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18 de Novembro de 2017 Sala GEMINI I 

PROGRAMA EDUCACIONAL - NOVAS TERAPÊUTICAS CELULARES 
Moderadores: Manuel Abecasis, IPO Lisboa; João Forjaz de Lacerda, CHLN-HSM, Lisboa 

 
09:30 – 10:00  
CAR T CELLS EM HEMATO-ONCOLOGIA 
Carlos Ramos 
(Baylor College of Medicine, Houston) 
 
 
Um receptor quimérico de antigénio (CAR) é uma macromolécula que combina um domínio extracelular para 
ligação a um antigénio com um domínio intracelular para activação linfocitária.  
 
Na maioria dos casos, o domínio extracelular é derivado a partir dum anticorpo monoclonal, em particular da porção 
da molécula do anticorpo responsável pela ligação ao respectivo antigénio; o domínio intracelular inclui parte da 
cadeia zeta (ζ) associada com o receptor de células T (TCR) e um ou mais elementos de co-estimulação, como 
porções do CD28 e do CD137.  
 
Linfócitos T modificados geneticamente para exprimir um CAR (células CAR-T) passam a ter a capacidade para 
reconhecer directamente antigénios de superfície presentes em células tumorais. Foi demonstrado recentemente 
que células CAR-T específicas para o CD19 têm actividade antitumoral significativa nas neoplasias de linfócitos B, 
incluindo a leucemia linfoblástica aguda e os linfomas diffusos de grandes células.  
 

Outros antigénios, incluindo a cadeia leve  e o CD30, estão agora a ser estudados como alvos potenciais para 
tratamento de outras neoplasias hematológicas utilizando esta tecnologia.  

 
Nesta apresentação, serão abordados a evolução desta modalidade terapêutica, alguns dos resultados clínicos 
obtidos com células CAR-T, e futuros desenvolvimentos na área. 
  



 
 
18 de Novembro de 2017 Sala GEMINI I 

PROGRAMA EDUCACIONAL - NOVAS TERAPÊUTICAS CELULARES 
Moderadores: Manuel Abecasis, IPO Lisboa; João Forjaz de Lacerda, CHLN-HSM, Lisboa 

 
10:00 – 10:30  
CÉLULAS T MODIFICADAS COM TCR EM LMA 

Emma Morris 
(UCL, Londres) 
 
 
Gene modification of T cells can alter specificity or function or both. 
 
Chimeric antigen receptors (CARs) are modified single chain antibody fragments that recognise cell surface tumour 
antigen and are not limited by MHC restriction. However, CARs are unable to recognise tumour associated 
intracellular proteins, which are presented on the cell surface in the context of MHC. T cell receptors (TCRs) are 
required to target T cells to these antigens.  
 
Altering the specificity of T cells can be achieved through the introduction of CARs or TCRs using retro or lentiviral 
vectors. Modifying function, persistence, homing, cytotoxicity, cytokine secretion and differentiation status of T cells 
is being explored in research laboratories. This provides a platform for the generation of ‘designer’ immune cell-
based therapies.  
 
This presentation will discuss the rationale behind TCR modification of T cells, their use in clinical trials and some 
early results in AML and MDS. 
  



 
 
18 de Novembro de 2017 Sala GEMINI I 

PROGRAMA EDUCACIONAL 
TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS 

Moderadores: C. Pinho Vaz, IPO, Porto; Carlos Martins, CHLN-HSM, Lisboa 
 
11:00 – 11:30  
TRANSPLANTE AUTOLÓGO NO DOENTE IDOSO COM MM, ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 
Ashley Rosko 
(Ohio State University, Columbus) 
 
 
Multiple myeloma (MM) is a disease of aging adults and autologous stem cell transplant (ASCT) is considered the 
standard of care. As the population ages, a growing number of older adults will undergo ASCT; currently 44% of 
patients who receive ASCT are now > 60 years of age.

1
  

 
Novel therapeutics and routine use of ASCT have led to substantial improvements in patient survival, however 
improvements in older adult MM survival are modest.  As the MM population ages, quantitative approaches are 
needed to assess individual patient health status to reduce therapeutic toxicity and transplant morbidity. Mortality is 
highest in MM older adults and methods to improve treatment tolerance, maintain independence and quality of life 
are warranted.  
 
Here we address health status and identify frailty using simplified Geriatric Assessment (GA) tools in routine MM 
care. A GA is a global evaluation of the health of older adults, comprising a multi-dimensional evaluation of 
functional status, fall history, social support, cognitive and psychologic status, sensory loss, nutritional status, and 
co-morbidities. It goes beyond the MM focused patient history to identify unrecognized health issues that may lead to 
treatment and transplant morbidity.  
 
GA tools have established metrics to categorize limitations in geriatric domains and have been shown to accurately 
assess the risk of morbidity and mortality in cancer populations.

4, 5
 Survival disparities for older adults with MM is 

multi-factorial and includes treatment allocation differences, therapy toxicity, drug discontinuation, and individual 
physiologic reserve.  
 
A GA can identify individuals with MM who are at greater risk for morbidity following ASCT and intervene upon age-
related health conditions. 
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PROGRAMA EDUCACIONAL 
TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS 

Moderadores: C. Pinho Vaz, IPO, Porto; Carlos Martins, CHLN-HSM, Lisboa 
 
 

11:30 – 12:00  
TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS EM DOENTES IDOSOS 
José Antonio Perez Simon 
(Hospital Universitário Virgen del Rocio, Sevilha) 
 

 
The incidence of most hematologic malignancies increases with age. In example, the incidence of acute myeloid 
leukemia increases from 3 (in the population 20-30 years old) to more than 20 cases per 100.000 habitants per year 
for the population more than 70 years old, while the risk of mieloma increases from 3 to 50 cases per 100.000 
habitants per year among subjects which are 30-40 years old versus those with more than 70 years. A similar 
pattern of increasing incidence with age does occur for most hematologic malignancies and, whatever the role of 
allogeneic or autologous transplantation may play in the management of these disorders, this epidemiology must be 
considered at the time to evaluate the role of transplantation in the treatment of these patients. 
 
Remarkably, the EBMT database indicates that the most common indication of allogeneic stem cell transplant is 
acute myeloid leukemia and, in the autologous transplant setting, the most frequent indication is multiple mieloma, 
this is, two hematologic malignancies with a clear pattern of increasing incidence in the elderly population. With this 
background, it is not surprising that the percentage of both autologous and allogeneic stem cell transplants among 
patients > 60 years have constantly increased along the years and, from 2007 to 2013, around 40% of all autologous 
stem cell transplants performed within the EBMT were performed in patients older than 60 years, while the 
percentage of allogeneic transplants performed in patients > 60 years old is higher than 20%. A similar trend is 
confirmed in the US, with increasing number of transplants performed in patients older than 70 years diagnosed with 
acute leukemia. Thus, the transplant activity in the older population reflects the incidence and epidemiology of the 
most common hematologic malignancies. 
 
But, are the results of either auto or allogeneic transplantation similar in the elderly population as compared to 
younger patients? Several studies have been reported describing the results of allogeneic transplantation in patients 
> 60 years old. El Cheikh et al, from the French group of transplantation describe their experience among patients 
diagnosed with myelodisplastic syndromes. In this study, transplant related mortality and overall survival are similar 
among patients older or younger than 65 years and, overall, results are quite similar to those described for the 
overall population. Similar results are described by other authors in acute myeloid leukemia and other diseases. In 
all these studies, the age marginally or clearly affects the overall outcomes. Nevertheless, age is not a limitation per 
se to undergo transplantation, but just another variable to consider within those included in different comorbidity 
indexes. Remarkably, some of these studies include patients receiving either reduced intensity (RIC) or 
myeloablative conditioning (MAC) regimens, and the intensity of the conditioning regimen is another important 
variable to consider in the elderly population. In this regard, the intensity of the conditioning regimen must be tailored 
according to patient characteristics and, while in the general population, 3 prospective randomized trials have 
compared RIC vs MAC with different results, there is general agreement on the use of RIC for patients > 60 years 
old. Contrary to the conditioning regimen, there is no agreement of the use of any specific graft-versus-host disease 
prophylaxis in this elderly population. 
 
Several comorbility indexes have been developed along the last few years such as the Sorror comorbidity index, the 
Disease Risk Index, or the EBMT risk score among others. While these indexes must be taken into account among 
all patients undergoing transplantation, this is especially true for patients > 60 years old. In this subset, the aplication 
of these indexes allows to better define the risk of mortality and to identify older fit patients which might benefit from 
receiving an allogeneic transplantation after considering the specific risk of relapse on the underlying disease. In this 
regard, Cornelisen et al propose a decision tree based on both the risk of transplant related death and the risk of 
disease relapse / progression in patients with acute myeloid leukemia. A higher risk of relapse / progression without 
transplantation would favour to asume a higher risk of mortality and the contrary would occur for patients with a 
lower risk of relapse. Finally, Gerstung et al develop a complex system to predict the outcomes of patients with acute 
leukemia based on the biology of the disease but also on demographic and clinical parameters which might allow to 
better identify those patients who might benefit from receiving an allogeneic transplantation. 



 
 
In summary, the decision to undergo transplantation in the elderly population must be taken upon considering not 
just the age but also demographic and medical conditions of the patient together with the biological properties of the 
specific disease All together must guide our decision in order to personally tailor the management of older patients 
diagnosed with hematologic malignancies, identifying those which might benefit or not from receiving an allogeneic 
stem cell transplantation 
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17 de Novembro de 2017 08:30 – 09:30 | Sala AQUÁRIUS 

A SAÚDE MENTAL DO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO 
Moderadora: Paula Branco - CHLN-HSM UTMO 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA DE HAMILTON 
Teresa Moreno 
(CHLN-HSM-UTMO) 
 
 
Perante o diagnóstico de uma doença oncológica, os sintomas de ansiedade estão, inevitavelmente, presentes. 
 
O distúrbio de ansiedade provoca sintomas físicos, os quais é preciso identificar e monitorizar, no sentido de 
despistar outros focos de patologia. 
 
Este distúrbio provoca ainda, preocupação persistente, diminuição da concentração, tensão muscular, inquietação, 
insónia, etc., tornando-se por si só um problema. 
 
A ansiedade tem igualmente repercussões a outros níveis, o que pode comprometer o tratamento oncológico, a 
duração do internamento, o prognóstico e a sobrevida à doença. 
 
A implementação da escala de ansiedade tem como objetivo, auxiliar no diagnóstico de ansiedade, como 
ferramenta validada e de fácil preenchimento pelo técnico. 
 
Torna-se importante o valorizar deste distúrbio, assim como o implementar de técnicas, estratégias e terapêutica 
adequada, no sentido de diminuir o sofrimento do doente, prevenir mais complicações e despistar origem dos 
sintomas apresentados. 
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A SAÚDE MENTAL DO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO 
Moderadora: Paula Branco - CHLN-HSM UTMO 

 
 
ALTERAÇÕES DO ESTADO COGNITIVO 
Cláudia Soares, Patrícia Barbosa, Vanessa Cunha 
(CHLN-HSM-Hemato-Oncologia) 

 
 
Os estudos acerca das alterações cognitivas em doentes oncológicos já existentes, incidem sobretudo em 
sobreviventes de tumores sólidos. No entanto, as alterações cognitivas, podem estar associadas a outros tipos de 
tumor, como por exemplo, os cancros hematológicos.  
 
Sendo o presente tema ainda pouco abordado, foi-nos proposto o seu desenvolvimento no contexto do doente 
hemato - oncológico.  
 
Através da observação clínica no contexto de internamento em Hematologia-Oncologia, verificou-se uma ampla 
incidência de alterações cognitivas em doentes com idade avançada, por ser um fator que aumenta a prevalência 
de tumores hematológicos, bem como em casos de linfomas com envolvimento do SNC e de infecções do LCR, 
decorrentes da frequente imunodepressão nestes doentes. 
 
Neste sentido, importa contextualizar que as funções cognitivas são um conjunto de funções integradas que nos 
permitem comunicar através de símbolos, fazer representações mentais daquilo que nos rodeia, apreender, 
processar, guardar e transmitir informação, bem como criar, tomar decisões, ter consciência de nós próprios, falar e 
ensinar. São exemplos de funções cognitivas a linguagem, a memória, a orientação, a atenção e a concentração. 
(Costa, 2011).  
 
No entanto, os tumores malignos e os seus diversos tratamentos, podem ter um impacto negativo no cérebro, com 
rutura da actividade neuronal, resultando na alteração destas funções cognitivas e, consequentemente, em 
transtornos da memória, deficits de atenção, alterações na organização das funções executivas e dificuldades no 
processamento de informações (Pierre et al. (2014). 
 
Estas modificações revelam-se um desafio para os cuidados de enfermagem ao doente hemato-oncológico, pois 
requerem uma maior monitorização das suas actividades de vida diária, sinais e sintomas, comportamento e 
adesão ao tratamento, bem como o desenvolvimento de uma maior relação de cooperação com o doente e a sua 
família. Além disso, aumentam a sobrecarga emocional e desgaste do enfermeiro, exigindo a criação de estratégias 
que permitam diminuir o seu impacto nos cuidados prestados.   
 
Dado que o enfermeiro é o profissional de saúde que mais tempo passa com o doente e que actua como um elo de 
ligação entre a equipa multidisciplinar, é essencial a sua participação na avaliação neuropsicológica do doente 
Hemato-oncológico. Assim, promove uma detecção precoce dos sinais e sintomas de disfunção cognitiva, com 
implementação de intervenções de enfermagem baseadas na prevenção, educação, monitorização, controlo e 
ajustamento, tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida. 
 
Em suma, o presente trabalho visa demonstrar as implicações dos tumores hematológicos e seus tratamentos na 
função cognitiva do doente, relacionando com os casos clínicos do serviço de Hematologia-Oncologia do Hospital 
de Santa Maria, o nosso contexto de referência, de forma a expor obstáculos e estratégias de melhoria dos 
cuidados de enfermagem aplicados a esta tipologia de doentes.   
 
Palavras-Chave: funções cognitivas; alterações cognitivas; doentes hemato-oncológicos; tratamentos; desafio; 
contexto clínico; intervenções de enfermagem. 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 09:30 – 10:30 | Sala AQUÁRIUS 

OCORRÊNCIAS E INTERCORRÊNCIAS 
Moderadora: Anabela Proença, CHLN - HSM Hemato-Oncologia 

 
 
DOENTE COM ENTEROCOLITE NEUTROPÉNICA 
Aida Santos 
(HSJ-EPE; Hematologia Clinica-UDN) 

 
Introdução: A Enterocolite Neutropénica é uma complicação potencialmente fatal, que ocorre principalmente em 

doentes neutropénicos. Caracteriza-se por uma inflamação localizada ao nível da mucosa do cego, íleo terminal e 
colon ascendente e que pode evoluir rapidamente para necrose, perfuração e hemorragia intestinal. Trata-se de 
uma urgência hematológica, que requer deteção e intervenção precoce, por parte de toda a equipa multidisciplinar. 
 
Fisiopatologia: Ainda pouco entendida, parece envolver uma combinação de vários fatores, incluindo mucosite e 
neutropenia resultantes da quimioterapia e enfraquecimento do sistema imunitário do doente. Estas condições 
levam à inflamação, edema e rutura da mucosa intestinal, tornando-o mais vulnerável à invasão bacteriana. 
Os agentes patogénicos mais comuns incluem bacilos gram-negativos, cocos gram-positivos, anaeróbios e fungos. 
Entre eles são isolados Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcos viridans, enterococos, 
clostridium e cândida sp. 
 
Manifestações Clínicas: A Enterocolite Neutropénica deve ser considerada em qualquer doente com neutropenia 
severa (contagem absoluta de neutrófilos < 500 cels/mm

3
), que apresente febre e dor abdominal intensa, 

frequentemente no quadrante inferior direito. É também frequente diarreia, náuseas e vómitos. Sinais peritoneais e 
choque sugerem a possibilidade de perfuração e hemorragia da parede intestinal. 
 
Diagnóstico: O papel do Enfermeiro torna-se fundamental na monitorização continua destes doentes e no 
reconhecimento precoce de situações de risco, por forma a evitar complicações mais graves. O diagnóstico nem 
sempre é claro, tornando-se ainda mais problemático em doentes neutropénicos, nos quais múltiplas situações 
podem apresentar sintomas semelhantes. Geralmente detetado/ confirmado através de TAC abdominal, pelo que 
todos os doentes neutropénicos, com febre e dor abdominal deveriam ser submetidos a este exame. 
Deverão ainda ser realizadas colheitas sanguíneas e coproculturas para identificação de agentes patogénicos. 
 
Abordagem/Tratamento: O tratamento de cada doente deve ser individualizado e tendo em conta a sua situação 
clínica. Em doentes sem complicações abdominais (peritonite, perfuração e hemorragia) o tratamento é 
essencialmente conservador e consiste: 

 Repouso intestinal 

 Drenagem gástrica 

 Gestão da dor e da febre 

 Fluídoterapia 

 Suporte nutricional 

 Suporte transfusional 

 Antibioterapia de largo espetro 

 Fator estimulante de colónias de granulócitos 
 
A intervenção cirúrgica é normalmente evitada nos casos de neutropenia e trombocitopenia, pelo risco de infeção, 
hemorragia e dificuldade na cicatrização de feridas. No entanto, deve ser considerado em doentes com perfuração 
e hemorragia intestinal persistente, que não podem ser controlados através de tratamento conservador. 
Os doentes que desenvolvam Enterocolite Neutropénica durante a quimioterapia são propensos a recidivas desta 
complicação durante os ciclos seguintes. Daí a importância de uma total recuperação antes de iniciar novo 
tratamento. 
 
Conclusão: A utilização de esquemas de quimioterapia cada vez mais agressivos nos doentes hematooncológicos, 

resulta num aumento de casos de infeções perianais e intra-abdominais. Os doentes com Enterocolite Neutropénica 
devem ser monitorizados continuamente, visto ser uma complicação de evolução rápida e potencialmente fatal, se 
não for detetada precocemente. O conhecimento sobre fatores de risco, manifestações clinicas e fisiopatologia da 
Enterocolite Neutropénica, por parte do Enfermeiro, permite melhorar o reconhecimento precoce desta complicação 
e atuar atempadamente. 
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DOENTE EM CHOQUE SÉPTICO 
Ana Filipa Leite, Telma Lopes 
(UTMO – CH Lisboa Norte – H. Santa Maria) 

 
 
Nos últimos anos a descoberta de novos fármacos para as doenças malignas, em especial para as leucemias 
agudas e linfomas, e a opção crescente pelo transplante, criou um universo de pessoas doentes com 
particularidades que exigem uma abordagem própria das complicações infeciosas, uma vez que, à gravidade da 
doença, se somam os efeitos imunossupressores dos tratamentos e a violação das barreiras cutânea e mucosa de 
defesa natural

1
. 

 
Neste cenário o choque séptico surge como uma intercorrência com relevância, pela sua elevada prevalência e 
gravidade. 
 
O choque séptico é uma situação de sépsis grave com hipotensão que não responde à reposição adequada de 
volume e/ou cursa com hiperlactacidémia

2
. 

 
Sépsis grave e choque séptico são problemas graves de saúde que afetam milhões de pessoas em todo o mundo a 
cada ano. As perturbações fisiopatológicas presentes nestas pessoas são complexas e de ordem diversa, mas é 
quase universal a persistência de hipovolemia relativa e de alterações do metabolismo do oxigénio, traduzidas por 
entrega e utilização deficitárias a nível tecidular. A evidencia cientifica refere que a instituição de medidas para o 
tratamento desta condição fisiopatológica deve ser iniciada precocemente, associando-se a um impacto favorável 
na sobrevida de pessoas com diagnóstico de sépsis grave e de pessoas que evoluem para choque séptico

3
.  

 
Os cuidados de enfermagem a pessoas com sépsis/choque séptico são complexos e de grande responsabilidade. 
Requerem uma profunda compreensão da fisiopatologia da doença e a antecipação dos efeitos de cada 
intervenção, bem como um conhecimento sólido de todo o processo de actuação

4
.  

 
Nesta apresentação será partilhada a nossa prática no cuidado à pessoa com doença hemato-oncológica com 
choque séptico. Começando por divulgar o número de ocorrências no nosso serviço e impacto das mesmas em 
termos de demora média, taxa de ocupação e taxa de mortalidade. 
 
Analisando a problemática e reconhecendo que a prevenção e deteção precoce são as melhores estratégias, foram 
realizadas várias intervenções no nosso serviço que passaram pela formação, implementação de uma escala de 
alerta precoce, criação de normas de prevenção de infeção, rastreio de doentes de risco e registo em base de 
dados interna de isolamentos de bactérias multirresistentes. 
 
Estas intervenções foram guiadas por recomendações internacionais e pela perspetiva de melhorar os cuidados de 
enfermagem, com possibilidade de ganhos para a pessoa, família e instituição. 
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17 de Novembro de 2017 09:30 – 10:30 | Sala AQUÁRIUS 

OCORRÊNCIAS E INTERCORRÊNCIAS 
Moderadora: Anabela Proença, CHLN - HSM Hemato-Oncologia 

 

 
TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO 
Ana Filipa Hermenegildo, Jenny Pinto, Tiago Rodrigues 
(CHLN - HSM Hemato-Oncologia) 
 
 
A trombose venosa profunda (TVP) é uma complicação frequente no doente hematológico com um impacto 
significativo na morbilidade e mortalidade dessa população. Esta complicação pode não só surgir no decorrer e 
após o tratamento, como também preceder o diagnóstico da doença hematológica. 
 
São considerados como factores de risco a história prévia de TVP, a idade, a imobilização prolongada, a história de 
cirurgia recente, a obesidade e a infeção. Contudo, o doente hematológico per se tem um risco inerente acrescido, 
o qual resulta de fatores específicos da própria patologia, da terapêutica (quimioterapia, hormonoterapia, 
estimuladores da eritropoietina e transplante de medula óssea) e uso de cateter venoso central.  
 
A proximidade do enfermeiro e maior contacto direto com estes doentes privilegia o seu papel na vigilância e 
reconhecimento precoce dos sinais e sintomas manifestados pelo doente, permitindo dessa forma uma maior 
rapidez no diagnóstico e instituição de terapêutica eficaz. Para além disso, permite ainda que possam ser aplicadas 
medidas profiláticas nos cuidados prestados.  
 
Uma vez que o doente hematológico tem um risco acrescido de complicações hemorrágicas e trombocitopenia, o 
tratamento generalizado com anticoagulantes torna-se complexo, uma vez que não existem estudos conclusivos 
que suportem a criação de guidelines. No entanto, as heparinas de baixo peso molecular são o tratamento mais 
recomendado, concomitantemente com o uso de meias de compressão elástica e a deambulação precoce. 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 11:00 – 12:00 | Sala AQUÁRIUS 

CUIDAR COM SEGURANÇA NA HEMATOLOGIA 
Moderador: Rosa Romão, CHLC - HSAC - Hemato-Oncologia 

 
 
ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE FÁRMACOS – CITOSTÁTICOS 
Paula Jorge, Rita Carvalho, Cândida Damião 
(CHLC - HSAC - Hematologia Clinica) 
 
 
Os fármacos com acção citostática utilizados no tratamento do doente hemato- oncológico apresentam risco no seu 
armazenamento, preparação, transporte, recepção, administração e eliminação. O estabelecimento de um circuito 
bem definido, o uso de equipamento de protecção individual e o conhecimento técnico e científico sobre a 
administração de citostáticos é uma exigência diária para a equipa multidisciplinar. 
 
Para uma administração segura de citostáticos o enfermeiro deve ter conhecimentos sobre a farmacologia dos 
diversos citostáticos, sobre os princípios de administração segura de fármacos, os possíveis efeitos secundários e a 
correcta eliminação dos resíduos. 
 
A adopção de boas práticas por parte da equipa de enfermagem é fundamental para garantir a segurança do 
doente, do profissional e do ambiente. 
 
No presente trabalho iremos apresentar as estratégias desenvolvidas no serviço de Hematologia do HSAC – CHLC 
de forma a dar resposta a esta necessidade da equipa de enfermagem, nomeadamente a elaboração de uma 
check-list de administração segura de citostáticos, guias orientadores de protocolos para a equipa de enfermagem 
e respectivos folhetos para ensinos ao doente e família. 
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CUIDAR COM SEGURANÇA NA HEMATOLOGIA 
Moderador: Rosa Romão, CHLC - HSAC - Hemato-Oncologia 

 
 
CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO EXTRAVASAMENTO DE QUIMIOTERAPIA 
Carla Marisa Cruz da Silva Tavares, Teresa Torre 
(CHLN - HSM - Hemato-Oncologia) 
 
 
A quimioterapia antineoplásica constitui uma importante classe de medicamentos utilizados no combate ao cancro. 
É a modalidade terapêutica mais frequente no tratamento das patologias malignas e pode ser utilizada tanto com 
objetivo curativo, como paliativo.  
 
São medicamentos administrados exclusivamente por enfermeiros capacitados devido à complexidade de 
administração de algumas drogas, da necessidade de conhecimento aprofundado sobre os cuidados específicos 
relacionados a cada medicamento bem como as indicações e os efeitos colaterais da terapêutica. 
 
Assim a enfermagem possui papel de extrema importância e relevância em relação ao extravasamento, pois é 
responsável pela punção venosa, pela administração das drogas antineoplásicas e pelo tratamento das 
intercorrências. Para isso, os profissionais necessitam ter conhecimento sobre: classificação, toxicidade 
dermatológica local e mecanismo de ação das drogas antineoplásicas, formas de prevenção do extravasamento, 
sinais e sintomas, cuidados no manuseamento, administração dos antídotos específicos, complicações do 
extravasamento e educação e orientação geral dos doentes. A melhor forma de evitar um extravasamento é por 
meio da prevenção e de medidas educativas.  
 
Por outro lado a quimioterapia pode causar danos a indivíduos saudáveis caso haja contato direto com as drogas 
ou através de partículas dispersas no ar, presentes no ambiente e pelas excreções com metabólitos ativos dos 
quimioterápicos.  
 
Os profissionais de saúde que manipulam e administram quimioterapia lidam com o risco ocupacional do contágio, 
no desenvolvimento de suas atribuições e precisam atuar em conformidade com as recomendações, para proteção 
de sua saúde e responsabilidade com o ambiente em que trabalham.  
 
Para evitar exposição a ação das drogas é obrigatória a utilização de material de proteção individual (EPI) bem 
como o seu acondicionamento específico. 
 
No âmbito do desenvolvimento deste trabalho, foi criada uma tabela de classificação de citostáticos mais utilizados 
no serviço, um protocolo de atuação em caso de extravasamento e uma folha de registo de extravasamento de 
citostáticos. 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 12:00 – 13:00 | Sala AQUÁRIUS 

ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS? 
CAPACITAÇÃO DA PESSOA COM DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA 
E SEU CUIDADOR NA OTIMIZAÇÃO DA SUA QUALIDADE DE VIDA 

Moderadora: Cristina Santos, CHLN - HSM - Hospital Dia Hematologia 
 
 
EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DE DIA NO CONTROLO DE SINTOMAS/EVENTOS ADVERSOS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA EDUCACIONAL 
Andreia Rocha 
(Centro Ambulatório - Hospitais de Dia, CHLN – Hospital de Santa Maria) 
 
 
O controlo de sintomas e/ou eventos adversos experienciados pelas pessoas como resultado das neoplasias ou 
dos respetivos tratamentos é parte central do papel da enfermagem em oncologia. Para o sucesso no controlo de 
sintomas é mandatório que os enfermeiros que atuam nesta área, possuam conhecimentos científicos atualizados e 
competências desenvolvidas.  
 
O cuidado holístico deve estar suportado não só no conhecimento sobre a fisiopatologia dos sintomas, como na 
compreensão da parte emocional, social e espiritual da pessoa e do cuidador. 
 
Na realidade de um Hospital de Dia, os enfermeiros devem mobilizar estes conhecimentos para a prática de forma 
a promover intervenções que reduzam as consequências de sintomas não controlados. Uma das intervenções, cuja 
importância é inegável, é a educação para a saúde. Através da informação dada acerca dos objetivos do tratamento 
recomendado, dos eventos adversos relacionados e como trata-los, promove-se a capacitação da pessoa e 
cuidador para o autocuidado ou cuidado domiciliário. 
 
Tomando como ponto de partida as evidências existentes que demonstram que o cuidado centrado na pessoa e a 
educação para a saúde no controlo de sintomas promovem o autocuidado, melhorando os resultados com menos 
eventos adversos, com menor grau de severidade, o Centro Ambulatório - Hospital de Dia de Hematologia do CHLN 
– Hospital de Santa Maria, implementou um programa educacional focado neste aspeto.  
 
No primeiro contato da pessoa e cuidador que iniciam o seu plano terapêutico, após o diagnóstico e escolha do 
protocolo pelo seu hematologista, a equipa de enfermagem avalia o distress e os problemas presentes à data.  Esta 
avaliação permite estruturar uma primeira consulta de enfermagem, realizada antes do primeiro ciclo, com a 
premissa de que uma pessoa bem esclarecida acerca do seu plano terapêutico, tende a ser mais colaborante e a 
apresentar menor nível de ansiedade.  
 
A cada visita ao Hospital de Dia e nos contatos telefónicos programados e ajustados às necessidades, a equipa de 
enfermagem avalia a presença de sintomas e/ou eventos adversos com o objetivo de os prevenir ou tratar o mais 
precocemente possível, melhorando os outcomes previstos. No caso particular da pessoa submetida a transplante 
de células progenitoras hematopoiéticas, em que existe uma dimensão específica de sintomas e eventos adversos, 
assim como de complicações potencialmente graves, o foco da equipa de enfermagem centra-se em perceber o 
percurso anterior, os conhecimentos até ali adquiridos, na desmistificação de alguns conceitos e no follow-up a 
curto e longo prazo.  
 
Através da experiência do Centro Ambulatório - Hospital de Dia de Hematologia do CHLN – Hospital de Santa 
Maria, tem sido possível perceber que os enfermeiros desempenham um papel preponderante no desenvolvimento 
e implementação de programas educacionais, neste caso concreto, para o controlo de sintomas e/ou eventos 
adversos em hemato-oncologia.  
 
Com esta prática pretende-se contribuir para aumentar os ganhos em saúde, reduzir os custos derivados de idas ao 
serviço de urgência e internamentos e promover o autocuidado e a satisfação da pessoa e cuidador. 
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ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS? 
CAPACITAÇÃO DA PESSOA COM DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA 
E SEU CUIDADOR NA OTIMIZAÇÃO DA SUA QUALIDADE DE VIDA 

Moderadora: Cristina Santos, CHLN - HSM - Hospital Dia Hematologia 
 
 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA EDUCACIONAL NUM SERVIÇO DE INTERNAMENTO 
Patrícia Conceição 
(CHLN - HSM – UTMO) 
 
 
A implementação de um Programa Educacional surgiu de uma necessidade sentida e de uma área considerada 
basilar no serviço, pela equipa de enfermagem e para o seu objecto de cuidado, os doentes do foro hematológico e 
sua família.  
 
Construiu-se um instrumento que permitiu à equipa de enfermagem a sistematização dos conhecimentos a 
transmitir e a tentativa de uniformização da linguagem utilizada, durante o internamento. Deste modo, procura-se 
capacitar o doente e sua família para lidar com os desafios da fase de transição de saúde para a doença, vividas 
durante o internamento.  
 
Neste momento, o projecto encontra-se na fase de avaliação do instrumento desenvolvido, através de um inquérito 
à equipa de enfermagem e monitorização do protocolo de ensinos implementado, cujos resultados fornecem 
importantes dados que ajudam na melhoria do projecto. 
  



 
 
18 de Novembro de 2017 11:00 – 12:00 | Sala AQUÁRIUS 

CUIDAR NA MULTICULTURALIDADE 
Moderadora: Liliana Braguez, UCP - Instituto de Ciências da Saúde 

 
 
CUIDADOS DE SAÚDE CULTURALMENTE COMPETENTES  
José Edmundo Xavier Furtado de Sousa 
(ESEL) 

 
 
As profissões ligadas à saúde têm como principal objetivo cuidar de pessoas e das relações entre elas estejam 
essas pessoas em percursos saudáveis de vida ou em desvios a esses percursos de saúde. Nesta perspetiva a 
doença é encarada como um epifenómeno, um desvio a algo mais amplo que é a Saúde.  
 
Ao defendermos, o paradigma salutogénico em detrimento do patogénico, estamos a evidenciar um movimento em 
direção aos locais onde as pessoas vivem, às suas crenças, às características das comunidades onde estão 
inseridas, aos saberes que criaram ao longo dos tempos, oriundos das maneiras de fazer, para fazer face às 
dificuldades que lhes surgiam. 
 
Foi a globalização que levou à proximidade do outro, esse outro que, num passado recente,  pertencia  a  
um  imaginário  mantido  pelas  narrativas  e  pelas  imagens.  A mundialização esbateu as diferenças culturais 
entre os povos.  
 
Enquanto que no período anterior as identidades se manifestavam dentro dos próprios países, a troca massiva 
de pessoas e bens num mundo cada vez mais interativo leva a que as pequenas diferenças culturais entre os 
diferentes países se desocultem, porque passam a ter importância na relação entre as pessoas.  
 
Os significados e a simbologia mostram variações que podem levar a um outro entendimento do real, já não é 
apenas uma questão de linguagem, mas de semântica, ou seja, o estudo das mudanças que sofre a significação das 
palavras.  
 
Pretendemos  salientar  a  interferência  que  estas  diferenças  culturais  influenciam  a prestação dos cuidados 
de saúde, como é que medeiam as relações do cuidador de saúde e de quem é cuidado de forma a tomarmos 
consciência da exigência da construção de um cuidado de saúde culturalmente competente. 
  



 
 
18 de Novembro de 2017 12:00 – 13:00 | Sala AQUÁRIUS 

MESA REDONDA 
QUANDO CURAR NÃO É POSSÍVEL. 

CUIDADOS E DECISÕES EM FIM DE VIDA; OBSTINAÇÃO TERAPÊUTICA 
Moderadora: Emília Fradique, CHLN - HSM - Unid. Cuidados Paliativos Pediátricos 

 
Sofia Durão 
(CHLN - HSM; Hemato-Oncologia) 
 
 
Introdução: Graças aos esforços da Organização Mundial de Saúde (OMS), sabemos que é redutor definir 
“Cuidados Paliativos” como uma abordagem dirigida apenas, e só, ao período de “fim-de-vida” (definido pelos 6-12 
meses que antecedem a morte). Contudo, os primeiros estudos realizados nesta área (que incluíram sobretudo 
doentes com neoplasias sólidas) incidiram nos cuidados prestados nesta fase de doença, caracterizada por 
uma elevada carga sintomática (física, psicológica, social, económica e espiritual) para o doente, família e 
profissionais de saúde. 
 
Nesta comunicação pretende-se apresentar uma análise dos principais estudos (nacionais e internacionais) 
existentes sobre necessidades em cuidados paliativos no doente hemato-oncológico em fim-de-vida e o seu 
impacto. 
 
Desenvolvimento: Segundo Fadul et al, a abordagem paliativa (focada na antecipação e intervenção 
sintomática) parece uma forma de abordagem “feita à medida” do doente hemato-oncológico. Este autor demonstrou 
que o doente hemato-oncológico experimenta uma carga sintomática física e psicológica (como dor, mucosite, 
dispneia, fadiga, náusea, obstipação e diarreia) comparável ou superior a de doentes com tumor sólido em fase 
avançada. Apesar desta evidência, este tipo de doentes parece ter uma menor probabilidade de ter acesso a 
cuidados paliativos do que os doentes com tumores sólidos. Por outro lado, pelas suas particularidades (citopénias, 
infecções e coagulopatia), o recurso frequente a unidades hospitalares nos 30 dias que antecedem a morte e a 
própria morte em ambiente hospitalar são, quase sempre, a regra. Esta realidade é dissonante dos indicadores de 
qualidade em fim-de-vida fornecidos pela Sociedade Americana de Oncologia (ASCO) e National Quality Forum 
(NQL), e considerados adequados por 349 hematologistas, no único inquérito desenvolvido neste sentido, a 
cargo do Dana-Farber Center Institute (Boston). Face a estes achados, autores como Thomas LeBlanc, Areej 
EL-Jawahri e Eduardo Bruera que apontam para 3 principais necessidades: 
1) Investir na formação dos hematologistas/equipa de enfermagem em cuidados paliativos primários, de forma a 
que terapêutica dirigida ao tumor e cuidados de suporte/paliativos possam ser oferecidos desde o diagnóstico; 
2) Identificação de momentos-chave, em que a abordagem paliativa se sobreponha à terapêutica anti- 
neoplásica (exemplo: 1a recaída, não resposta a uma linha/progressão de doença para cada tipo de doença 
hematológica) e definição da população que mais beneficia de referenciação precoce e a um nível superior de 
cuidados paliativos; 
3) Refutar o preconceito de que o trajecto da doença hemato-oncológica é rápido demais para que os cuidados 
paliativos sejam uma prioridade (através da elaboração e divulgação de estudos científicos em que vários 
doentes apresentam sobrevida superior a 10 anos), -realidade mais comum em patologias como a leucemia 
linfocítica crónica, mieloma múltiplo e alguns linfomas indolentes. 
 
Em Portugal existe um único trabalho realizado neste âmbito por Canário et al , no Instituto Português de Oncologia 
de Coimbra em 2013-2014, com a inclusão de 44 doentes com o diagnóstico de mieloma múltiplo, tendo 
como objectivo a avaliação dos cuidados prestados nos 90 dias que antecederam a morte, sendo que apenas 1/3 era 
acompanhado em consulta de Cuidados Paliativos 
 
Conclusão: Existem poucos estudos publicados sobre cuidados paliativos no doente hemato-oncológico. Todos 
obedecem a um método retrospectivo incidindo sobretudo nos últimos 3 meses de vida, e não nos últimos 12 meses. 
Por outro lado são estudos internacionais, que não reflectem a realidade nacional. Esta é por isso uma área 
carenciada, com necessidade urgente de investigação. 
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Vilma Martins 
(CHLC - Unidade de Psicologia Clinica I) 
 
 
O processo de doença compreende várias fases: pré-diagnóstica, diagnóstica, de tratamento e, em alguns casos, 
paliativa com continuidade para terminal, pré-agónica e agónica. Assim, o acompanhamento da pessoa ao longo 
deste percurso é um processo exigente, que deverá ser pautado de grande rigor, seriedade e sobriedade por parte 
da equipa interdisciplinar, tomando por base a prestação de cuidados integrais que respondam às necessidades 
prementes da mesma e sua família/outros significativos.  
 
Deveremos, por isso, ter em conta todas as dimensões do ser humano (física, psicológica, social e espiritual) e 
interrelacioná-las, considerando, igualmente, a ligação entre os domínios interpessoal, intrapessoal e 
transcendental. Para tal, é importante retermos quais os factores de vulnerabilidade psicológica evidenciada pela 
pessoa, o seu nível de sofrimento emocional, suas necessidades efectivas (incluindo as relacionais), sentido da 
vida e promoção da dignidade, nunca desmerecendo a abordagem à família. 
 
A criação de uma aliança terapêutica sólida, com base numa comunicação consistente entre as partes implicadas, 
é, portanto, algo fundamental, essencialmente para conseguirmos ultrapassar/gerir situações mais exigentes e 
tomadas de decisão importantes, que naturalmente vão surgindo ao longo do processo. Entre elas destacam-se: 
impacto do diagnóstico, mau prognóstico, recorrência/progressão da doença, insucesso do tratamento, efeitos 
secundários irreversíveis, decisão de suspensão dos tratamentos, não reanimação, morte inesperada/surgimento 
de intercorrências fatais, bem como, episódios em que o doente quer descontinuar o tratamento, pedido de 
conspiração do silêncio, dificuldade em lidar com as várias reacções do doente/família (negação, revolta, 
negociação, depressão, aceitação), dificuldade em comunicar más notícias e ponderar custos/benefícios em manter 
tratamentos, terapêuticas, realização de exames e outras medidas invasivas, o que muitas vezes conduz à 
chamada obstinação/encarniçamento terapêutico.  
 
Será por isso importante delinear um modelo universal de atenção centrado no doente e família, que contemple 
instrumentos de rastreio e metodologia de intervenção capazes de dar resposta às necessidades dos mesmos, 
trabalhar em equipa interdisciplinar, perspectivando a transdisciplinariedade, analisar com espírito crítico e 
construtivo, a nossa actuação técnico-integrativo-relacional e promover/privilegiar momentos de auto-cuidado, quer 
por parte do doente/família, quer dos profissionais cuidadores envolvidos. 
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Alberto Mendes 
(Clínica S. João de Ávila) 
 

 
Nem sempre é possível curar, é certo, mas cuidar sempre torna-se um imperativo ético, em que pelo menos, 
«quando não é possível fazer bem, não façamos o mal», (nem eutanásia, nem obstinação terapêutica), antes 
«humanizar o morrer» que implica veracidade, autenticidade e compaixão no comunicar com as pessoas doentes e 
sua família, num momento em que há sempre algo a fazer, em que as decisões devem ser partilhadas, informadas, 
consentidas e sobretudo bem acompanhadas! 
 
O «desinvestimento deve tornar-se num autêntico acompanhamento», em que a ocupação pontual com a pessoa 
deve dar lugar a uma constante «pré-ocupação», que tem de ajudar a pessoa em sofrimento, a dar «sentido» ao 
que parece não ter qualquer «significado», em que por vezes o desespero e a angústia, perante a finitude da vida, é 
um grito de chamada de apoio à verdadeira atenção da técnica e da compaixão. 
 
A passagem dos cuidados curativos aos cuidados paliativos, implica uma mudança de paradigma «do curar às 
vezes para o cuidar sempre», lançando o desafio de abandonar a ideia dos cuidados parciais e enveredar pela 
prática dos cuidados totais à pessoa humana, com total dignidade na vivência da sua vulnerabilidade, exigindo 
assim uma atenção integral e holística. 
 
Na apresentação desenvolverei o seguinte: 
DECÁLOGO DA MUDANÇA DE PARADIGMA 

1- Do curar às vezes – ao cuidar sempre  
2- Do curar parcial – ao cuidar total  
3- Do não conseguir fazer bem – ao não fazer o mal  
4- Do quase nada posso – ao tudo devo fazer 
5- Da ocupação pontual – à pré-ocupação constante  
6- Do desinvestimento – ao acompanhamento  
7- Da vulnerabilidade sem sentido – à dignidade significante 
8- Da omnipotência tecnicista – à compaixão vivenciada  
9- Da meia verdade escondida – à transparência comunicada  
10- Do mecanizar a partida – ao humanizar o morrer 
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COMUNICAÇÕES ORAIS I 
17 de Novembro de 2017 14:30 – 16:30 | Sala GEMINI I 

Mesa: António Almeida, Hospital da Luz, Lisboa; Joana Caldas, CHLC, Lisboa 

 
14:30/14:40 
CO1 - PERFIL DE MICRORNAS NA LMC – POTENCIAL BIOMARCADOR DE RESPOSTA AO IMATINIB  
 
Raquel Alves

1
; Ana Cristina Gonçalves

1
; Joana Jorge

1
; Dino Luís

2
; Gilberto Marques

3
; Lenia Jorge

3
;  

Paulo Rodrigues-Santos
4
; Paulo Freitas-Tavares

2
; António M. Almeida

5
; Ana Bela Sarmento-Ribeiro

6
 

(1-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e CIMAGO, Faculdade de 
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A eficácia terapêutica do Imatinib e de outros inibidores tirosina cinase (TKIs), na leucemia mieloide crónica (LMC), 
mudou radicalmente o curso desta doença. O desafio atual é prever quais os doentes que irão desenvolver 
resistência aos TKIs, optimizando a selecção da terapêutica. Os mecanismos de resistência aos TKIs envolvem 
alterações no alvo terapêutico ou na concentração intracelular de fármaco. Os MicroRNAs (miRs) são importantes 
reguladores da expressão génica, podendo desempenhar um papel relevante na resposta ao Imatinib. 
 
O objectivo deste trabalho foi avaliar os níveis de expressão de 4 miRs, miR-21, miR-519c, miR-451 e miR-26, em 
amostras de doentes com LMC ao diagnóstico, e correlacionar a expressão destes miRs com a resposta à 
terapêutica. 
 
Assim, em amostras de sangue periférico de 29 doentes com LMC ao diagnóstico avaliou-se os níveis de 
expressão dos miR-21, miR-519c, miR-45, miR-26 e miR-16 (controlo endógeno) por ensaio TaqMan MicroRNA. A 
população em estudo apresentou uma mediana de 53 anos, constituida por 52% de homenes e 86% dos doentes 
diagnosticados em fase crónica. O perfil destes miRs foi também avaliado em 3 linhas celulares de LMC, as células 
K562 (sensíveis ao Imatinib) e em 2 modelos resistentes ao Imatinib (K562-RC e K562-RD). Os dados foram 
analisados estatisticamente e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0.05. 
 
Nos doentes com LMC ao diagnóstico, o miR-451 foi o que apresentou níveis mais elevados (mediana: 7,3), 0,086 
para o miR-26, e o miR-21 o que apresentou níveis inferiores (mediana: 0,0003). De salientar que não foi detectado 
em nenhum doentes expressão do miR-519c. Os níveis de expressão destes miRs não parecem ser influenciados 
pela fase da doença ao diagnóstico. Em 10 dos doentes estudados foi possível avaliar a relevância como 
biomarcador de resposta ao Imatinib aos 6 meses. Pela análise das curvas ROC, doentes com níveis de expressão 
do miR-451 superiores a 6,62 são os que potencialmente irão apresentar boa resposta ao Imatinib [AUC 0,92 
(IC95% 0,73-1,00); sensibilidade=100%; especificidade=80%; p=0,023]. 
 
Nas linhas celulares, observou-se aumento da expressão do miR-21 nos modelos resistentes comparativamente 
com a linha sensível, em especial nas células K562-RC (3,0x), enquanto a expressão do miR-451 aumentou na 
linha K562-RD. O miR-519c foi apenas detectado nas células K562. 
 
Estes resultados preliminares sugerem que o perfil dos miRs ao diagnóstico poderá constituir um novo biomarcador 
de resposta ao Imatinib, em particular o mir-451. Os modelos in vitro revelaram que a aquisição de resistência ao 
imatinib induz alterações no perfil de miRs. Contudo são necessários mais estudos com um maior número de 
doentes. 
 
Este trabalho foi financiado pela FMUC e Banco Santander Totta (FMUC-BST-2016-214), pelo CIMAGO (Projecto 
10/14), e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/51994/2012). 
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Introdução: A adição de timoglobulina (TMG) ao regime de condicionamento pré-transplante alogénico de 
progenitores hematopoiéticos (aloTPH) demonstrou redução da doença de enxerto contra hospedeiro (DEcH), com 
diminuição da mortalidade não associada a recaída (MNR), sendo ainda pouco consensual a dose ideal de TMG. 
Para esse efeito, e com os objectivos: primário – incidência DEcH aguda graus II-IV (DECHa) e DEcH crónica 
(DEcHc); secundários – sobrevivências global (SG), livre de recaída (SLR), e livre de DEcHa, DEcHc e recaída 
(SLER), e MNR, comparámos retrospectivamente doentes com Leucemia Aguda (LA) que receberam aloTPH de 
dador não familiar (NF) após condicionamento de intensidade reduzida (CIR) com diferentes doses de TMG.  
 
Métodos: Doentes com LA submetidos a primeiro aloTPH-NF com CIR (fludarabina, melfalan, TMG e 
prednisolona). Em dois períodos consecutivos (G1: Mai.’07-Dez.’11; G2: Jan.’12-Dez.’16), a dose de TMG foi 
8mg/kg ou 10mg/kg (G1) e 4mg/kg ou 6mg/kg (G2); doses menores se compatibilidade 10/10 e maiores se 8/10 ou 
9/10. Profilaxia DEcH com ciclosporina A e micofenolato de mofetil. 
 
Resultados: n=64 (G1: 34; G2: 30); 62,5% mulheres. Mediana de idade 47 (Q1-Q3 27,25-55,5) anos. Linhagem: 
mielóide – 67,2%, linfoblástica – 28,1%, ambígua – 4,7%. Linhas terapêuticas: 1 – 49,2%, 2 – 34,9%, 3-5 – 15,9%. 
57,8% em primeira remissão completa e 14% em remissão parcial/doença activa. Compatibilidade HLA: 10/10 – 
32,8%, 8/10 ou 9/10 – 67,2%. Fonte de enxerto: sangue periférico 67,2%, medula óssea 32,8%. Sem diferenças 
relacionadas com dose de TMG para as características pré-transplante, com excepção na dose de citarabina 
(variável em G2). Incidências globais de DECHa e DEcHc 35,9% e 14,1%, sem diferenças entre G1 e G2. Menor 
DEcHa para 8mg/kg vs. 10mg/kg (0% vs. 47,6%, p=0,005), mas maior para 4mg/kg vs. 6mg/kg (87,5% vs. 27,3%, 
p=0,009). À mediana de seguimento de 503,5 (173,25-1603,5) dias, SG 53,9%, SLR 45,8%, SLER 38,3%, e MNR 
39,4%, sem diferenças significativas entre G1 e G2. Sem influência do género, diagnóstico, fase da doença, 
disparidade HLA, fonte de enxerto, score de risco ou dose de citarabina nos parâmetros de sobrevivência. Piores 
resultados para a dose de TMG 4 mg/kg vs. 6 mg/kg: à mediana de seguimento, SG 37,5% vs. 66% (p=0,037), SLR 
25% vs. 62,2% (p=0,043), SLER 0% vs. 48,8% (p=0,052), MNR 50% vs. 25,7% (p=0,050). 
 
Conclusão: A dose de TMG condiciona a SG, SLR e SLRE dos doentes com LA tratados com aloTPH-NF com 
CIR. A dose de TMG com melhores resultados é de 6mg/Kg, com a dose de 4mg/kg associada a maior mortalidade 
por DEcHa. 
 
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar. 
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Transcribed ultraconserved regions (T-UCR) are a novel class of long noncoding RNAs. Many classes of noncoding 
RNAs have been implicated in human tumorigenesis. In addition to the different expression profiles of T-UCRs that 
could be used to distinguish human leukemias and carcinomas, they have also been reported to have direct 
interactions with miRNA with an important regulatory effect in disease development such as chronic myeloid 
leukemia (CML). 
 
In this study, we aimed at the correlation of T-UCR and miRNA:T-UCR pairs in CML, according to tyrosine kinase 
inhibitor (TKI) therapy, clinical risk scores and molecular response. 
 
We analysed peripheral blood samples from 45 CML patients and 15 healthy controls. Two panels of 481 T-UCR 
and 752 miRNA probes were used for RT-qPCR analysis. Differential expression was evaluated using the Mann-
Whitney test followed by Benjamini-Hochberg multiple testing correction. 
 
CML samples presented significantly different expression of uc.164 (p<0.01), uc.118 (p<0.01), uc.125 (p<0.01), 
uc.391 (p<0.01), uc.153 (p<0.01), uc.141 (p<0.01), uc.143 (p<0.05) and uc.145 (p<0.05), when compared to healthy 
controls. This latter T-UCR (uc.145) was associated with development and immune regulation pathways. We 
analysed Sokal, EURO and EUTOS risk scores and found uc.236 (p<0.0001), uc.39 (p<0.05) and uc.7 (p<0.05) to 
be associated with EUTOS low risk. Concerning therapy, dasatinib was correlated with uc.187 (p<0.005). For 
imatinib doses, uc.4 (p<0.05) and uc.3 (p<0.05) inversely correlated with 400 and 800 mg daily, respectively. 
Molecular response in CML samples presented a signature including uc.187 (p<0.001), uc.107 (p<0.05), uc.409 
(p<0.05), uc.198 (p<0.05), uc.309 (p<0.05), uc.102 (p<0.05), uc.294 (p<0.05) and uc.361 (p<0.05). Major molecular 
response was identified by the altered expression of uc.198 (p<0.05), uc.215 (p<0.05) and uc.210 (p<0.05). The 
negative regulation of T-UCRs by miRNAs, involving T-UCR:miRNA interaction, was associated with upregulated 
(miR-720, miR8863p, miR1274a, miR101 and miR129) and downregulated (miR489 and miR1973) microRNAs. 
 
In the present study, we identified T-UCRs signatures and T-UCR:miRNA pairs associated with CML, risk scores, 
TKI therapy and molecular response. The expanded knowledge of RNA biology in general, together with the recent 
interest in the multitude of newly discovered elements such as T-UCRs, could help to improve CML therapy.  
 
Financial Support: FEDER (Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE) and FCT (Fundação 
para a Ciência e Tecnologia) through project PEst-C/SAU/LA0001/2013-2014. 
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Introdução: A caracterização genética e molecular da leucemia mielóide aguda (LMA) tem revelado uma 
heterogeneidade global na biologia desta doença. Neste contexto, novas terapêuticas dirigidas estão a ser 
desenvolvidas para moléculas recentemente identificadas e importantes na génese da LMA. Assim, é cada vez 
mais importante a estratificação dos doentes com LMA em diferentes entidades biológicas de forma a possibilitar a 
personalização do tratamento. No top 10 de genes mutados em LMA (frequência superior a 5%) estão os genes 
IDH1 e IDH2. Estes genes codificam para as enzimas isocitrato desidrogenase 1 e 2 e as variantes patogénicas 
originam uma actividade enzimática neomórfica que culmina na produção aberrante do oncometabolito 2-hidroxi-
glutarato (2-HG), que inibe enzimas envolvidas na regulação epigenética. Inibidores específicos das enzimas IDHs 
mutadas estão a ser desenvolvidos com o objectivo de reverter o bloqueio na diferenciação celular observada em 
LMA. Mutações em IDH1/2 foram detectadas em aproximadamente 20% dos pacientes com LMA. No entanto, as 
frequências variam entre 6-16% para IDH1 e 8-19% para IDH2 e não se conhecem factores responsáveis por esta 
variabilidade. 
 
Objectivos: Avaliar prospectivamente a frequência de mutações nos genes IDH1 (p.R132) e IDH2 (p.R140 e 
p.R172) em doentes com diagnóstico de LMA (inicial, recaída e refratária), de 4 centros portugueses. 
 
