado).
Sem conflitos de interesse.
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PO 63
LINFOMAS DE CÉLULAS T E NK MADURAS: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E AVALIAÇÃO DA RESPOSTA AO TRATAMENTO
Ana Luísa Pinto, Marília Gomes, José Pedro Carda, Emília Cortesão, Catarina Geraldes, Ana Isabel Espadana, Emília Magalhães,
Luís Rito, Sérgio Almeida, Brás Luz, Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)

Introdução: Os Linfomas de células T e NK maduras são entidades raras (<10% dos Linfomas não Hodgkin), constituindo um
grupo heterogéneo de patologias, a maioria com mau prognóstico e sucesso terapêutico inferior ao obtido nos Linfomas B
agressivos.
Objetivo: Caracterização clínica, morfológica e resposta terapêutica numa população de doentes com Linfomas de células T e NK
maduras.
Materiais e métodos: Estudo retrospetivo dos doentes com diagnóstico de Linfoma de células T e NK maduras estabelecido entre
dezembro/2008 e julho/2015. Excluídas as variantes histológicas cutâneas.
Resultados: Dos 33 doentes incluídos, 17 eram do sexo masculino. Ao diagnóstico tinham uma idade mediana de 58 anos [18;81]
e 78.8% apresentavam um estádio III‐IV de Ann Arbor (69.7% com sintomas B), 66.6% IPI risco intermédio alto/alto e 87.9%
envolvimento extraganglionar.
Os casos identificados foram classificados (segundo a classificação da OMS de 2008) como Linfomas T periféricos, NOS (n=10);
T/NK extraganglionares do tipo nasal (n=6); anaplásicos de células grandes (n=6), sendo 4 ALK positivos e 2 ALK negativos;
angioimunoblásticos (n=4); associados a enteropatia (n=4); hepatoesplénicos (n=2) e subcutâneo do tipo paniculite (n=1).
Os regimes de 1ª linha utilizados foram CHOP/CHOP like em 66.7% dos casos (n=22). Os doentes com Linfomas T/NK do tipo
nasal com doença localizada (n=3) realizaram radioterapia em associação com esquemas de quimioterapia como SMILE e VIPD.
Os restantes (n=3) foram tratados com outros regimes terapêuticos. Cinco doentes não iniciaram terapêutica específica no nosso
centro hospitalar (3 transferidos para outros centros e 2 falecidos antes de reunirem condições para iniciar quimioterapia).
Obtiveram‐se 25% (n=7) de respostas completas (RC), 10.7% (n=3) de respostas parciais (RP) e 33.3% (n=11) de doença
progressiva (DP). Em 7 doentes não foi possível avaliar a resposta por falecimento durante a terapêutica. No grupo de doentes
com RC em 1ª linha observou‐se apenas 1 recidiva.
Sete doentes foram tratados em 2ª linha segundo o protocolo ESHAP, tendo os restantes realizado outros esquemas (n=6).
Obteve‐se apenas uma RP e 9 DP. Em 3 doentes não foi avaliada a resposta por óbito durante o tratamento.
A sobrevivência global aos 5 anos foi de 25.8%. Verificou‐se uma sobrevivência média superior para os doentes que atingiram RC
em 1ª linha (36 vs 15 meses,p=0.01).
Conclusão: Os Linfomas de células T e NK maduras são entidades heterogéneas com orientações terapêuticas múltiplas. Apesar
da instituição de quimioterapia agressiva a sobrevivência global mantém‐se desfavorável. A obtenção de RC em 1ª linha mostrou
benefício na sobrevivência global.
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesse.
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PO 64
O SUCESSO DA MOBILIZAÇÃO COM PLERIXAFOR É INDEPENDENTE DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS BASAIS
Mónica Santos, Sofia Ramos, Marta Pereira, Ana Sofia Batista, Raquel Guilherme, José Pedro Carda, Paula César, Emília Cortesão,
Marília Gomes, Ana Isabel Espadana, Catarina Geraldes, Letícia Ribeiro
(CHUC‐HUC)

Introdução: A mobilização de células CD34+ para o sangue periférico (SP) para transplante autólogo de progenitores
hematopoiéticos(TAPH) é tradicionalmente realizada através da administração de factor de crescimento (G‐CSF) ou
quimioterapia+G‐CSF. Apesar destes regimes, uma proporção de doentes falha na mobilização. O plerifaxor é um antagonista
selectivo reversível do receptor de quimocinas CXCR4 e está indicado em combinação com G‐CSF em doentes considerados maus
mobilizadores.
Material e Métodos: Análises de doentes nos quais foi utilizado plerixafor (0,24mg/Kg)+G‐CSF(10µg/kg) entre 10/01/2008‐
03/08/2015. Avaliou‐se a relação entre as contagens absolutas de CD34+ antes(pré‐CD34+) e após(nCD34+) a administração de
plerixafor, e valores de hemoglobina(Hb), plaquetas e série granulocítica (selecionando‐se como marcador as contagens
monocitárias absolutas (CMA) pela sua maior independência relativamente ao G‐CSF, comparativamente à linhagem de
neutrófilo). Quatro outliers extremos com contagens absolutas de CD34+(nCD34+) >60% superiores ao valor máximo de toda a
restante cohorte foram incluídos na estatística descritíva, mas não na estatística analítica. Utilizaram‐se os critérios da “Common
Terminology Criteria for Adverse Events”–Versão4.0.
Resultados: Analisámos 64doentes (55% sexo masculino) com idade média de 51A (19‐70). 22%(n=14) eram Linfomas de
Hodgkin, 48%(n=31) Linfomas não‐Hodgkin e 30%(n=19) Mieloma Múltiplo. Foram realizadas, em média, 2linhas terapêuticas
prévias(min.1;máx.6) e 28%(n=18) realizaram RT. 66%(n=42) falharam na 1ªmobilização e em 34%(n=22) o plerixafor foi utilizado
pré‐emptivamente. Verificámos que 62.5% dos doentes alcançaram nCD34+ superiores a 10/uL após a 1ªadministração de
plerixafor(CD34+suf). O nCD34+ correlacionava‐se com as contagens prévias (préCD34+)(r=0.60,p<0.0001), sendo o diferencial de
aumento de CD34+(deltaCD34+) independente do CD34+ basal(p=NS). Nenhum doente tinha CMA inferiores a 300/µL antes do
plerixafor; 70.2% dos doentes preenchiam critérios de monocitose(CMA>1.0G/L). Não houve associação entre CMA prévias à
administração de plerixafor e o nCD34+(p=NS), o deltaCD34+(p=NS) ou a probabilidade de alcançar CD34+suf após a
1ªadministração de plerixafor(p=NS) num modelo de regressão logística incluindo as contagens préCD34+. A presença de
monocitose não influenciou o nCD34+ (14.7±1.4vs12.9±3.5/µL,p=NS) nem o deltaCD34+ (10.3±1.3vs9.6±2.3/µL,p=NS). Não se
verificou relação entre as contagens plaquetares prévias(CPA) ao plerixafor e o nCD34+(p=NS), o deltaCD34+(p=NS) ou o alcance
de CD34+suf(p=NS). O nCD34+ era independente da presença/grau de trombocitopenia (G0=15.5±9.4,G1=14.3±8.2 e
G2=12.3±9.1/uL,p=NS). Não houve relação entre a Hg prévia ao plerixafor e o nCD34+(p=NS), o deltaCD34+(p=NS) ou o
CD34+suf(p=NS). O nCD34+ era independente da presença/grau de anemia (G0=15.5±9.4,G1=14.3±8.2 eG2=12.3±9.1,p=NS).
Modelos de regressão linear e logística confirmaram que o nCD34+, o deltaCD34+ e o alcance de CD34+suf são independentes da
Hg, CMA e CPA pré‐plerixafor.
Discussão/Conclusão: Demonstrámos que a eficácia da mobilização de células CD34+ com plerixafor é independente dos valores
basais da linhagem eritróide, plaquetar e granulocítica, quer relativamente ao aumento absoluto de células CD34+ no SP, quer no
que concerne à capacidade de alcançar a contagem‐alvo para aférese. A presença de citopenias não deverá constituir factor
impeditivo ao protocolo de mobilização com plerixafor.
Sem conflitos de interesse.
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PO 65
TERAPÊUTICA ANTIRRETROVIRAL E QUIMIOTERAPIA NO DOENTE HEMATOLÓGICO INFECTADO PELO VIH – AVALIAÇÃO DA
TOXICIDADE
I.Teta1, E.Viegas2, J.Rodrigues1, P.S.Santos1, A.P.Gomes1, T.Baptista3, F.Falcão4, A.Reichert1, F.Lima1
(1‐Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2‐Serviços Farmacêuticos do H. São Francisco Xavier,
CHLO; 3‐Serviço de Infecciologia do H. Egas Moniz, CHLO; 4‐Serviços Farmacêuticos, CHLO; Instituto de Investigação do
Medicamento (iMed.ULisboa) Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa)

Introdução: As doenças hematológicas, com destaque para as linfoproliferativas, são uma manifestação frequente da infecção
pelo vírus de imunodeficiência humana (VIH). Com a terapêutica antiretroviral combinada (TARVc) a sobrevida dos doentes
infectados e com doença hematológica aumentou, sendo na maioria dos casos, sobreponível à da população geral. O uso
concomitante da TARVc e de quimioterapia (QT) tem sido defendido, por potenciar a resposta imunológica.
Objetivos: Caracterização da toxicidade associada ao uso concomitante de TARVc e QT e o seu impacto no prognóstico.
Material e Métodos: Estudo descritivo, observacional, retrospectivo para avaliação de doentes com patologia hematoncológica
associada a infeção pelo VIH e sob TARVc durante a QT, internados entre Janeiro 2011 e Agosto 2015. Foi consultado o processo
clínico dos doentes. Os dados foram tratados no programa SPSS V17.0.