Métodos: Extraiu-se ADN de amostras de sangue periférico ou aspirado medular de doentes com diagnóstico de 
LMA. Procedeu-se à amplificação de todo exão 4 de IDH1 e IDH2 por PCR seguida de sequenciação automática 
directa bidireccional. As sequências obtidas foram comparadas com a sequência de referência de IDH1 e IDH2, 
NM_005896 e NM_002168, respectivamente. 
Foram colhidos dados demográficos, citogenética (convencional e FISH) e moleculares de todos os doentes. 
 
Resultados: Foram analisados 68 doentes (Setembro 2016 – Agosto 2017); 35 homens e 33 mulheres, idade 

mediana 63 anos (88 – 21). A frequência das mutações IDH1 / 2 foi de 17% (7% - IDH1 e 10% - IDH2). 
Inesperadamente, uma variante IDH1 (rs11554137) foi detectada com frequência superior à das variantes 
patogénicas IDH1 conhecidas (9% vs 7%) com apenas um caso com mutação IDH1 R132 e variante concomitante. 
Dos doentes com mutação IDH1/2: 11 diagnóstico de novo (6 homens e 5 mulheres), 1 recaída; 7 cariótipo normal, 
4 com anomalias recorrentes, 1 complexo; 2 FLT3-ITD positivo, 7 FLT3-ITD negativo, 3 FLT3-ITD não realizado, 6 
FLT3-D835 negativo, 6 FLT3-D835 não realizado; 2 NPM1 positivo, 6 NPM1 negativo, 4 não realizado. 
 
Conclusões: O conhecimento do estado mutacional IDH é uma ferramenta importante para identificar os doentes 

que beneficiarão de terapia dirigida.  A frequência das mutações IDH1/2 na população de doentes portugueses com 
LMA está de acordo com os dados referidos na literatura. De salientar a deteção da variante IDH1 rs11554137 
numa frequência superior à das variantes patogénicas. Esta observação será alvo de investigação futura. 
 
Estudo realizado com apoio financeiro da Celgene. 
Os autores não têm conflito de interesses a declarar. 
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A Leucemia Linfoblástica Aguda de células B (LLA-B) é a neoplasia hematológica mais frequente em crianças, 
caracterizando-se pelo bloqueio da diferenciação e proliferação celular desregulada. As alterações epigenéticas, 
nomeadamente a metilação do DNA e as modificações das histonas, estão envolvidas no seu desenvolvimento e 
progressão tumoral, podendo constituir novos alvos terapêuticos para o tratamento destas neoplasias. 
 
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial terapêutico de agentes hipometilantes ([DNMTi: 
Azacitidina (5-AC) e Decitabina (DAC)] e de inibidores das desacetilases das histonas [HDACi: Panobinostat (PAN) 
e Vorinostat (SAHA)], em monoterapia e em combinação terapêutica, em modelos in vitro de LLA-B. 
 
Para tal utilizamos as linhas celulares KOPN-8 e 697, que foram incubadas na ausência e na presença de 
concentrações crescentes dos moduladores epigenéticos, em monoterapia e em associação. Os fármacos foram 
administrados em toma única e/ou fracionada. A viabilidade celular foi determinada pelo teste FMCA (fluorometric 
microculture cytotoxicity assay). A morte celular foi avaliada por microscopia ótica (coloração May-Grünwald-
Giemsa) e por Citometria de Fluxo (CF), através da dupla marcação com Anexina V e 7-AAD. O efeito hipometilante 
foi avaliado através dos níveis de 5-mC por CF. Foi efetuada a análise estatística adequada considerando-se um 
nível de significância de 95% (p<0,05). 
 
Os resultados mostraram que todos os fármacos em estudo reduzem a viabilidade celular de forma dependente do 
tempo, da dose e da linha celular, sendo as células 697 mais sensíveis que as KOPN-8. Por análise do IC50, após 
72h de exposição, observou-se que as células de LLA-B são mais sensíveis à DAC (697 10µM; KOPN-8 >15µM) do 
que à 5-AC (697 15µM; KOPN-8 >20µM). De igual modo, mostraram-se mais sensíveis ao PAN (697 7,5nM; KOPN-
8 >20nM) do que ao SAHA (697 750nM; KOPN-8 1000nM). Além disso, as associações terapêuticas com DAC e 
PAN ou SAHA foram mais eficazes na redução da viabilidade celular quando comparado com os fármacos em 
monoterapia. A morte celular induzida por estes fármacos foi predominantemente por apoptose nas células 697 e 
por apoptose e necrose nas células KOPN-8. Por outro lado, o SAHA induz efeito citostático com bloqueio em fase 
S e G0/G1, respectivamente nas células 697 e KOPN-8. Por fim, tanto os DNMTi como a associação destes com 
PAN induziu diminuição dos níveis de 5-mC, traduzindo o efeito hipometilante. 
 
Os nossos resultados sugerem o potencial terapêutico dos moduladores epigenéticos no tratamento da LLA-B, em 
monoterapia e em associação com o panobinostat. 
  
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia 
(SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento. 
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O índice prognóstico internacional (IPI) e a sua versão revista (R-IPI) são universalmente usados no LDGCB mas 
têm limitações (escassa capacidade de identificar risco muito desfavorável, escassa discriminação intra-subgrupos) 
que seria desejável ultrapassar,  identificando parâmetros adicionais, simultaneamente robustos e fáceis de obter. 
 
Os perfis de expressão génica demonstraram a relevância prognóstica da resposta imune adaptativa do doente e 
do microambiente tumoral. Neste contexto, a recente proposta do MDAnderson (Chen 2016) de um modelo 
baseado em 5 parâmetros clínicos simples veio introduzir um instrumento discriminador potencialmente valioso. 
Baseia-se em 3 novos parâmetros (contagem absoluta de neutrófilos e de monocitos e B2-microglobulina) retendo 2 
do IPI (performance status e número de locais extraganglionares envolvidos) construindo um score de 0-7 pontos 
que segrega 5 grupos de prognóstico muito divergente, de um modo aparentemente mais satisfatório que o IPI. 
Considerando que um modelo tão promissor necessita validação independente, avaliámos a reprodutibilidade deste 
modelo numa população de doentes tratada de modo uniforme num único centro. Comparámos também 
capacidade preditiva de ambos scores com a do R-IPI. 
 
Material e métodos: em 270 doentes de idade mediana 60 (56% >60 anos) com LDGCB consecutivamente 
tratados com R-CHOP de jan/07 a dez/16 com taxa de remissão completa de 76%, aplicámos os 2 índices 
prognósticos (MDA e IPI) e comparámos o seu poder discriminativo sobre as sobrevivências global (SG) e livre de 
progressão (SLP) estimadas pelo método de Kaplan-Meier. Numa 2ª fase reanalisámos esta coorte de doentes 
estratificada pelo R-IPI. 
 
Resultados: A distribuição da nossa coorte pelos 5 grupos do modelo MDA não difere da do estudo-base. Com um 
follow-up mediano de 54 meses, a SG aos 5 anos variou pelo modelo MDA (não considerando o subgrupo mais 
desfavorável, numericamente insuficiente) entre 49 e 84%, e pelo IPI entre 22 e 87%. Os valores correspondentes 
para a SLP vão de 46 a 83% para o modelo MDA e de 21 a 86% para o IPI. A capacidade preditiva do modelo MDA 
foi muito inferior (AUC 0.67) à do IPI (AUC 0.75), p<0.001. Quanto ao R-IPI, demonstrou nesta coorte um poder 
discriminativo equivalente ao do modelo MDA (AUC 0.67). 
 
Discussão: O nosso estudo não validou o novo modelo, cuja capacidade diferenciadora foi inferior à do IPI, e a 

versão revista do IPI não se revelou superior à original. Concluimos que não deve ser adoptado o modelo MDA na 
prática clínica, e que o IPI parece manter-se o modelo com maior capacidade preditiva no LDGCB, em particular na 
identificação de candidatos a opções terapêuticas experimentais. 
 
(Sem conflitos de interesse a declarar) 
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O desenvolvimento da sequenciação de nova geração (NGS-next generation sequencing) com painéis de genes 
foram introduzidos na prática clínica e proporcionam benefícios substanciais para o diagnóstico das doenças 
hematológicas. A NGS revelou gerar resultados competitivos a um custo mais baixo e num curto período de tempo. 
Com o objetivo de melhorar a capacidade de diagnóstico desenvolvemos uma abordagem por NGS para a doença 
de von Willebrand (DVW), microangiopatias trombóticas (MT) - púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) e 
síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa); e, mais recentemente, um painel mais alargado para coagulopatias 
hereditárias, trombose e anomalias plaquetares (CHTP). 
 
A metodologia NGS - preparação de livrarias e preparação painéis de genes - seguiu o protocolo Ion Torrent™ 
PGM sequencing system (Thermo Fisher Scientific). 
 
O estudo utilizou 3 etapas de otimização: (i) gene VWF - estudo de 92 doentes de 60 famílias não relacionadas com 
DVW; (ii) painel ADAMTS13/genes do complemento - doentes com MT aguda: 7 PTT hereditárias e 34 com 
presumível SHUa; (iii) painel CHTP com 44 genes - 6 doentes com patologia hemorrágica e etiologia desconhecida. 
Nos doentes com DVW foram identificadas 62 mutações diferentes no VWF, 27 das quais não tinham sido 
previamente descritas. A NGS detetou 26 mutações adicionais, contribuindo para uma perspetiva alargada dos 
alelos mutados presentes em cada tipo de DVW. Vinte e nove propósitos (48,3%) apresentavam uma ou mais 
mutações; foram detetadas mutações com efeitos pleiotrópicos, tendo a NGS classificado adequadamente 7 delas. 
Foi ainda possível o diagnóstico diferencial entre DVW 2B e DVW tipo plaquetar (n=1), síndrome de Bernard-Soulier 
e DVW 2B (n=1) e hemofilia A ligeira e DVW 2N (n=2). Nos doentes com MT, foram identificadas 37 variantes raras 
diferentes em 7 genes, 8 das quais descritas pela primeira vez (em ADAMTS13, CFH e CD46). Os doentes com 
PTT eram homozigóticos (n=6), heterozigóticos compostos (n=2) e heterozigóticos (n=5) para 11 variantes 
ADAMTS13 (6 mutações patogénicas). A mutação patogénica mais comum c.2260T>C, p.Cys754Arg correlaciona-
se com o mesmo haplotipo ADAMTS13 e o grupo sanguíneo O1O1, o que sugere uma origem comum, com alta 
prevalência na população portuguesa. Entre os 34 doentes com SHUa, 17 eram heterozigóticos para 23 variantes 
nos diferentes genes do complemento com consequências distintas, desde mutações patogénicas únicas 
associadas com penetração completa da doença, a variantes benignas que apenas causam SHUa quando 
associadas a outras variantes e/ou haplótipos de risco CFH e CD46 ou delecção CFHR1-3. 
 
O estudo dos 6 doentes com patologia hemorrágica e etiologia desconhecida revelou anomalias plaquetares com 
variantes raras patogénicas: heterozigotos (n=2) NBEAL2 y ITGB3; duplos heterozigotos (n=4) entre os genes 
NBEAL2; ITGA2B; ITGB3 y ANKRD26. 
 
Estes resultados revelaram a NGS como uma metodologia valiosa na nossa prática clínica, complementando os 
estudos funcionais e proporcionando um diagnóstico mais correto, ajudando a determinar o tratamento mais eficaz 
nestas patologias complexas. 
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Introdução: O ibrutinib, utilizado no tratamento de Leucemia Linfocitica Crónica (LLC), foi recentemente aprovado 
em primeira linha. As discrepâncias entre os ensaios clínicos e a prática clínica são comuns. 
 
Objectivo: Caracterizar os doentes tratados em Portugal com ibrutinib, assim como avaliar as toxicidades e 
outcomes relacionados com a sua utilização. 
 
Material e Métodos: Estudo multicêntrico (8 instituições), observacional, retrospectivo, de doentes com LLC 
tratados com ibrutinib em monoterapia entre 1 de Maio de 2014 e 10 de Setembro de 2017. Os dados foram 
analisados usando SPSS®, versão 22.0.   
                                                                 
Resultados: Foram incluídos 68 doentes, com mediana de idade de 68 anos (39-87), sendo 58.8% do sexo 
masculino. A mediana da escala CIRS foi de 4; 81.5% apresentavam ECOG 0-1; 58,8% Estadio Rai III-IV; 55,9% 
Binet C; 45,6% deleção 17p e 10,3% deleção 11q; e mediana de 2 linhas terapêuticas previas (0-6). A mediana de 
tempo de tratamento com ibrutinib foi 10 meses, com follow-up mediano de 12 meses. 
 
Identificaram-se eventos adversos (EA) em 75% dos doentes, dos quais 47% EA graves (EAG, CTCAE grau ≥3). 
Os EA mais frequentes foram: infecção (38,2%, 61.5% destes com EAG), trombocitopénia (32,4%), neutropenia 
(23,5%, 81.3% dos quais EAG), anemia (22,1%), hemorragia (17,6%), artralgia (17,6%) e diarreia (16,8%, 54.5% 
dos quais EAG). Os EA motivaram redução de dose em 12 doentes, descontinuação temporária de ibrutinib em 14 
doentes e definitiva em 12. 
 
Dos 58 doentes com resposta avaliada, 9% obtiveram resposta completa (RC), 44% resposta parcial (RP), 16% 
doença estável (DE) e 16% doença em progressão (DP), com mediana de tempo até resposta de 6 meses. 
 
À mediana de follow-up (12 meses), a sobrevivência global (SG) é 89% e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
76,5%. O tempo mediano de sobrevivência livre de falência terapêutica é 1 ano. Não se verificam diferenças de SG 
entre RC, RP ou DE; contudo verifica-se menor SG para doentes com DP (p<0,01). Não se verificou significado 
estatístico na SG e SLP para a del(17p). Dos doentes com EA, parece existir uma tendência para menor SG em 
doentes com EAG: SG 78% vs.100% aos 12 meses (p=0,064).  
 
Conclusão: Com este estudo verificamos frequencias de descontinuação e redução de dose superiores às 
reportadas em ensaios, o que poderá traduzir a maior fragilidade dos doentes da vida real. Aos 12 meses, e como 
sugerido na literatura, o ibrutinib parece ultrapassar o prognostico negativo da del(17p). Não parece haver 
vantagem de sobrevivência em atingir resposta superior a DE. 
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A presença da inactivação do TP53 na leucemia linfóide crónica (LLC), incluindo pela delecção de toda ou parte da 
região cromossómica contendo o seu locus, é um marcador estabelecido de mau prognóstico e quimiorresistência 
aos agentes tradicionais. 
 
O FISH (fluorescence in situ hybridization) é um instrumento útil para a detecção da delecção. Contudo a sua 
sensibilidade é influenciada pelo número de linhagem com a aberração; a contagem absoluta de células positivas 
para a delecção; e a proporção de células neoplásicas positivas para a delecção em relação com as células 
neoplásicas e não-neoplásicas sem a delecção, na amostra de sangue ou aspirado medular. 
 
Esta limitação pode ser minimizada pela purificação da amostra através da selecção e separação de células 
neoplásicas da amostra usando técnicas como a FACS (fluorescence-activated cell sorting). 
 
Objectivos: Neste estudo, pretendemos avaliar o benefício de utilizar amostras purificadas de linfócitos neoplásicos 
de LLC para a detecção por FISH da delecção do TP53, comparativamente a uma amostra total. 
 
Métodos: Revimos todas as amostras de LLC em que foi feita pesquisa da delecção de TP53 por FISH, no nosso 
centro, entre 01-01-2011 e 28-02-2017. Os resultados obtidos nos testes realizados em amostra totais de 
celularidade mista foram comparados com os resultados obtidos em linfócitos clonais de LLC separados por FACS. 
 
Resultados: Analisámos 410 amostras, com uma maioria de doentes do sexo masculino (63.2%). Apesar da 
separação por FACS ter sido introduzida apenas nos últimos dois anos do período do estudo, representou 39.0% 
das amostras testadas. A aberração de mau prognóstico foi identificada em 15.8% dos doentes da coorte, sem 
diferenças na incidência de resultados positivos entre as amostras totais de celularidade mista e as amostras 
purificadas por FACS (15.6% vs 16.2%, respectivamente, p=NS). Em contraste, a proporção média de células 
positivas dentro de uma amostra positiva foi marcadamente diferente entre as amostras de celularidade mista e as 
amostras separadas por FACS, aumentando quase ao triplo após a purificação de linfócitos clonais, de 24.0±15.9% 
para 62.9±33.3%, p<0.001. De facto, verificou-se que em 57.7% dos doentes que foram testados após separação 
das células de LLC por FACS, o clone com delecção do TP53 era superior a 50% dos linfócitos neoplásicos clonais, 
tratando-se, portanto, do clone principal. 
 
Discussão: Verificámos que o pré-processamento da amostra através da separação de linfócitos neoplásicos de 
LLC por FACS revelou que o clone com delecção de TP53 era quase três vezes superior ao sugerido pelo estudo 
em celularidade mista, aumentando de um quarto da totalidade das células que quase dois terços. Esta observação 
revelou que o clone com delecção de TP53 era, na verdade, o clone major principal dentro de população linfocitária 
neoplásica na maioria dos doentes. 
Considerando o mau prognóstico conferido pela aberração, e o seu impacto nas opções terapêuticas actuais, é 
muito relevante identificar correctamente um clone primário portador da delecção, ao invés de o classificar 
erroneamente com um clone secundário minor. 
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Introdução e Objectivos: O estudo histopatológico/imunohistoquímico (HP/IHQ) é o método de eleição para o 
diagnóstico de Linfoma não Hodgkin (LNH) com envolvimento cerebral, mas o tempo necessário para estabelecer o 
diagnóstico pode ser demasiado longo em doentes com sintomas rapidamente progressivos. A imunofenotipagem 
por citometria de fluxo (IF/CF) pode auxiliar e acelerar o diagnóstico. O objectivo deste trabalho foi testar a 
sensibilidade e especificidade da IF/CF para o diagnóstico de LNH com envolvimento cerebral em comparação com 
o estudo HP/IHQ. 
 
Material e Métodos: O estudo incidiu sobre todas as biopsias cerebrais (cirúrgicas ou estereotáxicas) de doentes 
com suspeita clínica e/ou imagiológica de LNH recebidas no Laboratório de Citometria entre Janeiro de 2009 e 
Junho de 2016. Após desagregação manual, lavagem e suspensão celular, as amostras foram marcadas usando 
um protocolo de imunofenotipagem a 4 ou 8 cores com anticorpos específicos para CD45, CD3, CD4, CD8, CD19, 
CD20, CD56 e cadeias leves kappa e lambda. Foi avaliada a especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo 
(VPP) e negativo (VPN) e precisão da IF/CF face a AP/IHQ. Os dados clínicos foram obtidos por consulta de 
processo clínico. 
 
Resultados: Analisamos os resultados obtidos na IF/CF de biopsias cerebrais de 207 doentes (51% 
estereotáxicas), 107 homens, com idade mediana de 67 anos (13-92). Foram excluídos da análise 4 casos por má 
qualidade/representatividade da amostra enviada para IF/CF. O estudo HP/IHQ reportou o diagnóstico de LNH-B 
em 45 casos (22%): LNH-B difuso de células grandes (42 casos), transformação de Richter (1 caso), LNH-B de 
células pequenas com diferenciação linfoplasmocitária (1 caso) e LNH-NOS (1 caso). O resultado da IF/CF 
foi consonante com o diagnóstico HP/IHQ em 38/45 casos (sensibilidade de 84%), incluindo a transformação de 
Richter e o LNH-B de células pequenas com diferenciação linfoplasmocitária. Identificamos 2 casos com 
diagnóstico de LNH por IF/CF, não detectados por HP/IHQ: um em que a IF/CF sugeria fortemente o diagnóstico de 
LNH de células NK (estudo por AP/IHQ inconclusivo); e um LNH-B difuso de células grandes (estudo por HP/IHQ 
sugerindo processo reactivo). A especificidade da IF/CF face à HP/IHC foi de 99%. Os VPP e VPN foram de 95 
e 96%, respectivamente. 
 
Conclusões: A IF/CF apresenta uma elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de LNH em 
biopsias cerebrais, acelerando o diagnóstico e complementando a HP/IHQ. A maioria das discrepâncias deveu-se 
ao facto das amostras enviadas para HP/IHQ e IF/CF serem provavelmente de locais distintos. 
 
Conflitos de interesses: Os autores declinam qualquer conflito de interesse. 
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Introdução: A introdução dos inibidores de tirosina cinase (tirosine kinase inhibitors, TKI) representou um avanço 
significativo no tratamento da leucemia mielóide crónica (LMC), constituindo um dos primeiros exemplos de 
medicina de precisão. Inicialmente foi proposta administração de forma contínua, até intolerência ou escape da 
doença. No entanto vários estudos demonstraram que alguns doentes em resposta molecular profunda estável 
(deep molecular response, DMR), definida como uma resposta molecular sustentada de pelo menos 4.5 (RM

4.5
), 

permanecem em remissão molecular após suspensão da terapêutica. 
 
Objetivo: Estudar o outcome (survival without molecular relapse, SWMR) dos doentes com LMC que 
descontinuaram terapêutica com TKI. 
 
Material e métodos: Análise retrospetiva baseada em registos clínicos de doentes com LMC diagnostcados e 

tratados no nosso centro entre 1997-2015 e que suspenderam TKI. A SWMR foi avaliada usando o método de 
Kaplan-Meier.   
 
Resultados: Vinte-e-cinco casos de LMC em fase crónica interromperam TKI. Destes, 19 (76%) encontravam-se 
em DMR sustentada (RM

4.5
 durante pelo menos 2 anos), 2 (8%) em DMR não sustentada (RM

4.5
 com duração 

inferior a 2 anos), 3 (12%) interromperam por intolerância (2 casos de derrame pleural e 1 caso de lesão renal 
aguda) e 1 (4%) suspendeu por tuberculose pulmonar ativa. Com excepção deste último caso (tratado durante 25 
meses) todos os doentes receberam TKI por pelo menos 36 meses (mediana de 104 meses). O follow-up mediano 
após a suspenção terapêutica foi de 13 meses. Nesta amostra definiu-se como recaída a perda de resposta 
molecular major (major molecular response, MMR). No momento desta análise, foi objectivada recaída em 14 
doentes (56%) após uma mediana de 4 meses [2-9 meses], com uma SWMR estimada de 41.4% (95% IC 25.3-
57.6). No grupo com DMR sustentada a taxa de recaída molecular foi de 47%, com uma SWMR estimada de 49% 
(95% IC 30.4-67.5). Por outro lado, 83% dos casos com DMR não sustentada recairam, estimando-se uma SWMR 
de apenas 5% (95% IC 2.2-7.9). A maioria das recaídas (aproximadamente 80%) ocorreram nos 6 primeiros meses 
após interrupção do TKI. Todos os doentes em recaída retomaram a terapêutica e obtiveram pelo menos uma 
MMR, com excepção de 2 casos onde apenas se documentou redução do transcrito BCR-ABL (casos com follow-
up curto). 
 
Conclusão: A monitorização frequente após suspensão terapêutica é imperativa para a reintrodução atempada do 
TKI perante a recaída molecular. Os nossos resultados sugerem que a interrupção do TKI é segura e 
particularmente eficaz nos doentes com LMC que alcançaram DMR sustentada.  
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BACKGROUND: Canonical signaling through all Notch receptors converges on the Csl transcription factor 
recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region (Rbpj). In haematopoiesis, Notch is critical 
for the emergence of definitive hematopoietic stem cells (HSCs) in the embryo and in thymic T cell development. 
Contrastingly, canonical Notch signaling has been shown to be dispensable for HSC homeostasis in the adult bone 
marrow (aBM). Recent studies have however suggested a role of Notch in promoting megakaryocyte (Mk) and 
erythroid (E) progenitor cell development as well as in suppressing granulocyte-macrophage (GM) progenitor 
expansion and acting as a tumor-suppressor in myeloid malignancies. However, these findings were largely made 
through genetic approaches potentially also affecting regulatory pathways distinct from canonical Notch signaling. 
 
AIM: To unambiguously investigate the role of canonical Notch signaling in aBM myelopoiesis, in steady-state and 
following transplantation. 
 
METHODS: Mice: B6-SJLCD45.1, Rbpj

fl/fl
, Mx1-Cre, Vav-Cre and Vwf-eGFP BAC. Flow cytometry (FACS) in 

phenotypic analyses. Gene expression quantified by real-time reverse transcription-PCR. Mk/E and GM in 
vitro colony forming potentials in mouse colony assays. In transplantation study, lethally irradiated recipients 
competitively transplanted (1:1) and reconstitution assessed 7-9 weeks after transplantation. 
 
RESULTS: FACS analysis of Rbpj-deficient aBM was applied. As expected, HSCs were unaffected. Not previously 
investigated, FACS analysis of distinct stages of GM, Mk and E progenitors revealed no defects, at any progenitor 
stage, in Rbpj-deficient mice. In further agreement with canonical Notch signaling not being required for steady-state 
myelopoiesis, the number of GM, E and Mk colonies generated from unfractionated aBM cells as well as circulating 
platelet counts were also unaffected in Rbpj-deficient mice. We next investigated the impact of Rbpj-deletion on 
replenishment of Mk, E and GM progenitors following competitive BM transplantation of lethally irradiated recipients. 
No deficiencies were observed in the replenishment of HSCs and any stages of myeloid progenitors as well as in 
platelet reconstitution in mice competitively transplanted with Rbpj-deficient BM cells. Rbpj-deficiency also failed to 
impact on the expression of genes encoding key Mk/E regulators in each of the relevant progenitor stages. In 
previous studies, expression of Notch target genes in Mk and E progenitors in aBM has been implicated as reflecting 
activation through Notch signaling. However, since the expression of Notch targets might also be regulated by other 
pathways besides Notch pathway, we investigated whether the expression of key Notch targets (Hes1, Hes5, 
Nrarp and Gata3) in Mk/E progenitors in aBM was dependent on canonical Notch signaling. Neither in HSCs or any 
Mk/E progenitor was the expression of these genes negatively affected by Rbpj-deficiency, demonstrating that their 
low expression levels in aBM HSCs and Mk/E is independent of canonical Notch signaling. 
CONCLUSION: Studies implicating canonical Notch signaling as a critical regulator of aBM Mk, E and GM 
progenitors potentially failed to target only canonical Notch signaling. Herein, we demonstrate that canonical Notch 
signaling is dispensable for generation and replenishment of Mk, E and GM progenitors in aBM in steady-state as 
well as following BM transplantation. 
No conflicts of interest. 
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CO13 - CONTAGEM DE PROGENITORES E ENXERTO HEMATOPOIÉTICO EM 900 TRANSPLANTES 
AUTÓLOGOS. IMPLICAÇÕES PARA O CONTROLE DE QUALIDADE  
 
Vanessa Oliveira; Fátima Costa; Gilda Ferreira; Aida Botelho de Sousa 
(Hospital dos Capuchos-CHLC) 

 
 
Introdução. Os progenitores hematopoiéticos (PH) necessários para a reconstituição medular no transplante 
autólogo são habitualmente obtidos através de mobilização para o sangue periférico, estratégia com múltiplas 
vantagens sobre a colheita de medula (conforto, recursos, rapidez do enxerto). Por a eficácia da mobilização ser 
muito variável, tornou-se necessário estabelecer limiares de PH considerados seguros para proceder à 
transplantação, sendo a recomendação consensual 2x10

6
células CD34+/kg (M). Este valor não reflecte porém as 

perdas qualitativas/quantitativas de PH nos procedimentos subsequentes: o indicador final da qualidade do 
processamento de PH deve ser a rapidez e reprodutibilidade do enxerto. Não sendo raro existir critério clínico para 
transplante com números sub-óptimos de PH, cada centro deve avaliar a influência destes vários factores sobre a 
qualidade dos seus enxertos. Analisámos a recuperação hematológica em 900 transplantes consecutivos no nosso 
centro. 
 
Métodos. De 4/97 a 12/16 realizámos 900 transplantes em 735 doentes, idade mediana 53 anos (17-73), por 
mieloma (48%), linfoma não Hodgkin (25%) e Hodgkin (20%) e outros (7%). Houve 165 segundos transplantes (130 
duplos programados, 35 retransplantes). Em 11% dos doentes foi necessária remobilização. A aférese foi única em 
40% dos doentes (2 dias 40%, 3 dias 10%, pool resultante de várias mobilizações 10%). Os PH foram congelados a 
-80ºC. O condicionamento consistiu em MEL200 (56%), BEAM/BEAC (37%) ou outros regimes (7%). Oito 
transplantes (0.9%) foram censurados para a análise da regeneração medular por morte pré-enxerto de neutrófilos. 
 
Resultados. Foi reinfundida uma mediana de 3.3M(0.93-70). Em 14% dos transplantes foi necessário usar <2M, e 
27% receberam >5M. A recuperação de 500 neutrófilos/ul deu-se em mediana no d+12 (7-172). Foi atingida até 
d+14 em 84% e até d+28 em 99%; nas reinfusões de <2M em 92% e 100% respectivamente, e de >5Mem 83 e 
98%. A recuperação de 20000 plaquetas/ul deu-se em mediana no d+15 (6-195). Foi atingida até d+14 em 64% 
(com <2M em 53%, p=0.01) e até d+28 em 93% (com <2M em 92%, com >5M em 93%). 
 
Discussão. Estes dados confirmam que, uma vez optimizado o processamento dos PH, o enxerto de neutrófilos se 
regista até d+14 em 84% dos transplantes e até d+28 em 99%, sem atraso com doses sub-óptimas de PH; e que o 
de plaquetas é significativamente atrasado ao d+14 com doses sub-óptimas, mas se dá até d+28 na quase 
totalidade dos transplantes com qualquer dose de PH. Assim, casos que fujam a esta norma devem suscitar, no 
contexto do controlo de qualidade, a revisão exaustiva da situação e dos procedimentos do programa de 
transplantação. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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CO14 - ANEMIA SIDEROPÉNICA – ZPP, UM MÉTODO DE DIAGNÓSTICO SIMPLES, RÁPIDO E ECONÓMICO  
 
Luis Relvas; Tabita Magalhães Maia; Telma Nascimento; Sandra Marini; Diana Mota; Paulo Bernardo;  
Ana Catarina Oliveira; Elisabete Cunha; Janet Pereira; Celeste Bento; M. Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia Clinica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal) 

 
 
Resumo: A anemia sideropénica é a principal causa de anemia em todo o mundo. Apesar de, na maioria dos 
casos, o diagnóstico ser simples, existem situações que podem mascarar os resultados, nomeadamente a presença 
de patologia crónica/inflamatória. A reação final da biossíntese do heme é a integração do ferro no anel de 
protoporfirina. Na ausência de ferro, o zinco torna-se o seu substrato preferencial, levando á formação da 
ZincoProtoporfirina (ZPP). A ZPP pode ser quantificada por fluorimetria em amostras de sangue periférico em EDTA 
ou de picada capilar, tornando-se um parâmetro útil, rápido e económico no diagnóstico de anemia sideropénica. 
 
Objetivo: Determinar “cut-off” do doseamento da ZPP no diagnóstico de anemia sideropénica, e validar esta 
técnica no nosso laboratório. 
 
Métodos: Analisamos de forma prospectiva e anonimizada, durante o mês Abril 2017, amostras (de crianças e 

adultos) com anemia. Definimos dois grupos: AS (anemia sideropénica): anemia, segundo critérios da OMS para 
idade e sexo, ferritina <20μg/L e VS <22mm/h; GC (Grupo controlo): sem anemia, ferritina 20-120μg/L e 
VS<22mm/h. A ZPP foi quantificada por hematoflurometria de sangue colhido em EDTA. (AVIV, Biomedica). 
 
Resultados: Foram selecionadas 118 amostras que preencheram os critérios de inclusão: 85 com AS e 33 GC. 
Grupo AS: 73% do sexo feminino (F), mediana idades 31.5A [2.0-59]; 30% do sexo masculino (M), mediana de 
idades 30A [1-78]; média Hb 10,5 g/dL [SD 1,3]; média ferritina 7.8 ug/L [SD 4,3]; média ZPP 217,8 μmol/mol [SD 
120,3], média VS 17,4 mm/h [SD10,9]. GC: 62,5% F; mediana de idade 40A [1-79 anos]; 36,5% M; mediana de 
idade 17A [2-69 anos], média Hb 13,5 g/dL [SD 1,2]; média ferritina 111,7 ug/L [SD 117]; média ZPP 77,0 μmol [SD 
21.3]; e média VS 12,3mm/h [SD 5,1]. Ver tabela 1. 
 
A análise das curvas ROC permitiram definir um “cut-off” da ZPP ≥ 98 μmol/mol no diagnóstico de AS, com 86,2% 
de sensibilidade e 87,9% de especificidade, quando comparado com GC. 
 
Conclusão: Os resultados obtidos permitiram-nos definir com segurança o “cut-off” de 98 μmol/mol no diagnóstico 
de AS, com boa sensibilidade (86.2%) e especificidade (87.9%). Este teste não obriga à colheita em tubo 
específico, tem resultados fiáveis em sangue capilar, podendo ser uma excelente técnica no diagnóstico de 
sideropenia em idade pediátrica e no rastreio de dadores de sangue. 
  
 Sem conflito de interesses a declarar 
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CO15 - EUROPEAN POST-APPROVAL SAFETY STUDY OF RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA: 
CHARACTERIZATION OF A PORTUGUESE COHORT  
 
Paulo Lucio
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(1-Fundação Champalimaud; 2-Celgene Portugal; 3-Hospital Geral de Santo António; 4-Instituto Português de 
Oncologia do Lisboa; 5-Instituto Português de Oncologia do Porto; 6-Hospital de Vila Real; 7-Hospital de Santa 
Maria; 8-Celgene Internacional) 
 
 
Background: Further to characterizing the safety profile of new agents, PASS studies have the advantage to 
provide valuable information on subgroups of interest in the real-world setting. EU PASS is a non-interventional 
study to investigate the safety of lenalidomide (LEN) and other agents in the treatment of relapsed refractory multiple 
myeloma (RRMM). The subanalysis of the Portuguese patients might disclose some specificities of the national 
landscape in comparison with the european global profile. 
 
Objectives: To describe baseline characteristics (demographic and clinical) and treatment patterns of the 
Portuguese patients (pts) with RRMM enrolled in the EU PASS. In addition, the following outcomes of interest are 
described and compared with the mainsample: venous thromboembolism [VTE], peripheral neuropathy [PN] and 
second primary malignancies [SPM]). 
 
Methods: The LEN cohort included RRMM Pts who were starting LEN + dexamethasone according to investigators’ 
criteria. The background cohort (BKG) consisted of pts with ≥ 1 previous therapies and were starting a non-LEN 
based therapy. Thromboprophylaxis was done according to standard practice.   
    
Results: Overall, 71 pts were enrolled (32 in LEN, 19 in bortezomib [BORT], 11 in thalidomide [THAL] and 9 in other 
treatments) from six Portuguese sites. Median age was 66 years and the median number of prior therapies was 2 
(range: 1-6). The proportion of pts with only one prior treatment was higher in the THAL cohort (45.5%) and 28.2% of 
pts in LEN cohort had > 3 previous therapies (vs 5.3% in BKG cohort). 
 
The most frequent treatment before LEN introduction was BORT (81.3%). Sixty-two percent of patients in the LEN 
cohort received a reduced dose of dexamethasone (≤160 mg/cycle). Overall, thromboprophylaxis was performed by 
62.0% of pts (versus 70.8% in the main study). Grade 3-4 TEAEs were found in 57.7% of pts (n=41). Grade 3-4 
neutropenia occurred in 25.0% of pts in LEN cohort versus 14.1% in BKG cohort. One patient in LEN experienced a 
grade 3-4 VTE (none in the BKG cohort) and the overall rate of PN was 4.2% (3.1%, 5.3%, 9.1% for Len, Bort and 
Thal treatment respectively). No SPM was observed in the LEN nor  BKG cohorts. 
 
Conclusions: The analysis from the Portuguese subset of the EU PASS demonstrates that demographic profile of 
this population, the use of low dose dexamethasone, thromboprophylaxis protocols, incidence of VTE and PN are 
similar to the main European results. Accordingly, we concluded that the clinical use of lenalidomide is aligned with 
international guidelines and common practice. 
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CO16 - DIFERENÇAS CLÍNICAS ENTRE DOENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA CANDIDATOS A 
TRATAMENTO DE INDUÇÃO OU DE PALIAÇÃO E SEU IMPACTO NA MORTALIDADE  
 
Joana Infante; Helena Martins; Sara Valle; João Raposo; Graça Esteves 
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar de Lisboa 

Norte, EPE) 
 
 
Introdução: A escolha entre tratamento curativo ou paliativo na Leucemia Mielóide Aguda é um desafio, 
particularmente no doente idoso. A maior probabilidade de comorbilidades e pior performance status pode levar o 
clínico a optar por tratamento paliativo. 
Com a expansão do limite de idade para transplantação e de novos fármacos,  a idade como único critério para 
alocar um doente a uma estratégia ou outra exclui doentes que poderiam beneficiar da obtenção de remissão. 
  
Objectivo: Caracterizar as diferenças clínicas e laboratoriais identificáveis ao diagnóstico entre os doentes 
candidatos a indução e a paliação no nosso centro, e avaliar o seu impacto na mortalidade a 30-dias e 1-ano após 
diagnóstico em cada grupo. 
  
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo de coorte de 92 doentes admitidos na enfermaria do Serviço de 
Hematologia com diagnóstico de LMA de novo (não-M3), entre Janeiro-2012 a Agosto-2016. 
De cada doente foram colhidos: características demográficas (idade, sexo, raça), performance status (escala 
ECOG), comorbilidades (escala HCT-CI), classificação da Organização Mundial de Saúde da leucemia e doença 
primária/secundária e variáveis laboratoriais ao diagnóstico. 
Os doentes foram separados de acordo com a estratégia terapêutica utilizada – indução (7+3) ou paliação. 
  
Resultados: Nesta população, 55 doentes fizeram tratamento de indução e 37 doentes de paliação. 
Os doentes em paliação apresentavam uma mediana de idade superior (76.0 [56-87] vs 60.7 [31-75], p=0.000), 
mais comorbilidades (HCT-CI≥3, p=0.000), pior performance status (p=0.000), maior prevalência de LMA 
secundária (p=0.001) e menor prevalência de LMA monocítica (p=0.031). 
Não se verificaram diferenças significativas em qualquer variável laboratorial. 
Nos primeiros 30 dias, a taxa de mortalidade foi semelhante nos 2 grupos (9.8 vs 6.5%, p=0.911), e análise 
univariada não identificou nenhum factor prognóstico preditor de mortalidade por grupo. 
No primeiro ano, a mortalidade no grupo da indução foi significativamente inferior à paliação (51.0% vs 78.9%, 
p=0.008). 
A análise multivariada identificou como preditores independentes de mortalidade no primeiro ano: na indução, 
um  ECOG superior (OR 4.59, IC 95% [1.22-17.36], p=0.025); na paliação, a idade (OR 1.28, IC 95% [1.05-1.55], 
p=0.013). 
  
Conclusão: No nosso centro, doentes com idade superior, score HCT-CI≥3, pior performance status e LMA 
secundária tiveram maior probabilidade de alocação a tratamento paliativo. 
Reportamos maior mortalidade no grupo paliativo, reiterando os benefícios da estratégia curativa apesar da 
mortalidade associada ao tratamento em si. 
O ECOG é preditor independente de mortalidade nos doentes submetidos a indução, sugerindo que doentes idosos 
com um performance status adequado beneficiam de tratamento curativo. 
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CO17 - IMPACTO DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NA INTENSIDADE TERAPÊUTICA NO LINFOMA DE 
HODGKIN EM ESTADIOS PRECOCES  
 
Isabel Pereira; Fabíola Velosa; Ana Mata; Joana Vieira; Graça Esteves; João Raposo 
(Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte) 

 
 
INTRODUÇÃO: O Linfoma de Hodgkin (LH) tem uma alta taxa de cura, especialmente em estadios precoces. A 
intensidade terapêutica pode ser reduzida nos doentes de melhor prognóstico, evitando o sobretratamento. A 
subclassificação em grupos de risco estratifica o seu prognóstico, podendo ser importante na abordagem 
terapêutica. 
 
OBJECTIVO: Analisar os padrões de tratamento, eficácia e segurança numa população com LH. Estratificar a 
população de acordo com modelos de risco previamente validados e verificar a sua correlação com a intensidade 
terapêutica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Análise retrospectiva e unicêntrica de uma coorte de doentes com LH e estadios Ann 
Arbor (AA) I-II, tratados entre 2006 e 2016, com doxorrubicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina (ABVD) ± 
radioterapia (RT). Dicotomização desta população mediante a intensidade terapêutica: mais de quatro ciclos ABVD 
(>4ABVD) e até quatro ciclos de ABVD. Estratificação retrospectiva em favorável e desfavorável de acordo com 
grupos de risco: German Hodgkin Study Group (GHSG), European Organization for Reasearch and Treatment  of 
Cancer  (EORTC) e National Comprehensive Cancer Network (NCCN). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram identificados 55 doentes com LH em estadios precoces com uma mediana 
de idade de 29 anos e sem predomínio de género (51% sexo masculino). A maioria dos doentes (80%) foram 
classificados como estadio AA II (42% IIA, 38% IIB, 15% IA e 5% IB), tendo 58% dos doentes realizado >4ABVD. 
Cada grupo prognóstico distribuiu uniformemente os doentes pelos grupos favorável/desfavorável: EORTC 
38%/62%, NCCN 36/64% e GHSG 29/71%, respectivamente. Verificou-se uma tendência para a realização de 
>4ABVD nos doentes estratificados como desfavorável pela classificação GHSG e EORTC (p=0.083 e p=0.163, 
respectivamente) com significância estatística para a classificação NCCN (p=0.008). Dos factores de risco utilizados 
pelos sistemas de classificação, a idade superior a 50 anos (p=0.027) e a presença de sintomas B (p=0.002) 
estavam também associados a realização de >4ABVD, sendo que a presença de mais que uma lesão extra-nodal 
mostrava uma tendência para a associação (p=0.062). Verificou-se um maior número de eventos de toxicidade 
hematológica no grupo tratado com >4ABVD (p=0.001). Com um follow-up mediano de 6.45 anos, 92,4±3,7% dos 
doentes estavam livres de recaída aos 2.5 anos, não existindo diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos de risco, mas uma menor proporção de recidivas nos grupos favoráveis. 
 
CONCLUSÃO: Os resultados estão de acordo com a literatura internacional e, apesar do curto follow-up, verifica-se 
uma associação entre a estratificação de risco e a intensidade terapêutica, demonstrando a sua relevância 
prognóstica e na decisão da abordagem terapêutica. Nos doentes tratados com >4ABVD verificou-se maior 
toxicidade hematológica. 
 
Nenhum dos autores possui conflitos de interesse a declarar. 
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CO18 - A TRANSFORMAÇÃO HISTOLÓGICA EM LINFOMAS FOLICULARES NUMA SÉRIE RETROSPETIVA, 
UNICÊNTRICA E COM SEGUIMENTO PROLONGADO: INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO.  
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(1-Serviço de Hematologia, IPO Lisboa; 2-Serviço de Anatomia Patologica, IPO Lisboa) 

 
 
A transformação do linfoma folicular (tLF) em B difuso de grandes células é um evento crítico no curso clínico, 
conferindo um prognóstico reservado. A definição de transformação (histológica, clinica) é heterogénea na 
literatura. Não existem fatores clínicos ou biológicos estabelecidos que permitam ao diagnóstico predizer o risco de 
transformação.  
 
Realizámos um estudo retrospetivo, observacional e unicêntrico, incluindo todos os doentes com diagnóstico de 
novo de LF entre 1988 e agosto/2017, para analisar a incidência, características clinicas, terapêuticas e a evolução 
dos doentes com tFL e os fatores preditivos de transformação. A transformação foi definida histologicamente na 
recidiva/progressão. 
 
A sobrevivência global após tFL (SGt) foi calculada pelo método de Kaplan-Meier. Comparámos grupos usando o 
teste qui-quadrado, T-student-Fisher e método ANOVA, conforme adequado. Analisámos a relação entre variáveis 
clinicas e transformação por regressão logística e o Hazard Ratio para SGt pela regressão de Cox. 
 
Neste período, 267/636 dts recaíram (42%) e apenas 1/3 (90) foram biopsados. Destes, 49 (54%) apresentava tFL. 
Doentes com Hb<12 (p=0,04), LDH elevada (p=0,01), estadio avançado (p=0,01), FLIPI alto (p=0,03) e FLIPI2 alto 
(p=0,04) foram mais frequentemente biopsados. 
 
Com uma mediana de seguimento de 6,8 anos(a), 49/636dts (8%) sofreram tFL, 35 (1-342) meses(M) após 
diagnóstico. Nestes, 56%homens com idade mediana ao diagnóstico de 61 (19-89)a  (na transformação 68 (20-
89)a), 38,8% apresentavam estadio IV e 42% tinham alto risco FLIPI. A maioria (22/49) recebeu RCHOP após tFL, 
7/49 dts ESHAP/ICE±R e os restantes RCVP/outros regimes paliativos. A ORR foi 57% (30% RC) 4 transplantados. 
A SGt foi de 10,1 (0,5-199,4)M. A obtenção de RC após tFL (p=0,002;HR 26,32) teve impacto positivo na SGt. 
 
Comparando os tFL com a restante população verificámos que o género masculino (p=0,02;OR 2,05), anemia 
Hb<12 (p=0,013;OR 0,38) e estadio IV (p=0,05;OR 0.54) são fatores de risco independentes para transformação. O 
grau histológico 1-2 teve impacto protetor (p=0,016;OR 0,472). Nenhuma das outras variáveis estudadas (idade, 
sintomas B, doença volumosa, LDH>, B2m>, FLIPI, FLIPI2, tipo de terapêutica ao diagnóstico, incluindo vigilância) 
se relacionou com o risco de tFL. 
 
Com a limitação do número reduzido de biópsias (contudo semelhante à descrita em ensaios clínicos) verificámos 
uma incidência de transformação e prognóstico sobreponíveis à literatura; a RC após tFL teve impacto na SGt. 
Como noutras séries, o género masculino, Hb<12 e estadio IV foram fatores preditivos de tFL. A investigação de 
novas estratégias terapêuticas e a compreensão aprofundada da biologia da doença são necessários para melhorar 
o prognóstico da transformação. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar)  
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CO19 - VALOR PROGNÓSTICO DAS DELEÇÕES NO GENE IKZF1 NA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B 
DO ADULTO  
 
Garrido T; Amorim ML; Marini C; Trigo F; Guimarães JE 
(Serviço Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto) 

 
 
Introdução: O gene IKZF1 codifica um factor de transcrição regulador da diferenciação linfóide. Encontra-se 
mutado em 20-30% das LAL-B pediátricas e em maior percentagem nos adultos (70% dos casos BCR-ABL 
positivos). As mutações são, na sua maioria, deleções de alguns exões ou da totalidade do gene, e vários estudos 
associam-nas a pior prognóstico, principalmente na população pediátrica, mas também em adultos. 
 
Métodos: Detecção de deleções do gene IKZF1 em amostras de DNA do diagnóstico pela técnica MLPA (multiplex 

ligation-dependent probe amplification) com o kit SALSA P202-B1 IKZF1 (MRC-Holland); e análise retrospectiva dos 
dados clínicos de doentes adultos com LAL-B diagnosticados no nosso centro num período de 7 anos (entre 
janeiro/2009 e dezembro/2015). 
 
Resultados: Dos 65 doentes diagnosticados no período descrito, apenas 39 (60%) doentes tinham DNA disponível 

para o estudo mutacional. Vinte (51.3%) eram do sexo feminino, com mediana de idades 46 anos [17;70], sendo 15 
(38.5%) adultos jovens (<40 anos). Dezanove (48.7%) eram BCR-ABL positivos. Detectou-se deleção IKZF1 em 22 
(56.4%) doentes, ligeiramente mais frequente nos BCR-ABL positivos que nos negativos (68% vs. 45%). Nove 
doentes realizaram tratamento segundo protocolo HyperCVAD, 3 CLGC e os restantes HOVON (EORTC). Treze 
(20%) realizaram alo-transplante (7 Ph-negativos e 6 Ph-positivos). 
  
A sobrevivência livre de doença aos 5 anos foi pior para os doentes com deleção no gene IKZF1 (43% vs. 59.4%; 
p>.05), diferença estatisticamente evidente na população BCR-ABL negativa (0% vs. 87.5%; p=.006), com ligeira 
vantagem para aqueles que realizaram alo-transplante (32.1% vs. 52.6%; p>.05).  
A sobrevivência global aos 5 anos foi pior para os doentes com deleção no gene IKZF1 (30.6% vs. 55.6%; p>.05), 
principalmente nos doentes BCR-ABL negativos (41.7% vs. 60.6%), embora sem significado estatístico. 
 
Conclusão: Tendo em conta o viés implicado na seleção de doentes com base na disponibilidade de amostra do 

diagnóstico, e sendo esta uma população pequena de doentes, a análise que apresentamos demonstra uma 
tendência para pior prognóstico nos doentes adultos com LAL-B com deleção no gene IKZF1, principalmente nos 
doentes BCR-ABL negativos. Serão necessários mais estudos para determinar a importância prognóstica e a sua 
implicação na prática clínica, nomeadamente em opções terapêuticas como realização de alo-transplante. 
 
Ausência de conflitos de interesse. 
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CO20 - CARATERIZAÇÃO DAS TROMBOCITOPENIAS CONGÉNITAS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO.  
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Introdução: As doenças plaquetárias congénitas (DPC), que se traduzem por alterações quantitativas e/ou 
qualitativas das plaquetas, são um grupo heterogéneo de doenças raras, tendo sido identificadas até ao momento 
variantes em mais de 50 genes. A importância da sua caraterização deve-se ao reconhecimento de que algumas 
DPC estão associadas a patologias graves, incluindo risco aumentado de malignidade, pelo que o diagnóstico 
preciso não só permite a correta orientação terapêutica, como pode ter valor prognóstico. Dentro das DPC, 
destacam-se as trombocitopenias congénitas, de reconhecimento crescente, sendo atualmente conhecidas 30 
causas genéticas bem definidas. 
 
Objetivos: Caraterização fenotípica e molecular de 101 doentes com trombocitopenias congénitas.  
 
Material e Métodos: Os doentes foram selecionados pelo caráter familiar da trombocitopenia e/ou presença de 
sintomatologia hemorrágica e trombocitopenia desde a infância, não sugestivas de doença adquirida. 
A estratégia usada para o estudo foi a combinação dos padrões hemorrágico e de hereditariedade, com o tamanho 
plaquetário (volume plaquetário médio – VPM). O estudo genético foi orientado de acordo com o perfil fenotípico. 
 
Resultados: Identificámos 69 doentes com macrotrombocitopenias autossómicas dominantes (MTAD):27 de 9 
famílias não relacionadas que apresentavam MTAD com expressão diminuída de αIIbβ3 (mutações identificadas em 
6 famílias, 3 não descritas); 13 de 6 famílias com MTAD associadas ao locus MYH9 (mutações identificadas em 
todas as famílias, 1 não descrita); 4 de 2 famílias com MTAD associada ao ACTN1 (2 novas variantes identificadas) 
e 3 de 1 família com MTAD associada ao TUBB1. Em 7 famílias (22 indivíduos) ainda não foi possível a 
caraterização genética da MTAD. 
 
Adicionalmente identificaram-se 15 indivíduos com macrotrombocitopenias recessivas (MTAR): 8 de 5 famílias com 
Síndrome de Bernard Soulier (SBS), sendo que 4 pertencentes à mesma família estavam classificados como SBS 
dominante, mas o estudo genético permitiu identificar uma pseudodominância; 1 caso de Síndrome de plaquetas 
cinzentas e 6 de 4 famílias ainda sem caraterização. 
 
Finalmente, 17 doentes apresentavam trombocitopenias com plaquetas de tamanho normal (TPTN): 11 tinham 
trombocitopenias familiares associadas a diminuição da expressão da glicoproteína (Gp) VI (3 de 2 famílias) e GpIa 
(8 de 3 famílias); 2 da mesma família apresentavam trombocitopenia associada ao ANKRD26, 1 tinha 
trombocitopenia com ausência de rádio (TAR) e em 3 casos não foi possível fazer o diagnóstico. 
 
Conclusões: A estratégia adotada mostrou-se eficiente ao permitir esclarecer o diagnóstico em 70 dos 101 (69%) 
doentes estudados: 47/69 MTAD, 9/15 MTAR e 14/17 TPTN, correspondentes a 31 de 44 famílias (70%). 
 
Conflitos de interesses: Os autores declinam qualquer conflito de interesse. 
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PO1 -  HIGH VALUES OF PROLYMPHOCYTES PREDICT CLONAL EVOLUTION IN CHRONIC LYMPHOCYTIC 
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Introduction: The identification of recurrent cytogenetic abnormalities has been extremely important in dissecting 
the biological heterogeneity of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). Deletions 11q, 13q, 17p and trisomy of 
chromosome 12 display a well-known prognostic value and play an important role in the pathogenesis and evolution 
of CLL. Prolymphocytes count in peripheral blood is often below than 2% and values higher than 10% correlate with 
a more aggressive disease. 
 
Objectives: To analyse the impact of the prolymphocyte count in the acquisition of cytogenetic abnormalities. 
 
Material & Methods: Retrospective and descriptive analysis of 227 patients (130 men, 97 women) diagnosed with 

CLL, with cytogenetic characterization at diagnosis (FISH). Patients were divided into 5 groups according with the 
presence and prognosis of cytogenetic abnormalities: 1) Control group: without cytogenetic abnormalities (n=73); 2) 
Group with good prognosis cytogenetic abnormality – del13q14 (n=58); 3) Group with intermediate prognosis 
cytogenetic abnormality – trisomy of chromosome 12 (n=37); 4) Group with poor prognosis cytogenetic abnormalities 
– del17p13 and/or del11q22 (n=59), 5) Group with secondary cytogenetic abnormalities, defined as the occurrence 
of cytogenetic abnormalities which were absent at the time of diagnosis (n=26).  
 