Resultados: Foram avaliados 24 doentes, 19 do sexo masculino. A mediana de idades foi 45,5 anos (27‐61). Apresentavam
infecção pelo VIH‐1 22 doentes, VIH‐2 1 doente e VIH‐1 e VIH‐2 1 doente. Todos os doentes estavam submetidos a TARVc, 47,8%
com regimes baseados em 2 nucleósidos inibidores da transcriptase reversa (NITR) e inibidor da protéase potenciado (IP/r) e
34,8% com regimes baseados em 2 NITR e inibidor da transferência da integrasse (ITI). O diagnóstico mais prevalente foi o
Linfoma de Burkitt (29,2%), seguido do LDGCB (25%) e LH (16,7%). A média de internamentos por doente foi de 4,3 (1‐12). A
contagem de células CD4 era inferior a 250 cel/mcL em 10 doentes e nenhum apresentava carga viral negativa no início da QT.
Foram documentadas 120 complicações, a maioria de origem infecciosa (50,8%). A toxicidade de órgão foi manifestada em 11
doentes, sendo a mais frequente a renal (35%), seguida da hepática (20%). Dos 7 doentes que manifestaram toxicidade renal, 6
estavam medicados com esquemas contendo tenofovir. Foi necessário suspender a TARVc em 5 doentes. O esquema foi alterado
em 2. Na 1ª avaliação 9 doentes obtiveram RC, 5 RP e 3 progressão, nos restantes não foi, ainda, possível avaliar. Dos doentes
que obtiveram RP e em progressão 4 tinham suspendido ou alterado a TARVc durante o ciclo e contribuíram para 36,4% da
mortalidade total neste grupo.
Conclusão: A utilização de TARVc associada a QT não é isenta de toxicidades, obrigando muitas vezes a sua suspensão. Parece
haver uma relação entre a alteração/suspensão da TARVc e a resposta à QT. A pequena dimensão da amostra não permite
efectuar uma análise mais detalhada.
Todos os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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PO 66
DE ERDHEIM‐CHESTER A ADENOCARCINOMA ‐ A IMPORTÂNCIA DA CORRELAÇÃO CLÍNICO‐PATOLÓGICA
Maria Inês Sequeira, Ilídia Moreira, Mário Mariz
(IPO Porto)

Introdução: O resultado anátomo‐patológico é a pedra basilar para a realização de um tratamento dirigido à doença neoplásica
adequado. Contudo, o anátomo‐patologista também necessita da informação clínica e da descrição do procedimento da biópsia
para a correta interpretação do que observa.
Objetivos: Este caso tem como objetivo demonstrar a importância de integrar a informação do resultado histológico na clínica do
doente em conjunto com o relato da biópsia.
Material e Métodos: Revisão do processo clínico e da literatura.
Resultados: Doente de 71 anos, do género masculino, com antecedentes de cardiopatia isquémica, hipertensão arterial e
dislipidemia, que após documentada em tomografia computadorizada volumosa massa na fossa ilíaca direita com 18x12x10 cm
de diâmetro, foi submetido a biópsia incisional em Julho de 2015 que mostrou proliferação histiocitária cujo aspeto morfológico
e perfil imunohistoquímico eram compatíveis com a doença Erdheim‐Chester. No estudo efetuado previamente, apresentava
resultado de colonoscopia que mostrava lesão polipoide no cego cuja biópsia revelou fragmentos de adenoma com áreas de
adenocarcinoma.
O doente realizou exames complementares que auxiliavam a sustentar o diagnóstico de Erdheim‐Chester, tais como ressonância
magnética cerebral, radiologia simples de esqueleto e ecocardiograma transtorácico que não revelaram alterações. A biópsia
óssea mostrou medula óssea normocelular com nódulo linfoide e características reativas. Analiticamente constatou‐se anemia
ferripriva.
Perante a hipótese de uma entidade rara sem achados clínicos ou exames complementares que a corroborassem, procedeu‐se a
nova biópsia da massa a um nível mais profundo que mostrou adenocarcinoma de provável origem intestinal, tendo‐se
considerado que a biópsia efetuada previamente era uma amostra da periferia da lesão e não seria representativa da neoplasia
maligna.
Conclusão: A abordagem multidisciplinar na doença oncológica é fulcral para a correta orientação dos doentes. Com este caso
evidencia‐se mais uma vez a importância da interação estreita entre clínico e anatomopatologista para alcançar um diagnóstico
acertado, salientando‐se a necessidade de questionar os resultados histológicos quando a clínica apresentada não corrobora o
mesmo.
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesse.
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PO 67
EXPERIÊNCIA DO ESQUEMA RCHOEP NUM CENTRO ONCOLÓGICO
Maria Inês Sequeira, Ilídia Moreira, Mário Mariz
(IPO Porto)

Introdução: O Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B (LNH DGCB) é o mais frequente e conta com cerca de 40% dos
casos de LNH. O seu tratamento baseava‐se, desde as últimas décadas, no esquema CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina e prednisolona). Com a adição do rituximab (R) a sobrevivência global (SG) e a taxa de resposta aumentou nos LNH
DGCB CD20 positivos. O tratamento dos doentes jovens e de alto risco com LNHDGCB ainda é um desafio, contudo, a adição de
etoposídeo (E) ao esquema R‐CHOP tenha trazido vantagem.