Conclusions: At the time of diagnosis, increased counts of prolymphocytes were detected in the group with 
secondary cytogenetic abnormalities (x̅=6,27%) when compared with the group without cytogenetic abnormalities 
and the group with del13q14 (x̅=0,92%, x̅=0,64% and p=0,034, p=0,023, respectively). 
Increased values of prolymphocytes at the time of diagnosis were associated with the appearance of secondary 
cytogenetic abnormalities in the course of the disease - clonal evolution. 
These secondary cytogenetic abnormalities were also associated with lower treatment-free survival. 
  
The authors don´t have any conflict of interests to declare. 
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Introduction: The identification of recurrent cytogenetic abnormalities has been extremely important in 
understanding the biological heterogeneity of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL), having the deletions 11q, 13q, 
17p and trisomy of chromosome 12 a well-known prognostic value as they play an important role in the 
pathogenesis and evolution of CLL. Historically, the presence of the del13q14 is associated with better treatment-
free and overall survival, even when compared to the absence of cytogenetic changes. 
 
Objectives: To analyse the impact of the presence/absence of cytogenetic abnormalities (deletions 13q14, 11q22, 
17p13 and trisomy of chromosome 12) and their respective prognosis, in the treatment-free and overall survival. 
 
Material & Methods: Retrospective and descriptive analysis of 227 patients (130 men, 97 women) diagnosed with 

CLL, with cytogenetic characterization at diagnosis (FISH). Patients were divided into 5 groups according with the 
presence and prognosis of cytogenetic abnormalities: 1) Control group: without cytogenetic abnormalities (n=73); 2) 
Group with good prognosis cytogenetic abnormality – del13q14 (n=58); 3) Group with intermediate prognosis 
cytogenetic abnormality – trisomy of chromosome 12 (n=37); 4) Group with poor prognosis cytogenetic abnormalities 
– del17p13 and/or del11q22 (n=59), 5) Group with secondary cytogenetic abnormalities, defined as the occurrence 
of cytogenetic abnormalities which were absent at the time of diagnosis (n=26).   
 
Conclusions: Our study demonstrates that the absence of cytogenetic abnormalities in CLL is associated with 
longer treatment-free (x̅=123,2 months) and overall survival (x̅=165,9 months), even when compared to the 
presence of the del13q14 (x̅=102,8 months and x̅=128,4 months, respectively), a well-known cytogenetic 
abnormality with good prognosis. 
  
The authors don’t have any conflict of interest to declare. 
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PO3 - LMMC E LINFOMA FOLICULAR NO JOVEM: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO  
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(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
A Leucemia Mielomonocítica Crónica (LMMC) é uma neoplasia hematológica das stem-cells (SC) com 
características clínicas e histopatológicas comuns de neoplasia mieloproliferativa (NMP) e síndroma mielodisplásica 
(SMD). A LMMC caracteriza-se por monocitose no sangue periférico, sinais de displasia morfológica na medula 
óssea (MO), podendo estar associada a citopenias e/ou a hepatoesplenomegália. O Linfoma folicular (LF) é um dos 
linfomas não Hodgkin mais comuns, tendo origem nos gânglios linfáticos, cuja estrutura nodular se mantém 
preservada, e é caracterizado pela proliferação de linfócitos B. A infiltração por células B clonais pode ocorrer em 
diversas localizações para além do gânglio linfático, sendo as mais frequentes o baço, a medula óssea, o sangue 
periférico (linfoma leucemizado). 
 
Junho/2014: Jovem do sexo masculino com 25 anos, vem ao SU por apresentar alterações analíticas compatíveis 
com doença do foro hematológico. Clinicamente apresentava-se assintomático. Ao exame físico apresentava, 
lesões eritematosas não pruriginosas na região cervical, torácica e 1/3 distal de membros inferiores, com petéquias 
nas extremidades dos membros inferiores, com 2 semanas de evolução. Analiticamente, apresentava leucocitose, 
com neutrofilia e monocitose, bicitopenia (anemia e trombocitopenia), LDH duas vezes superior ao valor normal; o 
ESP apresentava 3% de blastos; a pesquisa do gene de fusão BCR-ABL (p210 / p190) em sangue periférico foi 
negativa. Imagiologicamente, apresentava esplenomegalia homogénea de 22,5 cm. Realizou aspirado medular 
ósseo que foi dry tap e biópsia medular óssea que foi compatível com LMMC. Iniciou então terapêutica com 
hidroxicarbamida 500 mg 2id, interferão alfa-2a na dose de 3 MUI, 2xsemana e epoetina 30000 UI, 1xsemana. Por 
ser um doente elegível para transplante de progenitores hematopoiéticos, foi realizada pesquisa de dador 
relacionado. Durante 2 anos apresentou-se clinicamente bem, com hemograma normal e sem necessidade de 
suporte transfusional. 
 
Dezembro/2016: o doente mantinha-se clinicamente bem, mas analiticamente, apresentava novo agravamento das 
citopenias com anemia microcítica e hipocrómica, trombocitopenia moderada, sem leucocitose, mas com estudo 
fenotípico do SP a revelar a presença de 3% de células B, praticamente todas com fenótipo imaturo/transicional, 
típico de regeneração linfóide B. A citogenética por FISH de SP foi negativa para a t(14;18)(q32;q21) e BCL-2. 
Realiza, novamente, aspirado medular ósseo que foi dry-tap e nova biópsia medular óssea de reavaliação, que 
evidenciava envolvimento maciço deste órgão por um linfoma não Hodgkin B (CD20+), provavelmente do centro 
folicular, sobreposto a alterações de LMMC. Realizou PET/CT de estadiamento, compatível com doença 
linfomatosa em atividade com envolvimento ganglionar supra e infradiafragmático, esplénico e medular/ósseo, 
traduzindo doença predominantemente de baixo grau metabólico. Neste sentido, foi feito o diagnóstico de LF de alto 
risco, segundo o Score de prognóstico FLIPI. Iniciou quimioterapia com o protocolo CVP e posteriormente com 
protocolo R-CHOP. 
 
Conclusão: A LMMC e o LF são duas neoplasias hematológicas que, para além de serem pouco frequentes em 
jovens, têm origem em diferentes linhagens celulares. Para além disso, a hipótese do linfoma como segunda 
neoplasia associada à quimioterapia é também invulgar devido ao curto tempo de tratamento da LMMC e à 
ausência de alterações citogenéticas normalmente associadas a neoplasias secundárias. 
 
 
 
  

https://www.eventgest.com/CLIENTES/veranatura/´´#_msocom_1´´
https://www.eventgest.com/CLIENTES/veranatura/´´#_msocom_1´´


 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
PO4 - QUELAÇÃO DO FERRO EM DOENTES COM SMD DEPENDENTES DE TRANSFUSÃO: EXPERIÊNCIA 
DO SERVIÇO DE IMUNO-HEMOTERAPIA(SIH)-HOSPITAL DE SANTA MARIA, CHLN  
 
Ana Palricas Costa

1
; Luísa Branco

1
; Rita Fleming

1
; Marília Antunes

2
 

(1-Hospital de Santa Maria-Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa; 2-Centro de Estatística e Aplicações, Faculdade 
de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal) 
 
 
Introdução: Cerca de 80 a 90% dos doentes com Síndromes Mielodisplásicas (SMD) desenvolvem anemia crónica 

tornando-se dependentes de transfusão, com subsequente sobrecarga de ferro nos tecidos e órgãos e diminuição 
da sobreviva.  
A quelação de ferro (QF) tem demostrado uma redução efetiva da sobrecarga de ferro orgânica e uma melhoria da 
eritropoiese e sobrevida. 
 
Objetivo: Analisar o impacto da QF com deferasirox (DFX) na evolução clínica de doentes com SMD de baixo risco 
e risco intermédio-1 e 2, com sobrecarga de ferro transfusional, através da avaliação trimestral da ferritina sérica 
(FS), da necessidade de suporte transfusional e da ocorrência de complicações de órgãos. 
 
Métodos: Análise retrospetiva do registo de doentes com SMD quelados por ≥6 meses e seguidos no SIH. Foram 
construídos modelos para estimar o efeito nos níveis médios de ferritina e transfusões de concentrados eritrocitários 
(CE), baseadas nas condições iniciais dos doentes, e na dosagem de DFX em função dos parâmetros 
habitualmente considerados na prática clínica. 
 
Resultados: Foram incluídos 679 registos de 14 doentes com SMD (9 sexo feminino/F, 5 sexo masculino/M), 6 de 
baixo risco (3F, 3M), 4 intermédio-1 (todas as mulheres) e 4 intermedio-2 (2F, 2M). Idades medianas ao diagnóstico, 
no início das transfusões de CE e início das QF foram de 67,5, 69,5 e 72,5 anos, respetivamente. Os doentes 
receberam em média 84,4 (σ=67,5) unidades de CE antes de iniciar QF. As medianas dos valores médios de cada 
doente foram: FS 2265,1 ng/mL, hemoglobina 8,05g/dL, fosfatase alcalina 74,4U/L, gama-glutamil transferase 
30,6U/L, aspartato aminotransferase 22,7 U/L, alanina aminotransferase 33,4 U/L e creatinina 0,84 mg/dL. 
Todos os doentes foram quelados ≥6 meses com DFX. Um recebeu DFX+desferroxamina no terceiro trimestre de 
tratamento e dois suspenderam temporariamente a QF por períodos de 3-5 meses. 
A análise dos valores médios de FS trimestrais e CE distribui-se equilibradamente entre aumentos, diminuições e 
constância não permitindo a identificação de uma tendência estatisticamente significativa com os modelos 
utilizados. O modelo para a dosagem revelou que os parâmetros considerados são estatisticamente significativos 
tal como esperado.  
 
Conclusões: A análise dos dados da prática clínica não permitiu demonstrar uma diminuição estatisticamente 
significativa dos níveis de FS ou CE, ao longo tempo. O número reduzido de doentes nesta análise e o carácter 
retrospetivo da mesma deverá ser tido em consideração na interpretação dos resultados. O modelo para a 
dosagem revelou ter boa capacidade preditiva, constituindo uma boa ferramenta no apoio à definição da dose.  
 
Os autores declaram ausência de conflitos de interesse na elaboração do estudo. 
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Introdução: As neoplasias mieloproliferativas (NMP’s) são doenças clonais da célula estaminal hematopoiética 
caracterizadas pela proliferação de uma ou várias linhas mielóides. Devido à hiperviscosidade, ao estadio pró-
inflamatório associado e às alterações na agregação intercelular devido à mutação do gene Janus Kinase 2 (JAK2), 
as NMP’s estão associadas a fenómenos trombóticos (FT), que constituem uma das causas de morbi-mortalidade. 
Alguns dos factores prognósticos destes eventos, de acordo com o International Prognostic Score for Thrombosis in 
Essential Thrombocythemia (IPST-ET), são: idade, história prévia de FT´s, estado mutacional e outros factores de 
risco cardiovasculares. 
 
Objectivos: Através deste estudo retrospectivo, pretende-se caracterizar a ocorrência de FT´s numa amostra de 40 
doentes com NMP’s, sujeitos a flebotomias e/ou eritrocitaférese nos Serviços de Sangue e Medicina Transfusional 
de dois hospitais, entre 2015 e 2016. 
 
Materiais e métodos: Recolha de dados através da consulta do processo clínico dos doentes, diagnosticados com 
NMP’s, que realizaram sessões de flebotomias e/ou eritrocitaférese, entre 01/2000 e 12/2016.  Análise estatística 
das variáveis através do programa Excel, com utilização do teste T-Student (nível de significância de p<0.05).  
 
Resultados: A amostra apresenta uma mediana de idade ao diagnóstico de 66 anos (36-83), com predomínio do 
género masculino (67.5%), todos sob Hidroxiureia. Policitémia vera foi o diagnóstico de 92.5% dos doentes, tendo a 
mutação JAK2 V617F sido identificada em 75%. Inicialmente, com uma hemoglobina de 18+/-2g/dL e um 
hematócrito de 54.5+/-6%. A terapêutica deplectora (eritrocitaférese em 19 doentes, flebotomias em 13 e uma 
combinação nos restantes 8) foi iniciada 2 anos e 8 meses após o diagnóstico, e mantida por 8 sessões, em média. 
Os FT’s foram diagnosticados  em 52.5% dos doentes, maioritariamente no território arterial (37.5% vs. 27.5%) e 
após terapêutica  (32.5% vs. 25%), com diferença estatisticamente significativa para o género masculino nestas 
situações. Quanto ao hematócrito (< ou > 49%) e à idade ao diagnóstico (< ou >60 anos), obtém-se diferença 
estatisticamente significativa nos FT’s arteriais ou venosos, antes ou após terapêutica deplectora. 
 
Conclusão: Apesar de ser um estudo retrospectivo com amostra diminuta, os resultados são semelhantes aos da 

literatura, nomeadamente a maior prevalência de FT´s no género masculino e no território arterial. Extrapola-se 
ainda possíveis relações entre FT´s e o valor de hematócrito e a idade ao diagnóstico, preconizados no IPST-ET. 
Sugere-se a continuação do estudo para majorar a significância estatística dos resultados. 
 
Declaração de conflito de interesses: 
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesses na elaboração do presente trabalho. 
  
 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
PO6 - A NOVEL CYTOGENETIC ABNORMALITY IN MGUS, T(1;7)(Q23;P12)  
 
Nélia Jerónimo; Rodolfo Ferreira; Fernando Rodrigues 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Introdução: A Gamopatia Monoclonal de Significado Indeterminado (MGUS) é um dos distúrbios pré-malignos mais 
comuns, afectando aproximadamente 3,5% da população com mais de 50 anos. A progressão de uma doença das 
células plasmáticas assintomáticas envolve um processo de transformação de vários passos que ocorre como 
consequência da aquisição sequencial de eventos genéticos como alterações cromossómicas, mutações e 
alterações epigenéticas, levando a uma alteração da expressão génica. 
 
Objectivos: Descrever uma nova alteração citogenética, detectada pelo cariótipo, em MGUS. 
 
Caso clinico: Homem de 52 anos diagnosticado com MGUS IgA L, com história de dor ósteoarticular 
predominantemente dos membros inferiores, de carácter mecânico (traumatismo pé esquerdo com motoserra- corte 
1º metatarso). O estudo radiológico evidenciou ligeiras lesões líticas (clavícula direita 3mm, região frontoparietal 
3mm, labiações osteofitárias na coluna cervical sem colapso de corpos vertebrais, alterações morfoestruturais da 
região interna do 1º metatarso do pé esquerdo, alterações degenerativas das interfalângicas distais sobretudo dos 
segundos dedos nos membros superiores. Sem perda poderal, sudorese noturna ou febre. Sem astenia ou 
anorexia. Sem infeções de repetição. Com hábitos tabágicos e etílicos. Mãe falecida com Leucemia Mielóide 
Aguda. Refere ainda uso de pesticidas.  A imunofixação descreveu gamapatia monoclonal IgA Lambda, cadeias 
pesadas Mu (IgM) e leves Kappa com aspecto monoclonal duvidoso. Analíticamente, cálcio e creatinina normais. 
Leucócitos, hemoglobina, volume globular médio e plaquetas com valor de 5.4x10

9
/L, 14,2g/dL, 93,0fL, 253x10

9
/L, 

respectivamente.  A visualização do esfregaço de sangue periférico referiu a presença de 3,2% de plasmócitos e a 
ausência de características sugestivas de hiperviscosidade. Medulograma: medula normocelular, megacariócitos 
presentes, 3% células compatíveis com plasmócitos. O estudo fenotípico do aspirado de medula óssea foi sugestivo 
de MGUS. O cariótipo revelou, em todas as metafases, a presença de uma alteração citogenética não descrita na 
literatura, 46,XY,t(1;7)(q23;p12)[20]. 
O doente permanece em vigilância (5 meses). 
 
Discussão: O MGUS é caracterizado pela presença típica de alterações citogenéticas. Destas, a única descrita na 
bibliografia envolvendo os cromossomas 1 e 7, trata-se da alteração não balanceada der(1;7)(q10;p10). Esta 
alteração citogenética foi descrita nalguns doentes com Mieloma Múltiplo (MM), podendo evoluir posteriormente 
para Síndrome Mielodisplásico (SMD). 
 
Conclusão: Como passaram apenas 5 meses desde a detecção desta nova alteração citogenética, não nos é 
possível afirmar que a presença desta translocação tem impacto no prognóstico da doença. Se no futuro se verificar 
tal importância, a detecção atempada desta alteração citogenética pode permitir diferentes abordagens 
clínicas/estratégias terapêuticas. 
  
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar. 
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PO7 - RADIOTERAPIA COM GATING RESPIRATÓRIO NOS LINFOMAS DE HODGKIN MEDIASTÍNICOS  
 
Nelson Ferreira; António Mota; Diana Braga; Cátia Pedro; Isabel Antão; Luísa Mirones; Filomena Santos 
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa) 
 
 
Introdução: A técnica de gating respiratório é, actualmente, das técnicas que melhor pode oferecer uma 
minimização dos efeitos tardios do tratamento com radioterapia externa (RTE) em doentes com Linfoma de Hodgkin 
(LH). Permite, de forma dinâmica, irradiar o volume alvo numa fase específica do ciclo respiratório. 
 
Desta forma, quando se aborda o tratamento de doentes com LH torna-se prioritário, cada vez mais, uma maior 
preocupação com a dose cardíaca e pulmonar em doentes que apresentam, com os actuais protocolos 
terapêuticos, maiores taxas de resposta e, consequentemente, maior sobrevivência global. 
 
Objectivo: Demonstrar o benefício da técnica de gating respiratório em inspiração forçada, na protecção 
cardiopulmonar, no tratamento dos doentes com LH com RTE mediastínica. 
 
Material e Métodos: Procedeu-se à identificação dosdoentes com diagnóstico de LH em estadio precoce, com 
doença mediastínica, tratados com RTE com a técnica de gating respiratório, de 2016 a 2017, após terapêutica com 
quimioterapia (QT). 
 
Para cada doente, foi adquirida uma TC de planeamento em respiração livre (RL) e outra em inspiração forçada 
com gating. 
O volume alvo (segundo os princípios do Involved Site, ISRT) e os órgãos de risco (coração e pulmão) foram 
delimitados em cada uma das TCs. De seguida, avaliou-se a dose recebida pelos órgãos de risco (dose média no 
coração e pulmão e o volume do pulmão que recebe pelo menos 20Gy, V20). 
 
Foram identificados três doentes, com mediana de idade de 35 anos (2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino), 
com diagnóstico de LH clássico, subtipo esclero-nodular, estadio IIA precoce desfavorável, dois dos quais com 
doença bulky ad initium. O protocolo terapêutico consistiu em 4 ciclos de QT com ABVD seguido de ISRT, 30Gy em 
15 fracções, 2Gy/ciclo/dia. 
 
Quando se procedeu à análise da cobertura do volume alvo, esta foi semelhante entre RL e gating. Relativamente à 
dose nos pulmões, observou-se uma redução de 19% na dose média e redução de 23% no V20 com a técnica de 
gating. A dose no coração foi igualmente menor, com uma redução de 27% na dose média com o gating. 
 
Conclusão 
A radioterapia com gating em inspiração forçada em doentes com LH mediastínico, minimiza a dose recebida pelos 
pulmões e coração, sem prejuízo da cobertura do volume alvo (ISRT). A técnica permitirá, desta forma, a redução 
da toxicidade tardia cardiopulmonar. 
  
Nota: Os autores deste trabalho declaram não haver qualquer tipo de conflito de interesses. 
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PO8 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TROMBOSE ESPLÂNCNICA E MUTAÇÃO JAK2 V617F: CASOS CLÍNICOS  
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(1-Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital Curry Cabral; 2-Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil) 
 
 
INTRODUÇÃO: A trombose esplâncnica (TVE) é um evento raro mas potencialmente fatal, de etiologia multifatorial, 
podendo ser precipitada por fatores de risco genéticos/adquiridos e sistémicos/locais.  
Os síndromes mieloproliferativos (SMP), incluindo a policitemia vera (PV) e a trombocitose essencial (TE), são 
fatores de risco sistémicos adquiridos para TVE, a qual pode por sua vez representar a primeira manifestação 
clínica do SMP. A mutação JAK2 V617F, presente em aproximadamente 95% das PV e 50% das TE, tem sido 
associada a casos de TVE sem diagnóstico prévio de SMP. 
 
OBJETIVOS: Avaliar em quantos doentes com TVE seguidos na nossa consulta no período de 2007-2017 foi 
detetada a mutação JAK2 V617F. Caracterização do diagnóstico, outros fatores de risco, follow-up e terapêutica 
instituída.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospetivo observacional através da consulta dos processos clínicos nos 
sistemas informáticos Sclinic

®
 e Gota

®
. 

 
RESULTADOS: Dos 27 doentes com o diagnóstico de TVE, foi detetada a mutação JAK2 V617F em 7 doentes 

(26%) cujas características se apresentam na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Características dos doentes com TVE e mutação JAK2 V617F positiva. 
 

   Caso       Sexo         Idade Inaugural        Localização TVE       SMP       Terapêutica 

1 F 26 TVPa PV  ACO 

 Hidroxiureia  

2 M 77 TVPa PV  ACO 

 Hidroxiureia 

3 F 30 TVPa PV  ACO 

 Hidroxiureia 

4 M 57 TVPa TE  ACO 

 AAS 

 Hidroxiureia 
5 F 40 SBC PV  TxH - IS 

 ACO 

 Hidroxiureia 
6 F 42 SBC TE  TxH - IS 

 ACO 

7 F 24 SBC SMP  TxH - IS 

 ACO 

 
ACO - Anticoagulação; IS - Imunossupressão; SBC - Síndrome de Budd-Chiari; TVPa - Trombose da veia porta; 
TxH - Transplante hepático. 
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CONCLUSÕES 
O diagnóstico de SMP em doentes com TVE é por vezes dificultado pela presença de hipertensão portal, que pode 
condicionar hiperesplenismo e/ou hemorragias, mascarando casos de trombocitose e eritrocitose. 
 
Em doentes com TVE, na ausência de SMP conhecido, o screening da mutação JAK2 permite identificar casos de 
SMP ocultos ou latentes, que se virão a manifestar no curso da doença. A deteção da mutação tem implicações 
diretas na abordagem clínica, nomeadamente a nível do diagnóstico, prognóstico e tratamento. 
 
DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE 

Os autores declaram não haver conflitos de interesse. 
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PO9 - EFETIVIDADE E SEGURANÇA DE NILOTINIB NO TRATAMENTO DE LMC RECÉM-DIAGNOSTICADA 
NUM CONTEXTO DE “VIDA REAL”: RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO PIANO-CML  
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Departamento de Genética, Instituto Português de Oncologia, Porto, Portugal; 11-GenoMed, Instituto de Medicina 
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Porto Salvo, Portugal) 
 
 
Introdução: Os dados de segurança e eficácia relativos a Nilotinib para o tratamento de doentes adultos com 

leucemia mielóide crónica em fase crónica (LMC-FC) foram obtidos dos ensaios clínicos ENESTnd e ENEST1st, 
que demonstraram que com Nilotinib são alcançadas respostas moleculares duráveis significativamente mais 
rápidas e profundas em comparação com Imatinib. Além da diminuição do risco de progressão, o Nilotinib em 
primeira linha poderá também aumentar o potencial para uma futura descontinuação terapêutica. 
 
Objetivo: O estudo não intervencional PIANO-CML foi desenhado para gerar dados locais de Nilotinib no 
tratamento em primeira linha de doentes portugueses com LMC-FC. 
 
Métodos: Vinte e quatro doentes adultos recém-diagnosticados com LMC-FC, com cromossoma Filadélfia positivo 
(Ph+), para os quais foi tomada a decisão de prescrever Nilotinib, foram incluídos no estudo em 8 Hospitais 
portugueses. Os doentes não devem ter sido anteriormente tratados com outro inibidor da tirosina cinase. O 
objetivo primário foi a avaliação do nível de efetividade, através do número de doentes que alcancem Respostas 
Moleculares Major. Os objetivos secundários do estudo foram analisar dados de eficácia tais como a resposta 
hematológica, citogenética e molecular, prevenção de progressão da doença, segurança e adesão à terapêutica 
(avaliação prospetiva da escala de Morisky). 
 
Resultados: Reportamos uma análise preliminar dos resultados de 14 doentes com um seguimentomínimo de 6 

meses. A idade mediana foi de 47 anos (intervalo, 25-78) e o risco Sokal ao diagnóstico era baixo em 4 doentes, 
intermédio em 4, alto em 2 e não determinado em 4. Aos 3 e 6 meses, os níveis medianos de transcritos BCR-ABL 
na Escala Internacional foram de 0.378% (intervalo, 0,002-3.811) e 0.218 (intervalo, 0.000-2.541), respetivamente. 
O número de efeitos adversos reportados foi baixo, sendo o mais comum dor (dor geral, dor musculosquelética e 
dor difusa) (n=5) e eritema (n=3), nenhum conduzindo a descontinuação do estudo. 
 
Conclusão: Os resultados preliminares do estudo PIANO-CML confirmam os baixos níveis de BCR-ABL 
alcançados cedo durante o tratamento com Nilotinib em primeira linha. Todos os doentes alcançaram respostas 
ótimas aos 3 meses de acordo com os critérios da ELN de 2013 (<10% BCR-ABL) e, à exceção de 1 doente, aos 6 
meses (<1% BCR-ABL). Adicionalmente, o Nilotinib demonstrou ser seguro num cenário de “vida real”. 
 
DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE: 
A.G.: Oncology Scientific Specialist na Novartis Farma, SA. 
A.S.:Oncology Scientific Specialist na Novartis Farma, SA. 
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PO10 - UMA NOVA ALTERAÇÃO CITOGENÉTICA EM LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA, T(9;12;22) 
(Q12;Q11;Q11)  
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A Leucemia Mielóide Crónica (LMC) é uma doença mieloproliferativa clonal com origem na célula estaminal 
hematopoiética e que, classicamente, é caracterizada pela presença de uma translocação recíproca envolvendo os 
cromossomas 9 e 22, resultando no gene de fusão BCR-ABL, localizado no braço longo do cromossoma 22 
(cromossoma Philadelphia). O gene BCR-ABL é responsável pela produção de uma proteína com actividade de 
tirosina cinase constitutivamente activa, que leva à activação de múltiplas vias de sinalização intracelulares 
envolvidas no ciclo celular, adesão e apoptose, responsáveis pelo fenótipo leucémico. 
Uma minoria de casos apresenta alterações citogenéticas variantes do cromossoma Philadelphia, geralmente 
complexas e envolvendo os cromossomas 9, 22 e um terceiro cromossoma. 
Os autores apresentam o caso de um doente de 78

 
anos com sintomas de cansaço fácil associados a perda de 

peso, náuseas e saciedade precoce, com 3 meses de evolução. O exame objectivo revelou apenas 
hepatoesplenomegália palpáveis, cerca de 5 cm abaixo do rebordo costal. 
O hemograma revelou hiperleucocitose (178 x10

9
/L) com esfregaço leucoeritroblástico com 4% de eritroblastos, 6% 

de blastos, presença de promielócitos, mielócitos e metamielócitos e 6% de basófilos. 
A citogenética convencional revelou o seguinte cariótipo 45,XY, t(9;12;22)(q12;q11;q11), -12 [4]/ 46,XY, 
t(9;12;22)(q12;q11;q11), -12, +mar (der12?) [15], indicando a presença de uma translocação complexa envolvendo 
os cromossomas 9, 12 e 22, com diferentes pontos de rutura relativamente ao que está  descrito na literatura. O 
estudo por FISH confirmou a presença da translocação t(9;22)(q31;q11.2) em 77% dos núcleos, com a presença de 
um sinal de fusão único, sugestivo de translocação atípica. O estudo molecular também confirmou estes achados, 
revelando a presença do transcrito e14a2 da proteína de fusão BCR-Abl1 (p210). Estes achados foram confirmados 
por estudos de arrayCGH e painting dos cromossomas. 
No sentido de melhor esclarecer a dinâmica molecular desta alteração citogenética, realizamos um painel NGS à 
procura de mutações em genes mielóide de interesse, não tendo sido detectadas outras mutações. 
Após terapêutica citorredutora com Hidroxiureia, iniciou-se Imatinib como inibidor de tirosina cinase de primeira 
linha, terapêutica que o doente mantémactualmente. 
As variantes do cromossoma Philadelphia são translocações que ocorrem em 5-10% dos casos em mais do que 
dois cromossomas, sendo que o impacto prognóstico destas variantes é desconhecido. Os autores apresentam o 
caso de um doente com LMC que apresenta uma translocação não previamente descrita, envolvendo três regiões 
cromossómicas - 9q12, 12q11 e 22q11. 
 
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesse. 
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PO11 - EVOLUÇÃO CLONAL EM SMD – DE SF3B1 PARA EZH2  
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As Síndromes Mielodisplásicos (SMD) são um grupo heterogéneo de doenças clonais com origem na célula 
estaminal hematopoiética, com potencial de progressão para Leucemia Mielóide Aguda (LMA). Os avanços na 
tecnologia de sequenciação genómica possibilitaram um melhor conhecimento do perfil mutacional, com 
identificação de mutações recorrentes com diferentes prognósticos. 
Os autores apresentam o caso de uma doente de 85 anos, com ECOG 3, referenciada ao serviço de hematologia 
em maio/2016 por anemia sintomática dependente de transfusões, com dois meses de evolução. Ao exame 
objectivo observou-se apenas palidez cutâneo-mucosa. 
O hemograma revelou pancitopenia, com anemia normocítica (Hb: 6.7 g/dl; VGM 92.4 fl), leucopenia sem 
neutropenia (Leuc. 3.7 ×10

9
/l; neutrófilos 2.1 ×10

9
/l) e trombocitopenia ligeira (Plaquetas 121 ×10

9
/l). O esfregaço de 

sangue periférico não demonstrava displasia ou agregados plaquetares. Apresentava também hiperferritinémia 
(1150ng/ml) e eritropoietina (EPO) sérica elevada (751mUI/ml), mas a doente tinha recebido previamente 
transfusões de concentrados eritrocitários. 
O aspirado medular revelou 4% de blastos, com mais de 10% das células das linhagens eritróide e megacariocítica 
evidenciando displasia, 17% de sideroblastos em anel e aumento dos depósitos de ferro. O cariótipo não 
apresentava metáfases, mas a FISH foi negativa para alterações sugestivas de SMD, nomeadamente tri8, del5q, 
del7q e del20q. 
Perante estes resultados, estabeleceu-se o diagnóstico da doente de SMD com sideroblastos em anel (SA) e 
displasia multilinhagem (WHO 2016), e risco baixo segundo o IPSS e intermédio pelo R-IPSS. 
A pesquisa de mutações por NGS confirmou não só a presença de mutação no gene SF3B1 (Frequência de 
Variante Alélica (FVA) 0.41) mas também em outros genes relacionados com SMD. 
A doente iniciou rEPO 30 MUI/semana com necessidade de aumento progressivo da dose, quelação de ferro e 
suporte transfusional, mas verificou-se agravamento progressivo da trombocitopenia. Em Dez/2016, apresenta 
leucocitose sustentada com 26% de blastos no sangue periférico, compatível com evolução para LMA. 
A reavaliação molecular não detectou a mutação SF3B1, mas revelou o crescimento exponencial da mutaçãodo 
gene EZH2 (FVA 0.07 -> 0.85), o que é sugestivo de uma evolução clonal. Numa fase inicial da doença o clone 
maioritário exprimia a mutação SF3B1 e conferia o fenótipo de SMD mas este foi suprimido por outro clone com 
mutação no gene EZH2, de pior prognóstico, justificando a progressão para LMA. 
As SMD com SA são classicamente consideradas como de bom prognóstico, e a presença de SA sem excesso de 
blastos e, especialmente a presença da mutação SF3B1, conferem significativamente melhor sobrevivência global 
(SG) e menor taxa de progressão, o que não se verificou neste caso, devido à evolução clonal. De facto, alguns 
estudos associaram a presença de mutações no gene EZH2 a menor SG. 
Este caso ilustra a relevância da análise simultânea de vários biomarcadores na estratificação mais eficaz do 
prognóstico, salientando a potencial aplicação terapêutica dos novos fármacos em investigação dirigidos a estes 
alvos moleculares. 
Sem conflitos de interesse. 
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Introdução: Os estudos citogenéticos representam uma ferramenta fundamental no diagnóstico, prognóstico e 
decisão terapêutica da leucemia mielóide aguda (LMA). A LMA com inv(3)(q21.3q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2) é 
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma entidade distinta. No entanto, o significado clínico das 
alterações citogenéticas envolvendo o braço longo do cromossoma 3 (3q), que não a inv(3)/t(3;3), continua por 
esclarecer.  
 
Objectivo: Avaliar as características clínicas e biológicas das alterações 3q em doentes com LMA. 
 
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo de 304 casos de LMA diagnosticados entre Outubro de 2008 e 
Dezembro de 2015. Foram excluídos os casos com diagnóstico de leucemia aguda promielocítica. A análise 
estatística foi realizada utilizando a versão 19 do SPSS.  
 
Resultados: Foram analisados 304 doentes com idade mediana de 62 anos (19-86). Cinquenta e dois por cento 
dos doentes eram do sexo feminino versus 48% do sexo masculino. O estudo citogenético revelou alterações 3q 
em 14 doentes (4.6%). Destes, 5 apresentavam inv(3)/t(3;3) (36%), 3 apresentavam translocações equilibradas 
envolvendo a região cromossómica 3q25~3q27 (21%) e 6 apresentavam outras alterações 3q (43%). Onze dos 14 
doentes analisados, apresentavam cariótipo monossómico (79%). Esta associação foi estatisticamente significativa 
(P<0.001). A monossomia do cromossoma 7/del(7) estava presente em 8 dos 14 casos (57%) e 7 apresentavam 
cariótipo complexo (50%). Não se verificou diferença estatisticamente significativa da sobrevivência livre de doença 
(SLD) (P=0.080) e da sobrevivência global (SG) (P=0.069) entre os doentes com e sem alterações 3q, embora 
exista uma tendência para pior SLD e SG dos doentes com alterações 3q. 
 
Conclusão: Este trabalho tem como limitação o pequeno número de doentes com alterações 3q identificados, não 
tendo sido possível subdividi-los de acordo com as diferentes alterações. No entanto, a sua frequência está de 
acordo com o descrito na literatura. À semelhança dos estudos publicados, os nossos resultados sugerem que 
estas alterações têm impacto na sobrevivência dos doentes com LMA. Esta tendência poderá estar relacionada 
com a associação das mesmas ao cariótipo monossómico. 
 
Ausência de conflito de interesses.  
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PO13 - NEOPLASIAS SECUNDÁRIAS EM LONGOS SOBREVIVENTES COM LINFOMA DE HODGKIN  
 
Sandra Marini; Ana Luísa Pinto; Diana Mota; Mónica Santos; José Pedro Carda; Alexandra Pereira; Marília Gomes; 
Letícia Ribeiro 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Introdução: Os longos sobreviventes de Linfoma de Hodgkin (HL) apresentam um risco aumentado de desenvolver 
neoplasias malignas relacionadas com o tratamento (NMRT), representando uma das principais causas de morte 
neste grupo. É conhecida a relação entre regimes terapêuticos que contemplam agentes alquilantes (AA), 
especialmente em combinação com radioterapia (RT), e o aparecimento de Leucemias Mielóides Agudas (LMA), 
Síndromes Mielodisplásicos (SMD) e Linfomas Não Hodgkin (LNH). Assim como o uso de radiação e o 
aparecimento de neoplasias sólidas. 
 
Objetivo: Descrever e caracterizar a incidência de NMRT, assim como as eventuais variáveis relacionadas com o 
seu aparecimento em doentes com LH. 
 
Métodos: Análise retrospectiva dos doentes com LH tratados entre 1985 e 2014 no nosso centro hospitalar, e que 
desenvolveram NMRT. 
 
Resultados: De uma amostra com 413 doentes com LH, foram identificados 22 doentes com NMRT e 23 

neoplasias secundárias (5,3%).Treze eram do género masculino. O intervalo de idades ao diagnóstico da segunda 
neoplasia variou entre 19-77 anos. O tratamento (incluindo terapêutica em recidiva) para o LH, consistiu em: 36% 
apenas quimioterapia (QT) e 64% QT e RT.A mediana de tempo até ao diagnóstico da segunda neoplasia foi de 
336 meses (entre 48 e 432 meses). As neoplasias identificadas foram: Linfoma não Hodgkin (LNH) grey zone (n=1); 
LNH B difuso de células grandes (n=3); LNH B células pequenas (n=1); LMA (n=4); SMD (n=1);Carcinoma da 
Bexiga (n=2); Sarcoma cerebral (n=1); Tumor Neuroendocrino (n=1); Carcinoma epidermóide da orofaringe 
(n=1);Carcinoma Ductal invasivo da mama (n=2); Carcinoma Papilar da tiróide (n=1); Tumor de células de Leydig do 
testículo (n=1); Adenocarcinoma gástrico (n=2); Adenocarcinoma pancreático (n=1);Carcinoma Espinho celular da 
face (n=1). Um doente apresentou 2 neoplasias sequenciais. 
Todos os 5 doentes com LMA e SMD realizaram esquemas com agentes AA. Dos 12 com neoplasias sólidas, 8 
realizaram RT e apenas 3 esquemas combinados com AA. 
Faleceram 12 doentes, 6 com neoplasias hematológicas por progressão da doença. 
 
Conclusão:   É importante reconhecer que muitos dos efeitos tardios relatados em longos sobreviventes de LH são 
baseados em doentes tratados com esquemas de QT com AA e RT, como se verifica na população descrita. 
Apesar da terapêutica contemporânea ter evoluído no sentido de minimizar o aparecimento de NMRT, esta 
possibilidade é real, devendo ser incluída no seguimento destes doentes o diagnóstico precoce das mesmas.  
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PO14 - GENGIVO-ESTOMATITE NECROTIZANTE AGUDA: UM CASO CLINICO RARO  
 
Teresa Ribeiro; Bruno Loureiro; Odete Menezes; Luís Medeiros; Claudia Moreira; Mário Mariz 
(IPO-Porto) 
 
 
Introdução: A gengivo-estomatite necrotizante aguda é uma entidade rara, agressiva e com rápida disseminação 
sistémica. Ocorre essencialmente em contexto de imunosupressão. Trata-se de uma infeção periodontal 
caracterizada por dor, necrose gengival e/ou das papilas interdentais, hemorragia, febre e adenopatias cervicais. 
Reporto um caso raro de gengivo-estomatite necrotizante aguda num doente em aplasia medular após 
quimioterapia. 
  
Caso clínico: Homem de 33 anos, sem antecedentes de relevo, diagnosticado com linfoma não-Hodgkin difuso de 
grandes células-B associado ao EBV, CD20 negativo, estadio IV A, IPI2 (DHL e estadio). Foi proposto para 
tratamento segundo o protocolo CHOEP (8 ciclos). Cumpriu os primeiros 6 ciclos sem intercorrências infeciosas de 
relevo. Ao 9º dia do sétimo ciclo, durante a aplasia terapêutica (0.260x10

9
/L leucócitos) recorreu por febre e dor 

mandibular associado a edema na hemiface esquerda. Foi medicado com antibiótico oral para cumprir em 
ambulatório. Por persistência de febre e agravamento clínico (dor intensa e edema extenso da hemiface esquerda), 
48h após inicio de antibioterapia oral, foi internado para antibioterapia de largo espetro e controlo sintomático. Ao 
exame físico apresentava úlceras e placas necróticas do tecido gengival no 3º quadrante da cavidade oral com 
extensão à língua. Fez ortopantomografia que não revelou envolvimento ósseo. Foi submetido a desbridamento 
superficial das lesões com spray ar/água. Foi isolada Pseudomonas aeruginosa, com sensibilidade intermédia aos 
carbapenemos,em hemoculturas de sangue periférico e zaragatoa da lesão. O diagnóstico clínico foi de gengivo-
estomatite necrotizante aguda, secundária a infeção por Pseudomonas aeruginosa, em contexto de 
neutropenia. Apesar da evolução favorável o doente continua a referir alterações de sensibilidade ao nível do lábio - 
sequelar ao quadro infecioso. 
  
Conclusão: A toxicidade infeciosa durante a aplasia medular é extremamente frequente e constitui uma das 
principais limitações ao cumprimento terapêutico (quimioterapia/radioterapia). A gengivo-estomatite necrotizante 
aguda, apesar de rara, requer um diagnóstico precoce bem como medidas terapêuticas adequadas para uma 
evolução clínica favorável. 
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PO15 - LINFOMAS DE CÉLULAS NK: DIVERSIDADE DE APRESENTAÇÃO CLÍNICA E IMPORTÂNCIA DA 
CITOMETRIA DE FLUXO PARA O DIAGNÓSTICO  
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(1-Serviço de Hematologia Clínica, Hospital de Santo António (HSA), Centro Hospitalar do Porto (CHP); Unidade 
Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto 
(UMIB/ICBAS/UP), Porto, Portugal.; 2-Serviço de Hematologia Clínica, Hospital de Santo António (HSA), Centro 
Hospitalar do Porto (CHP); 3-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital de Santo António (HSA), Centro Hospitalar 

do Porto (CHP)) 
 
 
Introdução: Os linfomas extraganglionares de células NK/T, tipo nasal (LENKT), são raros nos países ocidentais. 
Têm relação etiopatogénica com vírus Epstein Barr (EBV) e localização primária preferencial na cavidade nasal e 
seios paranasais, podendo acometer múltiplos órgãos. A maioria tem origem em células NK (CNK) CD56++, sendo 
frequentemente possível detetar pequenas moléculas de ARN do EBV (EBER) nas células tumorais. São 
geralmente resistentes à quimioterapia (QT), e têm prognóstico reservado. Na nossa experiência, a citometria de 
fluxo (CF) tem um papel importante para o diagnóstico. 
 
Casos clínicos: Homem, 72A, síndrome de compressão medular por massa para-vertebral, histologicamente 
compatível com linfoma de células T CD8. Progressão após QT e radioterapia, com infiltração amigdalina, cutânea, 
hepática e peritoneal. Deteção de CNK neoplásicas CD56++ por CF, em biopsia cutânea, motivou revisão 
histológica, com diagnóstico final de LENKT/EBER-. Faleceu 10m após diagnóstico. 
Homem, 52A, quadro consumptivo e tumefação inguinal esquerda. Tomografia computorizada (TC) com nódulos 
pulmonares, hepáticos, renais, e conglomerado adenopático inguinal. CNK CD56++ neoplásicas detetadas por CF 
em gânglio e lavado bronco-alveolar (LBA), e histologia de biópsia hepática e cutânea, compatíveis com 
LENKT/EBER+. Refratário ao tratamento, faleceu 3m após diagnóstico. 
Mulher, 34A, hepatite crónica idiopática, febre e citopenias com 1A de evolução. DHL, beta2-microglobulina 
(B2MG), ferritina e triglicerídeos (TG) elevados; TC com hepatoesplenomegalia; PCR EBV+ no sangue. CF e teste 
HUMARA: CNK CD56++ oligoclonais, presentes no sangue, medula óssea e biópsia hepática. Diagnosticada 
infeção crónica por EBV e síndrome hemofagocítico (SHF). Posteriormente, atingimento pulmonar, cutâneo, 
hepático, ocular, nasofaríngeo e orofaríngeo, com deteção de CNK neoplásicas CD56++ em biopsia cutânea, 
motivou revisão histológica: LENKT/EBER+. Tratamento sem resposta, faleceu 1A após diagnóstico. 
Mulher, 41A, disfunção respiratória e sintomas B, 2m de evolução. Objetivamente, lesões cutâneas, nódulo 
mamário e esplenomegalia. Pancitopenia, DHL elevada e hiperuricemia. Derrame pleural e pericárdico recidivante, 
nódulos suprarrenais, pancreáticos e hepáticos. CF de líquido pleural: CNK neoplásicas CD56++. ENKTL/EBER+ 
confirmado em biopsia cutânea e mamária. Sem resposta à QT, faleceu 4m após sintomatologia. 
Mulher, 22A, pancitopenia, febre, nódulos pulmonares e hepatoesplenomegalia. LBA: PCR EBV+. Citólise hepática, 
DHL, B2MG, ferritina e TG elevados. Após diagnóstico de SHF por infeção EBV, surgiu nódulo mamário, CF revelou 
CNK neoplásicas CD56++. Diagnóstico de LENKT/EBER+ confirmado histologicamente em biópsia pulmonar. 
Progressão com envolvimento esplénico, suprarrenal, nervo ótico e fossa nasal. Faleceu 1.5m após início da 
terapêutica. 
 
Conclusão: Apresentamos 5 casos de LENKT, pela raridade, diversidade de apresentação, importância da CF no 
diagnóstico, comportamento agressivo e resistência terapêutica. 
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PO16 - LLC INTERRUPTED: LLA, UM DESFECHO INESPERADO PARA A HEMATOPOIESE NA LLC  
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(1-Hematologia Clínica, Hospital S. A. Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central; 2-Laboratório de Hemato-
Oncologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa) 
 
 
A leucemia linfocítica crónica (LLC) caracteriza-se por uma linfocitose B madura monoclonal. Marcante pela sua 
heterogeneidade clínica, a LLC pode ter um curso longo e silencioso ou persistentemente progressivo. Na sua 
expressão mais agressiva, a LLC evolui para a síndrome de Richter, em que o linfoma difuso de grandes células B 
é a apresentação mais comum. Sobejamente estudada, a relação clonal entre a LLC e as formas de Richter existe 
na maioria dos casos. O desenvolvimento de leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B), que normalmente reflete a 
transformação de progenitores, em doentes com diagnóstico de LLC é uma raridade, cuja relação permanece 
pouco esclarecida. 
 
Apresentamos o caso clínico de um homem, 46 anos, com diagnóstico de LLC, à apresentação com linfocitose 
periférica monoclonal kappa e risco intermédio B(I). Foi tratado ao 4° ano com Rituximab(R)-
Fludarabina/Ciclofosfamida(FC) por progressão com aparecimento de sintomas B e hepatoesplenomegalia, 
obtendo-se resposta completa. Estável nos 4 anos seguintes, é então internado em pancitopénia profunda por febre 
complicada com choque séptico e síndrome de lise tumoral. A transição da suspeita de progressão de LLC para o 
diagnóstico de LLA-B fez-se em face de biopsia óssea documentando infiltração maciça, não por linfócitos maduros, 
mas, surpreendentemente, por linfoblastos B. Posteriormente, a imunofenotipagem da medula confirmou a LLA-pré-
B cujo estudo citogenético revelou a presença da translocação t(9;22). Tratado com R-HiperCVAD e Imatinib, 
encontra-se actualmente em resposta hematológica e citogenética com 1 ano de duração, sob manutenção com o 
inibidor. 
 
A caracterização do estado de rearranjo dos loci IGH e IGK nos linfoblastos mostrou 2 rearranjos clonais IGH VH-JH, 
e ausência de rearranjos clonais IGK (Vk-Jk e elemento Kde). Destaca-se ainda a ausência nos linfoblastos de 
alterações genéticas frequentemente presentes na LLC. Estes resultados apontam para uma ausência de relação 
clonal entre a LLA-B e a LLC. 
 
Foram reportados cerca de 10 casos nos últimos 40 anos, estando calculada uma incidência de 0,1% de LLA-B na 
coorte de LLC do MDAnderson. O presente caso reforça a importância de considerar diagnósticos mais raros como 
desfechos possíveis numa progressão de LLC, particularmente com evolução aguda. A relação clonal entre a LLC e 
a LLA-B foi reportada apenas em 2 casos que corroboram, tal como este, a ocorrência de transformações 
independentes. No entanto, a perspetiva de existência de uma hematopoiese aberrante na LLC, propícia à 
reconstituição de linfocitose B mono-oligoclonal, impõe que se questione o desenvolvimento de LLA-B a partir de 
progenitores linfoides LLC-biased. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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PO17 - BRENTUXIMAB VEDOTIN PRÉ E PÓS TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES 
HEMATOPOIÉTICOS – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Fátima Oliveira; Carolina Pavão; Ana Rita Leal; Andreia Moreira; Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE) 
 
 
Introdução: O prognóstico dos doentes com linfoma de Hodgkin refratário ou recidivante após duas linhas 
terapêuticas é pobre e o seu tratamento afigura-se desafiante. Com o incessante progresso da imunoterapia, novos 
fármacos surgem no horizonte terapêutico destes doentes. O anticorpo monoclonal anti-CD30, brentuximab vedotin, 
está atualmente aprovado para o tratamento do linfoma de Hodgkin clássico refratário ou recidivante em doentes 
submetidos a transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos ou após duas linhas terapêuticas em doentes 
não candidatos. O seu contributo como ponte para o transplante autólogo ainda não está inteiramente estudado, 
decorrendo ensaios clínicos com tal propósito. 
  
Métodos: Análise retrospetiva de doentes com linfoma de Hodgkin clássico, refratário a duas ou mais linhas 
terapêuticas, tratados com brentuximab vedotin no pré e pós transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos. 
  
Resultados: Foram analisados três doentes, dois do sexo feminino (66,7%) e um do sexo masculino (33,3%), com 
uma mediana de idades ao diagnóstico de 31 anos [23-32 anos]. Todos os doentes apresentavam estadio II-A ao 
diagnóstico, sendo que apenas um (33,3%) apresentava doença bulky. A média de linhas terapêuticas prévias à 
utilização de brentuximab foi de 3,6 [2-5]. Dois doentes (66,7%) realizaram brentuximab no pós transplante - um pós 
autotransplante e o outro pós auto e alotransplante. A melhor resposta obtida foi a remissão parcial. Um dos 
referidos doentes suspendeu tratamento por progressão de doença e o outro por desenvolvimento de síndrome de 
Horner. O doente restante (33,3%) iniciou brentuximab previamente à realização do transplante, atingindo remissão 
completa ao fim de quatro ciclos. Este doente aguarda o autotransplante tendo já colhido as células progenitoras 
hematopoiéticas com sucesso. 
 
Conclusão: A população estudada é diminuta e heterogénea privilegiando o presente trabalho a análise descritiva 
em detrimento do valor estatístico da mesma. Os dados colhidos apontam o brentuximab vedotin como opção 
terapêutica na ponte para o transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos, contudo, esta análise é bastante 
preliminar, sendo necessário um de follow-up mais alargado para que tal se possa afirmar com maior segurança. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO18 - SEGUNDAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Fátima Oliveira; Carolina Pavão; Ana Rita Leal; Andreia Moreira; Carolina Viveiros; Ana Luisa Araújo; Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE) 
 
 
Introdução: Graças aos avanços da Medicina, chegámos a uma Era em que a esperança média de vida é mais 
prolongada e a definição de idoso não é mais a mesma. Aliado à longevidade podemos antecipar o incremento da 
incidência de outras patologias, designadamente de segundas neoplasias, sejam elas sólidas ou hematológicas. 
Por ora, os dados existentes acerca da prevalência das segundas neoplasias hematológicas, bem como dos fatores 
de risco a si associados, são diminutos. Porém, este será, certamente, um tema cada vez mais comum e que 
crescerá lado a lado com o envelhecimento geracional. 
  
Objetivo: O intento do presente trabalho é divulgar a experiência do nosso centro relativo ao aparecimento de 
segundas neoplasias hematológicas. 
  
Métodos: Análise da população seguida em consulta de Hematologia Oncológica, tendo sido selecionados os 
doentes portadores de duas ou mais neoplasias hematológicas. Foram excluídos os doentes com transformações 
de doenças hematológicas. 
  
Resultados: Foram obtidos cinco doentes com o diagnóstico de segundas neoplasias hematológicas, todos eles do 

sexo feminino (100%). A mediana de idades ao diagnóstico inicial e ao diagnóstico da segundo neoplasia foi de 65 
e 71 anos, respetivamente. O tempo médio até o diagnóstico da segunda neoplasia foi de 84 meses [12-206 
meses]. A segunda neoplasia hematológica mais frequente foi o síndrome mielodisplásico, tendo sido observada 
em três dos cinco doentes (60%). A segunda neoplasia foi de uma linhagem celular diferente da primeira em quatro 
dos cinco doentes (80%). Com um follow-up mediano de 6 meses desde o diagnóstico da segunda neoplasia 
observou-se uma taxa de mortalidade de 20%. 
 
Conclusões: Estes casos ilustram a necessidade de vigiar segundas neoplasias hematológicas, especialmente em 
doentes expostos a quimioterapia. Atualmente, a duração do efeito e a forma como estes agentes contribuem para 
as complicações a longo prazo, ainda não são suficientemente conhecidas. O curto follow-up dos doentes 
apresentados associado a uma população pequena e heterogénea, contribuem para que os resultados obtidos 
sirvam essencialmente um propósito descritivo ao invés de uma análise estatística. Programas de vigilância de 
segundas neoplasias são necessários e essenciais a fim de antecipar e prevenir estas patologias. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO19 - TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA TIPO II – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO  
 
Fátima Oliveira; Carolina Pavão; Andreia Moreira; Carolina Viveiros; Ana Luisa Araújo; Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE) 
 
 
Introdução: A trombocitopenia induzida por heparina (TIH) tipo II corresponde a uma complicação potencialmente 
fatal da terapêutica anticoagulante, que ocorre após exposição a heparina não fracionada ou, menos 
frequentemente, a heparina de baixo peso molecular (HBPM). A fisiopatologia da TIH tipo II está associada à 
formação de anticorpos contra o complexo heparina-factor plaquetário 4 (PF4), com ativação plaquetar, libertação 
de micropartículas plaquetárias pro-trombóticas e ativação dos monócitos e células endoteliais, resultando assim 
num aumento do risco trombótico. A trombocitopenia repentina e/ou as complicações trombóticas são os principais 
sintomas e aparecem cinco a catorze dias após a administração do fármaco. A confirmação desta entidade requer 
tanto um quadro clínico compatível como uma demonstração in vitro da presença de anticorpos ativadores de 
plaquetas por métodos funcionais e imunológicos. 
  