Objetivo: Avaliar a toxicidade e resposta com o esquema RCHOEP nos doentes com LNH DGCB.
Material e métodos: Coorte retrospetiva de série consecutiva de doentes com LNH DGCB estádio III e IV, IPI ≥ 2 diagnosticados
de 03/2013 a 04/2015. A toxicidade relacionada com a quimioterapia foi avaliada de acordo com o CTCAE versão 4.0 (Common
Terminology Criteria for Adverse Events). A análise estatística baseou‐se na análise descritiva, univariada (teste do qui‐quadrado)
e de sobrevivência (Metódo de Kaplan‐Meier).
Resultados: Neste período, 18 doentes cumpriam os critérios de inclusão. Onze realizaram o esquema RCHOEP e sete realizaram
RCHOP.
Os doentes que efetuaram RCHOEP apresentavam idade mediana de 53 anos (mín‐máx: 40‐60), 55% (n=6) eram homens e a
maioria apresentava um estado funcional ECOG 1 (55%). O estádio IV era o mais frequente (64%, n=7) e 73% apresentava um
International Prognostic Index (IPI) de 2, os restantes IPI 3. Os sintomas B foram objetivados em 73% (n=8) dos doentes. O
número mediano de ciclos efetuado foi 8 (mín‐máx: 7‐8). Apresentaram toxicidade em qualquer grau 9 doentes (82%), sendo que
4 deles apresentaram toxicidade grau ≥ 3. Necessitaram internamento 2 doentes (18%), ambos por neutropenia febril. As
toxicidades mais frequentes foram hematológica (36%), gastrointestinal (54.5%), neuropatia (27%) e astenia (45.5%). Atingiram
resposta completa (RC) 36.4%, resposta completa não confirmada (RCu) 27.3% e resposta parcial (RP) 36.4%. Dois doentes
progrediram.
Dos doentes submetidos ao esquema RCHOP, todos apresentaram toxicidade, contudo, nenhum apresentou a toxicidade com
grau ≥ 3. Na avaliação de resposta, 57% alcançaram RC (n=4), 29% RCu (n=2) e 14% RP (n=1).
O tempo de seguimento mediano dos doentes que efetuaram RCHOEP foi de 9 meses (IC95: 8‐10). Não houve diferença
estatisticamente significativa nas respostas obtidas pelos 2 esquemas (p=0.56), embora a sobrevivência global ainda não foi
atingida nos doentes que efetuaram RCHOEP. A diferença de toxicidade ≥ 3 para os dois esquemas também não teve impacto
estatístico (p= 0.07).
Conclusão: O esquema RCHOEP mostrou não ser inferior ao esquema RCHOP na nossa série, contudo é necessário um maior
follow‐up destes doentes para avaliar a SG. Nos doentes submetidos a este esquema, registou‐se maior toxicidade ≥ 3, embora
sem diferença estatística.
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesse.
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PO 68
LINFOMA GÁSTRICO NÃO‐HODGKIN DIFUSOS DE GRANDES CÉLULAS B (LNHDGCB‐PG) – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Ana Tomé, Carolina Midões Correia, Rafaela Loureiro, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos ‐ CHLC)

Introdução: O LNHDGCB‐PG apesar de raro é o linfoma não‐Hodgkin (LNH) extraganglionar mais frequente, correspondendo a 30
a 45% dos casos. A sua incidência nos países desenvolvidos tem vindo a diminuir com a erradicação da infecção Helicobacter
pylori (HP). A gastrectomia, inicialmente gold‐standard terapêutico, passou para segundo plano na era do HP. Neste contexto,
avaliámos retrospectivamente todos os doentes com diagnóstico de LNHDGCB‐PG entre Janeiro 2007 e Dezembro 2014 tratados
no nosso serviço, obtendo‐se 31 doentes avaliáveis (3 doentes foram excluídos desta analise por falta de dados).
Métodos: Foram avaliados o estádio, IPI, presença de infecção HP e VIH, taxa de RC, Sobrevivência Global (SG) e Sobrevivência
Livre de Progressão (SLP).
Resultados: Em 31 doentes a idade mediana foi de 70 anos (36‐82 anos), com 52% do sexo masculino. Sete doentes tinham
infecção HP (dos 17 avaliados para esta infecção) e 3 infecção VIH. O estádio, pela classificação de Lugano, foi disseminado (IV)
em 13 doentes, com extensão abdominal em 10 doentes e confinado ao tracto gastro‐intestinal em 7 doentes. Em relação ao IPI,
40% são IPI 0‐1, 17% IPI 2 e 43% IPI>3. O diagnóstico foi obtido por biópsia endoscópica em 25 doentes. Seis doentes foram
gastrectomizados, todos em 2007. Vinte e seis doentes foram elegíveis para terapêutica curativa, dos quais dos quais 23
receberam quimioterapia com R‐CHOP, 2 com R‐mini‐CHOP e 1 com CHOP. A taxa de RC foi de 77% (20/26), com 4 respostas não
avaliáveis e 2 doenças primariamente refractárias, com uma SLP de 78% aos 24 meses. A SG, considerando todos os doentes, foi
de 51% aos 24 meses.