Métodos: Homem de 66 anos com antecedentes de carcinoma da próstata, doença renal crónica, status pós 
enfarte agudo do miocárdio com doença de três vasos e trombo apical do ventrículo esquerdo, miocardiopatia 
dilatada, hipertensão arterial, dislipidemia e anemia das doenças crónicas, com necessidade de internamento por 
infeção urinária e necessidade de inicio de hemodiálise. Neste contexto o doente fez o switch da anticoagulação 
com varfarina para HBPM. Onze dias após o início da HBPM foi observada trombocitopenia >50% do valor basal, 
associada a evento trombótico (trombose venosa do membro inferior direito). Por suspeita de TIH foi suspensa a 
HBPM e iniciada anticoagulação com fondaparinux (ausência hospitalar de argatroban ou danaparóide), com 
estabilização clinica e analítica posterior. 
  
Resultados: A pesquisa de anticorpos anti-PFA/heparina foi positiva (5.5U/mL), confirmando a suspeita clínica de 
TIH tipo II. 
  
Conclusão: A suspeita clínica dos casos de TIH com abordagem dos “4 Ts” (Trombocitopenia, Tempo de redução 
plaquetar após exposição a heparina, Trombose e ouTras causas de trombocitopenia) é essencial para o 
diagnóstico desta identidade, sendo a sua confirmação realizada através de testes imunológicos e funcionais. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO20 - TROMBOCITOPENIA FETAL E NEONATAL ALOIMUNE – A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO  
 
Fátima Oliveira; Carolina Pavão; Andreia Moreira; Carolina Viveiros; Ana Luisa Araújo; Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE) 
 
 
Introdução: A trombocitopenia fetal e neonatal aloimune (TFNA) é caracterizada pela destruição de plaquetas 
fetais ou neonatais por aloanticorpos maternos direcionados contra antigénios de plaquetas humanos (HPA) 
herdados do pai. Esta doença é potencialmente catastrófica com o desenvolvimento de hemorragia cerebral em 10 
a 30% dos recém-nascidos, resultado em morte (10%) ou sequelas neurológicas irreversíveis (20%). O diagnóstico 
é crucial para o tratamento precoce e para a prevenção em gravidezes subsequentes. A confirmação desta 
entidade inclui a identificação da incompatibilidade antigénica plaquetar paterno-materna, a deteção de 
aloanticorpos plaquetários maternos e o genótipo HPA dos pais. 
  
Objetivo: Descrição de um caso de trombocitopenia fetal aloimune em grávida do segundo trimestre. 
 
Métodos: Grávida de 28 semanas referenciada à consulta de Hematologia por anemia microcítica e hipocrómica. 
Durante a anamnese detetada história de aborto prévio no primeiro trimestre e de duas gravidezes de termo prévias 
com recém-nascidos com trombocitopenia neonatal grave transitória. Primeiro filho com petéquias generalizadas no 
primeiro dia de vida e 8000 plaquetas com necessidade transfusional. Segundo filho com aparecimento de 
petéquias no segundo dia de vida e analiticamente com 18000 plaquetas tendo recebido tratamento com 
Imunoglobulina. Por incompatibilidade feto-pélvica ambos os partos foram por cesariana. Em ambos os filhos a 
trombocitopenia foi transitória e atualmente apresentam-se com contagem plaquetar normal. Perante a história 
pregressa foi colocada a hipótese de trombocitopenia fetal aloimune, tendo-se procedido à pesquisa de anticorpos 
antiplaquetários, genotipagem plaquetária e crossmatch plaquetar entre a grávida e seu marido. 
  
Resultados: A pesquisa de anticorpos antiplaquetários foi positiva tendo-se verificado incompatibilidade 
grávida/marido no antigénio plaquetar HPA1 (grávida 1b/b e marido 1a/b) com crossmatch positivo entre as 
plaquetas do marido e o soro/plasma da grávida. Desta forma e, após discussão com colega de Obstetrícia, foi 
proposto início de tratamento com imunoglobulina e corticoterapia. À data de início de tratamento, a grávida referia 
diminuição dos movimentos fetais tendo sido realizada ecografia urgente que mostrou feto morto. A análise 
histológica da placenta confirmou enfarte central. 
  
Conclusão: Este caso retrata a importância clínica de uma história clinica cuidada e diagnóstico emergente da 

trombocitopenia fetal/neonatal aloimune. O tratamento/profilaxia desta entidade clínica, associada a uma vigilância 
apertada da gravidez e programação do parto são essenciais para o sucesso destes casos. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO21 -  AMILOIDOSE AL: O DIAGNÓSTICO TARDÍO TEM INFLUÊNCIA PROGNÓSTICA NEGATIVA  
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Introdução: A amiloidose AL (AAL) é uma discrasia de plasmócitos rara, clinicamente agressiva, e com mau 

prognóstico, particularmente nos casos com envolvimento cardíaco e estadio avançado. As diversas formas de 
apresentação clínica dificultam o diagnóstico, exigindo um elevado grau de suspeição. 
 
Objetivo: Descrição das características clínicas e evolução de doentes com AAL, de novo, estadio IV, tratados com 
protocolo CyBorD (Ciclofosfamida, Bortezomib, Dexametasona). 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva, descritiva de 2 doentes com diagnóstico histopatológico de AAL em 
outubro de 2016. Estadio de acordo com Revised Mayo Clinic AL Amyloidosis Staging System. 
 
Resultados: Doente 1: homem, 57 anos, HTA e Dislipidemia. Referenciado a consulta de cardiologia em dezembro 
2015 por insuficiencia cardíaca classe III NYHA, sem resposta a terapéutica. Coronariografia: normal. 
Ecocardiograma: miocardiopatia restritiva, Fej 40-45%. Ressonância Cardiaca: hipertrofia do VE, compromisso 
grave da Fej. Biópsia endomiocárdica em outubro 2016: depósito de substância amiloide AL. Imunofixação sérica 
positiva para cadeias leves livres lambda, CLLλ elevadas no soro (765mg/L), ratio k livre/λ livre 0,024, Bence Jones 
lambda positiva, troponina 228ng/L, NTproBNP 26279pg/ml, mielograma: 21% de plasmócitos atípicos, cariotipo 
normal, FISH indisponível. Por lesão renal aguda não oligúrica, realizou biópsia renal que foi compatível com 
amiloidose renal, tipo AL. Em outubro 2016 iniciou protocolo CyBorD com redução significativa do componente 
monoclonal, após 1º ciclo, no entanto teve morte súbita ao D+21 do 2º ciclo.  
 
Doente 2: homem, 54 anos, HTA e Dislipidemia. Quadro de edemas periféricos, náuseas e sensação de 
enfartamento precoce desde abril 2016. Em outubro 2016 é internado nos cuidados intensivos polivalentes por 
instabilidade hemodinâmica, lesão renal oligúrica, disfunção hepática com encefalopatia portosistémica grau 2, 
análises com alteração significativa das funções renal e hepática, troponina 420ng/ml, NTproBNP 35000pg/ml, 
CLLλ elevadas no soro (260mg/L), ratio k livre/λ livre 0,089, Bence Jones lambda positiva. Ecografia abdominal: 
ascite e hepatomegalia 16cm. Biópsia hepática: infiltração extensa por substância amiloide. Mielograma: 11.9% de 
plasmócitos. Biópsia osteomedular: 30-40% de plasmócitos atípicos, extensos depósitos de substância amiloide, 
citogenética indisponível. Ecocardiograma: paredes do ventrículo esquerdo com espessura aumentada, padrão 
heterogéneo, Fej 55%. Iniciou técnica de substituição renal e protocolo CyBorD, mas evoluiu desfavoravelmente 
com falência multiorgânica e ventilação mecânica invasiva, verificando-se o óbito ao D+5 do 1º ciclo. 
 
Conclusão: Os casos apresentados expressam o comportamento clínico agressivo da AAL, confirmando que em 
estadio avançado, a resposta à terapêutica é claramente insatisfatória. O diagnóstico e terapêutica precoces são 
fundamentais para a obtenção de melhores respostas e consequente melhoria da sobrevivência global. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO22 - EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS E NEOPLASIA HEMATOLÓGICA: UM DESAFIO CONSTANTE  
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Introdução: Os doentes com neoplasia hematológica têm um risco elevado de desenvolver eventos 
tromboembólicos (ETE), particularmente trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar (TEP). 
Além dos fatores de risco relacionados com o doente e com a doença, a utilização frequente de cateteres venosos 
centrais (CVC), os protocolos de tratamento utilizados e as complicações infecciosas, contribuem para o aumento 
de ETE em hematoncologia. A tromboprofilaxia e o tratamento com agentes antitrombóticos constituem um grande 
desafio devido à elevada incidência de trombocitopenia e possíveis complicações hemorrágicas. 
 
Objetivo: Caracterizar uma população de doentes com ETE e neoplasia hematológica de novo ou previamente 
diagnosticada. 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva, unicêntrica, de doentes com neoplasia hematológica e ETE, internados 

no período de fevereiro 2010 a julho 2017. Excluídos doentes com NMP e AVC. Análise estatística com o programa 
SPSS V17.0. 
 
Resultados: Identificamos 45 eventos em 43 doentes, com idade mediana de 68 (42-87), homens 22, mulheres 21. 
Diagnóstico de LDGC B sistémico 22, LDGC B do SNC 3, outros SLPs 5, Discrasia de Plasmocitos 6, LMA 5, SMD 
1. ECOG PS 3-4 em 31 doentes (72%). Dos casos possíveis de avaliar, 70,6% (n=24) apresentavam doença em 
estadio avançado, 90,6% (n=29) foram estratificados como risco intermédio e alto. Massa tumoral volumosa em 16 
doentes, fatores de risco cardiovasculares em 22, infeção em 18, imobilização em 15, cirurgia recente em 7. TVP 
diagnosticada em 30 doentes, TEP em 9 e diagnóstico simultâneo de TVP e TEP em 6. Trombose relacionada com 
o CVC em 4. Dos doentes tratados 17 tiveram diagnóstico concomitante de ETE e doença hematológica, 23 durante 
o tratamento, 2 no final do tratamento e 11 tiveram o diagnóstico na fase de recaída/progressão da doença. Vinte e 
três apresentaram sintomatologia associada ao ETE, nos restantes o diagnóstico foi “incidental”. Apenas 4 doentes 
tinham recebido tromboprofilaxia com HBPM. Ao diagnóstico do ETE 4 doentes tinham trombocitose, 
trombocitopenia grau 1-2 em 13 e grau 3-4 em 5. Todos doentes iniciaram HBPM, sete com dose ajustada a 
trombocitopenia. Alteração posterior para ACODs em 2 doentes e para AVK em 5. Ocorreram apenas 4 eventos 
hemorrágicos major. 
 
Conclusão: A nossa análise confirma a correlação entre ETE e doença hematoncológica. Estratégias de 
tromboprofilaxia adaptada ao risco, devem ser incluídas nos protocolos terapêuticos de todas as neoplasias 
hematológicas. Para otimização das recomendações gerais sobre a melhor abordagem profilática e terapêutica, são 
necessários mais ensaios clínicos prospetivos sobre eficácia e segurança dos vários agentes hipocoagulantes 
disponíveis. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO23 - IMPLICAÇÕES PROGNÓSTICAS DA IMUNOSSUPRESSÃO CUMULATIVA RESULTANTE DAS 
MÚLTIPLAS LINHAS TERAPÊUTICAS DO MIELOMA MÚLTIPLO EM RECAÍDA/REFRATÁRIO  
 
Tatiana Mendes; Filipa Mousinho; Paula Sousa e Santos; Ana Paula Gomes; Fernando Lima 
(Serviço de Hematologia Clínica, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO)) 
 
 
Introdução: Os fármacos inovadores para o tratamento do Mieloma Múltiplo (MM), alteraram o seu paradigma, 
transformando-o numa doença crónica, ao melhorar a sobrevivência global. Lamentavelmente, a duração das 
respostas é limitada, e os doentes apresentam vários episódios de recidiva ou progressão ao longo da sua 
evolução. Os fármacos de nova geração, como os novos inibidores de proteosomas, imunomoduladores ou 
anticorpos monoclonais, parecem associar-se a remissões mais prolongadas, no entanto não estão disponíveis 
para a maioria dos “doentes da vida real”. A imunossupressão cumulativa resultante da utilização de múltiplas 
linhas terapêuticas, constitui um factor de risco independente para o desenvolvimento de complicações infecciosas 
oportunistas. 
 
Objetivo: Descrever um caso de MM RR, com seis anos de evolução, sete linhas terapéuticas e múltiplas 
complicações infecciosas. 
 
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos registos clínicos do doente. 
 
Resultados: Homem, 51 anos, MM IgG lambda diagnoticado em abril 2010 no Brasil. Apresentação com anemia e 

lesões líticas. Citogenética indisponível. Iniciou 1ª linha com Talidomida-Dexametasona (6 ciclos), seguido de TPH 
autólogo em setembro 2010 com resposta completa (RC). Recaída em janeiro 2013, tratado com Bortezomib-
Dexametasona (8 ciclos) com resposta parcial (RP). Dez meses depois recidiva com aumento do componente 
monoclonal, anemia e novas lesões líticas, fazendo radioterapia (RT) e Ciclofosfamida-Etoposido-Dexametasona (6 
ciclos) alcançando RP. Em abril 2015 recidiva com lesão lítica umeral, tratado con RT e segundo TPH autólogo, 
sem obter resposta. Em agosto 2015 muda-se para Portugal, em estadio IIIA Durie-Salmon, II ISS, inicia 
Lenalidomida-Dexametasona (5 ciclos), progride sob terapêutica. Em abril 2016 é proposto para Elotuzumab em 
programa de acceso precoce. Iniciou EBD, em junho 2016, tendo cumprido 5 ciclos com muito boa resposta parcial, 
observada após o 1º ciclo, com redução >90% do componente monoclonal sérico. Durante o seguimento no nosso 
serviço, documentou-se infeção respiratória por H1N1, reactivação de Citomegalovirus, infeção da corrente 
sanguínea e cistite a Pseudomonas aeruginosa, Cistitespor vários agentes, epididimite, e em agosto 2016 é 
internado por abcesso nasal a Pseudomonas aeruginosa multirresistente (MR), Staphylococcus lugdunensis MR e 
Aspergillus sp. Faleceu em setembro de 2016 em choque séptico. 
 
Conclusão: O caso ilustra a dificuldade em obter resposta consistente em doentes muito tratados, assim como a 
luta pelo manuseamento das complicações infecciosas associadas a inmunosupressão. A resposta rápida e 
profunda obtida com o EBD demonstra claramente a eficácia do protocolo. É aconselhável a inclusão de forma 
precoce em ensaios clínicos com fármacos inovadores, sempre que possível, para um rápido controlo da doença e 
menor risco de complicações infecciosas. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO24 - PROGNOSTIC FACTORS AND IMPACT OF CHEMOTHERAPY AND STEM CELL TRANSPLANTATION 
IN PATIENTS WITH PLASMA CELL LEUKEMIA  
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Background: Plasma cell leukemia (PCL) is a rare neoplasia characterized by the proliferation of monoclonal 
plasma cells in the bone marrow and ≥2x10

9
 or ≥20% plasma cells in the peripheral blood. Information regarding 

prognostic factors and therapeutic outcomes in this disease is scarce. 
 
Methods: We retrospectively assessed 15 patients treated between 2007 and 2016, in order to evaluate prognostic 
markers and the impact of chemotherapy protocols and autologous stem cell transplant (ASCT) in progression free 
survival (PFS) and overall survival (OS). 
 
Results: Most patients were male, with ECOG 0-1, primary PCL, ISS and R-ISS III and at least 1 cytogenetic 
change associated with poor prognosis in multiple myeloma. The most frequent cytogenetic abnormality was 
del(13q). 10 patients received bortezomib-based therapy (BbT) and 9 patients received, at least, 1 ASCT, with 
responses ≥ very good partial response (VGPR) of 53.3% after chemotherapy and 88.9% after ASCT. Median PFS 
was 8 months, OS 13 months and global mortality rate 66.7%. 
 
Shorter OS was associated with albumin ≤ 35g/L, splenomegaly and R-ISS III. Shorter PFS was associated with 
platelets ≤100x10

9
/L, splenomegaly and lambda light chains. In multivariate analysis, only splenomegaly was 

associated with shorter OS. The combination of del(13q) with t(14,16) and of del(17p) with abnormalities of 
chromosome 1 approached PFS significance. The presence of > 2 cytogenetic changes had negative impact on 
PFS. 
 
Responses ≥ VGPR after chemotherapy were associated with longer OS and PFS, but no chemotherapy protocol 
was better in achieving this purpose. BbT (and, specially, VTD-PACE) showed tendency for prolonging OS, but had 
no impact on PFS. Performing ASCT and achieving responses ≥ VGPR after ASCT were associated with longer OS 
and PFS, especially when ASCT followed BbT. 
 
Conclusions: Splenomegaly (OS) and > 2 cytogenetic changes (PFS) showed potential as prognostic factors. 
Better responses with chemotherapy improved OS and PFS. Proteasome inhibitors (Pi) based protocols followed by 
ASCT improved OS and PFS and seem to be the best therapeutic approach, but the clinical impact of new drugs 
(next generation Pi, anti-CD38) in the treatment of PCL is still unknown. 
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PO25 - MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM – COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA PROTEÍNA M  
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Ana Espírito Santo; Isabel Oliveira; Carla Azevedo; Ângelo Oliveira; Ângelo Martins; Ilídia Moreira; Luísa Viterbo; 
Mário Mariz 
(IPO-Porto) 
 
 
Introdução: A macroglobulinemia de Waldenstron (MW) é um linfoma linfoplasmocítico no qual a medula óssea se 

encontra infiltrada por células linfoplasmocíticas clonais produtoras de Imunoglobulina monoclonal IgM (proteína M). 
Existem várias manifestações clínicas provocadas pela proteína M, quer pelas suas propriedades imunológicas 
quer físico-químicas. 
  
Objetivo: Caracterizar a população de doentes com MW com presença de complicações provocadas pela proteína 
M. 
 
Material e Métodos: Este foi um estudo retrospetivo dos doentes com MW com diagnóstico entre 2005-2015 num 
centro oncológico. As principais características demográficas, clínicas, de tratamento, prognóstico e seguimento 
foram avaliadas a partir do processo do doente. 
 
Resultados: Foram estudados um total de 79 doentes com mediana de idades de 74 anos (47-89), a maioria do 

sexo masculino (54.4%). Destes doentes, 26 apresentaram sintomas decorrentes da deposição da proteína M. 
Neste grupo específico de doentes a idade mediana foi de 67.5 anos (57-89), na sua maioria do sexo masculino 
(65.4%; 17/26). A maioria apresentava anticorpo monoclonal IgM kappa (84.6%; 22/26), invasão medular ao 
diagnóstico (84.6%; 22/26) e ISSWM (International Prognostic Scoring System) de alto risco em 40.9% (9/22). O 
tratamento inicial foi quimioterapia (QT) em 69.2% (18/26), tratamento de suporte em 1 doente e os restantes foram 
propostos inicialmente para vigilância. Em relação às complicações provocados pela proteína M: nefropatia (46.2%; 
12/26), hiperviscosidade (30.8%, 8/26), neuropatia (19.2%, 5/22), 3 apresentaram amiloidose, 1 com disfunção de 
órgão com diarreia por deposição de proteína M na mucosa intestinal e 2 com crioglobulinemia. Os doentes com 
hiperviscosidade apresentaram-se com acidente vascular cerebral hemorrágico (1/8), epistáxis (6/8) e cefaleias 
(3/8). Dos doentes com disfunção renal, dois apresentaram síndrome nefrótico, um com glomerulonefrite 
membranosa e outro sob a forma de amiloidose. A maioria dos doentes fez duas linhas de tratamento com QT 
(38.5%, 10/26). 61.5% dos doentes faleceram (16/26). A mediana de tempo de follow-up foi 50.5 meses (2-113 
meses). A sobrevivência global aos 2 anos foi de 76.9% e aos 5 anos foi 56.4% 
 
Conclusão: São várias as indicações para o início do tratamento nos doentes com MW baseados nos níveis de 
IgM e na sintomatologia dos doentes. Uma das indicações é a presença das complicações decorrentes da proteína 
M. Apesar de ser uma doença com um curso indolente, as complicações inerentes à deposição da proteína como 
insuficiência renal, insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais e outras disfunções de órgão são causas 
importantes de morbimortalidade nestes doentes. 
 
Os autores não têm conflito de interesses a declarar 
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PO26 - FIBROSE RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA – UM DIAGNÓSTICO RARO COM TRATAMENTO 
EMPÍRICO  
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Mário Mariz 
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A Fibrose Retroperitoneal Idiopática (FRI) é uma doença rara que engloba uma gama de doenças que se 
caracterizam pela presença de um tecido fibroinflamatório que geralmente envolve a aorta abdominal e as artérias 
ilíacas. A etiologia é desconhecida, mas provavelmente secundária a um processo inflamatório crónico. A 
apresentação mais comum é uma uropatia obstrutiva por compressão extrínseca dos ureteres. Geralmente é 
idiopática (70%), mas pode também ser secundária ao uso de determinados fármacos, doenças malignas, infeções 
e cirurgia. 
 
Doente com 62 anos de idade com antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doença cerebro-
vascular e cardiopatia isquémica. Iniciou quadro de perda ponderal de 12 kg em 3 meses, astenia, hipersudorese 
noturna, anorexia e queixas álgicas lombares. Realizou tomografia computorizada que revelou uma massa de 
tecidos moles, peri-aórtica, podendo corresponder a um conglomerado adenopático. Por este motivo, realizou 
biópsia da referida lesão, cuja histologia revelou tratar-se de uma fibromatose, sem estruturas de natureza 
neoplásica. No soro foi detetada a presença de pico monoclonal IgG lambda inferior a 17g/L. Analiticamente 
apresentava ainda uma insuficiência renal aguda (clearance creatinina 16.39 mL/min) por compressão do ureter 
pela referida massa. Assim, fez-se o diagnóstico de fibrose retroperitoneal idiopática associada a uma gamapatia 
monoclonal de significado indeterminado. Decidido internamento para colocação de nefrostomia e inicio de 
tratamento de corticoterapia. O doente fez 6 ciclos de corticoide, com resposta completa da fibrose retroperitoneal e 
normalização da função renal (retirada da nefrostomia após o 2ºciclo).  
 
A descrição deste caso torna-se importante pela raridade desta doença e pela ausência de dados em relação ao 
melhor tratamento. Não existem ensaios clínicos randomizados, pelo que o tratamento da FRI é empírico. Os 
corticoides são habitualmente a base do tratamento mas outros fármacos imunossupressores podem ser usados 
em combinação à corticoterapia. A superioridade dessa combinação não foi ainda demonstrada. 
 
Os autores não têm conflito de interesses a declarar 
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INTRODUÇÃO: A localização mais comum dos Linfomas não Hodgkin (LNH) da orofaringe e da nasofaringe é no 
Anel de Waldeyer (AW). Nas amígdalas predominam os linfomas difusos de células B grandes (LDCBG); estes são 
mais frequentes nas mulheres e geralmente são EBV negativos. Na nasofaringe podem ser encontrados LNH de 
células citotóxicas, como os linfomas extraganglionares de células T/NK tipo nasal, frequentemente EBV+. Os 
diagnósticos diferenciais incluem as hiperplasias linfóides reativas (HLR) e as neoplasias não hematológicas (NNH). 
O diagnóstico baseia-se no estudo histopatológico e imunohistoquímico (HP/IHQ). A imunofenotipagem por 
citometria de fluxo (IF/CF) é eficiente para diagnosticar LNH em gânglios linfáticos. Contudo, pouco foi descrito 
sobre o seu desempenho no estudo de biopsias do AW. 
 
OBJETIVO: Avaliar a utilidade da IF/CF para o diagnóstico de LNH em biópsias do AW, em comparação com o 
estudo IP/IHQ. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo de todas as biopsias cirúrgicas do AW enviadas para o Laboratório 
de Citometria de um hospital central e universitário do Porto entre 01/01/2009 a 31/06/2017, com estudo simultâneo 
por IF/CF e HP/IHQ. Foi avaliada a sensibilidade, especificidade, valor preditivos positivo (VPP) e negativo (VPN), e 
precisão da IF/CF por comparação com a IC/IHQ. Os dados clínicos foram obtidos pela consulta do processo. 
 
RESULTADOS E CONCLUSÕES: O estudo incluiu 62 biopsias do AW - orofaringe (74% dos quais 85% eram 
biopsias de amígdalas palatinas), nasofaringe (23%) e laringe (3%) -, de 51 doentes, 32 (63%) do sexo feminino, 
com idade mediana de 59 anos (21 a 89). Foram diagnosticados 17 LNH-B (33%) – LDCBG (6), de zona marginal 
(1), folicular (2), tipo LLC (2) e do manto (3) –, e 3 LNH-T. Dois destes últimos correspondiam a linfomas de células 
T citotóxicas (ambos da nasofaringe). Só houve discordância entre IF/CF e a HP/IHQ em 1 caso e esta recaiu sobre 
a classificação do linfoma. Das 41 biopsias em que a IF/CF diagnosticou HLR, a HP/IHQ detetou NNH (carcinoma) 
em 4 casos (7%). A sensibilidade e especificidade da IF/CF para diagnóstico de LNH, quando comparada com a 
HP/IHQ foram de 100%, assim como o VPP, o VPN e a precisão. Em conclusão, na nossa experiência, a IF/CF é 
muito eficiente para diagnóstico de LNH em biopsias do AW. Acrescentando o facto de os resultados serem mais 
céleres, permitindo um diagnóstico mais rápido. 
 
DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE: Os autores não apresentam conflitos de interesse. 
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A osteomielite define-se como um processo inflamatório de etiologia infecciosa que leva à destruição progressiva do 
osso cortical e da cavidade medular.  É um diagnostico raro no doente adulto hematológico (DAH) podendo ocorrer 
por disseminação hematogénea ou por contiguidade de um foco adjacente. As manifestações clinicas são 
inespecificas, o que atrasa frequentemente o diagnóstico e o inicio da terapêutica, elevando a morbimortalidade da 
doença. Apresentamos dois casos, recentemente diagnosticados no nosso Centro, de osteomielite a KPC: 
 
Caso 1: 
Doente de 49 anos, com diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda B, Philadelphia negativa, que após primeiro 
esquema de quimioterapia com HyperCVAD inicia quadro de enterocolite neutropénica, com concomitante 
bacteriémia a KPC. Após período de antibioticoterapia (AB) dirigida com meropenem e colistina, mantem-se febril, 
com agravamento clinico-laboratorial e necessidade de cuidados intensivos. Nesta unidade mantem instabilidade 
clinica com persistência de bacteriémia a KPC multirresistente, tendo-se associado amicacina. Por agravamento do 
quadro abdominal realiza TC, com achado acidental de bolhas gasosas com sede medular no colo e cabeça do 
fémur, ilíaco direito e sacro. Perante a hipótese de osteomielite realiza mielocultura, com saída de material 
purulento e isolamento de KPC. Apesar do ajuste AB, com associação de tigeciclina, a doente veio a falecer 
precocemente. 
 
Caso 2: 
Doente de 47 anos, natural de Cabo Verde, com diagnóstico de aplasia medular. Durante o protocolo de 
imunosupressão com ciclosporina, timoglobulina e metilprednisolona, desenvolve quadro de neutropénia febril com 
bacteriémia a KPC, que resolve após AB com colistina e amicacina. Um ano após, recebe transplante alogénico de 
dador relacionado, e á saída da aplasia desenvolve lesão abecedada na coxa direita, com isolamento de KPC, pelo 
que inicia AB com colistina e tigeciclina. Contudo, há agravamento progressivo dos sinais inflamatórios, com 
evidência em ressonância magnética da coxa de extensa área de hipersinal intramedular compatível com abcesso 
intraósseo de 14cm, com extensão a colecção subcutânea de 56x50mm. Foi submetida a desbridamento do canal 
femoral direito, com colheita de material endomedular que revela KPC, apesar de hemoculturas negativas. Após 6 
semanas de AB dirigida, a cintigrafia óssea com gadolíneo demonstra sinais de osteomielite em actividade. 
 
Conclusão: A osteomielite no DAH, apesar de raro, é um diagnóstico a considerar no contexto de febre mantida 

sem resposta a AB, infecção dos tecidos moles ou solução de continuidade com o osso. Nos casos apresentados, a 
limitação do sucesso terapêutico deve-se á imunossupressão, á multirresistência do microrganismo e á inadequada 
penetração AB no osso. 
 
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar. 
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Introdução: A translocação t(14;18)(q32;q21) envolvendo os genes IGH e BCL2 foi identificada em ~ 90% dos 
linfomas foliculares e  em 20–30% dos linfomas B difusos de grandes células. Em leucemias linfoblásticas de 
células B (LLA-B) “de novo” a t(14;18) é rara, encontra-se frequentemente associada a anomalias cromossómicas 
secundárias ou à translocação (8;14)(q24;q32) e variantes, envolvendo os genes da imunoglobulina e MYC. 
 
Objectivo: Relatar um caso com características morfológicas e imunofenotípicas de LLA-B com translocação 
t(14;18);BCL2-IGH e revisão da literatura. 
 
Descrição do caso clínico: Doente de 34 anos, sexo masculino, com antecedentes de doença de Crohn ileo-cólica 
crónica de fenótipo perfurante. Em dezembro de 2015,  apresentava quadro febril, hepatoesplenomegalia, 
adenopatias cervicais, pancitopenia (Hg 10,4 g/dL, leucócitos 2,470x10

9
/L e plaquetas 28x10

9
/L), blastos no sangue 

periférico, VS 50 mm, desidrogenase aumentada (817 UI/L) e nefropatia aguda. De acordo com a morfologia e a 
anatomia patológica, a medula óssea apresentava uma infiltração maciça por linfoblastos (> 73%) e a citometria de 
fluxo confirmou o diagnóstico de Leucemia Linfoblástica B (II-EGIL) com linfoblastos neoplásicos positivos para os 
marcadores TdT / CD19 / CD10 / CD79a / CD38 / CD45 fraco e negativos para CD34 (só 9% são positivos)/ CD20 / 
cit IgM / MPO / CD33 / CD66c / CD117 / cit CD3 / CD7. O estudo citogenético convencional revelou a presença de 
uma t(14;18)(q32;q21) isolada em 9 das 12 metafases analisadas. O estudo de FISH confirmou a presença do 
rearranjo IGH-BCL2 em 77% dos núcleos interfásicos analisados mas a pesquisa por PCR  deste rearranjo foi 
negativa. O estudo de FISH para pesquisa de rearranjos do gene MYC foi negativo. O doente foi tratado com o 
protocolo de quimioterapia Hyper-CVAD até julho de 2016, não se tendo detectado doença miníma residual por RQ-
PCR, dos rearranjos dos genes IG/RCT a partir de abril de 2016. Em dezembro de 2016, o aspirado medular 
revelou 69% de linfoblastos e a TAC mostrou envolvimento ósseo, renal e ganglionar. Iniciou uma 2ª linha 
terapêutica com FLAG-Ida tendo atingido resposta molecular completa em abril de 2017, pelo que foi proposto para 
alo-TMO haploidêntico. 
  
Conclusão: A presença da t(14;18);IGH-BCL2 foi descrita na literatura em apenas 50 casos de LLA-B “de novo” e 
muitas vezes é concomitante com a presença de rearranjos do gene MYC. O prognóstico destes doentes é 
geralmente desfavorável independentemente da presença de rearranjos do gene MYC.   O nosso caso clínico está 
de acordo com a literatura e poderá contribuir para uma melhor caracterização e abordagem terapêutica neste 
grupo de doentes. 
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A LLC é clinica e molecularmente heterogénea. Algumas características clínicas e biológicas influenciam o curso da 
doença mas nem todas prevêem a resposta à terapêutica. As delecções e variantes do gene TP53, e a 
hipermutação somática dos genes IGHV, são factores prognósticos significativos, contribuindo para basear as 
decisões terapêuticas nas características individuais específicas; as primeiras são preditivas da resposta aos 
tratamentos. 
 
Pretendeu-se avaliar a presença de variantes do gene TP53 e o estado mutacional dos genes IGHV num grupo de 
doentes referenciados consecutivamente, sem del(17p) detectada por FISH, para decisão de acompanhamento e 
terapêutica. 
 
Foram analisadas amostras de DNA de sangue periférico/medula óssea, obtidas entre Junho de 2016 e Junho de 
2017, de 37 doentes: mediana de idade=60 (41-91); 25 homens, 12 mulheres; 26 sem terapêutica prévia e 11 pré-
tratados (mediana de linhas terapêuticas =1, (1-4); 11, 14 e 12 no estadio A, B e C de Binet, respectivamente. As 
variantes dos exões 2 a 11 do gene TP53 foram pesquisadas por sequenciação maciça de nova 
geração(NGS)(TP53 MASTR, Multiplicom), analisadas no equipamento MiSeq (Illumina) e identificadas com o 
software DNAnexus (cut-off=5%), de acordo com as recomendações do grupo ERIC. A hipermutação somática foi 
avaliada após sequenciação directa (ABI 3130) do produto PCR, obtido com primers IGH-FR1. O estereótipo do 
rearranjo IGHV foi identificado com o software ARRestAssignSubsets. 
 
Em 3/37 (8,1%) doentes foram identificadas 3 variantes do gene TP53, nos exões 4, 6 e 7: c.181G>T;p.D61Y 
(frequência (F)=51%, significado desconhecido), c.617T>G;pL206* (F=76%, provavelmente patogénica) e 
c.709_726del18;p.? (F=17%, provavelmente patogénica), respectivamente. O estudo dos genes IGHV revelou 
16/32 (50%) doentes com genes IGHV hipermutados e 15/32 (50%) não mutados e ainda 1/32 caso com um 
rearranjo hipermutado e um não mutado, sugestivo de LLC biclonal. Dos 33 rearranjos identificados, 5 eram 
estereotipados em 5 doentes: subtipo CLL#3 (2), CLL#5 (1), CLL#16 (1) e CLL#77 (1). Dos 37 doentes analisados, 
21 iniciaram terapêutica, incluindo os 3 portadores de variantes da TP53: dois, sem hipermutação somática, 
iniciaram ibrutinib e um, hipermutado e com variante do gene TP53 de significado desconhecido, 
imunoquimioterapia. Apenas 3 dos restantes 18 doentes tratados, sem mutações da TP53, receberam inibidores do 
BCR. 
 
O estudo de variantes do gene TP53 por técnicas de sequenciação maciça e a identificação do estado mutacional 
dos genes IGHV podem ser incorporados nos algoritmos de decisão de acompanhamento e terapêutica em LLC e 
tiveram impacto nas decisões clínicas nesta pequena série de doentes. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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Introdução: Os linfomas não Hodgkin em idade pediátrica diferem dos casos em idade adulta em termos de 

frequência e distribuição de subtipos, estadiamento, comportamento clínico, tratamento e prognóstico. Nesta 
população, os linfomas B difusos de grandes células (LnH-B DGC) são menos frequentes por comparação com 
linfoma linfoblástico, linfoma de Burkitt e linfoma de células grandes anaplásico e a sua incidência aumenta com a 
idade, sendo maior na adolescência. 
 
Objetivos: Analisar a experiência de um centro hospitalar no diagnóstico, tratamento e seguimento de LnH-B DGC 
em idade pediátrica. 
 
Material e métodos: Estudo observacional, descritivo e retrospetivo de população de doentes com diagnóstico de 
LnH-B DGC em idade pediátrica num centro hospitalar. Foram analisadas caraterísticas demográficas, 
estadiamento, imunohistoquímica, terapêutica e seguimento. Elaboração de base de dados e tratamento da 
informação com Microsoft Excel 2013®. 
 
Resultados: Foram analisados os dados de 11 doentes com LnH-B DGC diagnosticado em idade pediátrica (0-18 
anos), com idade mediana ao diagnóstico de 14 anos (média 13.27 +/- 2.69 anos), predomínio ligeiro do sexo 
feminino (razão M:F 1:1.2). 45.4% dos casos apresentava estadio de St. Jude/Murphy IV. Três casos tinham 
envolvimento da medula óssea e dois do sistema nervoso central. 18.2% tinham doença estadio III ao diagnóstico, 
27.3% estadio II e 9.1% estadio I. A análise do perfil imunohistoquímico permitiu destacar BCL6+ em 63.6% dos 
casos, BCL2+ em 27.3% (três casos double-hit e um triple-hit), com predomínio ligeiro de fenótipo de centro 
germinativo. 90.9% foram tratados segundo protocolo LMB96 (4 em regime B, 6 em regime C), ao qual foi 
acrescentado rituximab em 3 casos. Em três dos casos foi utilizado protocolo R-ICE como linha subsequente. Em 
dois casos foi utilizada radioterapia mediastínica e em dois transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos. A 
mediana de seguimento após fim de tratamento inicial foi 4 anos (mínimo 1 ano; máximo 10 anos), com sobrevida 
global (OS) de 100% e sobrevida livre de eventos (EFS) de 72.7%, sendo dois casos de diagnóstico recente, a 
cumprir protocolo LMB96 à data de colheita dos dados. Todos os doentes apresentaram toxicidade hematológica 
significativa, no entanto em nenhum caso foi necessário suspender protocolo por toxicidade. 
 
Conclusão: A casuística apresentada reflete a experiência de um centro, ao longo de 10 anos, com LnH-B DGC 
em idade pediátrica. Apesar do número de casos relativamente baixo, destacam-se os bons resultados obtidos, 
particularmente atendendo a que a maioria dos casos apresentava estadio avançado (III-IV) ao diagnóstico. 
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Introdução: A eletroforese de proteínas séricas (EPS) é um exame frequentemente realizado no diagnóstico ou 
seguimento de doentes com esclerose múltipla (EM). A associação entre gamapatia monoclonal e EM está descrita, 
apesar de rara, mas o seu significado não é bem compreendido. Pretendeu-se analisar as alterações na EPS e 
imunofixação sérica (IFS) em doentes com EM. 
  
Métodos: Estudo retrospetivo, com consulta do processo clínico de doentes seguidos em consulta de EM da nossa 
instituição. 
  
Resultados: Foram analisados os processos de 1143 doentes, dos quais 647 (56.6%) apresentavam análise da 
EPS e/ou IFS. Nesta amostra, a idade média era de 38±10 anos. A EPS/IFS encontrava-se alterada em 15 doentes 
(2.3%), sendo que em 4 (0.6%) foi detetada uma gamapatia monoclonal, cujo estudo subsequente revelou tratar-se 
de gamapatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS). Na maioria dos casos (n=11, 73.3%) a alteração 
na IFS correspondia a um aspeto monoclonal duvidoso, com predomínio do subtipo IgGk. Destes, 2 doentes 
apresentavam processos infeciosos concomitantes (colite pseudomembranosa e endocardite bacteriana), 2 
estavam sob tratamento com anticorpo monoclonal (Natalizumab) e 1 apresentava doença linfoproliferativa 
(leucemia linfocítica crónica B). Num doente o aspeto monoclonal na IFS, pedida em surto, normalizou em exame 
de controlo. Nos restantes (n=5), após exclusão de doença autoimune, infeciosa e neoplásica, tratamento recente 
com anticorpos monoclonais ou história de transplante, não foi possível identificar a causa para interferência no 
estudo de proteínas séricas. 
Nos doentes com alterações na EPS/IFS, o exame foi pedido maioritariamente para diagnóstico diferencial (33.3%) 
ou alteração de terapêutica modificadora de doença (TMD) (40.0%). As formas de EM correspondiam a surto-
remissão (60.0%) e secundária progressiva (40.0%), com mediana de seguimento de 14.7 anos. A maioria dos 
doentes tinha realizado até 2 linhas terapêuticas (80.0%) com múltiplas TMDs (imunossupressores, 
imunomoduladores, anticorpos monoclonais). 
  
Conclusões: Na nossa amostra, aproximadamente metade dos doentes com EM realizaram EPS/IFS em contexto 
de diagnóstico diferencial ou mudança de terapêutica. A EPS/IFS mostrou alterações em 2.3% doentes, sendo que 
a maioria apresentava um aspeto monoclonal duvidoso (73.3%), sem significado patológico. Foi possível identificar 
a presumível causa de interferência na EPS/IFS em cerca de metade dos casos. Nos restantes, essa causa não foi 
evidente, podendo estar relacionada com a inflamação crónica associada à própria doença ou com a terapêutica 
imunossupressora crónica. A prevalência de MGUS foi de 0.6%, valor que é sobreponível ao esperado para a 
idade. A alteração da EPS/IFS em contexto de surto poderá normalizar em controlos subsequentes. 
  
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesses. 
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Reportamos um caso de homem de 90 anos com prurido generalizado e lesões cutâneas, principalmente no 
abdómen e membros superiores (fig. 1), poliadenopatias (supraclavicular e inguinal direitas) e hipereosinofilia com 1 
mês de evolução. Da história pregressa, a última viagem foi à Ásia há 2 anos e não houve introdução de medicação 
recentemente. Analiticamente: leucocitose 16,9x10

9
/dL, eosinofilia 6,25x10

9
/dL e lesão renal aguda (ureia 78 mg/dL; 

creatinina 2,24 mg/dL). Procedeu-se à investigação etiológica: IgE de 1210 UI/mL; detecção de ovos/parasitas nas 
fezes e testes de autoimunidade negativos; mielograma, biópsia medula óssea (BMO); e TC toraco-abdomino-
pélvica que documentou, entre outras alterações, poliadenopatias axilar e inguinocrural (iliofemoral direita 
23x28mm), pela qual se realizou biópsia do gânglio inguinal. Após 2 dias, o doente apresentou febre e exsudado 
purulento na região inguinal direita. Procedeu-se à cultura do exsudado e HC e iniciou amoxicilina/ácido clavulânico 
1,2g ev e hidrocortisona 100mg ev. A BMO e o aspirado demonstraram uma MO hipercelular com hipereosinofilia e 
a biópsia do gânglio inguinal revelou uma proliferação multinodular de células positivas S100 e CD1a

+
, pelo que o 

diagnóstico de Histiocitose de células de Langerhans (HCL) foi feito (fig. 2). 
 
HCL, previamente denominada por Histiocitose X, é um grupo de distúrbios classificados em 3 categorias: 
Histiocitose de células dendríticas, na qual pertence a HCL; distúrbios macrofágicos e Histiocitose maligna. É uma 
doença que afecta principalmente a idade pediátrica, com incidência na idade adulta de um por milhão. A HCL 
apresenta uma clínica heterogénea, englobando desde um único órgão com prognóstico benigno até a uma doença 
multissistémica com prognóstico reservado. Efectivamente, o envolvimento da MO, baço e fígado, denominados 
´órgãos de risco´, conferem um prognóstico adverso. 
 
A clínica da HCL cutânea é altamente diversificada e a sua incidência é ainda desconhecida. O diagnóstico é 
confirmado pela presença de células com citoplasma eosinofílico, núcleos irregulares e positividade para os 
antigénios CD1a e CD207. Além disso, a presença de grânulos de Birbeck por ME é patognomónica para a HCL. A 
investigação inicial inclui avaliação analítica e Rx-tórax e do esqueleto axial que revelam um padrão de lesão 
intersticial e lesões osteolíticas, respectivamente. A TC torácica e biópsia pulmonar, doseamento hormonal e BMO 
são necessários na investigação complementar. 
 
Pelos protocolos estarem dirigidos para a idade pediátrica, o tratamento na idade adulta ainda não está definido. Na 
doença de envolvimento local, ‘watchful waiting’ e tratamento dirigido são a abordagem terapêutica. Neste caso, as 
lesões cutâneas podem ser tratadas por excisão cirúrgica, corticoterapia ou imunoterapia. Na doença sistêmica, a 
1ª linha ainda não está estabelecida, com alguns estudos a preconizarem vimblastina com prednisolona, enquanto 
outros arabinosídeo ou cladribina. Na doença cutânea sistémica, o tratamento envolve regimes contendo MTX, 
talidomida ou IFN-α. 
 
Neste caso de apresentação incomum de HCL nos adultos, e após 1 mês de corticoterapia, houve melhoria 
substancial das lesões cutâneas (fig. 3), redução das poliadenopatias e normalização da contagem eosinofílica. 
Finalmente, biópsia cutânea será necessária para definir se estamos perante uma doença multissistémica de forma 
a direccionar o tratamento adequado. 
 
Todos os autores declaram ausência de conflitos de interesse 
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REFERÊNCIA  
 
Carolina Sales; Eduarda Couto; Nelson Domingues; Isabel Oliveira; João Lobo; Luísa Viterbo; Ângelo Martins;  
Ilídia Moreira; Ana Espirito Santo; Sérgio Chacim; Cláudia Moreira; Dulcineia Pereira; Patrícia Silva;  
José Mário Mariz 
(IPO-Porto) 
 
 
Introdução: Os linfomas da zona marginal (LZM) ganglionares são um subtipo infrequente e indolente de linfoma 
de células-B. O progresso terapêutico tem sido lento, muito à custa do pequeno número de doentes tratado e da 
heterogeneidade dos tratamentos utilizados. 
Os autores pretendem avaliar a eficácia terapêutica ao tratamento instituído nos LZM ganglionares. 
  
Material e métodos: Foi efetuada uma análise retrospetiva dos doentes com LZM ganglionares diagnosticado em 6 
anos num centro de referência. 
 
Resultados: Entre 2011 e 2016, foram diagnosticados 26 casos de LZM ganglionares. 13 doentes (50%)  eram do 
sexo masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi de 69.5 anos. Tendo em consideração o estadiamento de 
Ann Harbor, 20 doentes (76.9%) eram do estadio IV à apresentação, 5 (19.2%) do estadio I e 1 (3.8%) do estadio 
III. Doze doentes (46.2%) apresentavam sintomas B. Todos os doentes apresentavam um Eastern Cooperative 

Oncology Group Performance Status (ECOG) igual ou inferior a 2 ao diagnóstico. Vinte e um doentes (80.8%) foram 
tratados apenas com uma linha de tratamento. Em primeira linha, 22 doentes (84.5%) foram tratados com imuno-
quimioterapia e 4 doentes (15.4%) realizaram radioterapia. Obtiveram-se 18 (69.2%) respostas completas, 3 
(11.5%) respostas parciais, 1 (3.8%) doença estável e 1 (3.8%) progressão de doença. Não foi possível avaliar 
resposta em 3 (11.5%) doentes. Do total de doentes tratados e que haviam obtido resposta, 6 (23.1%) 
apresentaram recidiva/progressão sintomática da doença. A mediana de tempo até recidiva/progressão sintomática, 
após primeira linha, foi de 10 meses. Dos 6 doentes que recidivaram, 1 (16.7%) foi submetido a esplenectomia, 2 
(33.3%) foram submetidos a segunda linha de quimioterapia, 1 (16.7%) ficou em vigilância e 2 (33.3%) foram 
propostos para tratamento exclusivamente sintomático.Dos 3 doentes tratados com segunda linha de tratamento, 
obteve-se 1 (33.3%) resposta completa, 1 (33.3%)resposta parcial e não foi possível avaliar resposta em 1 (33.3%) 
doente por ainda se encontrar em tratamento à data da censura dos dados. Considerou-se que  o único doente que 
obteve resposta parcial, beneficiaria com tratamento subsequente com 3ª e 4ª linha de tratamento, com resposta 
parcial como melhor resposta. Observaram-se 3 (11.5%) óbitos relacionados com a doença oncológica. A sobrevida 
global média foi 59.9 meses (IC 95% 51.5-68.4), a mediana não foi atingida. A sobrevida livre de progressão média 
foi de 52.2 meses (IC 95% 41.6-62.8), a mediana não foi atingida. 
 
Conclusão: A maioria dos doentes vê a sua doença controlada com os tratamentos hoje disponíveis. Há ainda 

clara necessidade de melhoramentos nos doentes frágeis e nos refratários às terapêuticas disponíveis. Os autores 
consideram que se obtiveram boas taxas de resposta nos doentes tratados na instituição. 
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Introdução: A Hemoglobinúria Paroxística Nocturna (HPN)  é uma doença que se manifesta com anemia 

hemolítica, trombose e citopenias no sangue periférico. Resulta da expansão clonal de uma célula estaminal 
hematopoiética com mutação somática no gene PIGA que provoca uma expressão deficiente de glicosil-fosfatidil-
inositol (GPI) e, por conseguinte, a ausência das proteínas CD55 e CD59 reguladoras do sistema de complemento, 
tornando os glóbulos rubros (GR) susceptíveis à lise pelo complemento e a outras manifestações de HPN. O 
Eculizumab (Ecz), um anticorpo monoclonal humanizado, liga-se a C5 impedindo a activação do complemento. 
 
Material e Métodos: Descrição retrospectiva de 2 doentes com HPN que realizaram Ecz. Analisarem-se 
características analíticas, ocorrência de trombose, sintomatologia e independência transfusional antes e após 
instituição de Ecz. Doente 1 (D1): Homem, 30 anos, diagnóstico HPN em Julho/2012 com clone HPN dos GR de 
13%, glóbulos brancos (GB) 69%. Submetido a terapêutica com Ecz de Outubro/2012 até Fevereiro/2016. Doente 2 
(D2): Mulher, 19 anos, diagnóstico HPN em Maio/2015 com clone HPN dos GR de 79%, GB 69%. Iniciou Ecz em 
Agosto/2015, estando actualmente ainda sob manutenção quinzenal. 
 
Resultados: D1: Episódios de dor abdominal que regrediram após Ecz. Sem eventos trombóticos documentados. 
Normalização da LDH (lactato desidrogenase) 1 mês após Ecz. Média da Hb antes do Ecz: 7,48 g/dL, pós: 10,12 
g/dL. Com perda de resposta em Janeiro/2016 (39 meses após diag.), com aplasia medular sem causa 2ª 
identificada, sem hemólise intravascular, pelo que foi proposto para transplante de medula óssea (TMO) com dador 
familiar compatível que realizou em Março/2016, sem toxicidade importante. Suporte transfusional com concentrado 
eritrocitário (CE) apenas após término de Ecz: 4 unidades (U). D2: Ao diagnóstico com trombose do eixo espleno-
portal com hiperesplenismo e varizes esofágicas, com posterior transformação cavernomatosa da veia porta. Sem 
novas tromboses pós Ecz. Sem normalização da LDH, com necessidade de corticoterapia por crise hemolítica. 
Média da Hb antes do Ecz: 7,71 g/dL, com valores semelhantes após: 7,23 g/dL. Sem independência transfusional: 
2U CE e 1 pool plaquetas antes do Ecz, 5U CE durante Ecz. Actualmente já com dador não relacionado compatível, 
aguarda transplante. 
 
Conclusão: O Eculizumab e o alo-TMO são 2 opções terapêuticas para a HPN. Com estes 2 casos pode-se 
constatar variabilidade na resposta ao Ecz e que mesmo após início deste fármaco pode ser necessário recorrer ao 
alo-TMO, tratamento que apesar dos riscos associados tem o real potencial curativo. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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Introdução: A causa mais comum de α-talassémia na população Portuguesa é, tal como no resto do mundo, a 
presença de deleções mais ou menos extensas no cluster alfa, localizado no braço curto do cromossoma 16 
(16p13.3). Estas deleções dividem-se em duas categorias: as que eliminam total ou parcialmente os genes HBA2 e 
HBA1, e as que removem apenas os elementos reguladores distais, mantendo os genes α-globínicos 
estruturalmente intactos. Desde os anos 80 têm vindo a ser descritas deleções numa região localizada 
aproximadamente a 25-65 kb a montante dos genes α-globínicos e que contém elementos não codificantes 
altamente conservados - as chamadas multispecies conserved sequences (MCS-R1 a R4) -  responsáveis por 
regular a expressão desses genes. A introdução da tecnologia de Multiplex Ligation Priobe Amplification (MLPA) 
veio facilitar a identificação destas deleções e o estudo em familias portuguesas revelou existirem pelo menos dois 
padrões diferentes. 
 
Objetivo: Identificar e caracterizar molecularmente as grandes deleções do  gene alfa na população portuguesa. 
 
Material e Métodos: Foram estudados 20 indivíduos provenientes de várias regiões de Portugal Continental (2 

famílias), Madeira (3 famílias) e Açores (3 famílias). Todos apresentavam fenótipo compatível com α-talassémia 
(VGM<73 fl="" hgm="" 22="" pg="" e="" valores="" de="" hb="" a="" sub="">2 normais). Após terem sido excluídas 
as deleções mais frequentes (-α

3.7
, -α

4.2
, --

MED
, --

SEA
, -α

20.5
) e mutações pontuais nos genes HBA2 e HBA1, foi 

realizado o MLPA utilizando kits Salsa MLPA P140B e P140C HBA (MRC-Holland, Amsterdam, The Netherlands) 
de acordo com as instruções do fabricante. 
 
Resultados e Conclusão: A análise dos resultados do MLPA não revelou a presença de grandes deleções nos 
genes HBA1 e HBA2. Na região MCS-R2 (HS-40) observou-se a presença de dois tipos de deleções: uma que 
abrangia 4 sondas e outra que abrangia 7 sondas. A primeira (4 sondas), que encontrámos nas amostras de 
familias da Horta e de Ponta Delgada, corresponde à deleção (αα)

MM
, anteriormente descrita em indivíduos oriundos 

do Arquipélago dos Açores. Não foi detetado nenhum caso semelhante no continente. 
A segunda deleção (7 sondas) foi detetada em amostras de familias provenientes de Lisboa, Viseu e Funchal e 
apresenta o mesmo padrão de sondas que a deleção (αα)

CMO
, anteriormente descrita na população portuguesa. 

A identificação molecular deste tipo de deleções é fundamental para um diagnóstico correcto, mas sobretudo para o 
aconselhamento genético de casais em que os dois elementos são hipocrómicos e microcíticos com Hb A2 normal. 
A homozigotia para deleção de MCS-R2 está descrita como associada a um fenótipo severo de doença de Hb H. 
Sem conflitos de interesses a declarar. 
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Introdução: As talassemias podem manifestar-se por uma enorme variedade de quadros clínicos desde portadores 
assintomáticos até quadros de morte fetal. 
Estão descritas na literatura numerosas mutações causadoras de talassemia, que podem afetar as cadeias beta 
(frequentes), alfa (raras), delta ou gama (muito raramente). Outras mutações já têm sido detetadas, mas ainda não 
se encontram descritas na literatura. 
 