Conclusão: Os resultados obtidos reflectem a mudança de estratégia terapêutica, sendo a QT a opção de primeira linha, ficando a
gastrectomia reservada as complicações. Os dados da resposta à QT com R‐CHOP estão de acordo com a literatura. O papel da
infecção por HP nos LNHGDCB‐PG tem importância crescente, pelo que a abordagem multidisciplinar de Hematologia e
Gastrenterologia é essencial para diagnóstico e tratamento precoces.
(Não há conflitos de interesse a declarar)
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COUTINHO, MARIA CO 20
COUTINHO, RITA CO 10, CO 4
CRISÓSTOMO, ANA ISABEL PO 42
CRUZ, EUGÉNIA CO 19, CO 20
CUNHA, ELIZABETE CO 17, PO 14, CO 21
CÉSAR, PAULA CO 34, PO 62, PO 64, CO 47, CO 44
DAMAS, RITA CO 40, PO 58
DESTERRO, JOANA CO 10, CO 2, CO 4
DIAS, ALEXANDRA PO 12, CO 16
DIAS, ANA LOPES PO 10
DOMINGUES, NELSON CO 31, PO 18, PO 22, PO 21, CO 26
DUARTE, MARTA BEJA PO 61, CO 45, PO 44, PO 17
DUARTE, RITA CO 40, PO 58
ESCOBAR, CARLOS CO 16
ESESUMAGA, ANA PO 29
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ESPADA, E. CO 22
ESPADA, EDUARDO CO 27, CO 29
ESPADA, E CO 30
ESPADANA, ANA ISABEL PO 62, PO 63, PO 64, PO 59, CO 44, PO 40
ESPADANA, ANA CO 34, PO 41
ESPÍRITO‐SANTO, ANA PO 21, CO 26, PO 22
ESTEVES, GRAÇA CO 33, CO 27, CO 28, CO 29
ESTEVES, G CO 30
ESTEVES, SUSANA CO 4
FAJARDO, JOSÉ CO 47, CO 28
FAUSTINO, PAULA PO 12
FERNANDES, ALEXANDRA R. PO 49, CO 37
FERNANDES, ÂNGELA PO 37
FERNANDES, SARA PO 30
FERRAZ, PATRÍCIA CO 20, PO 54, PO 55
FERREIRA, A. CO 22
FERREIRA, ANA RITA CO 28, CO 29
FERREIRA, ANA CO 48, CO 27
FERREIRA, ANDREIA CO 19
FERREIRA, BV PO 36, PO 4
FERREIRA, FATIMA CO 47
FERREIRA, GILDA CO 25
FERREIRA, GISELA PO 9, PO 10, PO 24, PO 61, PO 13, PO 44, PO 17
FERREIRA, I. PO 34
FERREIRA, ISABELINA PO 27, PO 23
FERREIRA, JOANA PATRICIA PO 9, PO 7
FERREIRA, PATRÍCIA PO 7
FERREIRA, R CO 30
FERREIRA, TERESA PO 12, CO 16
FERREIRA, VANDA CRISTINA LOPES CO 50
FEVEREIRO, MARGARIDA CO 1, CO 25, PO 53, CO 3, CO 5
FIDALGO, TERESA PO 24, CO 15, PO 5, PO 6
FIGUEIREDO, FERNANDO
FORTUNA, MANUELA CO 11, PO 17
FRADE, MARIA DE JESUS CO 2
FRAGA, C PO 32
FREITAS, INÊS CO 19
FREITAS‐TAVARES, PAULO CO 46, PO 51, PO 47, PO 50, CO 43
FRUTOSO, J. PO 56
GARCIA, ANA RITA PO 42, PO 40
GARRIDO, TERESA CO 38
GASPAR, CÁTIA LINO CO 1, CO 3, CO 5
GERALDES, CATARINA PO 25, CO 32, CO 33, CO 34, PO 31, PO 62, PO 63, PO 64, PO 42, PO 16, PO 59, PO 40
GERIVAZ, RITA CO 1
GOMES, FERNANDO CO 33, PO 15
GOMES, JOÃO SILVA CO 21
GOMES, MARIA PAULA PO 2
GOMES, MARTA AGUIAR PO 33
GOMES, MARTA PO 20
GOMES, MARÍLIA PO 46, PO 62, PO 63, PO 64, PO 59
GOMES, PAULA PO 26, PO 19, CO 35, CO 38, CO 40, PO 58
GOMES‐SILVA, DIOGO CO 46, PO 50
GONZÁLEZ‐PORRAS, JOSÉ RAMÓN CO 41
GONÇALVES, ANA CRISTINA PO 30, PO 31, PO 47, CO 6, PO 57, CO 42, PO 38, CO 43, PO 28