Objetivo: Pretende-se com este trabalho apresentar 2 casos clínicos de diferentes mutações genéticas ainda não 
descritas na literatura, de forma a mostrar a importância da deteção de mutações raras, causadoras de fenótipos de 
talassemia em indivíduos assintomáticos, que, em combinação com outras mutações mais frequentes podem 
resultar em quadros clínicos mais graves. 
  
Caso clínico 1 
A.S.M.C, sexo feminino, 17 anos, seguida na consulta de hematologia-pediátrica por anemia persistente 
normocítica normocrómica, com valores entre 11 e 12 g/dL, sem alterações das outras linhagens. A ausência de 
reticulocitose, hiperbilirrubinemia e esplenomegalia permitiu excluir anemia hemolítica e a cinética do ferro foi 
normal. Sem alteração da função tiróidea e sem défices vitamínicos. 
Devido a história familiar de mãe e tia materna com anemia, foi realizado o  estudo de hemoglobinopatias por 
HPLC, que mostrou um pico interferente na região da Hb A0, posteriormente caracterizado por estudo molecular. 
Foi detetada uma mutação das cadeias beta-globinicas,  HBB: c211 G>A; pALa71Thr, ainda não descrita na 
literatura.  
Posteriormente foram rastreados os familiares, tendo sido detetado o mesmo pico interferente na mãe, tia materna, 
irmão e primos. 
 
Caso clínico 2 
G.M.F.C, sexo feminino, 33 anos, enviada à consulta de hemoglobinopatias para estudo  familiar de microcitose não 
ferropénica detetada no filho de 2 anos.  
O estudo analítico mostrou microcitose (VCM 78 fl) e  hipocromia (26 pg) sem anemia nem ferropenia.  
Foi realizado o estudo de hemoglobinas por HPLC, com doseamento de Hb A2 e F normais e sem picos anómalos. 
Por esse motivo, foi feito o estudo das deleções mais frequentemente associadas a alfa-talassemia que foi 
negativo. 
Por persistência da microcitose e pela história familiar, fez-se sequenciação dos genes alfa-globínicos que permitiu 
detetar uma heterozigotia para mutação HBA1: c.200T>A; p.Leu67Glu, ainda não descrita na literatura. 
 
Conclusão: Estes dois casos clínicos alertam para a necessidade de considerar as hemoglobinopatias no 
diagnóstico diferencial de anemias normociticas normocrómicas e de microcitose e hipocromia não ferropénicas, 
sem etiologia estabelecida, perante história de outros elementos familiares com as mesmas alterações analíticas. 
Ambas as novas mutações irão ser descritas na “Database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemias”. 
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O Mieloma Múltiplo é, caracteristicamente, uma doença de idosos. A avaliação geriátrica ajuda a identificar os 
doentes frágeis de acordo com o seu estado funcional e cognitivo, antecipando a toxicidade do tratamento e a 
sobrevivência. A Lenalidomida/Dexametasona (Rd) é utilizada no tratamento de Mieloma Múltiplo em recaída ou 
refratário (MMrr). Os estudos observacionais prospectivos com o objectivo de avaliar o tratamento com Rd e grupos 
de fragilidade no contexto da vida real em doentes Portugueses são escassos. 
 
Esta análise tem como objectivos, avaliar a exequibilidade das escalas na prática clínica e a sua aplicabilidade, 
caracterizar os doentes nos 3 grupos de fragilidade e verificar o potencial da utilização da avaliação geriátrica na 
antecipação das toxicidades do tratamento que servirá de base para a decisão da terapêutica. No final, queremos 
perceber se vale a pena avançar para a segunda fase do estudo com a participação de mais centros portugueses e 
inclusão de um maior número de doentes. 
 
Foram incluídos doentes com MMrr com indicação para tratamento de 2ª ou 3ª linha com Rd em 3 centros 
portugueses. Procedeu-se à analise prospectiva dos dados demográficos, características do MM, opções 
terapêuticas e escalas de comorbilidades e avaliação funcional - “Charlson Comorbidity Index e Comorbidity 
Assessement” (CCI-CA), “Activity of Daily Living Scores” (ADL) e “Instrumental Activity of Daily Living Score” (IADL), 
validadas para a população portuguesa, sendo os doentes com CCI ≥2, ADL ≤4 e IADL ≤5 considerados frágeis. 
 
Até à data foram incluídos 22 doentes (21 dos quais com dados incluídos na base de dados) com mediana de idade 
à data de entrada no estudo de 71 anos (43-77 anos). A avaliação de comorbilidades e estado funcional (possível 
calcular em 86% dos doentes incluídos) demonstrou que a maioria dos doentes tinham um score de fragilidade 
intermédio (50%), comparativamente aos doentes fit (11%) e frágeis (39%). 
 
Estes resultados evidenciam que o recurso à avaliação geriátrica permite estratificar os doentes por grupos de 
fragilidade e que esta estratificação é semelhante à publicada na análise de fragilidade do estudo FIRST. A análise 
que permite relacionar estes grupos com a toxicidade do tratamento e resultados clínicos está actualmente em 
curso. A caracterização objectiva do estado funcional e comorbilidades através de escalas apropriadas é fulcral, de 
modo a evitar subtratar doentes sem comorbilidades ou sobretratar doentes frágeis. Acredita-se que este estudo 
piloto em Portugal poderá contribuir para uma abordagem terapêutica dos doentes com MM mais eficaz e segura. 
 
Conflitos de interesses: Promotor do estudo CELGENE. 
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Introdução: A agranulocitose, definida como uma contagem absoluta de neutrófilos inferior a 500 células por 
milímetro cúbico de sangue, está documentada como um dos efeitos secundários possíveis do uso do metimazol, 
um antitireoidiano amplamente utilizado na Doença de Graves. Contudo, em casos mais raros e mais severos, pode 
ocorrer ocorrer anemia aplástica, definida por uma pancitopenia grave com hipocelularidade medular. 
 
Relato de Caso Clínico: Mulher, 39 anos, natural da China, medicada há cerca de um mês com Metimazol 30 
mg/dia e Propanolol 40 mg/dia por Doença de Graves, recorreu ao Centro de Saúde (CS) por um quadro de 
amigdalite aguda, tendo sido medicada com Cefradina. Por agravamento do estado geral, com palidez da pele e 
mucosas, astenia marcada, persistência da febre (TT 40ºC) e aparecimento de petéquias recorreu novamente ao 
CS com realização de estudo diagnóstico complementar que revelou pancitopenia grave com Hb (Hemoglobina) 6,9 
g/dL, neutrófilos 100/uL, plaquetas 13 000/uL, com elevação dos parâmetros inflamatórios (PCR 26,5 mg/dL), sem 
outras alterações relevantes. Perante quadro de pancitopenia grave e provável contexto infeccioso é transferida 
para Hospital Central da área de residência onde iniciou empiricamente Piperacilina/Tazobactam, com fraca 
recuperação hematológica, necessitando de múltiplas transfusões de concentrado eritrocitário e plaquetas. 
Medulograma, citometria de fluxo medular e biópsia óssea com evidência de hipoplasia e plasmocitose medular 
reactiva (9,5% de plasmócitos, com fenótipo normal). Exames culturais seriados negativos, rastreio séptico por 
pesquisa molecular, serologia parasitas/vírus e outros microrganismos atípicos sem identificação de agente 
específico. Por suspeita de anemia aplástica secundária a início de Metimazol foi realizada investigação 
complementar para pesquisa de anti-corpos anti-medicamento que se revelou positiva. O estudo do genótipo 
revelou positividade para o alelo HLA-DRB1*15 relacionado com a predisposição para anemia aplástica. Apesar do 
escalonamento terapêutico com Vancomicina, Aciclovir e Caspofungina a doente evoluiu desfavoravelmente, com 
disfunção multiorgânica, acabando por falecer após treze dias de internamento hospitalar. 
  
Conclusão: A anemia aplástica induzida por fármacos antitireoidianos é uma complicação rara, sendo a medula 
óssea invariavelmente hipocelular. Após instituição destes fármacos é fundamental a monitorização analítica na 
fase do inicial do tratamento. O prognóstico desta patologia está relacionado com a intensidade das citopenias e a 
suspeição diagnóstica atempada com instituição de terapêutica de suporte e imunossupressora. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO40 - AVALIAÇÃO DE PROGNÓSTICO NO LINFOMA B DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS: ALGORITMO DE 
HANS VERSUS GENE EXPRESSION PROFILING  
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Ana Espírito Santo; Sérgio Chacim; Dulcineia Pereira; Cláudia Moreira; Patrícia Silva; Mário Mariz 
(IPO Porto, F.G. E.P.E.) 
 
 
Introdução: O Linfoma Difuso de Grandes Células B (DLBCL) é o tipo de Linfoma Não Hodgkin mais frequente 

(cerca de 33%). Corresponde a 80% dos linfomas agressivos, com uma sobrevida média aos 5 anos de 46%. Esta 
doença é heterogénea na resposta alcançada após tratamento. Vários marcadores moleculares têm sido 
reconhecidos para estratificação dos doentes de acordo com o prognóstico, individualmente ou integrados em 
algoritmos. A OMS definiu claramente dois grupos (tipo Centro Germinativo ou GCB e tipo célula B ativada ou 
ABC), e sugeriu um terceiro (não classificável nos outros grupos), com base em vários métodos. Esta classificação 
permite prever o prognóstico (significativamente pior para o tipo ABC) e apoiar à decisão terapêutica, com vista a 
obter melhores resultados. Os algoritmos de Hans, Muris e Choi (os mais utilizados) sustentam-se em métodos 
histoquímicos. Distintamente, a técnica de gene expression profiling (GEP) baseia-se em microarrays e tem 
assumido importância (pela elevada concordância com os métodos anteriores e maior especificidade). 
 
Objetivo: No presente trabalho decidimos avaliar a concordância entre o algoritmo de Hans (aplicado 
rotineiramente na nossa instituição) e o GEP Nanostring nCounter, quando aplicados aos mesmos doentes com o 
diagnóstico inaugural de DLBCL, considerando que ambos os métodos distinguem dois grupos (GCB e ABC). 
 
Materiais e Métodos: Recorremos a uma população de 10 doentes avaliados no contexto de Ensaio Clínico (idade 
mediana de 65 anos; 80% do género feminino; 3 indivíduos em estadio II, 2 em estadio III e 5 em estadio IV). Foram 
aplicados o algoritmo de Hans e o GEP aos 10 doentes em análise, previamente ao início do tratamento. Todos 
realizaram posteriormente tratamento com o protocolo R-CHOP após não terem sido elegíveis para tratamento em 
Ensaio Clínico (tendo sido associada Radioterapia em dois deles). Foi alcançada Resposta Completa em 5 
indivíduos, Resposta Parcial em 3; 2 outros ainda se encontram em tratamento. 
 
Resultados: O Algoritmo de Hans e o GEP obtiveram uma concordância final de 60% nos doentes em análise (o 
algoritmo de Hans identificou 8 casos do tipo ABC e 2 casos do tipo GCB, enquanto que o GEP identificou apenas 4 
casos do tipo ABC). 
 
Conclusão: O método GEP Nanostring nCounter identificou menos casos do tipo ABC que o algoritmo de Hans, 
sugerindo que esta metodologia poderá ser mais específica para classificação do DLBCL (permitindo prever a 
resposta ao tratamento e orientar a decisão de tratamentos futuros em situação de recidiva da doença).  
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PO41 - DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO: UM RARO CASO DE RECIDIVA  
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de Lisboa Ocidental; 3-Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental) 
 
 
Introdução: A doença de Kikuchi-Fujimoto, também designada de linfadenite necrosante benigna é uma entidade 
rara, benigna, de etiologia desconhecida, mais frequente na Ásia.Caracteriza-se pelo aparecimento de adenopatias 
e febre e atinge habitualmente jovens adultos. O diagnóstico é feito através do exame histopatológico dos gânglios 
linfáticos. Trata-se de uma doença auto-limitada, controlada na maioria dos casos com terapêutica de suporte, 
podendo, no entanto, nos casos mais graves ser necessário recorrer a corticoterapia, e raramente ocorrem 
recidivas. 
 
Objetivo: apresentar um dos raros casos descritos na Europa, com a particularidade de ter apresentado recidiva da 
doença. 
 
Caso clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, leucodérmico, admitido no serviço de urgência em Abril 2015 
por astenia, perda ponderal, febre, adenopatias cervicais, supraclaviculares, mediastínicas e lombo-aórticas, 
hepato-esplenomegália, bicitopénia grave (anemia e trombocitopénia) e lesão renal aguda. Foram excluídas causas 
infecciosas, auto-imunes e hematoncológicas. O exame histológico da adenopatia cervical foi compatível com 
doença de Kikuchi-Fujimoto do tipo necrótico e o doente iniciou corticoterapia com resolução do quadro. Manteve 
seguimento clínico durante 9 meses, sem evidência de recidiva. Em Julho 2017 é internado por quadro de astenia, 
perda ponderal e febre com 1 mês de evolução, anemia, trombocitopenia e lesão renal aguda. Sem adenopatias 
periféricas. A ecografia abdominal mostrou hepato-esplenomegália e a TAC toraco-abdomino-pélvica múltiplas 
adenopatias mediastínicas e lombo-aórticas. O estudo de auto-imunidade (ANCA, anti-DNAds, ANA e 
crioglubulinas), as serologias (para EBV, CMV, HBV, HCV, HIV, Treponema pallidum e Mycoplasma pneumoniae), 
os exames culturais (urina, expectoração, sangue periférico, sangue medular) e a pesquisa de BK na expectoração, 
foram negativos. O estudo da medula óssea não detectou células linfóides anormais. Considerando o quadro clínico 
e tendo em conta os antecedentes pessoais do doente foi admitida a hipótese de recidiva da Doença de Kikuchi-
Fujimoto, e foi iniciada corticoterapia endovenosa com significativa melhoria clínica e analítica. O doente mantém 
seguimento em consulta com progressivo desmame da corticoterapia. 
 
Discussão: Os casos de recidiva da doença são raros (3 a 4% dos casos), ocorrendo maioritariamente num 
período de 2 a 12 anos após o diagnóstico da doença. Estes episódios, habitualmente cursam com febre e 
adenopatias que podem ser generalizadas e frequentemente com envolvimento extra-ganglionar. Este caso 
pretende alertar-nos para a dificuldade diagnóstica perante uma causa rara de adenopatias no mundo ocidental, 
uma vez que o diagnóstico não é óbvio nem imediato, requerendo a exclusão de outras causas bem mais 
frequentes (ex: lupus eritematoso sistémico, linfomas, tuberculose), cujo tratamento difere significativamente e é 
mais específico. 
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PO42 - UMA CAUSA RARA DE MORTE NO MIELOMA MÚLTIPLO?  
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Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma doença que condiciona importante morbilidade (por exemplo, pelo 

elevado risco de fratura óssea associado). 
 
Objetivo: Através deste caso clínico pretende-se demonstrar o quão importante é a deteção precoce de 
complicações relacionadas com o diagnóstico de fratura óssea, de modo a garantir um maior sucesso na 
abordagem. 
 
Materiais e Métodos: O caso clínico descreve um homem de 66 anos com MM produtor de Imunoglobulina A 
Kappa, diagnosticado em 2009. Realizou 6 linhas de tratamento até janeiro de 2015, sendo que posteriormente não 
existiam alternativas terapêuticas inovadoras a propôr. Nesta fase, foi pedido apoio ao Serviço de Cuidados 
Paliativos, onde o doente permaneceu em tratamento sintomático durante 2 anos e 3 meses (realizando também 
Radioterapia em 2 ocasiões). O doente perdeu autonomia progressivamente, mantendo a capacidade de 
deambulação (ECOG 3). 
Em março de 2017 decorriam 8 anos de evolução de doença, refratária aos vários tratamentos e em seguimento 
por Cuidados Paliativos. Apresentou-se na nossa Urgência com dor óssea, 9 horas após uma queda do leito. Foram 
diagnosticadas fraturas dos úmeros e luxação da cabeça do fémur esquerdo com fratura. Foi programada a 
transferência do doente para avaliação ortopédica urgente na área de residência, ponderando a necessidade de 
fixação precoce (procedimento invasivo condicionado pela fragilidade atual do doente, benefício marginal previsível 
dado o tempo de evolução desde o evento e a patologia de base com atingimento ósseo marcado). Tal não 
sucedeu por aparecimento súbito de quadro de dificuldade respiratória e depressão do estado de consciência.   
 
Resultados: A situação evoluiu rapidamente para a morte (sem hemorragia visível). Entre as várias causas 
possíveis, a ocorrência de Síndrome da embolia gorda salienta-se com grande robustez. Outras hipóteses poderão 
ser a ocorrência de um evento isquémico pulmonar, cerebral (com hemorragia) ou cardíaco. 
 
Conclusão: Este trabalho pretende rever as principais causas de morte neste contexto, salientando o Síndrome de 

embolia gorda (diagnóstico e orientação do estudo e tratamento, ponderando o Performance Status do doente e 
história da doença) e a necessidade de celeridade na abordagem (principalmente quando a intervenção cirúrgica é 
ponderada).  
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PO43 - NECESSIDADES TRANSFUSIONAIS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS EM DOENTES COM 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA- QUE QUANTIDADE SERÁ SUFICIENTE?  
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Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE) 
 
 
Objectivos: A mortalidade associada à Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) reduziu drasticamente nas últimas 

décadas, apesar do regime standart de quimioterapia (QT) ser o mesmo. Esta evolução deve-se à melhoria 
terapêutica de suporte. Apesar do suporte transfusional ser parte integrante da terapêutica de LMA existe pouca 
informação sobre as reais necessidades transfusionais destes doentes. 
O objectivo deste estudo é a avaliação quantitativa do suporte transfusional em doentes com LMA sob QT. 
  
Material e Métodos: Estudo prospectivo observacional, de amostra consecutiva, realizada entre 01/01/2017 e 
30/06/2017 na Enfermaria de Hematologia e no Serviço de Imuno-Hemoterapia do nosso centro. Foram avaliadas 
as transfusões de Concentrado Eritrocitário (CE), Plaquetas e Plasma Humano Inactivado, realizadas durante a 
aplasia de QT de indução e consolidação dos doentes com LMA. Doentes com Leucemia Promielócitica Aguda ou 
sob tratamento paliativo foram excluídos da análise. Foram ainda avaliados os seguintes factores: regime de QT, 
complicações sépticas e hemorrágicas. 
  
Resultados: No período em estudo foram realizados 65 ciclos de QT (41 ciclos de indução e 24 ciclos de 

consolidação) no total de 37 doentes (13 mulheres e 24 homens) com uma idade mediana de 59 anos (mínimo 36 e 
máximo 75). O hemograma à data de início da QT apresentava uma mediana de hemoglobina, glóbulos brancos e 
plaquetas 9,0 g/dL, 6,26 x10

9
 e 84 x 10

9
, respectivamente. 

A mediana de componentes sanguíneos gastos por doente foi de 8 CE (mínimo 0 e máximo 35), 8 plaquetas - 
Concentrado Pool de Plaquetas e Concentrado Unitário de Plaquetas - (mínimo 1 e máximo 41). Dezassete doentes 
tiveram consumos superiores à mediana, quase todos eles complicados por quadros hemorrágicos, nomeadamente 
do Sistema Nervoso Central e Hemorragia Digestiva ou quadro sépticos graves. Neste subgrupo a mediana de CE 
utilizado foi 13 (mínimo 10 e máximo de 35) e a mediana de plaquetas utilizadas foi 18,5 (mínimo 10 e máximo 41). 
  
Conclusão: Os gastos transfusionais estão ligeiramente abaixo do descrito na literatura. 
Este estudo fornece informação crucial para definição de estratégias de gestão de stock de componentes 
sanguíneos, fundamentais num centro hospitalar terciário com elevado consumo de componentes em contextos de 
trauma, UCI e bloco central. Apesar da escassez de estudos semelhantes e consequente dificuldade nesta 
comparação, constou-se que o sexo, a idade, o subgrupo de LMA ou o risco citogenético e a intensidade da QT não 
afetam de modo significativo as necessidades transfusionais 
  
Declaro a ausência de conflitos de interesse de todos os autores. 
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(UMIB/ICBAS/UP)) 
 
 
INTRODUÇÃO: O Linfoma não Hodgkin (LNH) hepático pode ser primário ou secundário. O primário é raríssimo e 
geralmente apresenta-se como massa hepática única. O secundário é mais comum e tem frequentemente 
apresentação multinodular. O LNH-B prevalece em ambos. O diagnóstico é histopatológico e imunohistoquímico 
(HP/IHQ). A imunofenotipagem por citometria de fluxo (IF/CF) é importante no diagnóstico dos LNH. O valor para 
diagnóstico de LNH em biopsias hepáticas (BH), dificultado pela exiguidade das amostras, carece de 
demonstração. 
 
OBJETIVO: Avaliar o contributo da IF/CF para diagnóstico de LNH em BH, em comparação com HP/IHQ. 

 
MATERIAL/MÉTODOS: Estudo retrospetivo das BH recebidas no Laboratório de Citometria entre 01/01/2009 a 
31/12/2016, para despiste de LNH e comparação dos resultados obtidos por IF/CF com os da HP/IHQ. Por IF/CF foi 
avaliada, a expressão de, pelo menos: CD2, CD3, TCR-gd, CD4, CD5, CD7, CD10, CD19, CD20, CD28, CD45, 
cadeias kappa/lambda e BCL2. 
 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: Das 44 amostras estudadas (41 doentes), excluíram-se 3 pela má qualidade e/ou 
insuficiência de dados. O estudo final incidiu sobre 41 BH de 39 doentes (idade entre 19 e 81 anos; mediana 61 
anos), 27(69%) homens. O diagnóstico por HP/IHQ foi de linfoma em 7 BH (17%): linfoma de Hodgkin em 1(2%) e 
LNH em 6(15%) (3 LNH-B difusos de células grandes, 1 LNH-B de Burkitt e 2 LNH-T CD4+). Os restantes 
corresponderam a hepatites com ou sem cirrose (15 BH;37%), metástases de neoplasias não hematológicas (10 
BH,24%), e outras patologias (9 BH,22%). A IF/CF diagnosticou LNH em 7 BH (17%): LNH-B em 5(12%) (3 LNH-B 
difusos de células grandes, 1 LNH-B de Burkitt e 1 LNH-B de zona marginal) e LNH-T em 2 (1 LNH-T 
hepatoesplénico gama/delta e 1 LNH-T CD4+). Houve discordância em 3 casos: 1 LNH-B de zona marginal tipo 
MALT e 1 LNH-T hepatoesplénico gama/delta, diagnosticados apenas por IF/CF, e 1 LNH-T CD4+, diagnosticado 
apenas por HP/IHQ. Assumindo HP/IHQ como referência, a sensibilidade da IF/CF foi 83%, especificidade 94%, 
valor preditivo positivo 71%, valor preditivo negativo 97% e precisão 93%. Os 2 “falsos positivos” corresponderam a 
LNH diagnosticados apenas por IF/CF, pelo tamanho pequeno e baixa representação dos linfócitos neoplásicos. O 
“falso negativo” correspondeu a LNH-T CD4+ sem fenótipo aberrante. 
 
CONCLUSÃO: A IF/CF apresenta elevada especificidade e sensibilidade para diagnóstico de LNH em BH e tem 
papel complementar da HP/IHQ. Para além da rapidez, tem maior capacidade de identificação de LNH de células 
pequenas, de difícil deteção por HP/IHQ. 
 
DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE: Os autores não apresentam conflitos de interesse. 
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PO45 - DELECÇÃO DEL(11q) ISOLADA NUM CASO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA.  
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(Serviço Hematologia, Hospital dos Capuchos, CHLC) 
 
 
As alterações citogenéticas são determinantes na caracterização e prognóstico da leucemia mieloide aguda (LAM) 
e da SMD. As delecções cromossómicas são recorrentes em ambas as patologias, originam a perda de genes, 
nomeadamente, genes supressores de tumores, evento crucial na leucemogenese. As delecções dos braços longos 
dos cromossomas 5, 7 e 20, são frequentes na SMD e a sua presença isolada ou em associação é determinante na 
estratificação prognóstica. A del 11q como única aberração cromossómica ou integrada num cariotipo não 
complexo, é rara na SMD e na LAM (0,4-1,1% casos). Apesar da limitação de dados disponíveis na literatura, pela 
sua baixa frequência, parece relacionar-se com determinadas características clinicas, como anemia isolada e na 
evolução apresentar trombocitopenias ligeiras. A del11q integra um dos grupos de estratificação do Revised 
International Prognostic Scoring System (IPSS-R) sendo considerada de bom prognostico, principalmente se 
isolada. 
 
Homem 54 anos que em 2015 referia e apresentava anemia como única citopénia. Foi diagnosticado SMD (AREB), 
IPSS não calculável por ausência de metafases no cariotipo e de achados relevantes em FISH. Sob azacitidina 
esteve bem durante 2 até que surgiram citopénias (Hb 7.2 GB 1700 N 390, plaq 37,0). O mielograma mostrou 85% 
eritroblastos (não próEBs), 4% blastos, displasia bilinear, sendo diagnosticada SMD com displasia 
multilinhagem.  O cariotipo relevou del11q, como única alteração citogenética. Por FISH confirmou-se a ausência 
das regiões 11q22.5 e 11q23, com delecção monoalélica dos genes ATM e MLL, sem rearranjos neste último. 
Estudos adicionais para del(5q), del(7q), del(20q), del(17p) (TP53), 11q13(CCND1) e t (9;22) foram negativos. 
IPSS-R de 4 (risco intermédio). 
 
Discussão: Estudos publicados descrevem uma grande variabilidade de extensões nas del11q, e 
consequentemente, nos genes afectados, o que parece contribuir para alguma heterogeneidade clínica. As 
características que partilham poderão resultar das regiões comuns delectadas. No caso apresentado há uma 
extensa del(11q), embora próxima do centrómero, a del não afecta a região 11q13, deixando intacto o gene de 
regulação do ciclo celular CCND1. Detectou-se a perda monoalélica dos genes ATM e MLL-sem rearranjos, o que 
está de acordo com a literatura. Esta característica parece ser diferenciadora deste subgrupo de doentes, 
enquadrando-se o doente descrito num grupo de melhor prognóstico ao contrario do esperado. Realçar que na 
classificação OMS 2008 seria diagnosticado como eritroleucemia (LAM-M6) por ter >20% blastos/total células 
nucleadas não eritroides o que confere mau prognóstico. A presença da del11q na eritroleucemia não está descrita. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
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Introdução: A disqueratose congénita (DC) é uma entidade heterogénea, de transmissão ligada ao X, com 
penetrância variável, associada a encurtamento telómérico e, frequentemente, com mutações no gene DKC1. 
A tríade fenotípica clássica é composta por leucoplaquia mucosa, distrofia ungueal e hiperpigmentação cutânea 
reticulada. Cursa com risco aumentado de falência medular, neoplasias mielóides, tumores sólidos e fibrose 
pulmonar. O transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos é o único tratamento curativo das complicações 
hematológicas, embora a terapêutica com androgénios melhore a componente hematológica em doentes não 
candidatos a transplante, ou como terapêutica de ponte para transplante. 
 
Objectivo: Revisão de um caso de DC associada a variante DKC1 não previamente descrita e estudo da inativação 
do cromossoma X nos elementos do sexo feminino. 
 
Caso clínico: Adolescente de 14 anos, sexo masculino, referenciado à consulta por anemia macrocítica 
(hemoglobina 10,9g/dL, VGM 102fL) e trombocitopenia (35x10e9/L). 
Trombocitopenia conhecida desde os 7 anos, interpretada como trombocitopenia imune, sem outros antecedentes 
de relevo. Ao exame objetivo apresentava marcada distrofia ungueal, alterações da pigmentação cutânea com 
padrão reticulado e leucoplaquia da mucosa oral. Sem reticulocitose ou padrão de hemólise, pesquisa de quebras 
cromossómicas com DEB negativa. Cariótipo 46,XY[20]. A biópsia óssea confirmou hipoplasia medular. O estudo 
molecular de genes associados a DC, realizado num laboratório internacional de referência na área, identificou uma 
variante missense c.1176G>C (p.Met392Ile) no gene DKC1, em hemizigotia, não previamente descrita, com 
elevado score patológico na análise preditiva. 
Uma das suas irmãs apresentava também distrofia ungueal e hiperpigmentação cutânea reticulada discretas, sem 
leucoplaquia ou citopenias, pelo que se procedeu a estudo do gene DKC1, tendo-se encontrado a mesma mutação 
em heterozigotia. O estudo da clonalidade hematopoiética (HUMARA) mostrou um desvio acentuado de lionização 
do cromossoma X (ratio 100:0), não existindo alterações no gene XIST (indutor de desvio de lionização). 
 
Conclusão: Este caso apresenta uma nova variante patogénica do gene DKC1 e ilustra a assimetria genótipo-
fenótipo. As mulheres hemizigotas são habitualmente apenas portadoras, e não tendem a apresentar 
manifestações hematológicas, por inativação preferencial do cromossoma X afetado (lionização), provavelmente 
traduzindo uma vantagem proliferativa das células que expressam o cromossoma X não afetado. Não é, até à data, 
totalmente conhecido de que forma este fenómeno ocorre noutros tecidos, nem em que medida as mulheres 
portadoras apresentam um risco aumentado de outras neoplasias ou se a lionização poderá condicionar o mesmo. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO47 - MANIFESTAÇÕES AUTOIMUNES DO LINFOMA T ANGIOIMUNOBLÁSTICO  
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INTRODUÇÃO: O linfoma T angioimunoblástico (LTAI) é uma entidade rara, que representa 1 a 2% dos linfomas 
não Hodgkin. Surge geralmente após a sexta década de vida e possui um comportamento agressivo, com 
envolvimento sistémico associado a fenómenos autoimunes. Tem origem nas células T helper foliculares, e pensa-
se que terá uma relação etiopatogénica com o vírus Epstein-Barr (EBV). Apresenta um padrão histológico típico 
com infiltrado polimórfico endotelial de células inflamatórias, imunoblastos e linfócitos atípicos, que possuem um 
imunofenótipo característico (CD3 +, CD4+, CD10+ e CD279+). Cerca de 20% dos casos são CD30+. 
Apresentamos dois casos de LTAI com manifestações distintas. 
 
CASO 1: Homem, 60 anos, à apresentação com sintomas B, mialgias, poliartrite, adenomegalias periféricas e rash 
cutâneo, com 1 mês de evolução. Analiticamente, elevação dos parâmetros inflamatórios, desidrogenase láctica 
(DHL) e B2 microglobulina; serologias víricas negativas; estudo imunológico em curso. Tomografia computorizada 
com adenomegalias mediastínicas e abdominais, hepatoesplenomegalia e derrame peritoneal. Histologia, 
imunohistoquimica e imunofenotipagem ganglionar por citometria de fluxo compatíveis com LTAI, com pesquisa do 
vírus Epstein-Barr por hibridização in situ (EBER) positiva nas células tumorais. Refratário a 4 ciclos de CHOP 
(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisolona). Cumpriu 1 ciclo de ESHAP (etoposido, metilprednisolona, 
citarabina, cisplatina) associado a ciclosporina, com boa resposta a nível ganglionar, no entanto mantendo clinica 
de poliartrite e rash. Aguarda aprovação para tratamento com brentuximab. 
 
CASO 2: Homem, 70 anos, diagnóstico de LTAI, à apresentação adenomegalias supra e infra diafragmáticas e 
eritrodermia. Remissão completa após 2 ciclos de CVP (ciclofosfamida, vincristina, prednisolona) e 4 ciclos de 
CHOP. Após seis meses, surge com astenia, anorexia, icterícia e colúria com 2 semanas de evolução. 
Analiticamente, anemia grave, trombocitopenia, elevação da VS e DHL, hiperbilirrubinémia não conjugada e prova 
de Coombs positiva. Diagnóstico de anemia hemolítica autoimune (AHAI) associada a LTAI. Estudo medular sem 
envolvimento pelo linfoma, levantando a hipótese de se tratar de uma aplasia rubra. Serologia do parvovirus B19 
negativa. Foi refratário aos tratamentos instituídos (corticoterapia, rituximab e danazol), tendo vindo a falecer 25 
dias após o diagnóstico. 
 
CONCLUSÃO: A apresentação e evolução clínica dos casos apresentados constituíram um desafio diagnóstico e 
terapêutico. Em ambos os casos, verificou-se resposta ganglionar com quimioterapia convencional, mas as 
manifestações autoimunes foram refratárias. Os agentes imunomoduladores assumem um papel fulcral no 
tratamento destes doentes. 
 
CONFLITOS DE INTERESSES: Nada a declarar. 
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PO48 - CARACTERIZAÇÃO DAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS AUTOIMUNES EM DOENTES INTERNADOS – A 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR  
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(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Introdução: A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma doença autoimune rara, heterogénea e potencialmente 
fatal, cujo tratamento se mantém maioritariamente empírico e centrado na corticoterapia. 
 
Objetivos: Caracterização das AHAI que necessitaram de internamento num Serviço de Hematologia e da sua 
abordagem terapêutica. Avaliação de potenciais preditores de mortalidade. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo, no qual foram analisados todos os doentes internados no Serviço de 
Hematologia com diagnóstico de AHAI, no período de 01-2010 a 02-2017. 
 
Resultados: Foram incluídos 37 doentes, com mediana de idade 75 anos (33-91), dos quais 67,3% do género 
feminino. Em 56,8% foi diagnosticada AHAI secundária e em 43,2% AHAI primária. A AHAI por anticorpos a quente 
foi o subtipo mais frequente (70,3%), seguido de Síndrome de Evans (16,2%) e Doença de Aglutininas Frias 
(13,5%). A hemoglobina média ao diagnóstico foi de 6,1± 1,87 gr/dL. 
 
Em 80,8% dos doentes o tratamento de primeira linha foi a corticoterapia. A taxa de resposta global à primeira linha 
foi de 59,5%. Nas AHAI primárias, 100% dos doentes iniciaram terapêutica com corticoide, com taxa de resposta 
global de 75%, dos quais 25% obtiveram respostas parciais e 50% respostas completas; verificando-se uma 
mediana de início de resposta ao corticoide de 15,5 (12-51) dias e de duração de resposta de 16,7 (5,1-85,9) 
meses. Vinte e um doentes (56,7%) necessitaram de ≥2 linhas terapêutica, nomeadamente com ciclofosfamida 
(n=16), quimioterapia dirigida a doença associada (n=7) ou rituximab (n=3). Após uma média de 20,4 meses de 
seguimento, 17 doentes permaneceram em remissão, 7 dos quais com resposta completa, e 19 doentes faleceram. 
Um doente mantém-se atualmente em seguimento noutro hospital. A sobrevida global foi de 22,1 meses. 
 
Constatou-se que a idade avançada, a AHAI secundária e a recidiva se associaram a maior mortalidade (p<0,05). 
Por outro lado, doentes com mais de 10% de reticulócitos ao diagnóstico e doentes responsivos à primeira linha de 
tratamento, apresentaram maior sobrevida (p<0,05). Necessidade de suporte transfusional, subtipo de AHAI, LDH, 
bilirrubina total e hemoglobina ao diagnóstico, não foram preditivos de mortalidade. 
 
Conclusão: Apesar de ser uma entidade reconhecida há largos anos, muito permanece desconhecido sobre a 
AHAI, dada a escassez de estudos publicados. Está demonstrado que pode variar de doença indolente a formas 
graves, rapidamente fatais, sendo as formas secundárias frequentemente mais severas e refratárias ao tratamento. 
Neste estudo, a idade, % de reticulócitos, a resposta à primeira linha e a recidiva, demonstraram relação estatística 
com mortalidade dos doentes. 
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PO49 - AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE VEGF E DE VEGFR EM DOENTES COM GAMAPATIAS 
MONOCLONAIS – POTENCIAIS BIOMARCADORES DE PROGNÓSTICO  
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O fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) regula a angiogénese, a remodelação da matriz extracelular e a 
produção de citocinas inflamatórias, apresentando um papel importante no microambiente da medula óssea do 
mieloma múltiplo (MM). Estudos anteriores demostraram que os plasmócitos de MM apresentam expressão 
heterogénea de VEGF. No entanto, a associação entre os níveis de expressão, os subtipos fenotípicos de 
plasmócitos e o prognóstico dos doentes não foi demonstrada. 
 
Os objectivos deste trabalho consistiram na avaliação dos níveis de expressão do VEGF e do seu receptor 
(VEGFR) em plasmócitos CD138+/CD19- (plasmócitos clonais, PC) e CD138+/CD19+ (plasmócitos não clonais, 
PnC) em doentes com gamapatia monoclonal (GM), e na análise do seu potencial como biomarcadores de 
diagnóstico e prognóstico. 
 
Para tal, foram estudados 128 doentes com GM, 60 com MM e 66 com gamapatia monoclonal de significado 
indeterminado (MGUS), e 11 controlos não neoplásicos. Os níveis de expressão de VEGF e VEGFR foram 
avaliados por citometria de fluxo em PC e PnC da medula óssea. A sobrevivência livre de progressão (PFS) e 
sobrevivência global (OS) foram analisadas pelo método de Kaplan-Meier e o potencial diagnóstico e prognóstico 
pelas curvas ROC. 
 
A idade mediana da população estudada situa-se nos 70 (39-86) anos, sendo 52% dos doentes do género 
masculino. Os PC de doentes com MM apresentam maior expressão de VEGF (80±7,5MIF) comparativamente aos 
MGUS (61,7±6,2MIF; p=0,011), sendo também superior ao observado nos PnC (39,92±1,74MIF) de ambos os 
grupos de doentes (p<0,001 e p=0,02, respectivamente). A percentagem de PnC que expressam VEGF é superior 
nos MGUS (39,4±4%) e MM (46,7±4,5%) comparativamente aos controlos (13,5±0,5%; p=0,019 e p=0,003, 
respectivamente). Os doentes com MGUS que apresentam PC com expressão de VEGFR ≥23,5MIF têm maior 
probabilidade de progressão para MM [AUC 0,688 (IC 95% 0,592-0,784), p<0,0001, 90% sensibilidade, 56% 
especificidade, 65% PPV, 84% NPV], e os doentes com MM que apresentam PC com expressão de VEGF ≥175MIF 
têm menor PFS (p = 0,002) e OS (p = 0,003), independentemente da terapêutica de primeira linha. Curiosamente, 
os doentes com MM que apresentam elevada percentagem de PnC a expressar VEGF (≥21%) têm maior PFS (p = 
0,04) e SO (p = 0,008). 
 
Os nossos resultados mostram que os PC e PnC de doentes com MM e MGUS apresentam expressão diferencial 
de VEGF e VEGFR e evidencia a importância destas moléculas na progressão de MGUS para MM, e na 
sobrevivência livre de progressão e global de doentes com MM. 
  
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia 
(SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento. 
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PO50 - DOENÇA CELÍACA, GASTRITE ATRÓFICA AUTOIMUNE E HELICOBACTER PYLORI NA ANEMIA 
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Introdução: Em Portugal estima-se que 20% dos adultos sofram de anemia e 15% apresentem ferropenia. 

Apesar de num número significativo de casos não se identificar a origem da anemia, tem-se verificado que muitas 
anemias ferropénicas que não resolvem com a suplementação oral de ferro têm como causa subjacente a doença 
celíaca (em 4-6% dos casos), a gastrite atrófica autoimune (em 20-27% dos casos) e a infeção por Helicobacter 
pylori (em mais de 50% dos casos). O mecanismo fisiopatológico proposto é a diminuição da capacidade de 
absorção de ferro. 
 
Objetivos: Identificar entre os doentes com anemia ferropénia refratária ao ferro oral (AFR), o número de casos 
positivos para Doença Celíaca (DC), Gastrite atrófica autoimune (GAAI) e infeção por Helicobacter pylori (Hp); 
avaliar a evolução da anemia após a erradicação do Hp. 
 
Metodologia: Estudo observacional longitudinal descritivo. 
 
População da amostra: utentes observados em primeira consulta de Hematologia por ARF, no período de 

1/1/2011 a 31/12/2016. 
 
Critérios de exclusão: idade <18 anos, antecedentes de gastrectomia/bypass gástrico, gestação em curso, perdas 
hemáticas conhecidas, anemia com outras causas, alterações de outras linhagens celulares no hemograma (exceto 
trombocitose), ausência de estudo endoscópico digestivo alto e baixo (em homens e nas mulheres pós-
menopáusicas). 
Dados obtidos através da consulta do processo clínico eletrónico do utente. 
 
Resultados: De entre as 4655 primeiras consultas realizadas e após aplicação dos critérios de exclusão, foram 
identificados 48 casos de AFR. A maioria pertencia ao género feminino (n=45), com uma mediana de idade de 46 
anos.  
Entre os doentes que realizaram o rastreio de pelo menos uma das 3 patologias referidas (n=43), este foi positivo 
em 60,4%, subindo esse valor para 79,2% quando o rastreio foi realizado para as 3 patologias. Foram identificados 
2 casos de DC, 5 casos de GAAI (com outros 5 casos prováveis – sem biópsia gástrica confirmatória) e 13 casos de 
Hp. Nos doentes com Hp registou-se uma erradicação eficaz em 9 casos, com resolução da anemia num doente, 
sem melhoria da anemia em 6 casos e com perda de seguimento em 2 doentes. 
 
Conclusão: Este estudo reforça a importância do rastreio destas entidades clínicas e o seu papel etiológico nas 
anemias ferropénicas refratárias ao ferro oral. 
 
Conflitos de interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse. 
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PO51 - ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS – DESAFIOS EM INFECCIOLOGIA  
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(Centro Hospitalar Lisboa Central) 
 
 
Introdução: A trombocitopenia pode ocorrer nos estados infecciosos com diversas etiologias, incluindo a auto-
imunidade. A pesquisa de anticorpos antiplaquetários (AcAP) permite orientar o diagnóstico etiológico e a 
terapêutica. 
 
Objectivo: Como primeiro objectivo pretendemos avaliar a presença de AcAP, auto e alo, em doentes 
trombocitopénicos doServiço de Infecciologia do CHLC estudados no nosso Serviço entre 2007 e 2017, e 
caracterizar esta população quanto ao sexo, idade, patologia infecciosa e manifestações clínicas da 
trombocitopenia. Pretendemos ainda verificar as abordagens terapêuticas efectuadas. 
 
Material e Métodos: Recolha retrospectiva de dados nas aplicações informáticas SClínico® e SIBAS®. 
A pesquisa de auto e alo AcAP foi efectuada com a técnica de Fase Sólida (Capture-P® Ready-Screen®). 
 
Resultados: Foram estudados 50 doentes, 37 do sexo masculino e 13 do sexo feminino com idade média de 47 
anos (de 19 a 76 anos). Todos apresentavam trombocitopénia (variação 1-109x10

9
/L). A maioria dos doentes (n= 

43) estava infectada com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). 
Das amostras testadas para a presença de AcAP, 19 apresentaram resultados positivos (Quadro 1): Em 6 doentes 
a pesquisa de auto-AcAP foi positiva e em 16 doentes a pesquisa de alo-AcAP foi positiva; em 3 doentes ambas as 
pesquisas foram positivas. 

Téc. AcAP Direta Pos. + Téc. Indireta Pos. 3 
VIH+VHC 2 

VIH 1 

Téc. AcAP Direta Pos. + Téc. Indireta Neg. 3 

Tuberculose 1 

VIH 1 

VIH+VHC+VHB 1 

Téc. AcAP Direta Neg. + Téc. Indireta Pos. 13 

VIH 7 

VIH+VHC 2 

VIH+VHC+VHB 2 

H1N1 1 

Meningite 1 

Quadro1 
A discrasia sob a forma de petéquias, gengivorragias, epistaxis e hematomas ocorreu em 13 doentes com uma 
contagem média de plaquetas de 21x10

9
/L. Dos doentes com aloanticorpos, 4 deles foram transfundidos com 

concentrados plaquetários e dois deles não tiveram rendimento transfusional.  14 doentes efectuaram terapêutica 
com corticóides, isoladamente ou em associação com danazol ou imunoglobulina iv. 
 
CONCLUSÃO: A presença de AcAP foi detectada em 38% (n=19)dos doentes, a maioria dos quais, 84% (n=16) 
infectados com VIH. Neste doentes os aloanticorpos estão frequentemente presentes e associados à infecção viral 
VIH. A existência de autoanticorpos pode relacionar-se com o efeito causado por certos fármacos 
(ex:.Cotrimoxazol) sendo nestes casos a opção terapêutica a descontinuação do fármaco. 
A pesquisa de AcAP revelou-se importante por permitir efectuar opções terapêuticas adequadas à etiologia da 
trombocitopénia e ainda interpretar o rendimento transfusional quando se administraram concentrados plaquetários. 
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Introdução: Os linfomas de células T cutâneos (LCTC) são um grupo heterogéneo de linfomas não Hodgkin (LNH) 
extranodais que se caracterizam por uma infiltração cutânea de linfócitos T monoclonais neoplásicos. Atingem 
tipicamente adultos entre os 55 e 60 anos. com uma incidência global de 0.5-1/100.000/ano. A micose fungóide, 
síndrome de Sézary e o linfoma cutâneo primário de células T são os subtipos mais importantes dos LCTC.A 
papulose linfomatóide é uma entidade distinta que, embora histologicamente apresente características semelhantes 
às do linfoma de células T cutâneo primário, tem uma apresentação clínica particular, caracterizada por erupções 
cutâneas maculo-papulares autolimitadas, com uma evolução crónica recidivante e bom prognóstico. Este grupo de 
doenças representa, pela sua diversidade, um desafio em termos etiopatogénicos, de diagnóstico, tratamento e 
prognóstico. 
 
Caso clínico: Homem de 82 anos, autónomo, sem antecedentes patológicos relevantes. Observado em Abril de 
2015 por um quadro de lesões cutâneas maculo-papulares nos membros inferiores, recorrentes, de remissão 
espontânea, com cerca de 12 meses de evolução. Histologicamente com células T CD 30+. TC estadiamento 
negativo. Quadro clinico compatível com papulose linfomatóide, tendo ficado em vigilância. Em Novembro de 2016 
aparecimento de lesões tipo dermatose eczematiforme na face posterior do tronco (região dorsal) cuja biópsia foi 
compatível com diagnóstico de micose fungóide em fase de mácula e placa, com imunofenótipo CD3+, CD 30-, 
estadio I-B (TC sem adenopatias). Proposto para fototerapia, que realizou de Janeiro a Maio de 2017, com melhoria 
das lesões do tronco. Evolução de lesões da face anterior da perna esquerda para lesões confluentes exuberantes, 
com aspecto infiltrativo vegetante, cuja biópsia revelou achados histológicos e imunohistoquímicos compatíveis com 
micose fungóide em fase tumoral aspectos consistentes com transformação histológica em linfoma de grances 
células T. Proposto para quimioterapia com protocolo CHOP, com franca regressão das lesões após o primeiro 
ciclo. Sem necessidade de cuidados de penso desde o segundo ciclo de QT. Suspensa QT após 4º ciclo por 
intolerância hematológica e deterioração do estado geral. Mantém vigilância clínica. 
 
Conclusão: A quimioterapia sistémica apresenta elevada taxas de resposta nestes casos, embora com 
sobreviências livres de progressão curtas e sem tratamento curativo até à data. A toxicidade sistémica inerente aos 
esquemas de poliquimioterapia obriga a uma vigilância apertada, de maneira a garantir o máximo benefício clinico 
sem prejuízo da qualidade de vida. Terapêuticas alvo são uma perspectiva futura de tratamento destes doentes, 
aguardando-se resultados dos ensaios clínicos em curso. 
 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
PO53 - PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IMUNE - ESTUDO RETROSPECTIVO  
 
Catarina Dantas Rodrigues; Conceição Constanço; João Barradas; Mónica Santos; Paula Rocha; Maria Andrade; 
Helena Silva 
(Centro Hospitalar de Tondela Viseu) 
 
 
Introdução: A Púrpura Trombocitopénica Imune (PTI) é uma doença adquirida caracterizada pela destruição 
isolada de plaquetas por mecanismos autoimunes. Define-se por uma contagem plaquetar periférica inferior a 
100x10

9
/L, podendo ocorrer em qualquer idade. Pode ser classificada como primária ou secundária, sendo a 

primária um diagnóstico de exclusão não associada a outras patologias ou fármacos. As manifestações clínicas e 
respostas ao tratamento são variáveis, sendo habitualmente uma doença indolente e, na maioria das crianças, 
ocorre remissão espontânea. O tratamento tem como objectivo prevenir hemorragias severas utilizando-se como 
primeira linha corticóides e imunoglobulina. 
 
Objectivos: Caracterização epidemiológica, clínica e terapêutica de uma amostra de doentes com PTI, 
diagnosticados entre 2004 e 2017 num centro hospitalar. 
 
Material e métodos: Neste estudo retrospetivo foram incluídos 85 doentes, cuja informação foi recolhida dos 
processos clínicos. 
 
Resultados: A amostra populacional é constituída por 75 adultos e 10 crianças e a mediana de follow-up foi de 37 

meses. Nos adultos (mediana de idades 66 anos, ratio 13M:12F) foi diagnosticada PTI primária em 46 (61%) e PTI 
secundária em 29 doentes (39%). Ao diagnóstico 24 doentes (32%) apresentaram manifestações hemorrágicas, 
sendo que 4 com hemorragias major, e a mediana de plaquetas foi de 29x10^

9
/L. Necessitaram de tratamento 

farmacológico 48 doentes (64%): corticoterapia (n=33), corticoterapia em associação com imunoglobulina (n=10), 
imunoglobulina (n=3) e azatioprina/ciclosporina em associação com os fármacos anteriores (n=2). Destes doentes, 
24 (50%) obtiveram resposta completa, 8 (16.7%) resposta parcial e 10 (20.8%) não atingiram resposta. Dos 26 que 
se mantiveram em vigilância, 7 (25.9%) atingiram remissão espontânea. 
Das 10 crianças (mediana de idades 11 anos, ratio 2M:3F), 8 tinham PTI primária e 2 PTI secundárias 
diagnosticadas em contexto virusal. Ao diagnóstico, 7 (70%) apresentaram clínica hemorrágica, incluindo uma 
hemorragia major, e a mediana de plaquetas foi de 6x10

9
/L. Foram tratadas 8 (80%) crianças com imunoglobulina e 

corticóides, todas com resposta completa. Das 2 que ficaram em vigilância, uma mantém PTI persistente. 
 
Conclusão: A análise desta amostra permitiu verificar uma maior prevalência de clínica hemorrágica na população 
infantil (70% vs 32%), mas também maior tendência para a remissão completa. Contudo, para ilações mais 
representativas, estes dados devem ser confirmados em estudos prospectivos mais alargados. 
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PO54 - LINFOMA T CUTÂNEO “PANICULITE-LIKE”: UM DIAGNÓSTICO RARO PARA SÍNDROME FEBRIL  
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Centro – Rovisco Pais; 3-Centro Hospitalar Universitário de Coimbra - Hospitais Universidade de Coimbra) 
 
 
Introdução: A febre é um sinal inespecífico que pode surgir nas mais variadas condições clínicas. O linfoma T 

cutâneo “paniculite-like” é uma entidade rara, que corresponde a menos de 1% de todos os linfomas T cutâneos. De 
entre as suas manifestações, destacam-se a febre e a presença de nódulos subcutâneos. 
  
Caso Clínico: Os autores reportam o caso de um homem de 63 anos, com antecedentes pessoais de síndrome 
mielodisplásico, internado para estudo de um síndrome febril com mais de 1 mês de evolução, acompanhado de 
sintomas B, associado ainda ao surgimento, cerca de 2 semanas antes, de nódulos subcutâneos dispersos por todo 
o corpo, discretamente dolorosos, mas sem sinais inflamatórios. Sem qualquer queixa focalizante de infeção. Uma 
biopsia prévia a um dos nódulos reportava paniculite lobular linfocítica de aspecto atípico. Analíticamente com 
pancitopenia de agravamento progressivo, aumento das provas hepáticas e LDH, assim como da PCR e da VS. 
Apesar do despiste exaustivo de doenças infecciosas, auto-imunes e também de neoplasia de órgão sólido, e de 
ainda ter cumprido vários ciclos empíricos de antibiótico e antifúngico, manteve-se febril durante o internamento e 
com crescimento de novos nódulos subcutâneos. Efectuadas mais 2 biópsias de nódulos subcutâneos, tendo a 
biópisa realizada na coxa revelado um infiltrado de linfócitos CD8+, CD4- e CD56- no tecido celular subcutâneo, 
conferindo padrão de paniculite, sugerindo linfoma T cutâneo paniculite-like CD8+, com aumento nas TCD4 com 
fenótipo efector/citotóxico (CD45RO- e CD45RA+). O doente foi transferido para o serviço de Hematologia para 
tratamento, onde iniciou ciclosporina e prednisolona (1mg/kg peso), com melhoria franca dos nódulos e sem febre 
desde então. Mantém seguimento em ambulatório. 
  
Conclusão: É importante manter um espírito crítico e elevado grau de suspeição para diagnósticos menos comuns 
dos síndromes febris de origem indeterminada. Neste caso em concreto, foram necessárias 3 biopsias aos nódulos 
subcutâneos para um diagnóstico definitivo. O diagnóstico atempado de entidades malignas raras permitirá um 
tratamento precoce adequado, aumentando as probabilidades de sobrevivência. 
  
Palavras-chave: linfoma T cutâneo paniculite-like; síndrome febril; nódulo subcutâneo 
  
Declaração de Conflito de Interesses: Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO55 - AVALIAÇÃO DE DOENÇA RESIDUAL MÍNIMA POR CITOMETRIA DE FLUXO EM DOENTES COM 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA APÓS QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO  
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Introdução: Persistência de doença residual mínima (DRM) na medula óssea dos doentes com Leucemia Mielóide 
Aguda (LMA) após quimioterapia é responsável pelo risco de recidiva. A DRM pode ser quantificada por citometria 
de fluxo com avaliação de expressão de fenótipos aberrantes associados a leucemia, fornecendo a informação 
prognóstica.  
  
Objetivos: Significado prognóstico da avaliação da DRM por citometria de fluxo em doentes com LMA em primeira 
remissão completa. 
 
Métodos: Análise retrospetiva de dados dos doentes com LMA que foram submetidos à quimioterapia de indução. 
Descrição de população e avaliação de potencial papel prognóstico do valor da DRM. 
 
Resultados:Analisamos uma amostra de 84 doentes com LMA, diagnosticados entre 2013 e 2016, com idade 

mediana de 60 anos (22-84), 46 do sexo masculino, eligíveis para quimioterapia de indução. 
Dos 44 doentes, que atingiram resposta completa após quimioterapia, dados da avaliação da DRM por citometria 
de fluxo foram disponíveis em 35 doentes. 
Deste grupo, 14 doentes tiveram DRM ≤ 0.1% e em 11 casos, não se detectou a expressão de fenótipo aberrante 
com a técnica utilizada. 
Dos 35 avaliados, 13 doentes (34%) recidivaram, dos quais 77% (n=10) tiveram DRM > 0,1% no final de indução. 
A sobrevivência global foi de 21.8 meses, sem diferença estatisticamente significativa entre o grupo dos doentes 
com e sem DRM < 0,1% (20.5 vs 19.9 meses). 
Análise multivariada incluindo DRM após indução e citogenética de alto risco ao diagnóstico, não demonstrou 
significado prognóstico para o risco de recidiva, identificando-se a idade >60 anos como o fator de risco para 
recidiva da doença (p=0.046). 
Esse resultado reflete-se no facto que, do sub-grupo de doentes com idade <60 anos (n=21), recidivaram 5 doentes 
(24%), comparando com 57% (n=8) que recidivaram no grupo com idade >60 anos. 
Para os doentes com idade <60 anos, análise multivariada também não demonstrou aumento de risco de recidiva 
nos casos com presença de DRM>0.1 ou citogenética de alto risco. 
 
Conclusão: Na nossa população, tendo em conta o número limitado dos doentes, não foi possível confirmar o valor 

prognóstico da DRM. 
Contudo, de acordo com os estudos publicados, o valor de DRM em doentes com remissão morfológica representa 
um dado importante e deverá ser incluído na estratificação de risco e ser considerado quando decidida a 
terapêutica pós-indução. 
 
Sem conflitos de interesse. 
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La fréquence des droits de l´plaquettaires Antigènes (HPA) varie selon les populations. Et à ce jour, le typage des 
systèmes HPA n´a pas été effectuée sur la population marocaine. Par conséquent, les fréquences de ces antigènes, 
leur risque d´allo-immunisation, et leurs implications cliniques et les complications associées à la population 
marocaine ne sont pas connus. Les concentrés anti-HPA plaquettes alloimmunisation des récepteurs est manifeste 
souvent par l´inefficacité des plaquettes de transfusion. En outre, le alloimmunisation anti-HPA peut avoir des 
conséquences graves, telles que la thrombocytopénie allo fœtale et néonatale (NAIT). 
 
Objectif de l´étude: Définir les fréquences et les génotypes allèle dans la population marocaine des cinq HPA1-5 
systèmes et d´évaluer le risque potentiel de alloimmunisation plaquettaire dans la population marocaine  
 
Matériels et méthodes: Les polymorphismes du gène de HPA-1, - 2, -3, -4 et -5 ont été déterminées par la 
technique (SSP-PCR) sur un échantillon de 103 donneurs de sang pour le système marocain Hpa 1, 104 est le 
système HPA-2, HPA-99 est la troisième système 106 pour le système 4-HPA 105 donneurs de sang et système 
HPA-5  
 
Résultats: les fréquences des alleles pour les systèmes HPA sont: HPA-1a: 0,709, HPA-2a: 0,683, hpa3a: 0,798, 
HPA-4a: 0, 99, et HPA-5a 0,686. Les allèles HPA-1b: 0,291, HPA-2b: 0,317, HPA-3b: 0,203, HPA-4b: 0, HPA-01 et 
5: 0,314. fréquences des génotypes théoriques dans les descendants sont à risque d´alloimmunisation HPA est 
0,206 A, 0,216 pour l´HPA-2, HPA-l´is 0,161 3 0,009 l´HPA-4-HPA l´0.215 5 est 
 
Conclusion: L´étude du polymorphisme PAH nous a aidés à déduire la constitution génétique de la population, et 
de prédire le risque de alloimmunisation anti-plaquettaire. Cela permettra d´anticiper la taille et les causes de NAIT, 
et l´inefficacité de la transfusion de plaquettes dans notre communauté par la définition des alloantigènes plus 
possibles impliqués dans ces phénomènes 
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The frequency of Human Platelet Antigens (HPA) varies among populations. And so far, typing of HPA systems has 
not been carried on the Moroccan population. Therefore, the frequencies of these antigens, their risk of 
alloimmunisation, and their clinical implications and complications associated with the Moroccan population are 
unknown. The anti-HPA alloimmunisation of the platelets concentrates receivers is frequently manifested by 
transfusion platelets inefficiency. In addition, the anti-HPA alloimmunisation can have serious consequences, such 
as fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT). 
 
Study aim: Define allele frequencies and genotypes in the Moroccan population of the five HPA1-5 systems and 
evaluate the potential risk of platelet alloimmunisation in the Moroccan population 
 
Materials and methods: The gene polymorphisms of HPA-1, - 2, -3, -4 and -5 were determined by the (PCR-SSP) 
technique on a sample of 103 Moroccan blood donors for the system HPA- 1, 104 for the HPA-2 system, 99 for the 
HPA-3 system, 106 for the HPA-4 system and 105 blood donors for HPA-5 system  
 
Results: Alleles frequencies for the HPAs systems are: hpa-1a: 0,709, hpa-2a: 0,683, hpa3a: 0,798, hpa-4a: 0, 99, 
and hpa-5a 0,686. The alleles hpa-1b: 0,291, hpa-2b: 0,317, hpa-3 b: 0,203, hpa-4 b: 0, 01 and hpa-5: 0,314. 
Theoretical genotype frequencies in the descendants at risk of alloimmunisation are 0,206 for HPA-A, 0,216 for 
l’HPA-2, 0,161 for l’HPA-3, 0,009 l’HPA-4, 0,215 for l’HPA-5 
 
Conclusion: The study of HPAs polymorphism helped us to infer the genetic constitution of the population, and to 
predict the risk of anti-platelet alloimmunisation. This will allow anticipating the size and causes of NAIT, and the 
inefficiency of platelets transfusion in our community by the definition of the most possible alloantigens involved in 
these phenomena 
 
 Authors declare no conflict of interest. 
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Introdução: O linfoma folicular primário do duodeno (LFPD) é reconhecido pela 1ª vez na revisão 2016 da 
classificação OMS como entidade distinta, com semelhanças com o linfoma folicular in situ por um lado, e com o 
linfoma marginal MALT por outro. Aparenta uma história natural particularmente indolente com casos de remissão 
espontânea descritos, é raríssima a disseminação e não está descrita transformação. Os riscos de complicações 
locais inerentes à localização do LFPD (obstrução, hemorragia, perfuração) dificultam a escolha entre as várias 
modalidades terapêuticas possíveis: vigilância, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, imunoquimioterapia. Por ser 
uma entidade rara (ou raramente descrita?) não existem séries que permitam clarificar a melhor estratégia. 
Descrevemos 3 casos diagnosticados no nosso centro em 2016, nos quais a opção terapêutica em 1ª linha foi 
rituximab. 
 
Casos clínicos: Relatam-se 3 casos, em doentes de 57, 68 e 74 anos, nos quais a endoscopia diagnóstica tinha 
sido realizada por agravamento de queixas dispépticas antigas em 2 casos, e para esclarecimento de achado 
incidental em exame de vigilância de outra neoplasia no 3º. A lesão era solitária em 2 casos; tinha aspecto nodular 
em 2 casos e era extensamente ulcerada no 3º, variando a extensão entre 3,6 e 6 cm. Num caso documentou-se 
envolvimento de outro segmento do delgado (íleon) e nenhum caso apresentava extensão extra-intestinal. 
Histologicamente todos eram grau 1-2. Em todos pareceu inadequada a opção watch and wait, num devido à 
extensão e ulceração da lesão, nos restantes pela presença de sintomas (apesar de relação causal incerta). Foram 
tratados com rituximab, sem toxicidade e com resolução dos sintomas pré-existentes. A resposta aos 6 meses, nos 
2 casos já avaliados, foi de remissão completa no caso da lesão mais extensa e ulcerada e de resposta mínima 
(redução dimensional de 40%) no outro. 
 
Discussão: O LFPD parece constituir uma variante notavelmente indolente de linfoma folicular, que poderá ter 
indicação de vigilância na maioria dos casos. No entanto quando a apresentação implica tratamento, seja pela 
existência de sintomas ou pelo risco de complicação local, a imunoterapia com anti-CD20 representa uma opção 
apropriada. 
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Introdução: Em Hemato-oncologia a convicção de que não existem linfomas de Burkitt (LB) primários do sistema 
nervoso central (SNC) é generalizada, com alguma razão: constitui uma raridade verdadeira, estando nos últimos 
20 anos descritos menos de 15 casos, a grande maioria dos quais discutíveis à luz de critérios actuais. 
 
Caso clínico: Relatamos o caso de uma mulher de 40 anos, caucasiana, com infecção VIH-1 com 15 anos de 
evolução e carga viral negativa desde o início de tratamento, com melanoma ressecado como única comorbilidade, 
na qual um quadro de instalação súbita de cefaleia occipital e desiquilíbrio conduz à detecção de tumor parieto-
occipital direito de 5 cm, cuja ressecção completa permitiu resolução sintomática. Histologicamente, um padrão de 
céu estrelado e numerosas mitoses, numa toalha de células linfóides de tamanho intermédio, núcleo redondo de 
cromatina fina e nucléolos evidentes, e citoplasma basófilo, CD20+, CD10+, BCL6+, CD3-, BCL2-, EBER-, Ki-67 
100%, e por FISH MYC+ sem quebra de BCL2 e BCL6, permitiu o diagnóstico de LB. A doente só nos foi 
referenciada 8 semanas após a cirurgia, já com recidiva tumoral volumosa no mesmo local em RM. Confirmou-se 
doença primária do SNC, sem doença meníngea. O único achado relevante dos exames de estadiamento consistiu 
em displasia medular viral. O score prognóstico IELSG, nesta doente com PS 0, DLH normal e líquor inocente, era 
favorável. A doença revelou-se sucessivamente refractária a dexametasona, a regime contendo metotrexato (MTX) 
e citarabina em doses altas com rituximab (R-hiperCVAD), a quimioterapia intratecal, a radioterapia (36 Gy + boost 
de 20) e a doses mais elevadas de MTX (3.5 g/m2) + procarbazina, progredindo, sempre só no SNC, após qualquer 
destas linhas,com morte séptica 8 meses após o diagnóstico. 
 
Discussão: Para além da imunosupressão subjacente e do longo intervalo decorrido entre ressecção e instituição 
do tratamento, não parece fácil encontrar causas para a quimio- e radioresistência do LB desta doente, que não 
apresentava outros factores de prognóstico desfavorável. Os raríssimos casos de LB primário do SNC reportados, 
quase todos em imunocompetentes, tiveram evoluções muito díspares; parte desses casos terão correspondido à 
entidade OMS provisória 2016 “alto grau com rearranjo MYC e BCL2 e/ou BCL6” (double ou triple-hit). Em 
conclusão, o LB primário do SNC existe e é um linfoma extremamente agressivo para o qual não possuímos 
estratégias eficazes. 
 
(sem conflitos de interesse a declarar) 
 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
PO60 - HIPEREOSINOFILIA COM HIPERBASOFILIA - QUANDO OS CRITÉRIOS DE CONSENSO NÃO 
PERMITEM UM DIAGNÓSTICO  
 
Filipa Saraiva; Alexandra Lourenço; Susana Costa Santos; Marta Prata; Isabel Poças; Madalena Silva;  
Patrícia Ribeiro; Aida Botelho de Sousa 
(Hospital dos Capuchos-CHLC) 
 
 
Introdução: Apesar de ter mudado drasticamente nos últimos anos a nossa compreensão das hipereosinofilias, 
com elaboração de critérios que facilitam a estratégia diagnóstica, surgem casos complexos de classificação 
discutível pelas recomendações actuais. A raridade dessas situações impede o estabelecimento de padrões claros 
de comportamento clínico e de resposta às opções terapêuticas. 
 
Caso clínico: Caucasiano de 50 anos com quadro com 2 meses de evolução de febre elevada vespertina, 
diaforese nocturna profusa e perda de 18% do seu peso corporal, exantema papular generalizado e diarreia, 
referenciado por eosinofilia de 5400-6700 em 28300-36800 leucocitos/ul. O sangue periférico, sem neutropenia nem 
monocitose, apresentava 1-4% blastos e bicitopenia (Hb 6 g/dl, plaquetas 34000-58000/ul). A eosinofilia periférica 
(>1500/ul) estava já presente em hemogramas de 6 meses antes, de resto normais. Numa 1ª investigação o caso 
pareceu preencher critérios de leucemia eosinofílica crónica (LEC): infiltrados nodulares parenquimatosos 
pulmonares bilaterais; histologia das lesões cutâneas com infiltrado eosinófilo; medula hipercelular com displasia 
bilinear, sem fibrose nem mastocitose, com marcada eosinofilia e 14% blastos; cariotipo normal e ausência de BCR-

ABL1, de del5q ou 7q, de anomalias CBF, de rearranjos de JAK2, PDGFRa e b ou FGFR1. Não se enquadravam 
neste diagnóstico 2 achados: 1) rearranjo clonal de TCRB, D e G, não existindo no entanto linfocitose nem atipia 
linfóide morfológica ou imunofenotípica; 2) acentuada basofilia (20-28%, 6000-9000/ul). Houve melhoria sintomática 
temporária sob corticóides, com marcada redução da eosinofilia, surgindo porém nas semanas seguintes 
hiperleucocitose até 71000/ul, sem eosinofilia e com 17-28% basófilos, com agravamento da trombocitopenia, 
mantendo-se a medula displásica com 6-13% blastos. Veio a ser submetido a quimioterapia intensiva com morte 
séptica em aplasia, 3 meses após a referenciação. 
 
Discussão: Sendo as leucemias basofílicas (LB) doenças improváveis, tendemos a considerar sempre que 
possível as hiperbasofilias como manifestações de neoplasias mieloproliferativas melhor conhecidas. No caso aqui 
reportado, apesar de se atenuar a eosinofilia e se tornar exuberante a basofilia à medida que a doença progredia, a 
aplicação dos critérios recém-propostos (Butt 2017, Valent 2017) favorece o diagnóstico de neoplasia 
mieloproliferativa, LEC-“baso”. 
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Introdução: A deficiência de glutationa sintetase (GSS) é uma doença autossómica recessiva rara causada por 

uma mutação no gene GSS localizado no cromossoma 20q11. Níveis reduzidos de glutationa causam hemólise 
crônica devido à maior suscetibilidade dos glóbulos vermelhos ao stresse oxidativo. 
 
O diagnóstico de anemia hemolítica (HA) baseia-se sempre na história clínica, história familiar, dados do 
hemograma e observação do esfregaço de sangue periférico. Esta estratégia permite definir quais os testes de 
screnning a eleger para estabelecer o diagnóstico. No entanto, existem casos em que o diagnóstico pode ser difícil. 
Quando a avaliação inicial não é conclusiva, o uso de Next Generation Sequencing - NGS (NGS) pode facilitar o 
diagnóstico de anemias hemolíticas congênitas raras, permitindo o estudo de vários genes em simultâneo. 
Descrevemos um caso clínico de anemia hemolítica devido à deficiência de glutationa sintetase. 
 
Caso clínico: Homem de 46 anos de idade, referenciado à hematologia por episódios repetidos de icterícia e 
colúria desde a infância, desencadeada por infeções, seus pais eram primos. O exame físico, além da icterícia nas 
escleróticas, mostrou esplenomegalia de 3 cm ao arco costal. 
 
Os testes laboratoriais mostraram anemia hemolítica Coombs negativo (12,7 g Hb / dl, VGM 102fL,HGM 34,5 pg, 
MCHC 34,1g / dL, reticulócitos 372x109 / L, bilirrubina total 36,6Umol / L) e esfregaço de sangue periférico sem 
alterações morfológicas. 
 
Tendo em conta o quadro clínico de anemia hemolítica macrocítica com esfregaço sem alterações morfológicas 
significativas, procedeu-se a dosagem das enzimas mais comuns (PK, HK, TPI, GPI) e scan de nucleótidos de 
pirimidina - todos normais. Com a coloração supravital observaram-se corpos de Heinz, de modo que, embora o 
esfregaço não tivesse alterações e o HPLC tenha sido normal, procedeu-se a sequenciação dos genes HBA e HBB 
- sem alterações. 
 
Posteriormente, foi realizado um painel de anemias hemolíticas por NGS, tendo-se detetado a presença da 
mutação c657T> G, Phe218cys em homozigotia no gene GSS. A mutação por sequenciação por Sanger foi 
confirmada. Os pais foram estudados em consulta de hematologia e são ambos portadores. 
 
Conclusão: O diagnóstico diferencial de uma AH geralmente é um desafio diagnóstico na maioria dos casos. No 

entanto, a primeira abordagem para um HA deve sempre basear-se na clínica, na avaliação de índices eritrócitarios 
que, em associação com o esfregaço de sangue periférico, nos permitem direcionar o estudo para os testes de 
screnning mais adequados para o seu diagnóstico. 
 
No nosso caso, o NGS permitiu identificar uma homozigotia para a mutação c657T> G, Phe218cys do gene GSS, 
que só foi descrita na literatura em heterozigotia composta o que poderia justificar a causa do quadro de anemia 
hemolítica neste doente. Em casos de difícil diagnóstico, o uso de NGS pode ser uma arma importante que permite 
o diagnóstico de anemias hemolíticas mais raras ou entender a modulação de fenótipos. 
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Introdução: A Hemoglobina de Lepore (Hb.Lepore) tem uma distribuição mundial, sendo mais frequente em 

indivíduos oriundos da bacia do mediterrâneo. Trata-se de uma variante de hemoglobina, com fenótipo de 
talassemia, constituída por duas cadeias normais de alfa-globina e duas cadeias híbridas delta-beta-globina, 
codificadas por um gene de fusão resultante do crossing-over entre a extremidade 5´do gene da delta-globina e a 
extremidade 3´do gene da beta-globina. 
Do ponto de vista clínico os indivíduos portadores são assintomáticos. Analiticamente apresentam microcitose com 
hipocromia, sem ferropenia. 
O diagnóstico é muito importante dado o risco de heterozigotia composta com outras hemoglobinopatias mais 
prevalentes. 
 
Objetivo: O principal objetivo deste estudo foi aferir e caracterizar a população de indivíduos com diagnóstico 
presuntivo de Hb.Lepore, referenciados para um Centro Hospitalar Terciário. 
 
Material e Métodos: Foram avaliados retrospetivamente 42 doentes com diagnóstico presuntivo de Hb.Lepore, 

obtido após screening positivo por HPLC, com confirmação por eletroforese em meio alcalino/ácido e teste de 
solubilidade negativo. A avaliação foi realizada com base em dados demográficos (idade ao diagnóstico, género, 
área de naturalidade, história familiar e eventuais relações de parentesco) e dados laboratoriais (índices 
eritrocitários e resultado do estudo de hemoglobinas).  
 
Resultados: Dos 42 doentes diagnosticados, 15 pertenciam à população pediátrica e 27 à adulta, com idades 
compreendidas entre 1-79 anos. As medianas de idade ao diagnóstico foram de 9 anos nas crianças e 43 nos 
adultos, sendo significativamente menor nos homens (17 anos) do que nas mulheres (39 anos). 
Relativamente à distribuição por género, 18 (43%) eram do sexo masculino e 24 (57%) do sexo feminino. 
Os casos distribuíram-se pelos distritos de Vila Real (n=27), Porto (n=10), Viseu (n=3), Viana do Castelo (n=1) e 
Bragança (n=1). 
Oito doentes foram referenciados especificamente por história familiar e foi possível estabelecer grau de parentesco 
entre 22 indivíduos, distribuídos por 11 famílias. Destas, 5 residiam na mesma freguesia, constituindo um forte 
indício de ascendência comum. 
Quanto aos dados laboratoriais, a totalidade dos indivíduos apresentava microcitose e hipocromia, 22 (52.4%) 
anemia ligeira, e destes, todos tinham Hemoglobina F aumentada. 
 
Conclusão: Foram diagnosticados mais casos na idade adulta do que na pediátrica, sendo a mediana de idade nos 
homens inferior à das mulheres. 
Apenas 8 doentes foram referenciados por história familiar e foi possível estabelecer alguns graus de parentesco. 
A maioria dos indivíduos era natural do distrito de Vila Real. 
Toda a população estudada apresentava microcitose com hipocromia e metade tinha anemia ligeira. 
 
Declaração de Conflito de Interesses: sem conflito de interesses por parte de todos os autores. 
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Introdução: Os progressos no tratamento das neoplasias permitem atualmente um elevado número de 
sobreviventes. A sobrevivência sem capacidade reprodutiva é causadora de sofrimento e depressão, daí que a 
preservação da fertilidade faça atualmente parte essencial do cuidar do doente oncológico. Os tratamentos usados 
para a cura das doenças malignas hematológicas são tóxicos para as gónadas tanto masculinas como femininas. A 
sensibilidade à terapêutica varia de individuo para individuo, contudo doses mais altas aumentam o risco de lesões 
irreversíveis. No caso do homem a criopreservação do esperma pré tratamento é uma técnica simples e de 
resultados comprovados. A recuperação espermática após suspensão da terapêutica citotóxica pode ocorrer, 
devendo ser repetida a avaliação espermática cerca de 1 ano após conclusão da terapêutica. 
 
Objetivos: Identificação das situações de maior risco de infertilidade permanente (Azoospermia) 
 
Material e métodos: Avaliação espermática de 59 sobreviventes de doenças malignas hematológicas que fizeram 
criopreservação de esperma na nossa Unidade. Comparação entre o grupo A com infertilidade permanente 
(Azoospérmicos) e o grupo B em que persistem espermatozóides no ejaculado (Não azoospérmicos). 
 
Resultados: A idade média no momento da criopreservação foi de 24,9±6,5 anos. A patologia mais frequente foram 

os Linfomas (Hodgkin 64,4% e não Hodgkin 23,7%), representando as Leucémias 11,9% dos casos. A avaliação 
efetuada no momento da criopreservação não revelou nenhum caso de ausência de espermatozóides no ejaculado, 
apresentando 57,6% dos pacientes valores espermáticos completamente normais. Na avaliação pós tratamento, 
37,3% dos pacientes mantinham valores espermáticos normais, 17 (28,8%) tinham azoospermia, apresentando os 
restantes produção espermática mas com valores alterados ou no número ou na mobilidade ou na morfologia. 
 
Fomos comparar o grupo dos Azoospérmicos (Grupo A n=17) com os que mantinham função espermática (Grupo B 
n=42). Não existiam diferenças com significado estatístico no que respeita à idade (24,5±5,4 versus 25±7anos), 
existiam contudo diferenças com significado estatístico, no que respeita à patologia que condicionou a 
criopreservação com o Grupo A com mais casos de Leucemia, 29.4% versus 4,8% do Grupo B, p=0.019; OR:8 
(95%IC,1.4-65.7). O Grupo A apresentava também mais casos em que os pacientes tinham realizado transplante 
de medula óssea, 29,4% versus 7,1% no Grupo B, p=0,04; OR:5.2 (95%IC,1.06-30). 
 
Conclusões: As leucemias e a necessidade de transplante aumentam o risco de infertilidade permanente. A 
criopreservação de esperma pré-tratamento é um método eficaz e simples de assegurar um futuro reprodutivo a 
estes pacientes. 
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Introdução: A hemofilia A adquirida (HAA) é uma doença autoimune que se deve à presença de auto-anticorpos 

inibidores do factor VIII da coagulação. Ocorre raramente, com uma incidência de 1.5/milhão/ano e embora possa 
aparecer em qualquer idade, o idoso é o mais frequentemente afectado. Estão descritas associações com 
patologias autoimunes, malignidade ou medicações, no entanto em cerca de 50% dos casos a hemofilia adquirida é 
idiopática. 
 
Apresenta-se com hemorragias que podem variar entre potencialmente fatais a moderadas ou mesmo ausência de 
hemorragia. As taxas de mortalidade que variam entre 8 e 22%, têm sido associadas à hemorragia. No entanto, 
estudos recentes revelam que 3 a 12% das mortes são atribuídas às complicações da imunossupressão e apenas 3 
a 8% das mortes são atribuídas à hemorragia. 
 
As estratégias terapêuticas na HAA passam pelo tratamento do episódio hemorrágico agudo e pela erradicação do 
inibidor por imunossupressão. 
 
Objectivo: Revisão clínica de doentes com HAA, avaliando a resposta ao tratamento e a evolução da doença. 
 
Material e Resultados: Descrevem-se 7 casos de HAA no idoso (idades entre 73 e 88). Destes, 6/7 apresentavam 
sintomatologia hemorrágica moderada, com necessidade de terapêutica aguda da hemorragia em 5 dos doentes; 1 
era assintomático. Dois dos 7 casos são associados a medicações prévias e com resposta completa após 
imunossupressão e descontinuação da medicação; um caso adicional está associado a medicação prévia e com 
remissão completa apenas com a descontinuação da medicação. Os 4 restantes casos são idiopáticos, todos eles 
com boa resposta à imunossupressão; destes, 2 doentes tiveram recidiva do inibidor, tornando-se HAA crónica, 
com seguimentos de 4 e 10 anos, embora sem tratamento; um terceiro doente mantem-se sem inibidor mas é 
dependente de corticoides em dose de manutenção. 
 
Conclusão: Tal como noutras doenças hematológicas autoimunes, a hemofilia adquirida pode tornar-se uma 

doença crónica, com uma evolução natural benigna e sem associação a complicações hemorrágicas severas. A 
erradicação dos inibidores tem sido considerada fundamental na redução do risco de hemorragia, no entanto o uso 
de imunossupressores associa-se a morbilidade e mortalidade importantes. Assim, o tratamento deve ser reservado 
a doentes com HAA sintomática e severa. Também a HAA secundária a medicações parece associar-se a um bom 
prognóstico, com boa resposta à erradicação do inibidor, após descontinuação da medicação causadora. Será de 
considerar apenas a descontinuação da medicação, na HAA assintomática e secundária a medicações prévias. 
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Introdução: A leucemia linfoblástica aguda (LLA) abrange diversos subgrupos, sendo que as LLAs positivas para a 
presença do cromossoma Philadelphia (LLA-Ph+) representam 20-30% dos casos adultos associados a linfócitos B. 
De todos os subgrupos, este é o que confere um pior prognóstico aos pacientes apesar da evolução do tratamento 
desta doença. A translocação característica do cromossoma de Philadelphia resulta na fusão dos genes BCR e 
ABL1, que codifica uma tirosina cinase constitutivamente activa (BCR-ABL1). A introdução dos inibidores de 
tirosinas cinases, nomeadamente BCR-ABL1, possibilitou a remissão completa da maioria dos casos de leucemia 
associados ao cromossoma de Philadelphia. No entanto, o aparecimento de mutações no oncogene pode conferir 
resistência a estes fármacos sendo que o regime de tratamento deverá ser adaptado ao tipo de mutação 
encontrada. 
 
Objectivo: Análise mutacional do gene BCR-ABL1 num paciente com LLA-Ph+ que não responde à quimioterapia 
de primeira linha. 
 
Caso clínico: Neste estudo, apresenta-se o caso de um paciente de 31 anos com LLA-Ph+, cujo o diagnóstico foi 
confirmado por análise morfológica, citogenética e molecular da medula óssea. O paciente iniciou a quimioterapia e 
dasatinib, o que induziu resposta hematológica, mantendo doença mínima residual. Para perceber este tipo de 
resposta, foi realizada a análise mutacional completa do gene BCR-ABL1. O paciente expressa a isoforma P190

BCR-

ABL1
, a mais frequente em LLA-Ph+. A sequenciação do oncogene permitiu a identificação de uma nova mutação 

somática no domínio ABL1, c.1319A>G, que origina uma substituição de aminácidos na região C-terminal da 
proteína: p.Y440C. A análise bioinformática desta variação de aminoácidos demonstra grande probabilidade na 
alteração da estrutura da proteína. De facto, estudos anteriores mostram a influência de mutações pontuais nesta 
região da proteína, isto é, significativa destabilização da sua estrutura e diminuição da sua ligação aos inibidores de 
tirosinas cinases. Isto poderá explicar a persistência da doença mínima residual neste paciente após administração 
do dasatinib. O paciente iniciou terapêutica de segunda linha (bosutinib) eficaz em mutações nesta região da 
proteína, e programou-se igualmente transplante alogénico de medula óssea. 
 
Conclusion: Este estudo descreve pela primeira vez a variante genética c.1319A>G (p.Y440C) no dominio ABL1 
do gene BCR-ABL1 de um paciente com LLA-Ph+. Esta alteração poderá estar na origem da resistência ao fármaco 
de primeira linha, sendo necessário adaptar o regime de tratamento do paciente LLA-Ph+. Fica igualmente 
reforçada a importância da análise mutacional BCR-ABL1 aquando da falta de resposta ao tratamento ou em casos 
de resposta incompleta. 
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Introdução: A neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB) é uma entidade rara e agressiva 

com origem nos precursores das células dendríticas plasmocitoides (CD4+/CD56+). Predomina no sexo masculino, 
com idade mediana de diagnóstico aos 60 anos. Apresenta-se caracteristicamente com lesões cutâneas, podendo 
ou não envolver outros locais (medula óssea, adenopatias e baço), e tem potencial de rápida disseminação; 
raramente apresenta-se como forma leucémica. Habitualmente são escolhidos esquemas de quimioterapia 
intensivos, apesar de não existir tratamento standard. Apesar da boa taxa de resposta ao tratamento a recidiva é 
quase universal, conferindo-lhe um prognóstico adverso. 
  
Material e métodos: Estudo restrospetivo descritivo de uma serie de 9 doentes com NCDPB diagnosticados e 
tratados entre 2009 e 2017. 
  
Resultados: Incluímos 9 doentes, dos quais cinco do género masculino, com uma idade mediana de 70 anos (20-
82). Todos se apresentaram com lesões cutâneas; adicionalmente, cinco doentes apresentavam envolvimento 
medular focal, dois envolvimento esplénico e dois envolvimento ganglionar. A forma leucémica, menos comum, foi 
observada em dois casos. O diagnóstico definitivo baseou-se na análise histológica das lesões cutâneas, onde 
todos os casos revelaram positividade para CD4 e CD56, com marcadores de linhagem negativos (B, T, mieloide e 
progenitora). A maioria dos doentes foi tratada com poliquimioterapia: HCVAD (n=3) e CHOP (n=2). Os restantes 
casos receberam corticoterapia +/- vincristina (n=3) e radioterapia local (n=1; doente com lesão cutânea única). Dos 
9 doentes tratados, 5 atingiram remissão completa (RC); estes foram tratados com HCVAD (n=2), CHOP (n=1), 
vincristina e dexametasona (n=1) e radioterapia (n=1). Dos doentes tratados com HCVAD, um foi submetido a 
consolidação com transplante autólogo de percursores hematopoiéticos (por ausência de dador), sendo o doente 
com maior tempo de follow-up e o outro aguarda transplante alogénico de dador relacionado. Dos cinco doentes 
com RC apenas 1 doente apresentou recidiva (7 meses após CHOP), os restantes quatro permanecem vivos e sem 
evidência de doença. A sobrevivência global mediana é de 9 meses (1-34) e sobrevivência livre de doença mediana 
de 7 meses (5-30). 
  
Conclusão: O tratamento com quimioterapia intensiva (potencialmente reforçada por consolidação com transplante 
de percursores hematopoiéticos) poderá ser a medida mais eficaz para induzir RC e prolongar a sobrevivência livre 
de doença. Contudo, o tamanho reduzido da amostra condiciona a interpretação relativa à eficácia das terapêuticas 
instituídas. São necessários estudos prospetivos e multicêntricos para responder às múltiplas questões que existem 
relativamente a esta patologia. 
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A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é o tipo mais frequente de leucemia aguda nos adultos. A sua incidência 
aumenta com a idade, podendo atingir 12 novos casos por 100 000 habitantes nos doentes com mais de 65 anos. 
Apesar dos resultados na população mais jovem terem melhorado nos últimos anos, nos idosos o prognóstico 
mantém-se adverso, com 70% dos doentes com sobrevivência inferior a 1 ano. 
 
O objetivo deste trabalho é analisar os resultados da terapêutica dos doentes com o diagnóstico de LMA (excluindo 
LA promielocítica), com mais de 60 anos, num Serviço de Hematologia durante um período de 4 anos. 
A metodologia utilizada foi um estudo retrospectivo, observacional, com o diagnóstico de LMA estabelecido entre 
2013 e 2016. Os dados foram registados e analisados estatisticamente. 
 
A amostra inclui 98 doentes, com uma mediana de idade ao diagnóstico de 72,5 anos (60-92 anos), sendo que 54% 
eram LMA inaugural, 40% secundárias a neoplasia mielóide prévia e 4% relacionadas com quimioterapia prévia por 
tumores sólidos. Analisando o risco citogenético (critérios ELN-2010), verificámos que apenas 46,9% reuniam 
dados que permitiam a sua estratificação, distribuídos como baixo risco (5,1%), intermédio-1 (27,6%), intermédio-2 
(5,1%) e alto risco (9,2%). Não se verificou associação entre o risco citogenético e o facto da doença ser secundária 
a neoplasia mielóide prévia. 
 
Nesta população, 44(44,9%) doentes fizeram terapêutica de suporte (Hidroxiureia, Citarabina ou Azacitidina) e os 
restantes (n=55) quimioterapia intensiva (QI). 62,9%(n=61) dos doentes apresentava comorbilidades, o que, 
juntamente com o performance status, influenciou a decisão terapêutica. Assim, 14,8%(n=9) destes doentes foram 
elegíveis para quimioterapia intensiva (QI) em comparação com a quase totalidade (94,4%;n=34) dos doentes sem 
comorbilidades (p<0.001). A decisão de realização de QI também se associa à idade, com uma média de idades de 
67 vs 78 anos (±1,18 anos; p<0,001) nos grupos elegíveis vs não elegíveis para QI. Na globalidade, dos 43 doentes 
que cumpriram QI, 19 atingiram RC, 13 apresentaram resistência ao tratamento e 1 doente manteve doença 
estável. No entanto, 10 faleceram por intercorrências, 6 de causa infeciosa e 4 por doença progressiva.Dos doentes 
que atingiram RC, apenas 13 efetuaram QT de consolidação e apenas 10 se mantinham em RC no fim da 
consolidação. Dos 19 doentes que atingiram RC, 11 recidivaram (5 destes não tinham efectuado QT de 
consolidação). 
 
A análise de sobrevivênvia global (SG) revela que a mediana para a população total é de 79 dias mas quando 
estratificada por abordagem terapêutica, o grupo elegível para QI tem uma vantagem clara (mediana 46vs137 dias, 
p<0.001)sendo interessante verificar que não parece existir diferença de SG entre os doentes que realizaram QI vs 
Azacitidina, apesar do reduzido número de doentes neste último grupo (n=5). Nesta população, 63 doentes 
morreram de doença progressiva (23 destes também com infecção activa), 7 de complicações infeciosas 
relacionadas com a terapêutica, 14 por outras causas e 4 por complicações hemorrágicas. Comparando com dados 
de vigilância epidemiológica, a SG dos nossos doentes é sobreponível, inclusivamente quando estratificada de 
acordo com a abordagem terapêutica. O tratamento da LMA no idoso continua a ser um desafio, nomeadamente 
porque a idade avançada se associa a comorbilidades sendo necessárias novas alternativas terapêuticas. 
 
Sem conflitos de interesse. 
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PO68 - LINFOCITOSE COM PROLINFÓCITOS NO SANGUE PERIFÉRICO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO  
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Introdução: A presença de linfocitose com >55% de prolinfócitos no sangue periférico é sugestiva de leucemia 

prolinfocítica (LP), uma doença rara e agressiva com mau prognóstico. Pode ser de linhagem B/T apresentando-se 
habitualmente com linfocitose e esplenomegalia. Existem várias doenças linfoproliferativas que mimetizam o quadro 
citomorfológico e clínico da LP, enfatizando-se o linfoma do manto. Neste trabalho são caracterizados 4 casos de 
linfocitose com excesso de prolinfócitos. 
 
Caso 1: Mulher, 56 anos, assintomática, linfocitose de 70.000/mm

3
 (61% prolinfócitos). Pequenas adenopatias e 

hepato-esplenomegalia volumosa. Foi documentado infiltrado linfóide na medula óssea (48% das células 
nucleadas), com atipia nuclear (forma cerebriforme com nucléolo). Translocação em 14q11 (TCRα/δ), trissomia 8 e 
deleção do gene ATM (11q22) foram encontradas (FISH). O imunofenótipo de linfócito T pós-tímico (CD2+, CD3+, 
CD5+, CD7+, CD4+, TCRαβ+, CD52+, CD26-/+, TdT-, CD1a-, CD8-) associado ao quadro clínico-morfológico 
conduziu ao diagnóstico de LP-T. 
 
Caso 2: Homem, 83 anos, assintomático, com linfocitose de 437.000/mm

3
 (86% prolinfócitos), anemia e 

trombocitopenia. Esplenomegalia palpável (com áreas sugestivas de enfartes prévios), sem adenopatias. O estudo 
medular revelou predomínio de linfócitos (94% das células nucleadas) com perfil de linfócito T maduro (CD2+, 
CD3c+, CD5+, CD7+, CD4+, CD52+, TdT-, TCRαβ-, TCRγδ-, CD3-, CD1a-, CD8-). O estudo por FISH revelou 
monossomia 17 e amplificação do locus IGH (3 sinais em 14q32, com possível amplificação do gene TCL-1). Foi 
estabelecido o diagnóstico de LP-T. 
 
Caso 3: Mulher, 76 anos, astenia com 3 meses de evolução. Linfocitose de 52.000/mm

3
 (90% prolinfócitos), anemia 

e trombocitopenia. Esplenomegalia palpável 5 cm abaixo da grade costal, sem adenopatias. Aspirado medular com 
26% linfócitos maduros de linhagem B (CD5+, CD19+, CD20+, sIgM++, CD10-, CD23-); este perfil, associado à 
caracterização citogenética (cariótipo complexo, incluindo a t(11;14)(q13;q32)) permitiu estabelecer o diagnóstico de 
linfoma do manto. 
 
Caso 4: Homem, 79 anos, assintomático. Linfocitose de 109.000/mm

3
 (72% prolinfócitos) e trombocitopenia, com 

duplicação linfocitária em 2 meses. Sem organomegalias ou adenopatias. Identificados 63% linfócitos no 
mielograma, histologicamente com padrão intersticial e nodular, paratrabecular. Tratavam-se de linfócitos B 
maduros (CD19+/++, CD20+/++, CD23-/+, sIgM+/++, CD5-, CD10-). Identificada a t(11;14)(q13;q32). A fusão IGH-
CCND1 foi demonstrada por FISH, bem como deleção em 11q22 (ATM) e 17p13 (P53). Foi assumido diagnóstico 
de linfoma do manto. 
 
Consclusão: A presença de prolinfócitos no SP implica o despiste outras doenças linfoproliferativas além da LP. O 
linfoma do manto pode apresentar-se com este quadro citomorfológico, havendo autores que consideram a LP-B 
um subtipo específico de linfoma do manto. 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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Introdução: O Linfoma B difuso de Grandes células (DLBC) é uma das neoplasias linfóides mais comuns e a sua 
incidência aumenta com a idade. Este linfoma surge de células B maduras de células pós foliculares. As leucemias 
/linfomas linfoblásticas agudas (LLA/LL) B caracterizam-se por proliferação de células imaturas B pré-germinativas. 
Sendo a transformação de DLBC a LLA/LL aparentemente pouco provável, devido aos diferentes estados 
maturativos das células B, alguns casos raros descritos na literatura sugerem a possibilidade de transformação de 
células de linfoma double-hit, clonamente relacionadas com células de linfoma DLBC, a LL/LLA-B, 
preferencialmente na medula. 
 
Caso clínico: Doente de sexo feminino, 65 anos, que em Maio de 2017 inicia quadro clínico caracterizado por 
perda ponderal e astenia progressiva e presença de adenomegália axilar dolorosa. Analiticamente apresentava 
pancitopenia, e a angio-TAC torácica mostrava uma formação nodular mal definida que envolvia as estruturas 
vasculares e brônquicas, condicionando colapso dos segmentos do lobo superior direito. 
 
A anatomia patológica do gânglio linfático identificou um DLBC células com CD20, CD10 e BCL2. O estudo 
fenotípico do gânglio revelou, no entanto, duas populações de linhagem B: 81% de células B de tamanho grande 
com fenótipo de célula B célula madura, compatível com linfoma B difuso de células grandes (CD19+, CD20+, 
CD38+ CD10+ e clonais Kappa) e uma segunda população constituída por 4% de células B imaturas (nTdT +, 
CD20-, CD38 +CD10+ e sem expressão de cadeias leves das imunoglobulinas). No sentido de esclarecer sobre 
uma eventual transformação blástica do DLBC, procedeu-se à separação por cell sorting das duas populações de 
células B patológicas (maduras e imaturas), para estudo das alterações genéticas por FISH, tendo-se observado 
em ambas a presença de rearranjos MYC, IGH e BCL2 e ausência de BCL6. A população de células B imaturas 
estava presente nas amostras de sangue periférico e aspirado medular representando, respectivamente, 5 e 63% 
de todas as células nucleadas. O estudo molecular revelou negatividade para BCR-ABL, MLL tendo sido 
identificada uma delecçao da região CDKN2A/B. Estes achados são compatíveis com transformação blástica de um 
LBDGC com a presença concomitante das duas populações patológicas. 
 
Iniciou tratamento com HIPER-CVAD, apresentando dois meses depois uma infiltração de 61% de células B 
imaturas no aspirado medular, permanecendo essa infiltração 75 dias depois do início da terapêutica, embora tenha 
baixado para actualmente14%. 
 
Conclusão: O diagnóstico simultâneo na mesma doente de DLBC double-hit e de linfoma linfoblástico B é uma 
situação clinicamente rara, apresentando-se como um desafio diagnóstico e terapêutico. 
 
Sem conflitos de interesse 
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Introdução: A leucemia aguda promielocítica   (LAP) é  um subtipo raro de leucemia mielóide aguda que apresenta 
altas taxas de cura com os tratamentos actuais. A LAP tipicamente apresenta distúrbios de coagulação, sendo a 
hemorragia intracraniana um evento importante de falha terapêutica. Os ensaios clínicos reportam taxas de 
mortalidade precoce de 10%, contudo este valor é superior quando se analisam dados da vida real de doentes não 
seleccionados. 
 
Objectivo: Comparar características entre doentes que morreram e sobreviveram ao tratamento de indução. 
 
Métodos: Foram colhidos dados retrospectivamente de doentes diagnosticados entre Janeiro de 2009 e Fevereiro 
de 2017 de um único centro hospitalar. Os dados disponíveis de um total de 63 doentes foram recolhidos e 
divididos de acordo com os grupos de risco, usando Sanz score. O protocolo de tratamento na nossa instituição 
consiste em idarrubicina e tretínoina num esquema de acordo com o grupo de risco, aplicando também 
prednisolona como profilaxia de síndrome de diferenciação. A hidroxiureia pode ser usada como citorredução inicial. 
Resultados: O total de 63 doentes apresentou 66 meses de tempo de follow-up médio e 71% de sobrevida global. 
Treze doentes (21%) morreram antes do tratamento de indução ser completado, oito por eventos vasculares ao 
nível do sistema nervoso central (SNC), 5 dos quais hemorrágicos, e 5 por infecção. Todos os doentes que 
sobreviveram à indução alcançaram remissão completa, 26% dos quais com remissão molecular no fim da indução. 
Quatro mortes ocorreram após a indução, duas por eventos no SNC (um hemorrágico), um por infecção e um por 
trauma acidental. Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos em relação a idade, género e 
performance status. As características da doença não apresentaram diferenças estatisticamente diferentes, excepto 
nos níveis de leucócitos (p= 0,006) e nos níveis de D-dímeros ao diagnóstico e durante o tratamento que foram 
superiores nos doentes que morreram precocemente (p=0,024 e 0,012, respectivamente). As taxas de infecção e 
hemorragia ao diagnóstico eram semelhantes nos dois grupos. 
 
Conclusão: Nesta amostra de doentes da vida real com diagnóstico de LAP constatamos uma taxa de mortalidade 

precoce de 21%, principalmente por eventos vasculares do SNC. Contagens de leucócitos e níveis de D-dímeros 
elevados revelaram-se os principais determinantes de morte precoce. Esta taxa elevada de mortalidade precoce, 
apesar dos avanços em termos de terapêutica e dos cuidados de suporte, reforça a importância  de manter um 
elevado índice de suspeição e encaminhamento rápido para centros especializados na fase inaugural da doença. 
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Introdução: A Fotoaférese Extracorporal (FEC) constitui um tratamento de resgate seguro e bem tolerado na 
Doença do Enxerto contra Receptor (DECR) cortico-refractária, com taxas de resposta elevadas. Existem duas 
modalidades bem diferenciadas: sistemas fechados e sistemas abertos. Actualmente, não existem estudos 
comparativos de eficácia entre as duas técnicas. 
 
Objectivos: Análise comparativa retrospectiva em termos de eficácia e segurança entre os sistemas fechados e 
abertos de FEC em doentes com DECR crónica (DECRc). Análise estatística recorrendo à ferramenta SPSS 
Statistics v.23. 
 
Material / Métodos: Revisão retrospectiva dos registos clínicos de 56 doentes com DECRc refractária tratados com 

FEC, segundo sistema fechado e aberto, em dois centros de transplantação espanhóis. Classificação da DECRc e 
resposta segundo os critérios do Consensus Response Criteria Working Group of the National Institutes of Health 
(NIH 2014). 
 
Resultados: As características basais e relacionadas com o aloTPH (Transplante Alogénico de Progenitores 
Hematopoiéticos) de 56 doentes estão resumidas na Tabela 1. As Tabelas 2 e 3 sumarizam as características da 
DECR e os resultados da FEC em termos de eficácia e toxicidade apresentada por 20 e 36 doentes tratados 
segundo sistema aberto e fechado, respectivamente. 
 
A maioria dos doentes do grupo de FEC aberta apresentou DECRc de novo, enquanto 50% dos doentes do grupo 
de FEC fechada tinham apresentação quiescente (p=0.003). Não houve diferenças entre os dois grupos no que 
respeita a outras características basais da DECRc. 
 
Taxas de resposta: os doentes tratados com FEC fechada apresentaram 77% de Respostas Globais (RG) com 33% 
de Respostas Completas (RC), enquanto a taxa de RG foi de 45% com 5% de RC (p=0.016) nos doentes tratados 
com sistema aberto. A pele foi o órgão que alcançou melhores respostas, sendo as taxas de RG e RC superiores 
nos doentes tratados com sistema fechado (RG 80%, RC 45%; p=0.005). Sem outras diferenças estatisticamente 
significativas. 
 
Toxicidade: durante o tratamento, ocorreu reactivação de CMV em 8% (um caso de enterite por CMV) e 10% dos 
doentes tratados com sistema fechado e aberto, respectivamente. 
 
Discussão / Conclusão: Este trabalho demonstra que o tratamento da DECRc com FEC em sistema fechado 
apresenta respostas globais e completas superiores às alcançadas com sistemas abertos, com particular benefício 
nas manifestações cutâneas. No entanto, o carácter retrospectivo do estudo exige que estes resultados sejam 
confirmados em séries de doentes mais amplas, idealmente de análise prospectiva e com estudos de marcadores 
biológicos associados. 
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Introdução: O transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH) como primeira linha é amplamente 
usado no mieloma múltiplo (MM) com o intuito de intensificar a resposta e aumentar a sobrevida global (SG) dos 
doentes. Contudo, virtualmente todos os doentes acabam por progredir. O objectivo deste estudo é descrever o 
padrão de recaída/progressão (R/P) e factores que determinam a SG a 3 anos (SG-3a). 
  
Métodos: Entre 2010 e 2015 foram referenciados, de várias instituições, 122 doentes com MM para TAPH com 
condicionamento alta dose de melfalano, após indução com até 2 linhas terapêuticas. Retrospectivamente foi 
colhida informação clínica ao diagnóstico e na R/P, para análise de padrões de R/P e cálculo de SG, utilizando um 
modelo de regressão logística binominal multivariada. 
  
Resultados: Com mediana de seguimento de 34 meses (m) (intervalo 2-91m), 63,1% dos doentes exibiram R/P, 
com uma mediana de sobrevida livre de progressão (SLP) desde o TAPH em primeira linha de 17m (intervalo 2-
66m). A SG-3a após R/P foi de 15,6% (mediana 12m, intervalo de confiança [IC] 95% 9-15m). 
 
Dos 77 doentes em R/P, 40% exibiram recaída bioquímica/assintomática. Apresentaram maior odds de morte aos 3 
anos doentes com recaída clínica (odds ratio [OR] 3.22, IC95% 1.06-9.77; mediana SG-3a 10m vs 19m) e sem 
abordagem terapêutica com novo TAPH (OR 5.07, IC95% 1.41-18.32; mediana SG-3a 9m vs 25m). Verifica-se uma 
tendência para doentes com SLP após o primeiro TAPH <12m obterem um pior desfecho (OR 2.96, IC95% 0.92-
9.64; mediana SG-3a 9m vs 12m). Apesar da presença de doença extramedular perder significado estatístico em 
análise multivariada, é um padrão frequente (24%) de R/P, com maior risco nos que apresentaram doença 
extramedular ao diagnóstico (p<0.001). O mesmo se verifica para o achado de lesões líticas (p=0.010), mas não 
para anemia (p=0.159), lesão renal (p=0.550) ou hipercalcemia (p=0.592). Características da paraproteína e 
resposta ao tratamento de indução, ao primeiro TAPH e à terapêutica de resgate não apresentaram significado 
estatístico. 
  
Conclusão: O padrão mais frequente de R/P foi clínico, associado a um pior desfecho, sublinhando-se a 
importância de monitorização de doença extramedular e lesões líticas. Apesar da amostra pequena limitar a 
interpretação de resultados, a realização de um novo TAPH afigura-se como a melhor abordagem terapêutica após 
R/P. 
  
Conflitos de interesse: Nenhum dos autores apresenta conflito de interesse a declarar. 
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Introdução: A LMC está associada ao cromossoma Ph t(9;22) consequente da fusão dos genes BCR e ABL1. 
Várias isoformas do gene BCR-ABL1 podem resultar desta fusão, no entanto a variante P210

BCR-ABL1
 representa 

95% dos casos. Todas as isoformas codificam uma tirosina cinase cuja actividade é o alvo do tratamento 
convencional para LMC: inibidores de tirosinas cinases (TKIs). Múltiplos estudos demonstraram que diferentes 
isoformas BCR-ABL1 estão associadas a prognósticos distintos. Além disso, devido à instabilidade genética 
característica da LMC, podem ocorrer aberrações genéticas adicionais que reduzem a resposta aos TKIs, tais como 
o duplo Ph. 
 
Caso clínico: Reportamos o caso de um doente que apresenta duplo Ph e uma isoforma BCR-ABL1 atípica. 
Homem,36 anos, com LMC, Sokal 0.57, Hasford 58 e EUTOS 0. FISH t(9;22) inicial positivo a 98%. Iniciou Imatinib 
(IM) com resposta hematológica aos 3 meses mas sem resposta citogenética apesar do aumento da dose de IM 
(Baccarani et al. ELN Blood 2013), pelo que se alterou o tratamento para Bosutinib. A pesquisa de mutações foi 
negativa. Obteve-se resposta molecular negativa (P210

BCR-ABL1
) aos 7 meses, no entanto a manter resposta 

citogenética (FISH) positiva (61%). Foi então sequenciado e identificado como um caso de duplo Ph, a co-expressar 
a isoforma BCR-ABL1 mais comum, P210

BCR-ABL1
, e uma isoforma atípica de menor tamanho, P195

BCR-ABL1
. 

 
Conclusão: A duplicação de Ph correlaciona-se com uma sobre-expressão de BCR-ABL1 e, consequentemente, 
com um quadro clínico agressivo. Além disso, variantes de menor tamanho (P190 ou P195) estão também 
associadas a um pior prognóstico, devido à perda de domínios da proteína essenciais na regulação da proliferação, 
diferenciação, adesão, apoptose e migração celular. Assim, a aberração cromossómica adicional, aliada à presença 
de uma isoforma rara do BCR-ABL1, poderá explicar a falta de resposta citogenética e a progressão da doença 
com um prognóstico mais reservado. 
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PO74 - MANUTENÇÃO COM RITUXIMAB TRIMESTRAL APÓS QUIMIOTERAPIA DE PRIMEIRA LINHA NO 
LINFOMA FOLICULAR – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Fátima Oliveira; Carolina Pavão; Andreia Moreira; Carolina Viveiros; Ana Luisa Araújo; Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE) 
 
 
Introdução: O linfoma não Hodgkin (LNH) folicular corresponde ao subtipo mais frequente dos linfomas indolentes 
e a associação de rituximab aos regimes de quimioterapia veio revolucionar o seu tratamento. O estudo PRIMA 
(Primary Rituximab and Maintenance) estabeleceu a manutenção com rituximab a cada 2 meses durante 2 anos 
como tratamento standard para os doentes com remissão completa ou parcial após o tratamento de indução, com 
benefício  de 17% na sobrevida livre de progressão (PFS) (75% no braço do rituximab versus 58% no braço 
observacional). 
  
Objetivo: O propósito do presente trabalho é divulgar a experiência do nosso centro relativo ao impacto da  
anutenção com rituximab, administrado de 3 em 3 meses durante 2 anos. 
  