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GONÇALVES, ELSA PO 24, CO 15, PO 5, PO 6
GONÇALVES, FILIPE CO 10, CO 2, CO 4
GONÇALVES, MANUELA PO 53
GONÇALVES, MARTA PO 55
GRAAF, ANIEK O. DE CO 23
GUERRA, LURDES CO 9, PO 48, CO 27, CO 28, CO 29
GUERRA, L CO 30
GUERREIRO, MANUEL PO 37
GUILHERME, RAQUEL PO 46, CO 34, PO 62, PO 64
GUIMARÃES, JOSÉ EDUARDO PO 26, PO 19, CO 35, PO 20, CO 47, PO 33, PO 43, CO 38, CO 40, PO 39, PO 58, CO 7
GUIMARÃES, MARIANA CO 13
GUTIERREZ, MARIA JOÃO PO 23
GUTIERREZ, MJ PO 34
HERNÁNDEZ‐HERNÁNDEZ, ÁNGEL CO 41
HULS, GERWIN CO 23
JANSEN, JOOP H. CO 23
JERÓNIMO, NÉLIA PO 46
JOLLERSTROM, PAULA CO 17, PO 8
JORGE, JOANA PO 30, PO 57, CO 42, PO 28
JOÃO, CRISTINA CO 33
K.ALNAJJAR PO 34
KJÖLLERSTRÖM, PAULA PO 12
KOEHLER, MARIANA PO 14, CO 2
KOORENHOF‐SCHEELE, THERESIA N. CO 23
KROEZE, LEONIE I. CO 23
LACERDA, A PO 36
LACERDA, J FORJAZ CO 30
LACERDA, JOÃO PO 48, CO 27, CO 28
LAU, CATARINA CO 18, CO 19, CO 20, PO 55, PO 60
LAVINHA, JOÃO PO 12
LEITE, ANA FILIPA SILVA CO 50, CO 51
LEITE, FERNANDA CO 20
LEOCÁDIO, SÓNIA GONÇALVES PO 35
LEOCÁDIO, SÓNIA PO 27, CO 1
LIMA, F PO 4
LIMA, MARGARIDA CO 18, PO 55, PO 60
LOBATO, JOANA CO 10, CO 2, CO 4
LOCHT, LOUIS T. VAN DE CO 23
LOPES, CONCEIÇÃO CO 9, CO 47, CO 27, CO 28, CO 29
LOPES, C CO 30
LOPES, MARIANA CO 38, CO 40, PO 58
LOPES, TELMA MARGARIDA COELHO CO 50, CO 51
LOUREIRO, HELENA CO 16
LOUREIRO, LUÍSA PO 28
LOUREIRO, RAFAELA PO 68
LOURENÇO, ALEXANDRA PO 49, CO 37, PO 35, CO 39
LOURENÇO, FERNANDA CO 27
LOURENÇO, F CO 30
LUDOVICO, PAULA PO 37
LUZ, BRÁS PO 63
LÚCIO, PAULO CO 33
MAGALHÃES, EMÍLIA PO 63
MAGALHÃES, MANUEL PO 60
MAIA, RAQUEL CO 17, PO 12, PO 8
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MAIA, TABITA M. CO 14
MAIA, TABITA MAGALHAES PO 13, CO 17, PO 14, CO 21, PO 8
MAIA, TABITA PO 61, PO 11, CO 47
MAJAR, MARINA PO 55
MALVEIRO, SARA PO 48
MANCO, LICÍNIO CO 14
MARINI, CAROLINA PO 20, PO 33
MARINI, SANDRA PO 45, PO 11
MARIZ, JOSÉ MÁRIO CO 31, PO 18, CO 12, PO 21, CO 26, PO 22
MARIZ, JOSÉ PO 37
MARIZ, MÁRIO PO 66, PO 67
MARQUES, DALILA PO 24, CO 15, PO 5
MARTIN, F.S PO 56
MARTINHO, PATRICIA PO 24, CO 15, PO 5, PO 6
MARTINS, ÂNGELO CO 31, PO 18, PO 21, CO 26, PO 22
MARTINS, CARLOS CO 27, CO 28, CO 29
MARTINS, C CO 30
MARTINS, HELENA CO 27, CO 28, CO 29
MARTINS, H CO 30
MARTINS, SORAIA CO 10, CO 4
MASSOP, MARION CO 23
MATOS, RUI CO 20
MATOS, SÓNIA PO 48
MEDEIROS, JULIA CO 29
MEDEIROS, J CO 30
MEDEIROS, JÚLIA CO 28
MELO, J. A. CO 22
MELO, JÚLIA CO 27
MENDES, CARLOS CO 8
MENDES, MARIA JOÃO PO 61, CO 45, PO 44, PO 17
MENDES, SUSANA CO 9, CO 47, CO 27, CO 28, CO 29
MENDES, S CO 30
MENESES, CLÁUDIA PO 21
MESQUITA, BRUNO PO 13
MILHEIRO, MARIA JOÃO PO 22
MIMOSO, PAULA PO 48
MIRANDA, NUNO PO 27, PO 23
MIRANDA, N PO 34
MOITA, FILIPA PO 27, PO 23
MOITA, F PO 34
MONIZ, MARTA CO 16
MONTALVÃO, ANA PO 52
MONTEIRO, ALEXANDRA CO 3, CO 5
MONTEIRO, ÂNGELA PO 10
MONTEIRO, LUÍS PEDRO CO 1, CO 3, CO 5
MORAIS, ANABELA PO 12
MORAIS, SARA CO 18, CO 19, CO 20
MOREIRA, A PO 32
MOREIRA, CLÁUDIA CO 31, PO 18, CO 12, PO 21, CO 26, PO 22
MOREIRA, ILÍDIA CO 31, PO 18, PO 66, PO 67, PO 21, CO 26, PO 22
MOREIRA, LURDES CO 20
MORENO, MARTA CO 52
MORENO, RAUL CO 27
MORENO, R CO 30
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MOTA, DIANA PO 29
MUNTIÓN, SANDRA CO 41
MUUS, PETRA CO 23
NASCIMENTO, TELMA PO 7
NEVES, MANUEL CO 33, CO 9, CO 27, CO 28, CO 29
NEVES, M CO 30
NUNES, ALBERTINA CO 2
NUNES, PEDRO CO 16
OGAWA, SEISHI CO 23
OLIVEIRA, ANA CATARINA PO 13
OLIVEIRA, ANA CRISTINA PO 24, PO 5, PO 6
OLIVEIRA, ANA CO 17, PO 14, CO 21, CO 15
OLIVEIRA, F PO 32
OLIVEIRA, ISABEL CO 31, PO 18, PO 21, CO 26, PO 22
OLIVEIRA, JOANA CO 40, CO 16
OLIVEIRA, JORGE CO 19
ORTEGA, REBECA CO 41
OSÓRIO, LÍGIA CO 7
PAIVA, ARTUR PO 46, CO 24
PAIXÃO, LEONOR PO 53
PATRÍCIO, DALILA PO 6
PEDROSA, JOÃO CO 52
PEREIRA, ALEXANDRA ALVES CO 45
PEREIRA, ALEXANDRA PO 11, PO 44, PO 17
PEREIRA, AMÉLIA PO 31, CO 43, PO 28
PEREIRA, DULCINEIA CO 31, PO 18, PO 21, CO 26, PO 22
PEREIRA, ISABEL CO 27, CO 28, CO 29
PEREIRA, I CO 30
PEREIRA, JANET PO 11, CO 21, PO 8
PEREIRA, MARTA ISABEL PO 25, CO 32, CO 33, CO 34, CO 24
PEREIRA, MARTA PO 31, PO 62, PO 64
PEREIRA, MF PO 36
PEREIRA, MÓNICA CO 18, CO 19
PETRONILHO, SARA PO 38
PIERDOMENICO, FRANCESCA CO 10, CO 12, CO 4
PINHEIRO, JOANA RITA PO 7
PINTO, ANA LUÍSA PO 46, PO 63
PINTO, ARMANDO CO 8
PINTO, CATARINA SILVA PO 24, CO 15, PO 5, PO 6
PINTO, CIDÁLIA CO 47
PINTO, LEONOR PO 16
PINTO, RICARDO CO 38, CO 7
PIRES, ANA PO 30, CO 6, PO 57, CO 42
PIRES, JORGE CANCELA PO 33
POLO, BLANCA PO 48, CO 27, CO 28, CO 29
POLO, B CO 30
PONTE, SANDRA CO 48
PORTO, BEATRIZ PO 11
POÇAS, ISABEL CO 39
PRATA, MARTA CO 39
PRECIADO, SILVIA CO 41
PRÍNCIPE, FERNANDO CO 38, CO 7
QUEIRÓS, DÉBOAR CO 46
QUEIRÓS, DÉBORA PO 50
164

ÍNDICE DE AUTORES

QUEIRÓS, MARIA LUIS PO 55
R& 367;žI& 269;KOVÁ, LENKA CO 46, PO 51, PO 50
RAMALHEIRA, SOFIA PO 45, CO 31, PO 18, PO 11, CO 17, PO 21, CO 26, PO 22, PO 8
RAMOS, SOFIA BERNARDO PO 46, CO 34
RAMOS, SOFIA PO 31, PO 62, PO 64, PO 16
RAMOS, TERESA L. CO 41
RAPOSO, JOÃO CO 9, PO 48, CO 27, CO 28, CO 29
RAPOSO, J CO 30
REDONDO, ALBA CO 41
REIJDEN, BERT A. VAN DER CO 23
RELVAS, LUIS PO 13, CO 14, CO 17, PO 14, CO 21
RIBEIRO, ANA BELA SARMENTO PO 31, CO 24
RIBEIRO, ANDRÉ BARBOSA PO 31, PO 59, CO 44
RIBEIRO, LETICIA CO 47, PO 16, PO 45, PO 11, CO 17, PO 25, CO 32, PO 30, CO 34, PO 31, CO 24, PO 62, PO 63, PO 64, PO 42,
PO 47, PO 29, PO 38, CO 43, PO 28, PO 59, CO 44, PO 40
RIBEIRO, M LETICIA CO 6
RIBEIRO, M. LETICIA PO 9, PO 10, PO 24, PO 61, PO 13, PO 14, CO 21, CO 14, PO 8