Métodos: Estudo retrospetivo de doentes com diagnóstico de LNH folicular que realizaram manutenção com 
rituximab de 3 em 3 meses durante 2 anos, após quimioterapia de primeira linha com seis a oito ciclos de R-CHOP 
ou R-CVP (n=18). Foram incluídos doentes com idade superior a 18 anos, LNH folicular grau 1, 2 ou 3a, sem outras 
terapêuticas prévias, diagnosticado por biópsia ganglionar entre 01/01/2005 e 31/12/2016. Para classificação da 
resposta foram utilizados os critérios de definição de resposta do International Workshop Criteria. A análise 
estatística foi realizada com recurso a curvas de Kaplain-Meier. 
  
Resultados: Nesta análise retrospetiva foram incluídos dezoito doentes com uma mediana de idades ao 
diagnóstico de 54 anos [31-76]. Foi observada uma mediana de 8 ciclos de manutenção [1-9], estando ao momento 
da colheita dos dados 5 doentes ainda a completar a manutenção. Com um follow-up médio de 43 meses após o 
início da manutenção com rituximab, observou-se uma sobrevida global (OS) de 90%, uma PFS de 93.3% e um 
tempo até próximo tratamento (TTNT) de 93.8%. Um doente faleceu aos 31 meses de follow-up, tendo sido um 
evento não relacionado com a doença ou o tratamento. Não se observou diferença estatisticamente significativa 
(p>0,05) quando comparados os regimes de indução previamente utilizados (R-CHOP vs R-CVP). 
  
Conclusões: Apesar de se tratar de uma amostra pequena (n=18), os resultados obtidos com o regime de 
manutenção com rituximab de 3 em 3 meses apresentam-se promissores no tratamento do LNH folicular, tendo-se 
observado, aos 43 meses, uma OS, PFS e TTNT de 90%, 93.3% e 93.8%, respetivamente. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO75 - FACTORES CLÍNICOS PRESENTES AO DIAGNÓSTICO PREDITIVOS DE MORTALIDADE A 1 ANO EM 
DOENTES COM LMA DE NOVO  
 
Joana Infante; Helena Martins; Sara Valle; João Raposo; Graça Esteves 
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, EPE) 
 
 
Introdução: O prognóstico dos doentes com Leucemia Mielóide Aguda está associado a factores relacionados com 

o doente e factores genéticos da doença. A indisponibilidade imediata dos resultados de citogenética dificultam a 
estimativa de prognóstico na altura do diagnóstico, e a urgência no início do tratamento impossibilitam a espera por 
essa caracterízação. 
 
Como tal, a validação de mais variáveis clínicas e laboratoriais como preditoras de mortalidade a curto e longo 
prazo, que possam ser rapidamente identificadas ao diagnóstico, seria útil na estratificação de risco do doente com 
LMA de novo. 
 
Objectivo: Identificação de factores de risco identificáveis na altura do diagnóstico preditivos de mortalidade a 1 
ano em doentes com LMA de novo. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo de coorte de 92 doentes admitidos na enfermaria do Serviço de Hematologia com 

diagnóstico de LMA de novo (não-M3), no período de Janeiro de 2012 a Agosto de 2016. 
 
De cada doente foram colhidos: características demográficas (idade, sexo, raça), performance status (escala 
ECOG), comorbilidades (escala HCT-CI), classificação da Organização Mundial de Saúde da leucemia, presença 
de LMA secundária, presença de hiperleucocitose, tipo de tratamento (indução vs paliação) e variáveis laboratoriais 
ao diagnóstico. 
 
O outcome de mortalidade a 1 ano foi definido como a ocorrência de morte nos primeiros 365 dias após o 
diagnóstico de LMA. 
 
Resultados: Ocorreram  57 mortes no 1º ano após diagnóstico, conferindo uma  taxa de mortalidade global de 
64%. A taxa de mortalidade no grupo que fez tratamento paliativo foi significativamente superior à do grupo que fez 
indução (78.9%vs51.9%, p=0.008). 
 
Na análise urivariada, os factores associados a mortalidade a 1 ano foram idade crescente (p=0.011), pior 
performance status de acordo com ECOG (p=0.001), HCT-CI≥3 (p=0.018), diagnóstico de LMA secundária 
(p=0.037) e realização de tratamento paliativo (p=0.008). Nenhuma variável laboratorial demonstrou associação 

com mortalidade. 
 
Na análise multivariada incluindo todos os doentes, apenas o pior performance status (OR 3.29,IC 95% 1.27-
8.53,p=0.014) é preditor independente de mortalidade. Estratificando por idade, essa associação independente 
mantém-se nos doentes de idade >65 anos (OR 11.63,IC 95% 1.99-68.04,p=0.006) mas não nos doentes com <65 
anos. 
 
Conclusão: A idade crescente, pior performance status, número de comorbilidades, doença secundária e 
realização de terapêutica paliativa estão associadas a maior probabilidade de morte no 1º ano após o diagnóstico 
de LMA. O ECOG é o principal factor preditor de mortalidade independente nestes doentes. Sobressai a 
importância de avaliação rigorosa do ECOG ao diagnóstico, especialmente nos doentes de idade >65 anos. 
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PO76 - FACTORES CLÍNICOS PRESENTES AO DIAGNÓSTICO PREDITIVOS DE MORTALIDADE AOS 30 DIAS 
EM DOENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA DE NOVO 
 
Joana Infante; Helena Martins; Sara Valle; João Raposo; Graça Esteves 
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, EPE) 
 
 
Introdução: O prognóstico dos doentes com Leucemia Mielóide Aguda está associado a factores relacionados com 

o doente e factores genéticos da doença. 
 
A indisponibilidade imediata dos resultados de citogenética dificultam a estimativa de prognóstico na altura do 
diagnóstico, e a urgência no início do tratamento impossibilitam a espera por essa caracterízação. 
 
Como tal, a validação de mais variáveis clínicas e laboratoriais como preditoras de mortalidade a curto e longo 
prazo, que possam ser rapidamente identificadas ao diagnóstico, seria útil na estratificação de risco do doente com 
LMA de novo. 
 
Objectivo: Identificação de factores de risco identificáveis na altura do diagnóstico preditivos de mortalidade 
precoce em doentes com LMA de novo. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo de coorte de 92 doentes admitidos na enfermaria do Serviço de Hematologia de 

hospital central com diagnóstico de LMA de novo (não-M3), no período de Janeiro de 2012 a Agosto de 2016. 
 
De cada doente foram colhidas características demográficas (idade, sexo, raça), performance status (ECOG), 
comorbilidades (HCT-CI), classificação da Organização Mundial de Saúde da leucemia, presença de LMA 
secundária, presença de hiperleucocitose, tipo de tratamento a que foi submetido (indução vs paliação) e variáveis 
laboratoriais ao diagnóstico. 
 
O outcome de mortalidade precoce foi definido como a ocorrência de morte nos primeiros 30 dias após o 
diagnóstico de LMA. 
 
Resultados: Ocorreram 15 mortes no 1º mês após diagnóstico, conferindo uma  taxa de mortalidade precoce de 
16.3%. A causa de morte mais frequente foi choque séptico (60%). Não hove diferença estatisticamente significativa 
entre a taxa de mortalidade no grupo que fez indução (16.6%) comparativamente ao que fez paliação (15.8%). 
 
Na análise urivariada, os factores associados a mortalidade aos 30 dias foram a raça negra (p=0.048) e valores 
mais elevados de creatinina (p=0.0018). Calculando a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) através da equação 
MDRD, verificou-se que a presença de lesão renal (definida como TFG<60 ml/min/1.73) está associada a maior 
mortalidade aos 30 dias (p=0.010). 
 
Esta relação manteve-se na análise multivariada, onde apenas a presença de lesão renal (OR 9.00, IC 95% 1.53-
53.06, p=0.015) foi preditora independente de mortalidade precoce. 
 
Conclusão: A presença de lesão renal ao diagnóstico está independentemente associada a maior mortalidade nos 
primeiros 30 dias.   
 
A utilização de fármacos nefrotóxicos, o aporte de volumes por transfusões ou hiper-hidratação e a própria LMA 
lesam a função renal na fase aguda. Este resultado sugere maior vigilância nos doentes em que se diagnostique 
disfunção renal ao diagnóstico. 
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PO77 - LEUCEMIAS LPA-LIKE SEM REARRANJO PML-RARΑ. QUE FAZER?  
 
Marcos Lemos; Susana Santos; Alexandra Lourenço; Marta Prata; Isabel Poças; Madalena Silva; Patrícia Ribeiro; 
Aida Botelho de Sousa 
(CHLC - Hospital dos Capuchos) 
 
 
A leucemia promielocítica aguda (LPA) é definida pela presença de um rearranjo PML-RARα. Tratando-se de uma 
emergência hematológica, a suspeita clínico-laboratorial à entrada reveste-se de particular importância, 
condicionando o início imediato de tretinoína. Numa segunda fase um diagnóstico preciso é crítico para a estratégia 
subsequente, dado os regimes terapêuticos dirigidos à LPA e às leucemias não-LPA serem totalmente diversos. 
Nos casos clinicamente muito sugestivos mas sem t(15;17) torna-se necessário excluir translocações variantes e 
rearranjos crípticos por FISH e RT-PCR. Apresentamos dois casos nos quais, apesar de características clínicas e 
laboratoriais indiciadoras, o diagnóstico de LPA não pôde ser confirmado. 
 
Caso 1 - Jovem de 18 anos com lombalgia não traumática, atribuível a hematoma intracanalar lombosagrado. 
Havia bicitopenia e coagulopatia com hipofibrinogenémia 0.4g/l, e D-dímeros elevados (14078ug/l). No mielograma 
evidenciaram-se 69% promielocitos, HLA-, CD34-, CD33+. A pesquisa de PML-RARα e dos rearranjos alternativos 
foi negativa e o cariotipo  normal. Instituída tretinoína à entrada, documentou-se progressiva diferenciação dos 
promielocitos até neutrófilo, comprovando resolução do bloqueio maturativo, bem como normalização da 
coagulação. De modo particularmente sugestivo, durante curta interrupção de tretinoína, assistiu-se a 
reaparecimento da coagulopatia de consumo, imediatamente resolvida com a retoma. Na ausência de confirmação 
molecular de LPA, associou-se quimioterapia (“3+7”) vindo a obter-se remissão completa. Encontra-se em curso a 
sequenciação do gene RARα. 
 
Caso 2 - Homem de 65 anos com quadro febril e toracalgia, analiticamente com leucocitose e trombocitopenia, sem 
coagulopatia. O mielograma demonstrou 87% de promielocitos HLA-, CD34-, CD33+, desencadeando terapêutica 
com tretinoína à chegada. No entanto não veio a detectar-se nenhum dos rearranjos PML-RARα. O cariotipo era 
complexo, objectivando-se cromosomas double-minute, com FISH a documentar amplificação de MYC. Também 
aqui veio a ser instituída quimioterapia intensiva. 
 
Discussão: a LPA apresenta uma mortalidade precoce significativa associada à coagulopatia de consumo que a 
caracteriza. Assim no caso 1, perante quadro clinico-laboratorial sugestivo e com hemorragia intra-canalar medular 
impunha-se iniciar terapêutica com tretinoína. Apesar da inexistência da translocação típica, assistiu-se a melhoria 
clínica, analítica e até a desbloqueio maturativo medular. Optámos assim por manter tretinoína quando a ausência 
de confirmação molecular obrigou a quimioterapia dirigida a LA não-LPA. No caso 2 realça-se que a morfologia 
típica pode ocorrer em leucemias não-LPA com amplificação de MYC, já descrita em apresentações LPA-like. Estes 
casos ilustram a inexistência de “pistas” clinico-laboratoriais suficientemente sensíveis e específicas para o 
diagnóstico, que caberá sempre à citogenética/biologia molecular. Alertamos ainda para a existência de LPAs 
crípticas, que apesar de muito raras, devem ser exaustivamente excluídas em casos FISH negativos. 
 
(sem conflitos de interesse a registar) 
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PO78 - TRATAMENTO DA APLASIA MEDULAR E SÍNDROME MIELODISPLÁSICO HIPOPLÁSICO COM ATG 
DE CAVALO E SUA COMPARAÇÃO COM ATG DE COELHO 
 
Pedro Bettencourt Medeiros

1
; Albina Moreira

2
; Ricardo Pinto

1
; José Eduardo Guimarães

1
 

(1- Centro Hospitalar de São João, EPE; 2- ULS Matosinhos, EPE) 
 
 
Introdução: A aplasia medular (AA) e o síndrome mielodisplásico (SMD) hipoplásico são patologias onde, 
frequentemente, existe destruição imuno-mediada dos precursores hematopoiéticos. A utilização de terapêutica 
imunosupressora com timoglobulina anti-linfócito (ATG) associada a ciclosporina mostrou ser eficaz no tratamento 
destas doenças, existindo evidência de que a ATG de cavalo (hATG) apresenta maior taxa de resposta do que a de 
coelho (rATG), com menor número de efeitos secundários. 
 
Objectivos: Avaliar os resultados e o perfil de segurança do tratamento de AA severa e SMD hipoplásico com 
hATG, em comparação com um grupo histórico tratado com rATG num centro hospitalar terciário. 
 
Material e métodos: Foi feita a avaliação retrospectiva dos doentes tratados, por ausência de dador ou de 
indicação para transplante de medula óssea, com hATG (entre os anos de 2015 a 2016) e rATG (entre os anos de 
2010 e 2014), de forma a avaliar eventuais diferenças na resposta aos 3 e 6 meses, mortalidade aos 18 meses 
(mediana de follow-up dos doentes tratados com hATG) e complicações. 
 
Resultados: Foram tratados 12 doentes com rATG e 6 com hATG. A maior parte era do género feminino (n=12, 

66,7%), com idade mediana de 50 anos. A resposta aos 3 meses com hATG foi de 100% e com rATG foi de 58,3% 
(p=0,063) e, aos 6 meses, de 100% com hATG e de 66,7% com rATG (p=0,109). A complicação mais frequente foi 
a neutropenia febril (em ambos os grupos), sem impacto estatístico entre hATG e de rATG. A taxa de mortalidade 
com rATG foi de 41,7% (3 doentes por infecção, 1 por hemorragia e 1 por progressão para leucemia mielóide 
aguda), enquanto que nenhum doente morreu após ATG de cavalo (p=0,063). Aos 18 meses de follow-up, 9 
doentes (75%) tratados com rATG e todos os doentes tratados com hATG estavam vivos (p=0,18). Encontrou-se 
relação estatisticamente significativa entre os óbitos documentados e a ausência de resposta ao rATG aos 3 
(p=0,002) e aos 6 meses (p=0,017) 
 
Conclusões: Na amostra analisada, parece haver tendência para a melhor resposta aos 3 meses e menor 
mortalidade com hATG, havendo menor impacto desta terapêutica na resposta aos 6 meses. A possibilidade de um 
maior grau de imunosupressão, juntamente com a menor taxa de resposta aos 3 e 6 meses, poderá explicar a 
mortalidade observada nos doentes tratados com rATG. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO79 - LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA EM DOENTES JOVENS 
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Biologia; 3- Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Centro de Investigação em Meio 
Ambiente, Genética e Oncobiologia – CIMAGO, Coimbra, Portugal.) 

 
 
Introdução: A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é caracterizada por uma proliferação clonal mielóide, 
geneticamente complexa e de grande heterogeneidade.A estratificação com base no perfil citogenético e em 
mutações genéticas recorrentes (FLT3-ITD, NMP1 e CEBPA), ajudou a aprimorar o prognóstico individual. Apesar 
das várias apostas em novas terapêuticas, mantém-se a associação de citarabina e antraciclina, seguindo-se o 
transplante alogénico nos candidatos elegíveis, dependendo do risco. 
 
Objetivos: Estudo retrospectivo que visa a caracterização de uma amostra de doentes jovens com LMA (excluindo 
Leucemia Promielocítica), num serviço de Hematologia, e sua avaliação terapêutica. 
 
Métodos: Estatística descritiva e análise de sobrevivência, recorrendo ao método Kaplan-Meier. 

 
Resultados: Analisou-se uma amostra de 43 doentes com LMA, diagnosticados entre 2013 e 2016, com idades 
entre os 22-59 anos (mediana 49 anos), 23 do sexo masculino. Trinta apresentaram-se com LMA de novo. Segundo 
a classificação FAB, 15 doentes (34,9%) eram do tipo monoblástico e os restantes distribuíam-se equitativamente 
pelos distintos grupos. O risco citogenético foi dividido em 4 grupos (ELN- 2010): 25,6% favorável; 60,5% 
Intermédio I; 2,3% intermédio 2 e 4% adverso. 
 
Os doentes foram tratados maioritariamente com esquemas de indução, baseados em Idarrubicina e citarabina, 
seguidos de consolidação com esquemas HDAC (n=15 doentes; 34,9%) e IDIA (n=10;23,3%).Dos 43 doentes, 41 
(95,3%) foram induzidos: 25 (58,1%) atingiram remissão completa (RC), 10 (23,3%) foram resistentes (R), 3 (7%) 
responderam parcialmente (RP) e 5 faleceram (11,6%) por intercorrências infecciosas. Dos 13 doentes que foram 
reinduzidos com FLAG-IDA, 7 atingiram RC.Do grupo de doentes que atingiu RC (n=32), com um ou dois ciclos de 
indução, 30 efectuaram consolidação, mas apenas 24 mantiveram essa resposta. Destes, recidivaram 10 doentes, 
dos quais, 5 foram Alotransplantados (3 morreram por progressão, 1 recidiva e 1 atingiu RC), os restantes 5 não 
transplantados faleceram. De facto, a análise de sobrevivência destes doentes revelou uma SG, significativamente 
inferior, 13 meses vs não atingida (p = 0.002.).Dos 14 doentes que atingiram 1ª RC, 5 foram Alotransplantados, 1 
faleceu e 4 estão em RC. Os restantes 9 mantêm RC (7 deles não tinham indicação para transplante e os demais 
não tinham dador compatível) e 1 morreu de causa infecciosa.Um total de 14 doentes estão vivos e em RC (30,6%). 
Objectivou-se uma sobrevivência global (SG) mediana de 10 meses. Nos doentes alotransplantados a SG mediana 
não foi atingida em comparação com os não transplantados (8 meses vs não atingida (p= 0,04). 
 
Na nossa população não verificámos diferença estatisticamente significativa da SG quando estratificamos de 
acordo com o risco citogenético, no entanto, verificou-se que o subtipo histológico monoblástico apresentava uma 
tendência aumentada de mortalidade. Em contrapartida, os doentes com mutação NPM1 apresentavam uma 
melhor SG, 22 meses vs 8 meses (p =0.04). 
 
Conclusão: Comparando os nossos dados com os dados disponíveis de vigilância epidemiológica em registos 
internacionais, verificamos que a SG dos nossos doentes é sobreponível à reportada na literatura (30 % dos 
doentes vivos aos 3 anos). 
 
Sem conflitos de interesse. 
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PO80 - O MICRO-AMBIENTE METASTÁTICO NO MIELOMA MÚLTIPLO E O PAPEL DOS EXOSOMAS.  
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Introdução: o Mieloma Múltiplo (MM) é uma doença originada na medula óssea MO. Por mecanismos 
desconhecidos o MM pode formar doença extramedular (DEM) associada a mau prognóstico. Definir os 
mecanismos da DEM no MM é ainda uma necessidade médica. Recentemente, demonstrámos que nichos pré-
metastáticos induzidos por exosomas tumorais suportam a formação de metástases. Estamos a testar a hipótese 
que a formação de nichos pré-metastáticos mediada por exosomas do MM pode desempenhar um papel importante 
no desenvolvimento de DEM no MM. 
 
Objetivos: desenvolver um novo modelo experimental murino de mieloma extramedular, caracterizar exosomas 
derivados de linhagens celulares de mieloma com maior capacidade de formação de doença extramedular e avaliar 
a sua biodistribuição in vivo. 
 
Métodos:células de MM murino (MOPC315) foram administradas em ratinhos Balb/C com seleção seriada in vivo 
de lesões extramedulares e geração de linhagens com alta capacidade de metastização extramedular. Os 
exosomas foram isolados por ultracentrifugação e o seu conteúdo caracterizado pela quantidade total de 
proteínas/partícula. Exosomas foram marcados com corante fluorescente e a sua incorporação nos órgãos foi 
analisada por sistema de imagem in vivo.  
 
Resultados: foram geradas duas sublinhagens de DEM no fígado (denominadas MOPC-H1 e MOPC-H2) através 
de 1ª

s
 e 2ª

s
 passagens após injeção intra-esplénica in vivo. Nos animais injetados com MOPC-H1, após 5 semanas 

verificou-se aumento do número e tamanho de tumores metastáticos hepáticos quando comparado com a linhagem 
parental MOPC 315. Quando injetados com MOPC-H2, a formação de tumores hepáticos ocorreu de forma ainda 
mais rápida associado a doença mais agressiva e terminal. 
 
A relação proteínas/exosoma foi significativamente maior nos exosomas derivados das sublinhagens quando 
comparado com linhagem parental, sugerindo diferenças na carga exosomal.  
 
Nos animais injetados com exosomas derivados de MOPC-H1 todos os órgãos analisados apresentaram maior 
fluorescência em relação aos animais controles, principalmente no baço, coração, fígado, pulmões (p <0,019) vs 
osso (p = 0,04) sugerindo que os exosomas derivados de MOPC-H1 possam ter maior tropismo para órgãos 
extramedulares. 
 
Conclusão: os nossos resultados demonstram que: 1- as sublinhagens de DEM geradas têm um aumento 
significativo na capacidade de formação de DEM hepática; 2- os exosomas das sublinhagens apresentam uma 
maior carga proteica e maior tropismo para órgãos extramedulares. Continuamos com estudos dos mecanismos 
moleculares mediados por exosomas no desenvolvimento de DEM.  O estudo destes exosomas tem o potencial de 
fornecer novos biomarcadores clínicos para DEM. 
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO81: ANÁLISE RETROSPECTIVA DA ALTA DOSE DE CITARABINA E AUTOTRANSPLANTE DE 
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS E DA QUIMIOTERAPIA CONVENCIONAL NO LINFOMA DO MANTO 
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Serviço de Hematologia Clínica, Porto, Portugal; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal) 
 
 
Introdução: O linfoma do manto constitui uma forma rara e agressiva de linfoma não-hodgkin. No doente jovem 
preconiza-se o uso de quimioterapia intensiva, contendo altas doses de citarabina (ADC) e rituximab (R), com 
consolidação com transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH). No idoso, o tratamento mais 
usado é R-CHOP seguido de manutenção com R. O presente estudo expõe a experiência de um centro no 
tratamento destes doentes. 
  
Métodos: Foi colhida informação clínica de 40 doentes de um único centro com o diagnóstico de linfoma do manto, 
induzidos na nossa instituição com R e quimioterapia (QT) entre 2004 e 2016. Se elegíveis para TAPH, utilizaram-
se esquemas contendo ADC e R, enquanto nos não elegíveis usou-se R sem ADC em esquemas não intensivos. 
Calculou-se a sobrevida global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP). 
  
Resultados: A coorte apresenta uma mediana de seguimento de 41 meses (m) (3-130m), com mediana de idade 

ao diagnóstico de 66 anos (a) (42-87a) e 63% eram homens. Na apresentação, 98% eram do estádio III/IV (Ann-
Arbor), com leucemização em 75%, esplenomegalia em 63%, atingimento gastrointestinal em 20%, desidrogenase 
láctica (DHL) aumentada em 58% e performance ECOG >1 em 18%. A distribuição de risco por MIPI era de baixo 
em 27%, intermédio em 15% e alto risco em 58%. 
 
Os 21 doentes elegíveis para TAPH eram mais novos (mediana 60 versus [vs] 74 anos; p<0,001), com menor 
elevação de DHL (43% vs 74%; p=0,023), melhor performance (ECOG 0/1 95% vs 68%; p=0,026) e menor MIPI 
(5,9 vs 6,5, p=0,012). Foram induzidos com o esquema R-hiperCVAD/R-citarabina-metotrexato (3+3 ciclos) 20 
doentes e apenas 1 com R-CHOP/R-ESHAP (3+3 ciclos). Não realizaram TAPH 19% destes doentes, 3 por 
progressão e 1 por toxicidade cardíaca. Em doentes não elegíveis para TAPH, 74% realizaram R-CHOP com R em 
manutenção. 
 
A SLP e SG a 5 anos foi de 67% e 88% (medianas não atingidas) no grupo R com ADC e 11% (mediana 15m) e 
26% (mediana 37m) para o grupo R sem ADC, respectivamente (p<0.01). 
 
Nos 17 doentes que realizaram TAPH após ADC (condicionamento BEAM), a SLP e SG a 10 anos foi de 65% e 
77%, respectivamente. Das 4 mortes registadas, 2 foram por progressão do linfoma e 2 por neoplasia secundária. 
  
Conclusão: Apesar das limitações da amostra, esquemas compostos de R com ADC seguidos de consolidação 
com TAPH apresentam bons resultados, com toxicidade aceitável. Contudo, é ainda necessário melhorar o 
tratamento nos doentes que não toleram esquemas intensivos. 
  
Conflitos de interesse: Nenhum dos autores apresenta conflitos de interesse a declarar. 
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PO82 - ADMISSÃO DE DOENTES HEMATOLÓGICOS EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR  
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Intensiva, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.) 
 
 
Introdução: O aumento da esperança de vida tem contribuído para um número cada vez maior de doentes com 
patologia hematológica, tendo estes grande suscetibilidade para complicações agudas e necessidade de 
internamento precoce em Unidades de Cuidados intensivos (UCI). 
 
Objetivos: Caraterizar o percurso dos utentes internados numa UCI de um hospital central, com diagnóstico de 
doença hematológica. Avaliar a associação entre mortalidade e outras variáveis, como: idade, tipo e atividade de 
doença, neutropenia, hemoculturas positivas, necessidade de suporte aminérgico, ventilação mecânica invasiva 
(VMI), duração de internamento e duração de hospitalização prévia à UCI. 
 
Material e métodos: Estudo observacional, descritivo e retrospetivo no qual se incluíram todos os utentes com 
diagnóstico de doença hematológica internados numa UCI entre Janeiro de 2011 e Fevereiro de 2017. Elaboração 
de base de dados com componente analítica em SPSS®. 
 
Resultados: Analisados 64 doentes em UCI – 25 do sexo feminino e 39 do sexo masculino; mediana de idades de 
59 anos; média de 7.14 dias (± 7.54) de internamento em UCI. Os diagnósticos hematológicos mais frequentes 
foram leucemia mieloblástica aguda (23.4%) seguido de linfoma não Hodgkin-B (17.2%) e mieloma 
múltiplo/gamapatia monoclonal (15.6%). Ao todo, 64.1% apresentava doença ativa ou em progressão, enquanto 
28.1% se encontrava em remissão e 7.8% correspondia a recidiva. O motivo de admissão mais frequente foi 
choque séptico (59.4%), seguido de insuficiência respiratória (31.3%). Na UCI 84.4% dos doentes necessitou de 
suporte com aminas vasoativas e 98.4% necessitou de VMI. Analiticamente, 62.5% apresentava neutropenia à 
entrada em UCI e 61.9% dos doentes a quem foram colhidas hemoculturas tiveram resultado positivo. A 
mortalidade foi de 71.9%. De entre os doentes que tiveram alta para enfermaria, 16,8% faleceram dentro de 30 
dias. Testes Chi-quadrado (ρ<0.05) com associação entre necessidade de aminas/choque/hemoculturas positivas e 
mortalidade. Mann-Whitney (ρ<0.05) demonstrando maior mortalidade associada a menor duração de internamento 
em UCI e maior duração de internamento prévio à UCI. 
 
Conclusão: Relativamente ao internamento de doentes com diagnóstico hematológico em UCI num hospital 
central, não se encontrou associação estatisticamente significativa entre a mortalidade e a idade, tipo e atividade de 
doença, existência de neutropenia, necessidade de VMI. Por outro lado, verificamos que o choque, hemoculturas 
positivas, necessidade de aminas, menor duração de internamento em UCI e maior duração de internamento prévio 
à UCI se associavam de forma estatística com a morte, sugerindo que estas variáveis poderão ser melhores 
preditores do prognóstico a curto prazo. 
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PO83 - HIPERFERRITINEMIA COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE XEROCITOSE HEREDITÁRIA – UMA 
NOVA MUTAÇÃO NO GENE DO CANAL GARDOS (KCNN4)  
 
Costa L; Roque A; Viegas D; Oliveira AC; Pereira J; Cunha E.; Bento C; Maia T.M.; Ribeiro M.L. 
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE) 
 
 
Introdução: A xerocitose hereditária (XH) ou estomatocitose hereditária desidratada é uma forma rara de anemia 
hemolítica autossómica dominante, clínica e laboratorialmente heterogénea, habitualmente associada a 
macrocitose, xerócitos no esfregaço de sangue periférico (ESP), hiperferritinemia. O diagnóstico por testes 
funcionais é difícil pelo que a recente identificação da sua base molecular foi fundamental. O primeiro gene descrito 
foi o PIEZO1 (16q24.3), codificador de um canal de catiões não-seletivo, importante na manutenção da homeostase 
eritrocitária: quando mutado aumenta a permeabilidade catiónica, que leva à desidratação do eritrócito. Mais 
recentemente foram identificadas mutações pontuais no canal de potássio ativado pelo cálcio, Gardos (gene 
KCNN4, 19q13.31), que levam à desidratação celular por perda excessiva de potássio. A presença de xerócitos 
condiciona uma hemólise crónica, em geral compensada, e hemossiderose secundária. 
  
Objetivo: Salientar a importância da observação do ESP no diagnóstico diferencial de hiperferritinemia e relatar 
uma nova mutação no gene mais recentemente associado a XH (KCNN4). 
  
Material e métodos: Revisão dos dados clínicos e analíticos de uma mulher de 49 anos, referenciada à consulta 

por hiperferritinemia. 
  
Resultados: Assintomática; com antecedentes de anemia na infância e na segunda gestação, tendo tomado, por 
diversas vezes, ferro oral; sem história familiar de anemia ou hiperferritinemia. Exame físico negativo. 
Analiticamente: Hb:12.2 g/dL, VGM:110 fL, HGM:37.2 pg, reticulócitos, leucócitos e plaquetas normais; ferritina: 810 
ng/mL, Sat.Transf: 74.5%,. ESP: anisopoiquilocitose com macrócitos e xerócitos; teste de antiglobulina direto 
negativo. Excluídas causas adquiridas de hiperferritinemia. RMN abdominal: sobrecarga férrica hepática severa 
(Liver iron concentration: 16 mg/g). Foram excluídas as mutações C282Y, H63D no gene HFE. Embora não 
apresentasse a tríade clássica de XH, pela presença de xerócitos no ESP e pela sobrecarga férrica, foi feito o 
estudo molecular por sequenciação Sanger dos genes associados a XH: PIEZO1-sem alterações; KCNN4- 
detetada a mutação c.1075C>T p.Arg359Trp (R359W) em heterozigotia, não descrita na literatura, com 
características patogénicas (in sillico analisis: score 5/5). Pela evidência de sobrecarga férrica importante e 
ausência de contraindicações, a doente iniciou programa de miniflebotomias mensais, com boa tolerância. 
  
Conclusão: A XH é uma patologia infrequente, nem sempre considerada no diagnóstico diferencial das anemias 
hemolíticas com sobrecarga férrica. Na abordagem diagnóstica, a observação atenta do ESP e um elevado grau de 
suspeição são fundamentais, pois os achados podem ser inespecíficos/subtis (p.e. apenas macrocitose, raros 
xerócitos). A identificação desta mutação permitiu o diagnóstico etiológico da doente e a profilaxia das 
complicações da hemossiderose, e poderá também permitir o diagnóstico de outros doentes. 
  
Sem conflito de interesses a declarar.  
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PO84 - COMPARAÇÃO DO PODER DISCRIMINATIVO DO IPS E DO SCORE GHSG EM LINFOMA DE 
HODGKIN (LH)  
 
Margarida Fevereiro; Cátia Lino Gaspar; Susana Gonçalves Pereira; Marcos Lemos; Aida Botelho de Sousa 
(Hospital dos Capuchos-CHLC) 
 
 
O Score Prognóstico Internacional (IPS), desenvolvido e validado há 2 décadas por Hasenclever para os estádios 
avançados, é o instrumento de estratificação de risco mais usado no LH, mas tem sido criticado pela escassa 
aplicabilidade aos estádios precoces bulky e pelo reduzido poder discriminativo dos casos desfavoráveis. Na era 
actual, com >80% dos doentes curados pela 1ª linha, torna-se crucial dispor de um instrumento de uso fácil que 
diferencie com precisão os candidatos a regimes mais agressivos daqueles que beneficiam de regimes abreviados 
e menos tóxicos. A alternativa proposta pelo German Hodgkin Study Group (GHSG) não é ainda consensual. 
Comparámos retrospectivamente a influência do IPS e do score GHSG sobre a sobrevivência global (SG) e livre de 
eventos (SLE) e sobre a taxa de recaída duma coorte uniformemente tratada num centro. 
 
Material e métodos: De Jan/97 a Dez/16 tratámos (Stanford V) 292 doentes de idade mediana 32 anos[a] (15-72) 
com LH clássico (80% esclero-nodular), estádio avançado em 35% e mediastino bulky em 39%. A taxa de resposta 
global foi de 95%. O IPS era de risco baixo em 56%, intermédio em 33%, alto em 11%. Pelo sistema GHSG, tinham 
score precoce favorável 18%, precoce desfavorável 33% e avançado 49%, sendo a diferença na distribuição 
significativa (p <0.001). 
 
Resultados: Com um follow-up mediano de 9,5a não foi ainda atingida a SG mediana. A SG aos 12a variou de 89 
a 47% nos grupos IPS, e de 87 a 54% nos GHSG (p<0.05 para todos). A SLE variou de 74 a 34% para os grupos 
IPS e de 75 a 58% para os GHSG (p<0.05). A taxa de recaída foi superior no baixo risco IPS (52%, vs 31 e 9% para 
intermédio e alto); pelo contrário nos grupos GHSG foi superior no score avançado (31%, vs 22 e 15% nos 
precoces). A capacidade preditiva do IPS foi superior à do GHSG para a SG (AUC 0.69 vs 0.63, p=0.005) e para a 
SLE (0.61 vs 0.60, p=0.006) 
 
Discussão: A distribuição dos doentes por IPS e score GHSG revelou diferenças significativas nesta coorte, com 
inversão da proporção de riscos baixos e altos, cuja explicação nos parece residir na elevada frequência de 
mediastinos volumosos (>1/3), também razão provável da taxa de recaída paradoxalmente superior nos IPS 
favoráveis. O poder discriminativo do score GHSG não se revelou superior ao do IPS, reforçando a necessidade de 
trazer para a prática clínica novos marcadores biológicos que identifiquem os doentes cujo risco de recidiva exija 
regimes mais intensivos. 
 
(sem conflitos de interesse) 
 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
PO85 - POLICITEMIA VERA E TROMBOCITEMIA ESSENCIAL: REGISTO UNICÊNTRICO DE 5 ANOS 
 
Ana Jorge; Francisca Miranda; Celina Afonso; Fernando Lima 
(CHLO- Hospital São Francisco Xavier) 
 
 
Introdução: A policitemia vera (PV) e a trombocitemia essencial (TE) são doenças mieloproliferativas phi –, 
indolentes  cuja principal complicação são os eventos trombóticos e/ou discrasia. Não existem registos nacionais 
destas patologias mas análises retrospectivas podem ser importantes para a caracterização epidemiológica e 
avaliação rigorosa do benefício da instituição de terapêutica ajustada ao risco dos pacientes (pts). 
 
Objectivos: Caracterização epidemiológica, formas de apresentação, distribuição e terapêutica ajustada ao risco, 
respostas, incidência de eventos pós diagnóstico e sobrevivência global dos doentes com PV e TE. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo unicêntrico dos doentes com diagnóstico de PV e TE  entre Março/2012 
e Março/2017. Incluíram-se 90 pacientes, 38 pts com PV e 52 com TE, critérios OMS2008. Identificaram-se 23 pts 
com suspeita diagnóstica de TE não confirmada, excluídos desta análise. Mediana de idades ao diagnóstico nos pts 
com PV e TE foi de 72,5 e 65 anos, respectivamente. Percentagem de pts de sexo feminino com PV e TE foi de 
52.6% (n=20) e 63.5 (n=33). Ao diagnóstico apresentavam sintomatologia microvascular 57.9% (n=22) dos pts com 
PV e 30.8% (n=16) dos pts com TE. Eventos tromboembólicos prévios ao diagnóstico em 26.3% (n=10) dos pts 
com PV e 30.8% (n=16) dos pts com TE. A distribuição por categoria de risco (ELN2011) ao diagnóstico foi a 
seguinte: baixo e alto risco em 15.8% (n=6) e 84.2% (n=32) pts com PV e 28.8% (n=15) e 71.2% (n=37) pts com 
TE. Na data do ultimo follow-up 65.6% (n=21) dos pts com PV e 64.9% (n=24) dos pts com TE de alto risco 
estavam em RC. Registaram-se 4 pts com eventos trombóticos pós terapêutica: 3 pts com PV e 1 pt com TE. Nos 
doentes com terapêutica citorredutora 10% (n=9)  apresentaram toxicidade hematológica. Nenhum doente de alto 
risco com PV ou TE necessitou de 2ª linha terapêutica.  A mediana de sobrevivência global não foi atingida em 
nenhum dos grupos. 
 
Conclusão: Os dados obtidos são comparáveis com os registos disponíveis destas patologias, no entanto são 
necessários estudos com inclusão de maior numero de doentes e follow-up mais prolongado. A construção de 
registos nacionais pode ser importante ao permitir, de maneira sustentada, obter informação sobre a gestão desta 
população de doentes, principalmente no que diz respeito a respostas após 1ª linha terapêutica e sobrevivências 
globais. Estes dados são de especial importância numa era em que o aparecimento de novas terapêuticas é uma 
realidade constante. 
  
Os autores não têm conflito de interesses a declarar. 
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PO86 - ESTUDOS GENÉTICOS NA INVESTIGAÇÃO DE DISTÚRBIOS PLAQUETARES CONGÉNITOS- UM 
NOVO PARADIGMA  
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Introdução: Os distúrbios plaquetares congénitos (DPC) são doenças com uma considerável heterogeneidade clí-
nica, laboratorial e molecular, o que dificulta o seu diagnóstico, apenas possível numa pequena percentagem de 
casos, geralmente após anos de estudo, não sendo rara a obtenção de um diagnóstico errado com o consequente 
acompanhamento clínico inadequado. 
 
Até recentemente, o diagnóstico molecular de DPC era abordado por sequenciação de Sanger de genes 
candidatos. No entanto, em muitos tipos de DPC, não é possível a identificação clara de genes candidatos. Os 
avanços da tecnologia de sequenciação massiva paralela (NGS), com recurso a painéis de genes relacionados, tem 
permitido identificar algumas das alterações genéticas subjacentes. 
 
Objectivo: Desvendar o defeito genético utilizando NGS em doentes com suspeita de DPC. 

 
Material e Métodos: 13 doentes de 5 famílias com história hemorrágica significativa ou trombocitopenia de longa 
data (tabela). Em todos foi descartada doença de von Willebrand e Trombocitopenia Imune. 
 
Foi realizado um perfil funcional e morfológico plaquetar (hemograma, esfregaço, PFA100, agregação plaquetar, 
expresão de glicoproteínas e activação-secreção por citometria de fluxo) levando à  suspeita de DPC, por alteração 
do nº e/ou função das plaquetas, mas com defeito molecular subjacente desconhecido. 
 
O estudo genético foi realizado por NGS (llumina) utilizando um painel de 72 genes relacionados com DPC, em 
colaboração com o Hospital Universitário de Salamanca. 
 
Resultados: Os resultados do NGS foram diferentes do esperado em relação à  suspeita diagnóstica 

clinico/laboratorial inicialmente colocada (tabela). 
 
Discussão: Actualmente a identificação da alteração genética subjacente permite o diagnóstico definitivo dos DPC. 
No nosso caso, a metodologia NGS permitiu diagnosticar alterações moleculares muito raras nos genes DIAPH1 
(n=3) e RASGRP2 (n=2), bem como em genes que codificam proteínas do citoesqueleto- TUBB1 (n=2). Colocamos 
em evidência, também, a importância clínica deste diagnóstico definitivo, que permite um manejo clínico mais 
adequado destes doentes. No nosso caso a «transformação»• do diagnóstico de TG em RASGRP2, de RUNX1-
RD em ANKRD26 e de MYH9-RD em DIAPH1, muda completamente a forma de follow-up destes doentes. 
  
Os autores supracitados declaram a inexistência de conflitos de interesses em relação ao presente trabalho. 
 



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 

 
 
  



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
PO87 - ANEMIA NO IDOSO – AS CAUSAS CONGÉNITAS PERMANECEM NA EQUAÇÃO  
 
Adriana Roque; Tabita Magalhães Maia; Diana Viegas; Lídia Costa; Janet Pereira; Luís Relvas; Elizabete Cunha; 
Ana Catarina Oliveira; Celeste Bento; Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Introdução: O esclarecimento da etiologia da anemia no idoso pode representar um desafio, sendo as suas 
principais causas a anemia carencial, as síndromes mielodisplásicas (SMD) e a doença inflamatória/crónica. Não 
obstante, é fundamental manter a suspeição para etiologias menos comuns, nomeadamente congénitas, sendo 
uma história clínica e familiar criteriosa, complementada pela avaliação dos índices hematimétricos e do esfregaço 
de sangue periférico (ESP), fundamentais para um diagnóstico correto. 
 
A sintetase do ácido delta-aminolevulínico-2 (ALAS2) é uma enzima mitocondrial eritrocitária que catalisa o passo 
inicial da síntese do heme. O seu défice compromete a incorporação do ferro no heme, conduzindo à sua 
acumulação nos eritroblastos. As mutações no gene ALAS2 constituem 40% dos casos de anemia sideroblástica 
hereditária e exibem um padrão de transmissão ligada ao X. A presença de fenótipo em mulheres está associado 
ao desvio de lionização do cromossoma X, que pode aumentar com a idade. 
 
Objetivo: Revisão de um caso de anemia no idoso, com longa evolução, demonstrando a importância da 
observação do ESP no esclarecimento da sua etiologia. 
 
Caso clínico: Mulher de 86 anos com anemia desde longa data, discretamente microcítica e hipocrómica (Hb9,5-
11g/dL; VGM75-85fL; HCM24-28pg, RDW25-30%)  sem padrão de hemólise. Leucograma, plaquetas e reticulócitos 
normais. Ferritina 300-400ng/mL. Antecedentes de bronquiectasias; suplementada com ferro em várias ocasiões 
sem melhoria. Filha também com anemia não esclarecida. Ao exame objetivo sem organomegalias. 
 
Na nossa consulta procedeu-se à revisão dos hemogramas prévios, verificando-se valores de RDW sempre >25% e 
presença de dimorfismo eritrocitário no ESP. 
 
A doente tinha sido avaliada em outra consulta, onde tinha sido realizada avaliação medular e excluída discrasia de 
plasmócitos e SMD, não tendo sido efectuada coloração de Perls. 
 
Dado apresentar anemia com RDW muito aumentado e dimorfismo no ESP, foi sequenciado o gene ALAS2, tendo-
se identificado a mutação c.466A>G;p.K156E em hemizigotia, o que permitiu o diagnóstico de anemia sideroblástica 
congénita com desvio da lionização em favor do cromossoma mutado. Simultaneamente pediu-se revisão de 
medula com coloração de Pearl’s e identificados 25% de sideroblastos em anel. 
 
Conclusão: Este caso ilustra a importância de uma criteriosa avaliação da anemia no idoso, destacando a 
relevância dos parâmetros hematológicos e da observação do ESP. O aparecimento tardio de anemia 
sideroblástica congénita deve ser considerado nos doentes com anemia normocítica/normocrómica ou 
microcítica/hipocrómica e resposta deficitária à terapêutica com ferro, em particular na presença de RDW elevado e 
dimorfismo e na ausência de outras citopenias. 
 
Nestes doentes deve ser feito o estudo do gene ALAS2, permitindo a distinção entre SMD com sideroblastos em 
anel e anemia sideroblástica congénita, visto esta ser responsiva à suplementação com piridoxina. 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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PO88 - IMPACT OF GLIPTINS AND GLITAZONES ON THE POTENTIAL OF NATURAL KILLER CELLS TO 
ERADICATE LEUKEMIC STEM CELLS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA  
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(1- Instituto de Imunologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 2- Laboratório de Imunologia e 
Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular; 3- Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra) 
 
 
Several strategies have been addressed in order to eradicate leukemic stem cells (LSC) in chronic myeloid leukemia 
(CML). Gliptins and glitazones add on tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy has been explored. Although the 
favorable contribution of the immune response is expected, literature is scarce regarding the impact of these drugs 
on effector cells. The ability of Natural Killer (NK) cells to eradicate cancer stem cells has been recognized for 
several tumors. Based on this premise, this study aimed at the analysis of the combined effect of gliptins, glitazones 
and TKI on cytotoxicity and cytokine secretion by NK cells. 
 
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from chronic phase CML patients and healthy donors were treated for 
24 hours with different combinations of Interferon-α 2a (IFN-α 2a) or TKIs (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib or 
ponatinib), gliptins (sitagliptin, vildagliptin or linagliptin) or glitazones (rosiglitazone or pioglitazone). A non-
radioactive Target cell Visualization Assay (TVA™) was used for measuring NK cell-mediated lysis of K562 cell line 
after 4 hours of co-culture. NK cell activation and cytokine production was evaluated by multiparametric flow 
cytometry. 
 
Our results confirm previous studies showing different impact of TKIs on NK cell cytotocixity. Second generation 
TKIs, and particularly bosutinib, demonstrated higher impact on NK cell-mediated lysis of K562. Sitagliptin and 
vildagliptin were found significantly inferior when compared to glitazones in terms of the impact on NK cells. Different 
combinations of TKI and gliptins or glitazones presented diverse function profiles of NK cells. 
 
Gliptins and glitazones could represent interesting drugs for the eradication of LSCs in CML but NK cell impact 
should be analysed in order to choose the better combination according to the TKI therapy followed by the patient.  
Funded by the FEDER Funds through COMPETE 2020 and by FCT within the framework of the Strategic Project 
with reference assigned by COMPETE: POCI-01-0145-FEDER-007440. 
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PO89 - RUXOLITINIB NO DOENTE COM MIELOFIBROSE – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
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Coimbra) 
 
 
A Mielofibrose (MF) é uma neoplasia mieloproliferativa (NMP) crónica BCR-ABL1 negativa, caracterizada por fibrose 
medular, hematopoiese extramedular, hepatoesplenomegalia e sintomas constitucionais. A sobrevivência é 
reduzida, sendo o transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos o único tratamento que demonstrou 
impacto na progressão da doença. No entanto, apenas uma minoria dos doentes são elegíveis para terapêutica 
intensiva. Mais recentemente o desenvolvimento de inibidores que atuam na via de sinalização JAK, alterou 
drasticamente o leque de opções terapêuticas.  
 
Objetivo: Avaliar a eficácia, segurança e o impacto na sobrevivência do ruxolitinib em doentes com mielofibrose 
com esplenomegalia e/ou sintomas constitucionais. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos doentes com mielofibrose, tratados com ruxolitinib, na nossa instituição. 
Resultados: Foram incluídos 17 doentes, 13 (76.5%) do sexo masculino e idade mediana de 66 anos. MF foi 
classificada como primária em 11 doentes, pós-Policitemia Vera em 4 e pós-Trombocitémia Essencial em 2. 
Mutação JAK2V617F estava presente em 12 doentes (70.6%) e CALR em 2 (11.8%). De acordo com o DIPSS, 
11.8% eram de baixo risco, 47.1% intermedio-1, 29.4% intermedio-2 e 11.8% de alto risco. A sobrevivência global 
(SG) após diagnóstico foi de 99,8 meses. A SG foi superior nos doentes sem mutação JAK2V617F (99.8vs64.0 
meses;p=0.0591) e com Hb>10g/dL (NRvs64.0 meses;p=0.0626). O tempo mediano de seguimento foi de 44.1 
meses, sendo o tempo mediano até à introdução de ruxolitinib de 17,5 meses – superior nos doentes sem mutação 
JAK2V617F (66.3vs11 meses;p=0.0359) e DIPSS plus baixo risco (35.9vs7.2 meses;p=0.0603). A mediana do 
tamanho de baço palpável no início de ruxolitinib foi de 7cm (0-20). Os doentes tratados com ruxolitinib por 
esplenomegalia(n=15) apresentaram redução de >35% no tamanho do baço durante 48 semanas, exceto 3 por 
doença progressiva. Os efeitos adversos mais comuns foram: trombocitopenia g1-2(n=5), anemia g1-2(n=4), 
anemia g3-4(n=1) e hepatotoxicidade(n=3). Não houve necessidade de descontinuação do fármaco por efeitos 
adversos – 11 doentes (64,7%) necessitaram de ajuste de dose por trombocitopenia. A sobrevivência mediana após 
introdução de ruxolitinib foi de 37.0 meses, não tendo havido alteração nos que tiveram que ajustar a dose (37.0 
meses vs NR,p=0.9798) mas foi inferior nos que suspenderam (5.6 meses vs NR;p=0.0010). Seis doentes (35,3%) 
faleceram – 5 por doença progressiva. 
 
Conclusão: O ruxolitinib tem um importante papel na redução do tamanho do baço e no alívio sintomático. Os 
resultados obtidos neste estudo são sobreponíveis àqueles descritos na literatura. Os efeitos adversos mais 
comuns são manejáveis pelo que é uma terapêutica eficaz com um perfil de toxicidade favorável. 
 
 
Os autores não têm a declarar conflitos de interesse. 
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PO90 - O RARÍSSIMO TAMBÉM EXISTE! 
 
Diana Viegas; Tabita Magalhães Maia; Adriana Roque; Lidia Costa; Luís Relvas; Janet Pereira; Elizabete Cunha; 
Celeste Bento; Maria Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Introdução: A aceruloplasminénia hereditária (ACP) é uma doença rara, autossómica recessiva, caracterizada por 
sobrecarga de ferro hepática, pancreática e cerebral, devido à ausência da enzima ceruloplasmina feroxidase por 
mutação no gene da ceruloplasmina (CP). São achados suspeitos a anemia (normocítica a microcítica) associada a 
hiperferritinémia com saturação de transferrina (ST) baixa, ceruloplasmina sérica indoseável e diminuição do cobre 
sérico. Alguns doentes podem desenvolver sintomatologia associada à sobrecarga orgânica, nomeadamente 
diabetes mellitus e clínica neurodegenerativa. A sua incidência nos países ocidentais é desconhecida. 
 
 
Objetivo: Reportar o primeiro caso de ACP com diagnóstico molecular num centro de referência, em contexto de 
estudo de anemia e hiperferritinémia assintomáticas. 
 
Caso clínico: Mulher, 38 anos, caucasiana, referenciada à consulta de hematologia por anemia normocrómica 
normocítica (NN) conhecida há vários anos. Referia astenia, alterações de humor, já seguida em psiquiatria, sem 
outra sintomatologia. Objetivou-se anemia NN (Hb 10.8g/dl) com contagem de reticulócitos normal e 
hiperferritinémia (ferritina 825 ng/ml, ST<15%). Não apresentava alterações da função e citocolestase hepáticas. A 
hiperferritinémia teve agravamento progressivo ao longo do seguimento, com valor máximo de 1124ng/ml, 
mantendo anemia ligeira assintomática, valores de ST<10% e enzimas de citocolestase hepática normais. O estudo 
molecular de despiste de hemocromatose hereditária não mostrou alterações. A sobrecarga hepática de ferro foi 
confirmada por ressonância magnética, com uma carga hepática de ferro de 270 umol/g (N<36umol/g) (Liver iron 
concentration de 15,1 mg/g). 
 
Por apresentar anticorpos anti-mitocondriais positivos realizou, por indicação da Hepatologia, biópsia hepática que 
excluiu patologia hepática intrínseca, contudo, mostrou hemossiderose grau 4 (escala 0-4), sem fibrose, sem 
depósitos de cobre. 
 
Realizado o estudo do metabolismo do cobre: ceruloplasmina indoseável e cobre sérico reduzido com  excreção 
urinária de cobre também diminuída. A RM cerebral revelou sobrecarga de ferro a nível dos núcleos da base, 
tálamo e córtex cerebral e cerebeloso. O estudo genético por sequenciação do gene da CP confirmou o 
diagnóstico, revelando homozigotia para variante c.885C>G (p.His295Gln), patológica, não descrita previamente. 
 
Discussão: Embora seja uma doença muito rara, o diagnóstico de aceruloplasminénia reveste-se de particular 

interesse porque a sobrecarga de ferro, nomeadamente cerebral, se não tratada pode levar a lesões irreversíveis. 
Um alto nível de suspeição de ACP é fundamental para o seu diagnóstico, podendo algumas pistas ser úteis: 
anemia com hiperferritinémia e ST baixa e sobrecarga orgânica comprovada, associada ou não a alterações do 
humor ou neurodegenerativas. Nas hiperferritinémias com baixa ST, após exclusão de doença crónica, deve ser 
estudado o metabolismo do cobre. 
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PO91 - SOBREVIVÊNCIA E FATORES COM IMPACTO PROGNÓSTICO EM DOENTES COM TRICOLEUCEMIA 
– EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Diana Mota; Adriana Roque; Mónica Santos; José Pedro Carda; Mª Letícia Ribeiro 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
A tricoleucemia é uma doença rara caracterizada por pancitopenia e suscetibilidade marcada a infeções. Esta 
doença linfoproliferativa apresenta elevadas taxas de resposta e sobrevivência. No entanto o tratamento não é 
curativo, podendo haver necessidade de re-tratamento aquando da recidiva. Assim a identificação de doentes com 
risco de falência de tratamento mantém-se uma questão importante. 
 
Objetivos: Caracterização da população de doentes com tricoleucemia diagnosticados num hospital terciário. 
Identificar neste grupo de doentes fatores preditores de sobrevivência. 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva dos doentes diagnosticados com tricoleucemia na nossa instituição entre 
1988-2017. 
 