RIBEIRO, MARIA LETÍCIA PO 46, CO 45, CO 11, CO 15, PO 5, PO 6, PO 7, PO 44, PO 17
RIBEIRO, MARIANA PO 28
RIBEIRO, MJ PO 36
RIBEIRO, PATRÍCIA PO 49, CO 37, PO 35, CO 39
RITO, LUÍS PO 63
RIVAS, JAVIER DE LAS CO 41
ROBELO, BELEN CO 12
RODRIGUES, FERNANDO CO 32
RODRIGUES, SUSANA PO 1
RODRIGUES‐SANTOS, PAULO CO 46, PO 51, PO 47, PO 50, CO 43
ROQUE, ADRIANA PO 42, PO 40
ROSALES, MARIA PO 22
ROSÓN, BEATRIZ CO 41
RUZICKOVA, LENKA PO 25, PO 29, PO 41
SALVADO, JOSÉ RAMÓN PO 5
SALVADO, RAMON PO 9, PO 10, PO 24, PO 6, PO 7, CO 15
SAMPAIO, MARCO CO 18
SAMPAIO‐MARQUES, BELÉM PO 37
SANTO, ANA ESPÍRITO CO 31, PO 18
SANTOS, JOANA CO 10, PO 23
SANTOS, LUÍSA LOPES DOS PO 22
SANTOS, MÓNICA CO 34, PO 31, PO 13, CO 24, PO 62, PO 64
SANTOS, ROSÁRIO CO 19
SANTOS, S. CO 22
SANTOS, SUSANA ALMEIDA CO 11
SANTOS, SUSANA C. PO 35
SANTOS, SUSANA C CO 39
SANTOS‐ROSA, MANUEL CO 46, PO 51, PO 50
SARMENTO‐RIBEIRO, ANA BELA PO 30, PO 47, CO 6, PO 57, CO 42, PO 38, CO 43, PO 28
SATURNINO, HERMA PO 61, PO 17
SCHUH, JULIANA PO 27, CO 1, CO 25, CO 5, CO 39
SEABRA, CARLOS CO 14
SEQUEIRA, MARIA INÊS PO 66, PO 67
SERRANO, CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CO 41
SEVIVAS, TERESA PO 9, PO 10, PO 24, PO 11, CO 17, CO 15, PO 5, PO 6
SILVA, CARLA CO 10, CO 4
SILVA, MARIA DO CÉU PO 3
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SILVA, MARIA GOMES DA CO 10, CO 12, CO 2, CO 4
SILVA, NEUZA PO 3
SILVA, NUNO CO 32
SILVA, PATRÍCIA CO 17, PO 37, CO 8, PO 8
SILVA, SOFIA CO 27, CO 28, CO 29
SILVA, S CO 30
SILVA, SÓNIA CO 11, CO 6
SILVA‐COELHO, PEDRO DA CO 23
SILVEIRA, MP PO 4
SIMAS, ANA CO 31, PO 21, CO 26, PO 22
SIMÕES, ANA TERESA CO 45, CO 11, PO 7, PO 44
SOARES, ISABEL MOTA PO 12
SOARES, MARIA JOSÉ PO 26, PO 19, CO 35, CO 40, PO 58
SOARES, PEDRO CO 7
SOUSA, AIDA BOTELHO DE PO 49, CO 37, CO 1, CO 25, PO 53, CO 3, CO 5, CO 39, PO 68
SOUSA, PEDRO CO 9
SOUSA, TERESA CO 8
STEVENS‐KROEF, MARIAN J. CO 23
SÁNCHEZ‐ALBARCA, LUIS I. CO 41
SÁNCHEZ‐GUIJO, FERMÍN CO 41
TAVARES, MÁRCIO CO 31, PO 21, CO 13, CO 26, PO 22
TAVARES, PAULO FREITAS PO 29
TEIXEIRA, GILDA PO 27, PO 23
TEIXEIRA, G PO 34
TENREIRO, RITA PO 31, CO 24, CO 44
TETA, ISABEL PO 65
TOLMATCHEVA, ANNA CO 37
TOMAZ, JORGE PO 29
TOMÉ, ANA CO 1, CO 3, CO 5, CO 39, PO 68
TORRE, J. PO 56
TORRES, SIMÃO PINTO PO 15
TRIGO, FERNANDA PO 26, PO 19, CO 35, PO 20
VALFLORES, L. PO 56
VALLE, S. CO 22
VALLE, SARA CO 9, CO 47, CO 27, CO 28, CO 29
VALLE, S CO 30
VARGAS, SOFIA PO 12
VELOSA, FABÍOLA CO 9
VENTURA, CATARINA PO 3
VENÂNCIO, MARGARIDA PO 11
VIEGAS, DIANA CO 10
VIEGAS, MÓNICA PO 3
VINHAS, RAQUEL PO 49, CO 37
VIRIATO, DANIEL CO 36, PO 1
VITERBO, LUÍSA CO 31, PO 18, CO 12, CO 26, PO 22
VIVEIROS, C PO 32
YOSHIDA, KENICHI CO 23
ZHELEZOVSKAYA, SVETLANA PO 54, PO 55
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