Resultados: Foram incluídos 51 doentes; sexo masculino 80.4% (n=41); idade mediana ao diagnóstico de 57 anos 
(35-83 anos). Apresentavam comorbilidades 56.9% (n=29). Esplenomegalia estava presente em 68% (n=34) e 
sintomas B em 33.3% (n=17). Apresentavam hemoglobina <11 g/dL 39.2% (n=20), plaquetas <100 G/L 58.8% 
(n=30), neutrófilos <1G/L 58% (n=29). A mediana de seguimento foi de 78.8 meses (0.6-290.8). Em 1ª linha foram 
tratados com cladribina 77.6% (n=38), pentostatina 4% (n=2) e IFNα 18.4% (n=9). Apresentaram remissão (RC+RP) 
87.8% (n=43). A terapêutica com cladribina foi associada a maior obtenção de resposta completa (79.0vs22.2%,OR 
0.28;p=0.004). Dos 22 doentes que necessitaram de re-tratamento, 72.7% foram tratados com análogos das 
purinas (AP). Apresentaram remissão (RC+RP) 81.8%. A sobrevivência global (SG) mediana foi de 232.8 meses 
(232.7 com cladribina, 287.3 com IFNα). A sobrevivência livre de progressão (SLP) mediana foi de 71.2 meses 
(102.7 com cladribina, 67 com IFNα). Embora não se tenham verificado diferenças na SG entre cladribina e IFNα 
(p=0.6892), na SLP estas foram significativas (p=0.045). Sete doentes apresentaram segundas neoplasias, todos 
tratados com AP. Faleceram 27.5% dos doentes, 28.6% dos quais de infeção. A SG foi inferior nos doentes com 
idade >65 anos (p<0.001), ECOG>0 (p=0.0053) e presença de infeção grave ao diagnóstico (p=0.012). Após 
análise multivariada, idade ao diagnóstico >65 anos (HR 41.95;p=0.002) e ECOG>0 (HR 6.19;p=0.008) são 
variáveis independentes preditoras de menor sobrevida após o diagnóstico. 
 
Conclusão: Embora os AP tenham contribuído para o aumento da taxa de resposta completa e SLP, ainda existe 
necessidade de otimizar a estratégia terapêutica por forma a aumentar a SG, diminuir os eventos adversos e a 
recidiva/refrataridade em doentes com tricoleucemia. Fatores como a idade ao diagnóstico >65anos e ECOG>0 são 
preditores de menor sobrevida após o diagnóstico, no entanto são necessários estudos mais robustos por forma a 
validar e identificar outros potenciais fatores de prognóstico. 
 
Os autores declaram ausência de conflito de interesses. 
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PO92 - LESÃO MAMÁRIA COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO  
– A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
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(1- Centro Hospitalar Lisboa Norte - Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula; 2- Centro Hospitalar 
Lisboa Norte - Serviço de Anatomia Patológica) 
 
 
Introdução: O Linfoma da mama é uma entidade rara, que representa cerca de 0,1% de todas as neoplasias da 
mama. Os subtipos mais comuns nessa localização são os linfomas difusos de grandes células B e os linfomas do 
MALT. Apresentamos um caso atípico de uma doente com uma lesão mamária ulcerada e hemorrágica, suspeita de 
adenocarcinoma da mama, cujo estudo anátomo-patológico revelou linfoma de células do manto. 
 
Métodos: Caso clínico. 
 
Resultados: Mulher, 39 anos, natural da Guiné-Bissau, sem antecedentes pessoais de relevo. Evacuada para 
Portugal em Setembro de 2016 para estudo de massa ulcerada, exsudativa, hemorrágica e dolorosa, com 9 meses 
de evolução, localizada no quadrante superior externo da mama direita, associada a adenopatia axilar à direita, sem 
hepatoesplenomegália nem sintomas B. Analiticamente com anemia normocítica normocrómica (Hb 7,4g/dL); 
leucocitose com neutrofilia (14320x10

9
/L), com plaquetas normais, elevação da LDH (1065 U/L) e PCR (16,6 

mg/dL). Concomitantemente, detectada carga viral de HIV-2 positiva. A TC de corpo realçava lesão sólida 
heterogénea da mama direita, com 18 cm de maior eixo, em contacto com a grelha costal e com perda de interface 
com o músculo peitoral direito. Submetida a biópsia ecoguiada da lesão mamária que revelou linfoma de células do 
manto variante pleomórfica com imunohistoquímica CD20+/Ciclina D1+/TdT-/CD10-/CD5-/CD3-/CD23-/CD30-
/CD56- e índice proliferativo Ki67 de 100%. Biópsia óssea sem infiltração por linfoma. 
 
Discussão: Perante MIPI de alto risco, por apresentar performance status favorável completou os 6 ciclos do 
protoloco R-Maxi-CHOP, após radioterapia externa paliativa com intuito hemostático (dose total 13 Gy). Salienta-se 
cumprimento concomitante de terapêutica antiretroviral com Ratelgavir, Tenofovir e Ermtricitabina. 
 
Verificada regressão gradual e total da massa, apresentado à data da última avaliação em consulta (4 meses após 
fim de R-MAXI-CHOP) apenas uma lesão cicatricial de extensão inferior a 2 cm. A doente mantém terapêutica anti-
retroviral, com cargas virais indetectáveis. 
 
Conclusão: Apresentamos um caso de neoformação da mama numa mulher com infecção activa ao HIV-2, com 
diagnóstico histopatológico raro de linfoma de células do manto. O regime R-Maxi-CHOP, a idade e o ECOG são 
factores que poderão ter contribuído para a boa evolução, um ano após o seu diagnóstico. 
  
Ausência de conflito de interesses de todos os autores 
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PO93 - 6 ANOS DE LINFOMA NÃO HODGKIN DA ZONA MARGINAL TIPO MALT GÁSTRICO: A EXPERIÊNCIA 
DE UM SERVIÇO  
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Introdução:O Linfoma Não-Hodgkin da Zona Marginal tipo MALT (LNH-ZM) representa cerca de 5-17% de todos os 
LNH, sendo um terço destes de localização Gástrica. 
 
Objetivo: Descrever e caracterizar a população de doentes com LNH-ZM Gástrico diagnosticado na nossa 
instituição e a resposta alcançada aos tratamentos efetuados, num período de 6 anos. 
 
Materiais e Métodos: Foi realizada caracterização epidemiológica e clínica através da revisão dos processos 
clínicos de doentes diagnosticados com LNH-ZM Gástrico entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016 num Serviço. 
 
Resultados: Foram identificados 48 doentes com LNH-ZM Gástrico, com mediana de idades de 64 anos (18-87) 
anos, sendo 58% do sexo feminino e 90% assintomáticos ao diagnóstico. Pelos critérios de Lugano, 29 doentes 
estavam em estadio I (60,4%), 6 em II1 (12,5%), 1 em II2 (2,1%), 11 em IV (22,9%), 1 doente não foi avaliado. Em 
30 doentes (62,5%) foi documentada a presença de Helicobacter pylori ao diagnóstico. 2 doentes tiveram 
diagnóstico de Adenocarcinoma Gástrico síncrono, sendo que um deles foi tratado com cirurgia, alcançando 
resposta completa. 
 
Dos restantes 46 que foram tratados em primeira linha, foi realizada antibioterapia de erradicação em 39 doentes 
(84,8%), aos quais associou-se radioterapia em 8 e quimioterapia em 4; quimioterapia em 7 (15,2%, 1 deles 
associado a radioterapia). Foi possível obter 31 respostas completas (67,4%), 3 respostas parciais (6,5%), 8 
doentes progrediram (17,4%) e em 4 não foi avaliada resposta. Dos doentes que obtiveram resposta, 9 progrediram 
(sendo que 4 tinham resposta completa). 
 
Dos 17 doentes com progressão de doença, foi obtida resposta completa em 10 destes, 1 faleceu, 1 está em estudo 
para Ensaio Clínico e 5 doentes progrediram. Dois dos doentes que atingiram resposta completa recidivaram. Os 
doentes que realizaram terceira linha de tratamento obtiveram resposta completa (sendo que um recidivou 
posteriormente, alcançando nova resposta completa após radioterapia). 
O tempo mediano de seguimento foi de 29,5 meses, tendo ocorrido 6 mortes (4 com evidência de doença; 4 
doentes após o primeiro tratamento, 1 após segunda linha, 1 com carcinoma síncrono). A sobrevida global média 
estimada foi de 67,8 meses ([60-75], IC a 95%), mediana não atingida. A média da sobrevida livre de progressão foi 
de 50,5 meses ([40-61], IC a 95%), mediana não atingida. 
 
Conclusão: A nossa série mostra que o LNH-ZM Gástrico é uma doença indolente, com sobrevidas prolongadas, 
mas que necessita frequentemente de várias linhas de tratamento.  
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Introdução: Os linfócitos Tγδ são células efetoras/citotóxicas envolvidas na vigilância imunológica, existindo 
evidências pré-clínicas a indicar que as TVδ1 exercem atividade anti-neoplásica. 
O sucesso do transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (aTPH) depende da erradicação prévia do 
clone neoplásico e da reconstituição dos sistemas imune e hematopoiético. Apesar da recuperação linfocitária 
pós-transplante ter vindo a ser amplamente estudada, são escassos os dados relativamente às células Tγδ. 
 
Objetivos: Avaliar a percentagem de células TVδ1 e das suas principais subpopulações funcionais, CD27+ e 
CD27-, bem como das outras subpopulações Tγδ (Vδ2 e Vδ9) em doentes com mieloma múltiplo (MM) submetidos 
a aTPH, no sentido de perceber como ocorre a reconstituição destas células pós-transplante e seu impacto na 
recuperação hematológica. 
 
Métodos: Estudaram-se 22 doentes com MM submetidos a aTPH previamente ao condicionamento com melfalano 
200mg/m2 (Dc) e aos dias 30 (D30), 60 (D60) e 100 (D100) pós-aTPH. Procedeu-se à quantificação/ caracterização 
dos linfócitos Tγδ em sangue periférico, por citometria de fluxo, com base na expressão dos recetores 
CD3/CD45/Vδ1/Vδ2/Vγ9/CD27. 
 
Resultados: Os nossos resultados evidenciam diferenças entre os 4 momentos nas subpopulações 

TVγ9+Vδ1-Vδ2-(p<0,0001), TVδ1+Vγ9+CD27+(p=0,0119), TVδ2+Vγ9+CD27+(p=0.0387),  
Vδ2+Vγ9-CD27+(p=0.0387) e TVδ2+Vγ9-CD27-(p=0,003), encontrando-se diminuídas após-aTPH (vs Dc), com 
posterior recuperação gradual. O aumento do número de células CD34+ transplantadas associou-se a uma maior 
percentagem de TVδ2(p=0,007) e TVγ9+Vδ1-Vδ2-(p<0,0001)(D30), enquanto menor volume de DMSO infundido se 
associa a maior percentagem de TVγ9+CD27+(p=0,015)(D60) e TVγ9+Vδ1-Vδ2-(p=0,032)(D100). 
No que respeita à recuperação hematológica pós-aTPH, ao D60 observou-se uma maior percentagem de 
TVδ1(p=0,009) e TVγ9+Vδ1-Vδ2-(p=0,011) nos doentes com maior tempo até engraftment. Os doentes com maior 
percentagem de TVδ1 e TVγ9+Vδ1-Vδ2-, apresentaram necessidade de mais unidades de concentrado eritrocitário 
e plaquetas (p=0,025 e p=0,020; p=0,031 e p=0,002, respetivamente). O tempo de internamento foi superior nos 
doentes com maior percentagem de TVδ1 e TVγ9+Vδ1-Vδ2- (p=0,031 e p=0,002, respetivamente)(D60). 
Não se observou nenhuma associação entre as subpopulações Tγδ e a incidência de mucosite ou neutropenia 
febril, assim como na avaliação de doença efetuada ao D100. 
Discussão e conclusões: Estes resultados, embora preliminares, apontam para que a subpopulação de linfócitos 

Tγδ desempenhe um papel na recuperação pós-aTPH, estando o aumento das subpopulações TVδ1+ e 
TVγ9+Vδ1-Vδ2- associadas a recuperação hematológica mais tardia. Por outro lado, um menor volume de DMSO 
infundido e maior número de células CD34+ infundidas associou-se a um aumento das populações TVγ9+. 
São necessários mais estudos para avaliar a relação entre estas subpopulações e a resposta à terapêutica/aTPH, 
assim como a utilidade da sua modulação. 
  
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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Introdução: A Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) implica defeitos na imunidade tanto celular como humoral, o que 

faz com que estes doentes apresentem maior susceptibilidade a agentes infecciosos e a segundas neoplasias não-
linfóides. 
Apresentamos um caso clínico de uma doente com LLC em progressão que desenvolveu concomitantemente lesão 
exofítica hemorrágica na mama. 
 
Método: Caso clínico. 
 
Resultados: Mulher, 78 anos, com diagnóstico de LLC em 2010, estádios Binet A e Rai Intermédio, com linfocitose 
(15680x10

9
/L) e adenopatias supra e infra-diafragmáticas como forma de apresentação. Mielograma ao diagnóstico 

com 43% de infiltração por células linfóides dismórficas com imunofenótipo CD19+/5+/23-/FMC7-/79b-/cadeias K+ 
débil, e a pesquisa por FISH das alterações del13q-, 6q-, del 17p, 11q- e 12+ foi negativa. t(11;14) negativa em 
sangue periférico. 
 
Manteve-se sem tratamento até 2013, altura em que por linfocitose progressiva, anemia, trombocitopenia e 
aumento de volume das adenopatias inicia terapêutica. Entre 2013-2016 com 4 linhas terapêuticas 
(4xRituximab+Metilprednisolona; 2x Rituximab+Clorambucilo; 2x Rituximab + Ciclofosfamida + Vincristina 
+Prednisolona; Ibrutinib), esta útima com má adesão por náuseas e vómitos. 
Sob Ibrutinib, verifica-se progressão da doença, com adenopatias cervicais, lombo-aórticas e inguinais e 
identificação de 2 lesões mamárias “de novo”: uma volumosa massa na região mamária direita (14x12cm) e outra 
inferior na mama esquerda (30x26mm). 
 
Iniciou 1 ciclo de Rituximab-Bendamustina, sem qualquer resposta. Num mês verificou-se aumento do volume da 
mama direita, com ulceração local da pele e crescimento exofítico da massa. Biópsias excisionais iniciais desta 
lesão foram inconclusivas. 
 
Assumindo-se doença refractária a Rituximab-Bendamustina, foi proposta para tratamento com Idelalisib. Com o 
inibidor BKT, verificou-se redução de todas as adenopatias, com excepção da lesão mamária direita, que adquiriu 
áreas hemorrágicas e de necrose. 
 
Face à dissonância de resposta clínica ao imunomodelador (regressão de adenopatias vs progressão da lesão 
mamária), foram realizadas novas biópsias excisionais. Identificou-se neoplasia fibroepitelial sugestiva de tumor 
filóide “borderline” na mama direita, e infiltração por LLC na mama esquerda. 
 
O diagnóstico definitivo da lesão à direita foi confirmado em peça de mastectomia simples (2145g; 33x20x11cm), 
realizada após radioterapia com intuito hemostático (total 13 Gy). 
  
Conclusão: O aparecimento de segundas neoplasias em doentes com LLC é cada vez mais frequente, devido 
tanto ao aumento da sobrevivência dessa população como ao uso de citotóxicos no tratamento. Este caso 
demonstra como é importante reconhecer a possibilidade de uma segunda neoplasia quando aparecem novos 
sintomas ou sinais sugestivos de progressão de doença nos doente com LLC. 
  
 Ausência de conflito de interesse de todos os autores. 
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Na leucemia mieloide crónica (LMC), os mecanismos associados à aquisição de resistência aos inibidores tirosina 
cinase (TKIs) mais relevantes são os dependentes do alvo terapêutico, o BCR-ABL. Estes incluem mutações e 
amplificações que alteram a interação fármaco-alvo. Contudo, a concentração intracelular de fármaco revelou-se 
muito importante na resposta e na aquisição de resistência. Assim, a modulação dos transportadores de efluxo 
como a P-gP e a BCRP poderão contribuir para uma maior eficácia dos TKIs. 
 
O objectivo deste trabalho foi avaliar o potencial terapêutico do Elacridar (inibidor da P-gP e BCRP) em monoterapia 
e em combinação com o Imatinib em modelos in vitro de LMC. 
 
Para atingir este obejctivo utilizaram-se 3 linhas celulares de LMC: as células K562 (sensíveis ao Imatinib), K562-
RC (8x resistentes, geradas por exposição contínua ao Imatinib) e K562 RD (18x resistentes, obtidas por exposição 
descontinua ao Imatinib). A atividade dos transportadores P-gP e BCRP foi avaliada por citometria de fluxo (CF). O 
potencial terapêutico foi avaliado em células incubadas na ausência e na presença de Elacridar em monoterapia e 
na presença de dose crescentes de Imatinib associado com 250nM de Elacridar. O efeito na viabilidade celular foi 
avaliado pelo método da resazurina. A morte celular foi avaliada por microscopia óptica (coloração de May-
Grünwald-Giemsa) e por CF (AnexinaV/7-AAD e Kit Apoptosis, DNA Damage, and Cell Proliferation). O ciclo celular 
foi avaliado por CF (IP/RNAse). Os dados foram analisados estatisticamente e as diferenças foram consideradas 
significativas quando p<0.05. 
 
As linhas celulares resistentes apresentam maior expressão e atividade de P-gP e BCRP comparativamente com a 
linha sensível. O Elacridar, em monoterapia não atingiu o IC50 em nenhum dos modelos em estudo. Contudo, a 
associação de 250nM de Elacridar com Imatinib modulou a resistência e re-sensibilizou as células resistentes ao 
Imatinib para níveis similares à linha original. Em termos mecanísticos, o Elacridar induziu morte celular por 
apoptose/necrose, não evidenciando efeito ao nível do ciclo celular. Em combinação com Imatinib, observou-se 
morte celular por apoptose acompanhado pelo aumento da caspase-3 activada, da PARP clivada e da lesão do 
DNA (H2AXg fosforilada). Este efeito foi acompanhado de um efeito citostático traduzido por bloqueio do ciclo 
celular em fase S. 
 
Em conclusão, os resultados sugerem que a combinação terapêutica Elacridar/Imatinib induz re-sensibilização das 
células resistentes ao Imatinib, com envolvimento dos transportadores de efluxo. Estes resultados, se traduzidos 
para a prática clinica, poderão contribuir para melhorar a resposta à terapêutica em doentes resistentes ao Imatinib. 
  
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia 
(SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento. 
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A mielofibrose primária (MFP) é uma neoplasia mieloproliferativa (NMP) com uma apresentação que pode ir de 
assintomática a uma falência medular rapidamente progressiva e/ou transformação leucémica. A estratificação 
prognóstica com o DIPSS-plus isola coortes de doentes com sobrevivências globais medianas (SGM) que vão dos 
16 aos 185 meses. O desenvolvimento de monocitose durante a evolução da MFP associa-se a um pior 
prognóstico, tendo também valor prognóstico nas restantes NMP. A basofilia e a eosinofilia são achados frequentes 
nas NMP BCR-ABL-positivas (onde se associam à fase acelerada), e reduzem a sobrevivência nas síndromes 
mielodisplásicas. Contudo, o impacto destas três variáveis ao diagnóstico na MFP continua por esclarecer. 
 
Métodos: Identificámos todos os doentes com MFP diagnosticados no nosso Centro entre 01-01-2005 e 31-08-
2016 que: preencham critérios de MFP com a revisão da OMS de 2016; tenham avaliação medular e de sangue 
periférico (SP) síncronas à data do diagnóstico; e tenham registos clínicos completos. A monocitose foi definida 
como uma contagem absoluta (CA) >1.0 G/L, a eosinofilia como uma CA>0.6 G/L e a basofilia como uma CA>0.2 
G/L. 
 
Resultados: Preenchiam os critérios 55 doentes (73% masculinos) com uma mediana de idades ao diagnóstico de 
70.1±11.7 anos. Ao diagnóstico, 20% apresentavam monocitose, sem diferenças em função da idade ou sexo. A 
SGM com monocitose foi de 27.3 meses, sendo o dobro (46.4 meses) sem monocitose. Nesta coorte, um novo cut-
off de 0.75 G/L estratificou melhor os doentes, com uma especificidade de 74.1% (95% CI: 53.7-88.9%); 32.7% dos 
doentes tinham uma CA acima deste cut-off, com uma SGM de 27.9 meses, comparada com 64.4 meses abaixo do 
cut-off. Identificámos 12.7% de doentes com eosinofilia ao diagnóstico, sem diferenças por idade ou sexo. Os 
doentes com eosinofilia tinham uma SGM de um-quinto comparados com os doentes sem eosinofilia (6.1 vs 32.5 
meses, respectivamente). Obtivemos um novo cut-off de 0.25 G/L de eosinófilos, que separou os doentes com uma 
especificidade de 77.8% (95% CI: 57.7-91.4%); 29.1% dos doentes tinham uma CA acima do cut-off, com uma 
SGM de 27.3 meses, comparada com 43.6 meses abaixo do cut-off. No total, 30.9% dos doentes tinha basofilia ao 
diagnóstico, sem diferenças por idade ou sexo. A SGM com basofilia foi de 25.6 meses, sendo 32.5 meses sem 
basofilia. Com um novo cut-off de 0.25 G/L de basófilos, com uma especificidade de 88.9% (95% CI: 70.8-97.64%), 
20.0% dos doentes tinha uma CA acima do cut-off e uma SGM de 19.7 meses, comparada com o dobro (46.4 
meses) abaixo do cut-off. Na coorte, 61.8% dos doentes tinham CA normais de monócitos, eosinófilos e basófilos, 
com uma SGM de 56.1 meses, o dobro da SGM dos doentes com aumento em pelo menos uma CA (28.5 meses). 
Com a aplicação dos novos cut-offs, esta diferença aumentou para o triplo (64.4 vs 27.9 meses). 
 
Discussão: Verificámos que a presença de monocitose ao diagnóstico na MFP se associa a uma redução a 
metade da SGM, enquanto a eosinofilia a reduz para um-quinto e a basofilia se associa a uma redução em 
aproximadamente 20%. Estas diferenças foram amplificadas pelo cálculo dos cut-offs específicos para a nossa 
coorte. Os nossos resultados demonstram que parâmetros simples, baratos e amplamente disponíveis podem ser 
usados para predizer a sobrevivência dos doentes com MFP; sugerimos que a sua integração nos scores de cálculo 
já validados poderá vir a aumentar a acurácia prognóstica destes últimos. 
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A trombocitopenia imune primária (TIP) do adulto é uma doença autoimune adquirida em que a maioria dos doentes 
evolui para uma forma crónica. A dificuldade em alcançar curas com terapêuticas de 1ª linha obriga frequentemente 
a ponderar opções de 2ª linha, com a esplenectomia em lugar de destaque pelo seu potencial curativo. Contudo, a 
morbimortalidade, a imprevisibilidade da resposta e o advento de novos agentes dificultam o consenso quanto à 
posição da esplenectomia na sequência terapêutica. 
 
Métodos: Para delinear o seu perfil de segurança e identificar preditores da resposta a longo prazo, e caracterizar a 
posição nacional na prática da esplenectomia, estudaram-se os 58 doentes (67.2% do sexo feminino) com TIP 
submetidos a esplenectomia entre 01-01-2006 e 31-12-2016 num grande centro hospitalar de Portugal. 
 
Resultados: A idade média à data da esplenectomia foi de 42.5±18.0 anos, sendo significativamente inferior no 
sexo feminino (39.0±16.4 vs 49.7±19.4, p=0.03). Um quarto das esplenectomias foi realizado em 2006 e apenas 
37.9% a partir de 2011; foi utilizada a laparotomia aberta em 25.9% dos doentes e a via laparoscópica nos 
restantes, sem diferenças por idade ou sexo (p=NS). A percentagem de esplenectomias laparoscópicas aumentou 
significativamente ao longo dos anos, de 60.0% antes de 2007, para 75.0% entre 2007 e 2010 e 94.1% entre 2011 
e 2014, e 100% em 2015 (p=0.04). No pré-operatório imediato (2.7±3.5 dias antes) a contagem plaquetar média 
(CPM) foi de 88.2±72.8 G/L, sendo <30 G/L em 17.2%, sem diferenças por idade, sexo ou via (p=NS). No pós-
operatório precoce, à data da alta hospitalar, a CPM foi de 268.4±189.0 G/L; apenas 1.7% dos doentes tinham 
CPM<30 G/L, e 87.9% tinham CPM >100 G/L. No pós-operatório tardio (mediana de 3.2 meses), a CPM foi de 
271.0±199.3 G/L, sendo <30 G/L em 5.2%. À data do último contacto médico (UCM, mediana de 4 anos), a CPM foi 
de 256.7±146.7 G/L; 3.4% dos doentes tinham CPM <30 G/L, e 86.2% >100 G/L. Observou-se uma correlação 
inversa entre o intervalo de tempo de seguimento e a CPM à data do UCM, r=(-0.28), p=0.037. A via de abordagem, 
a idade e a CPM pré-operatória imediata correlacionaram-se significativamente com a CPM pós-esplenectomia em 
análise univariada; no entanto, esta correlação apenas foi constante ao longo do tempo para a CPM pré-operatória 
imediata, com uma correlação directamente proporcional precoce (r=0.29, p=0.027), tardia (r=0.48, p=0.0003) e à 
data do UCM (r=0.33, p=0.01). Não houve qualquer correlação entre o número de linhas terapêuticas dirigidas à TIP 
prévias à esplenectomia (média de 1.2±0.7), ou posteriores à mesma (média de 0.9±0.5), e a CPM no pós-
operatório precoce ou tardio, ou à data do último contacto (p=NS). Globalmente, 12.1% dos doentes desenvolveram 
complicações peri-operatórias, de carácter hemorrágico (8.6%) ou infeccioso (3.4%), sem ocorrência de mortes. 
 
Discussão: Apesar de a esplenectomia continuar a proporcionar a melhor hipótese de remissão a longo prazo, a 

diminuição actual da sua taxa de realização em doentes com TIP é uma realidade. Na nossa série, evidenciou-se a 
eficácia da técnica, com taxas de resposta completa de quase 90% a curto e longo prazo, com mortalidade nula e 
morbilidade em apenas 10% das intervenções. A CPM pré-operatória parece continuar a ser o melhor preditor a 
longo-prazo da resposta à esplenectomia. 
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Introdução: O LBDGC é curável com imunoquimioterapia em 60-70% dos casos. As recaídas após remissão 

completa (RC) ocorrem geralmente nos primeiros 2 anos - recaídas precoces (Rp) - e só raramente após 5 anos 
(recaídas tardias, Rt). Não são claros os factores de risco das Rt. 
 
Objectivo: Pretendemos determinar a incidência, características clínicas e evolução das Rt de LBDGC e avaliar 
potenciais factores preditivos. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo unicêntrico de doentes consecutivamente diagnosticados entre 2003 e 2013 e 
tratados com R-CHOP em primeira linha. Comparámos os grupos usando os testes de Mann-Whitney e Fisher. 
Analisámos o valor preditivo de Rt das características clínicas ao diagnóstico por regressão logística multivariada. 
Calculámos a sobrevivência global (SG)  pelo método Kaplan-Meier e comparámos os grupos com o teste Log 
Rank. 
 
Resultados: Dos 401 doentes (mediana de idade 64a; 50% homens; 54.5% estádio III/IV; 34% baixo risco (BR), 

25% baixo-intermédio (BI), 20% intermédio-alto e 18% alto risco IPI), 382 foram avaliáveis para resposta: 82% 
atingiram RC, 10% RP e 9% refratários. 
 
Com uma mediana de seguimento de 5.4a, 54/312 (17%) doentes em RC recaíram: 36 Rp e apenas 8 após >5 
anos (15% das recidivas). 
 
Na recaída, a mediana de idade foi 67a, 56% homens, 39% estádio III/IV, 47% LDH elevada e 57% envolvimento 
extra-nodal (18% SNC). Os doentes Rt apresentaram menos frequentemente LDH elevada (12.5% vs 53%, p=0.02) 
e envolvimento EN (25% vs 67%, p=0.045) comparados com Rp. Os grupos não diferiram no género, idade, estádio 
e subtipo GC/não GC. 
 
36% dos 47 doentes avaliáveis receberam tratamento com Rituximab+quimioterapia, mais frequentemente se Rt 
(88% vs 26%, p=0.002); 49% receberam regimes contendo platino e apenas 15% ATMO. A SG mediana após Rp 
(8.1 meses) foi inferior à Rt (não atingida, p=0.006). Dois anos após recaída, a SG dos grupos Rp e Rt foi 29% e 
86%, respectivamente. 
 
As Rt apresentaram-se ao diagnóstico mais frequentemente em estádios precoces (75% vs 19%, p=0.003) e 
pertencendo a grupos de BR ou BI (100% vs 35%, p< 0.05) comparativamente a Rp. Não houve diferenças no 
género, idade, LDH, locais EN, PS, sintomas B, doença volumosa ou níveis de Beta2-microglobulina entre os 
grupos. Nenhuma das características ao diagnóstico foi preditiva de Rt. 
 
Conclusão: Neste estudo as Rt foram menos agressivas que as Rp, como descrito em outras séries. Embora os 
doentes pareçam pertencer a grupos de menor risco ao diagnóstico, não foi possível determinar factores preditivos 
de Rt nesta pequena série. 
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As Leucemias Linfoblásticas Agudas (LLAs) são neoplasias hematológicas caracterizadas por bloqueio da 
diferenciação e proliferação celular desregulada, que partilham uma resposta relativamente baixa aos esquemas de 
quimioterapia convencionais, e recaídas frequentes. Portanto, novas alternativas terapêuticas ainda são uma 
necessidade. Uma das vias de sinalização alteradas nas células de LLA é a via do fator nuclear kappa-B (NF-kB). 
Neste sentido, este trabalho avaliou o potencial terapêutico do parthenolide (PRT), um inibidor da via NF-KB, em 
modelos in vitro de LLA-T e LLA-B. 
 
Para tal, as linhas celulares de LLA-T (CEM, JURKAT e MOLT-4) e de LLA-B (697 e KOPN-8) foram incubadas na 
ausência e na presença de diferentes concentrações de PRT em administração única e fracionada. A atividade 
metabólica foi avaliada pelo teste da resazurina. A morte celular foi avaliada por microscopia ótica (coloração May-
Grünwald-Giemsa) e por Citometria de Fluxo (CF), através da dupla marcação com Anexina V e 7-AAD. Foi 
também avaliado por CF a expressão de FAS, FAS-L, caspase-3 e NF-kB fosforilado, o potencial de membrana 
mitocondrial (Δymit; JC-1) e o stresse oxidativo [através dos níveis de superóxido (O2

-
;DHE), peróxido de hidrogénio 

(H2O2; DCFH2DA) e glutationa reduzida (GSH; alaranjado de mercúrio)]. Os resultados foram analisados 
estatisticamente considerando-se um nível de significância de 95% (p<0,05). 
 
Os resultados indicam que o PRT reduziu a atividade metabólica de forma dependente do tempo de incubação, da 
dose e da linha celular, sendo as células KOPN-8 e CEM (IC50 50-75µM) as mais sensíveis e as MOLT-4 e JURKAT 
(IC50 100µM) as menos sensíveis. A sensibilidade ao PRT pode estar associada a fase da doença, uma vez que as 
linhas celulares KOPN-8 e CEM foram estabelecidas ao diagnóstico e as restantes na recidiva. Os esquemas de 
administração única e fracionada apresentaram resultados semelhantes. O PRT induziu morte celular por apoptose, 
associada a perda de Dymit e aumento de stresse oxidativo (↑ROS e ↓GSH) em todas as linhas celulares. Além 
disso, o PRT induziu também aumento de FAS e FAS-L, excepto nas células CEM e JURKAT, e efeito citostático 
nas células JURKAT (bloqueio em fase G0/G1) e MOLT-4 (bloqueio em fase G2/M). A diminuição dos níveis de p65 
fosforilado (subunidade do NF-KB) confirma a inibição deste factor de transcrição. 
 
Em conclusão, estes resultados sugerem que o PRT pode representar uma potencial abordagem terapêutica no 
tratamento das LLA. No entanto, a eficácia terapêutica pode depender do tipo de leucemia e da fase da doença. 
  
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia 
(SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento. 
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Os scores prognósticos validados para síndromes mielodisplásicas (SMD) incluem a detecção de alterações 
cromossómicas por cariótipo convencional. Quando este falha, podem usar-se painéis de FISH (fluorescence in-situ 
hybridization); embora variáveis entre centros, as sondas mais usadas incluem a del(5q), del(7q), del(20q) e 
trissomia 8 (T8). No nosso centro, o FISH foi realizado na amostra total de sangue ou aspirado medular do paciente 
até 2015, e em blastos separados por FACS (fluorescence activated cell sorting) desde então. 
 
Objectivos: Avaliar o benefício de usar amostras purificadas, comparadas com amostras totais, para análise de 
FISH. 
 
Métodos: Revimos as amostras estudadas no nosso centro entre 01-01-2011 e 28-02-2017, em que tenha sido 
aplicado um painel de FISH, por suspeita de SMD, com sondas para del(5q), del(7q), del(20q) e T8. Comparam-se 
a proporção de doentes positivos para a sonda, bem como a proporção de células positivas dentro de uma amostra 
positiva. 
 
Resultados: Obtivemos resultados de 328 amostras (39.6% do sexo feminino); o estudo FISH foi realizado após 
FACS num terço destas (35.1%, n=115), a partir de 2015. Quase um quarto das amostras (23.8%) apresentava pelo 
menos uma alteração numa das quatro sondas testadas; esta proporção foi quase o dobro nas amostras separadas 
(33.0%) comparadas com as amostras totais (18.8%, p=0.004). Del(5q) foi identificado em 5.6% da coorte; contudo, 
a positividade foi 8x superior após FACS, comparada com amostras totais (12.3% vs 1.6%, p<0.001). A 
percentagem de células positivas na amostra duplicou de 38.7±29.9% na amostra completa para 71.8±28.1% após 
FACS, p=0.08. Del(7q) também estava presente em 5.6% da coorte; por oposição, não houve diferenças entre as 
amostras separadas e as amostras totais (4.2% vs 8.1%, p=NS). Contudo, a percentagem de células positivas 
dentro da amostra duplicou de 32.1±11.2% na amostra total para 77.6±17.8% após FACS, p<0.001. Del(20q) 
estava presente em 7.0% da coorte; a assimetria de resultados foi massiva, com um aumento de 36x na proporção 
de positivos após FACS (18.7%) comparada com a amostra total (0.5%, p<0.001). A percentagem de células 
positivas também duplicou de 15% na amostra total para 35.5±22.2% após FACS. 
 
Por fim, T8 foi identificado em 10.2% dos doentes, independentemente do tipo de amostra (10.2% nas amostras 
totais e separadas, p=NS). A percentagem de células positivas novamente duplicou de 25.5±14.7% na amostra 
completa para 53.3±28.1 após FACS (p=0.0008). 
 
Discussão: Verificámos que um quarto dos doentes estudados por painel FISH por uma suspeita de SMD 
apresentavam aberrações em pelo menos uma das quatro sondas usadas, proporção esta significativamente 
inferior (um quinto) quando foi usada uma amostra total, e significativamente superior (um terço) após purificação 
de blastos por FACS. Apesar de a purificação duplicar o número de células positivas por amostra para todas as 
quatro sondas, a probabilidade de obter um resultado positivo para del(7q) e T8 foi independente da metodologia. 
Em contraste, a utilização de uma amostra purificada aumentou marcadamente a proporção de resultados positivos 
para a del(5q) e, especialmente, a del(20q), as duas sondas para as quais a positividade basal era mais baixa. 
O valor clínico desta taxa de detecção aumentada para a del(5q) e a del(20q) não é clara, uma vez que o valor 
prognóstico destas alterações só foi estabelecido para níveis detectáveis por cariótipo convencional de uma 
amostra total. 
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O LH é uma neoplasia rara, com idade mediana ao diagnóstico de 32a e um perfil etário bimodal, (primeiro pico na 
3ª década de vida; segundo depois da 6ª).  Actualmente, a sobrevivência global (SG) aos 5 anos é >80%. A idade 
tem impacto prognóstico significativo, com cut-off variável em diferentes estudos; os doentes com ≥ 60 anos 
têm piores resultados, e há diminuição da sobrevivência descrita já acima dos 45a. 
 
O objetivo do estudo foi avaliar os resultados do tratamento em LH entre os 40-59a. Realizámos uma análise 
retrospetiva de 102 doentes referenciados e tratados consecutivamente entre 2003-2015 caracterizando a 
terapêutica, resposta (RG), SG, sobrevivência livre de progressão (SLP) e toxicidades. 
  
Dos 102 doentes (idade mediana 48a (40 a 59), 50% homens) 61% apresentou-se em estádio I-II e 39% em estádio 
III-IV; 8% tinha doença volumosa e 32% sintomas B. De acordo com a estratificação do GHLSG, 83% tinha doença 
avançada; o IPS foi de 0-1 em 8%, 2-3 em 55% e 4-7 em 37%; 30% apresentava co-morbilidades. 
Todos os doentes receberam terapêutica com intuito curativo: 51% terapêutica combinada, 48% quimioterapia 
apenas e 1% radioterapia apenas. O ABVD foi o regime mais utilizado (95%), enquanto dois doentes receberam 
AVD (1) e CHLVPP (1). 
 
Ocorreu neutropenia febril em 6% dos doentes, toxicidade pulmonar aguda à bleomicina em 17% dos tratados com 
ABVD (fatal em 12%) e toxicidade cardíaca aguda num caso. Em 7% dos doentes tratados com ABVD alterou-se a 
quimioterapia para CHLVPP. 
 
A RG foi de 88% e completa de 83% (6% não avaliáveis por morte precoce).Com uma mediana de seguimento de 
56 meses, a SG e SLP aos 5 anos foram 86% e 73% respectivamente. 15 pacientes morreram, oito por causas 
relacionadas com a doença (progressão ou toxicidade), 4 por outra neoplasia, 2 por causas não relacionadas e 1 
desconhecida. Seis destes pacientes receberam múltiplas (≥3) linhas de tratamento. 
 
Comparando estes resultados com os 44 doentes ≥ 60a previamente analisados neste centro, verificamos que 
apesar de uma RG semelhante (84%), a SG e SLP foram inferiores (56.7% e 53% respectivamente) e a toxicidade 
maior (com necessidade de suspender ABVD em 29% dos casos) acima dos 60a. 
  
Os resultados obtidos nesta série unicêntrica de doentes com 40-59a maioritariamente tratados com ABVD são 
comparáveis aos obtidos em ensaios para doentes com <60 anos e melhores que os descritos acima de 60a, 
enfatizando a importância do cumprimento da terapêutica standard neste grupo. 
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Introdução: A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) do adulto tem prognóstico mais adverso quando comparado com a 
LLA da criança. Nesta patologia, a avaliação de risco permite determinar diferentes abordagens terapêuticas. 
 
Métodos: Foi efectuada uma análise retrospectiva de doentes com LLA-B, com mais de 18 anos, diagnosticados 
entre 2009 e 2016 num centro terciário, com o objectivo de caracterização clínica, analítica, de risco e 
sobrevivência. 
 
Resultados: Identificaram-se 74 casos, 51% mulheres e mediana de idade 46 anos, [17-70]. A hiperleucocitose foi 
mais comum em doentes jovens. A avaliação de risco foi feita de acordo com idade (>40anos), leucocitose 
(>30.000/uL), Philadelfia positivo, outras alterações cariotípicas, alterações do MLL, não atingimento de remissão 
completa após primeira indução e redução de blastos após corticoterapia da pré-fase. Identificaram-se assim 36 
doentes Ph+ (48%); e nos Ph-: 27 doentes de risco standard (SR) (37%) e 11 de alto risco (HR) (15%). Dos doentes 
Ph+, 75% tinha mais de 40 anos (11 doentes com BCR-ABLp210 e 25 com BCR-ABLp190). 
 
Sessenta e três doentes iniciaram o protocolo HOVON100 (85%) e 11 doentes outros protocolos (HyperCVAD, 
CLCG); todos os doentes Ph+ iniciaram inibidores de tirosina-quinase (TKI). No geral, 90% alcançou remissão 
completa após indução. Sete doentes precisaram de reindução. De acordo com disponibilidade de dador de medula 
óssea e status Ph, 19 doentes Ph+ e 9 Ph- (5 de alto risco) foram alotransplantados em primeira remissão, sendo 
que 4 doentes Ph+ e 11 Ph- (9 de risco standard) completaram manutenção segundo protocolo HOVON100; 6 
doentes Ph+ mantêm manutenção somente com TKI. Faleceram 36 doentes (48%), 19 em remissão completa (13 
após alotransplante). Verificou-se recaída em 30% (n=24), e posterior morte de 17 doentes. 
 
A sobrevivência livre de doença aos 3 anos foi (follow-up mediano 39 meses): Ph- 60% vs Ph+ 78% (p=0,4); e no 
grupo Ph-, SR 72% vs HR 25% (p=0,06). A sobrevivência global foi: Ph- 50% vs Ph+ 57% (p=0,9); quando 
observado no grupo Ph-, SR 66% vs HR 17% (p=0,01). 
 
 
Conclusão: A LLA Ph+, classicamente de pior prognóstico, tem melhorado a sobrevivência possivelmente devido 
ao uso de TKI e de alotransplante. Ao contrário, os doentes com LLA Ph- de alto risco têm pior outcome. A 
avaliação de risco permite identificar três grupos distintos com diferentes outcomes; uma avaliação de risco mais 
completa poderá permitir identificar doentes de pior prognóstico de modo a intensificar terapêutica e melhorar assim 
a sobrevivência destes. 
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As neoplasias da célula B derivam de alterações do normal processo de diferenciação, proliferação, maturação e 
sobrevivência das células B. Incluem diversas patologias tais como o mieloma múltiplo (MM), uma neoplasia 
maligna com origem na proliferação anómala de células plasmáticas monoclonais, e o linfoma difuso de grandes 
células B (LDGCB), a forma mais comum de linfoma não-Hodgkin. A ativação inadequada das vias de sinalização 
embrionária, como a via WNT/β-catenina e Hedgehog, têm sido implicadas no desenvolvimento deste tipo de 
neoplasias, podendo constituir novos alvos terapêuticos no MM e no LDGCB. 
 
Este trabalho avaliou o potencial terapêutico de inibidores das vias WNT/β-catenina e Hedgehog (os fármacos IWR-
1 e vismodegib, respectivamente) em monoterapia e em combinação terapêutica, em modelos in vitro de MM e 
LDGCB. 
 
Para tal, a linha celular de MM (H929) e de LDGCB (FARAGE) foram incubadas na ausência ou presença de IWR-1 
e Vismodegib em monoterapia (administração única e fraccionada) e em combinação terapêutica. A atividade 
metabólica foi avaliada pelo teste da resazurina. A morte celular foi avaliada por microscopia ótica (coloração May-
Grünwald-Giemsa) e por Citometria de Fluxo (CF), através da dupla marcação com Anexina V e 7-AAD. Foi 
também avaliado por CF o ciclo celular (IP/RNase) e a expressão de BCL2, caspase-3, β-catenina e ERK 
fosforilada (p-ERK). Foi efetuada a análise estatística adequada considerando-se um nível de significância de 95% 
(p<0,05). 
 
Os resultados indicam que o IWR-1 e o vismodegib reduzem a atividade metabólica de forma dependente do tempo 
de incubação, da dose e da linha celular. Enquanto, as células H929 são mais sensíveis ao IWR-1 (IC50 40µM) do 
que as células FARAGE (IC50 75µM), as células FARAGE são mais sensíveis ao vismodegib (IC50 57µM) 
comparativamente às H929 (IC50 70µM). A redução da atividade metabólica foi mais acentuada com os esquemas 
terapêuticos de administração fracionada, relativamente aos de toma única, bem como os esquemas de 
combinação terapêutica destes fármacos. Ambos os fármacos induziram morte celular por apoptose, associada a 
aumento da caspase 3 activada, bloqueio do ciclo celular em fase G0/G1 e diminuição dos níveis de expressão de β-
catenina e p-ERK, sendo esta diminuição mais acentuada das células de MM (H929). 
 
Em conclusão, os resultados sugerem que as células de MM são mais sensíveis a inibidores da via WNT/β-catenina 
e as células de LDGCB a inibidores da via Hedgehog. No entanto, ambos os fármacos podem representar 
potenciais abordagens terapêuticas nestas neoplasias linfoides, nomeadamente em combinação terapêutica. 
  
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia 
(SFRH/BD/51994/2012) através de uma bolsa de doutoramento. 
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A hematopoiese clonal é a chave das neoplasias mieloproliferativas (NMP). Avanços tecnológicos têm levado à 
identificação de um número crescente de defeitos genéticos nos doentes com NMP. A presença de mutações que 
ativam vias de sinalização da tirosina cinase é característica. Contudo, outras alterações citogenéticas detetadas 
nas NMP apontam para a existência de um fenótipo mutacional na sua patogénese. 
 
Objetivos: Relatar a evolução clonal de uma NMP e demonstrar a utilidade da sequenciação de DNA por NGS no 
diagnóstico, prognóstico e consequente decisão terapêutica. 
 
Homem, 54 anos, referenciado em 8/2015 por trombocitose(Plaq.857G/L) persistente. Assintomático, com história 
de enfarte agudo do miocárdio recente. Ao diagnóstico a histopatologia demonstrou celularidade de 60%, à custa 
das 3linhas hematopoiéticas, exuberante hiperplasia megacariocítica com variabilidade do tamanho/forma. 
Verificou-se a presença de mutação JAK2V617F e sem mutação BCR-ABL1. Neste contexto, iniciou 
hidroxicarbamida com boa tolerância, sem citopenias e com controlo da trombocitose. Em 3/2017, por 
leucocitose(25G/L),neutrofilia progressiva(84.9%),<10% de percursores mielóides, monocitose(1.5G/L), Hb11.1g/dL 
e LDH 300U/L(<241) foi efetuada reavaliação medular. A biópsia medular óssea demonstrou celularidade de 95%; 
hiperplasia franca granulocítica mantendo diferenciação/maturação para o centro das trabéculas; megacariócitos 
com formas microcíticas; pequenos ninhos eritróides; reticulinaG1. A citologia do aspirado medular revelou 3%de 
blastos e cariótipo 46,XY[16]/46,XY,+8-19[2]/47,XY,+8[2]. Pesquisa de mutações com painel NGS descrita na 
tabela1. Aumentada dosagem de hidroxicarbamida com diminuição da leucocitose, melhoria da anemia/cansaço. 
Em 8/2017 apresentou novo agravamento – leuc.60G/L (neut.77%,11%percursores,blastos1%), Hb11g/dL, 
plaq.280G/L, LDH 901U/L(<241). Na reavaliação apresentava celularidade quase 100%, hiperplasia acentuada 
granulocítico, com maturação para o centro dos espaços medulares e desvio esquerdo acentuado; numerosos 
megacariócitos microcíticos; série eritróide em pequenos ninhos; reticulina G2. A citología medular mantinha 4% 
blastos, mas o cariótipo demonstrou evolução:  
7,XY,+8,del20(q11.2;q12)[6]/46,XY,del20(q11.2;q12)[6]/46XY,+8[3]/46,XY[5]. Foi efetuada nova pesquisa de 
mutações com painel NGS – tabela 1. O doente manteve hidroxicarbamida à qual se associou IFN-α enquanto 
aguarda ruxolitinib como ponte para o transplante alogénico. 
 
Conclusão: O clone predominante, com aumento progressivo desde o diagnóstico, foi aquele que continha a 
mutação EZH2H158R, presente nos doentes com mielofibrose primária. Constatou-se a involução do clone 
JAK2V617F, justificando a evolução da doença e a presença do clone CSF3RQ776X e CSF3RT618I, relatada em 
doentes com leucemia neutrofílica crónica/ leucemia mielóide crónica atípica, podendo justificar a acentuada 
hipercelularidade com hiperplasia granulocítica exuberante. A presença de TP53R273H e TP53R248Q é fator de 
mau prognóstico. A sequenciação de DNA através de NGS permitiu uma melhor caracterização da doença e 
prognóstico, justificar a sua evolução e delinear a estratégia terapêutica. 
Os autores declaram a ausência de conflito de interesses. 
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PO106 - RETINITE A CITOMEGALOVIRUS EM DOENTES NÃO TRANSPLANTADOS E VIH NEGATIVOS  
– A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
 
J. Vieira; A. Mata; M. J. Costa; J. Raposo 
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar Lisboa Norte) 
 
 
Introdução: A retinite é uma manifestação rara da infecção a citomegalovírus (CMV). Está amplamente descrita em 
doentes imunodeprimidos, principalmente VIH positivos e submetidos a transplante de células hematopoiéticas ou 
de órgãos sólidos. 
 
Objectivo: Destacar a raridade da entidade clínica e a pertinência da abordagem profilática ou terapêutica precoce. 
 
Caso Clínico: Homem de 56 anos, com o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda T (LLA-T) em 2015. Cumpriu 
terapêutica de indução com o protocolo hiperCVAD, com resposta completa e doença residual mínima negativa, 
seguido de terapêutica de manutenção com o protocolo POMP. Apresentou-se com um quadro de visão turva de 
agravamento progressivo, com 4 meses de evolução, sem outra sintomatologia acompanhante, nomeadamente dor, 
diplopia, escotomas e prurido. Estava a cumprir terapêutica profiláctica com trimetoprim/sulfametoxazol, aciclovir e 
fluconazol. Não se identificavam sinais neurológicos focais ou outras alterações ao exame objectivo. A fundoscopia 
revelou vasculite e corioretinite multifocal com envolvimento da mácula, achados compatíveis com retinite a CMV, 
posteriormente confirmada com a análise molecular do humor vítreo por polymerase chain reaction. A contagem de 
linfócitos T CD4+ estava ligeiramente diminuída (337.6 células/µL) e a carga viral de DNA do CMV no soro era 
positiva (560.1 cópias/mL). As serologias para VIH 1 e 2 eram negativas. Não havia evidência de recaída da doença 
no sangue periférico. Foi ainda excluída infiltração do sistema nervoso central por RMN-CE e punção lombar. Em 
internamento cumpriu 25 dias de terapêutica endovenosa com ganciclovir e fez 2 administrações intravítreas de 
foscarnet, com ligeira melhoria dos sintomas e dos achados fundoscópicos. A carga viral de DNA do CMV no soro 
tornou-se negativa ao 14º dia de terapêutica anti-viral. Teve alta medicado com valganciclovir. 
  
Discussão: A retinite a CMV não se encontra ainda bem estudada em doentes VIH negativos e não submetidos a 
transplante. Pensa-se que a LLA-T confira um grau de imunossupressão que justifique a reactivação do CMV, 
principalmente em associação com alguns fármacos imunossupressores, como a fludarabina, alentuzumab e 
ruxolitinib. São conhecidos 14 casos de retinite a CMV em doentes com LLA, não transplantados e com serologias 
negativas para o VIH. Apenas 2 desses casos se referem a adultos. A retinite a CMV é uma entidade rara, com mau 
prognóstico e fraca resposta à terapêutica. Importa reconhecer esta situação precocemente, de forma actuar na sua 
fase inicial, ou até identificar contextos de alto risco em que se justifique fazer uma monitorização da carga viral do 
CMV ou iniciar terapêutica profilática. 
  
Declaração de conflitos de interesse: Sem conflitos de interesse a declarar, para qualquer um dos autores. 
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PO107 - 6 ANOS DE LINFOMA NÃO HODGKIN DA ZONA MARGINAL TIPO MALT EXTRA-GANGLIONAR NÃO 
GÁSTRICO: A EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO  
 
Maria Eduarda Couto; Carolina Sales; Isabel Oliveira; Nelson Domingues; João Lobo; Luísa Viterbo;  
Ângelo Martins; Ilídia Moreira; Ana Espírito Santo; Sérgio Chacim; Dulcineia Pereira; Cláudia Moreira; Patrícia Silva;  
Mário Mariz 
(IPO Porto, F.G., E.P.E.) 
 
 
Introdução: O Linfoma Não-Hodgkin da Zona Marginal tipo MALT (LNH-ZM) de expressão extra-ganglionar não 
gástrico é um subgrupo menos frequente da patologia, que se segmenta em raros casos de acordo com a 
localização.  
 
Objetivo: Descrição e caracterização epidemiológica e clínica da população de doentes com LNH-ZM extra-
ganglionar não gástrico diagnosticados na nossa instituição e resposta alcançada aos tratamentos efetuados, num 
período de 6 anos. 
 
Materiais e Métodos: Revisão dos processos clínicos dos doentes com diagnóstico histológico de LNH-ZM extra-
ganglionar não gástrico confirmado na nossa instituição, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016. Foi classificado 
como extra-ganglionar quando a maior massa linfomatosa estava localizada exteriormente a um gânglio linfático e 
havia queixas clínicas atribuíveis a essa localização. 
 
Resultados: Foram identificados 39 casos de doentes com LNH-ZM extra-ganglionar não gástrico, 14 de 
localização cutânea (35,9%), 11 pulmonares (28,2%), 5 intestinais (12,8%), 5 da glândula salivar, 3 mamários 
(7,7%), 1 orbitário e 1 amigdalino. Neste grupo 69,2% eram do género feminino. Apesar da heterogeneidade do 
grupo, 74,4% dos doentes encontrava-se em estadios precoces ao diagnóstico. O tempo mediano de seguimento 
foi de 40 meses. A maioria dos doentes realizou tratamento com imuno-quimioterapia associada ou não a 
radioterapia. A sobrevida global média foi de 65,8 meses ([63,6-68,1], Intervalo de Confiança a 95%), mediana não 
atingida (nem globalmente, nem por localização de doença). Apenas 1 doente faleceu (com linfoma de localização 
pulmonar). A média da sobrevida livre de progressão foi de 53,9 meses ([46,5-61,4], Intervalo de Confiança a 95%], 
mediana não atingida. A heterogeneidade dos doentes em estudo dificultou a identificação de fatores de 
prognóstico quer para a sobrevida global, quer para a sobrevida livre de progressão. 
 
Conclusão: A nossa série mostra que o LNH-ZM extra-ganglionar não gástrico é uma doença frequentemente 

localizada e de curso indolente. 
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PO108 - RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO DOENTE GERIÁTRICO COM MIELODISPLASIA E 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
 
J.A.Melo; M.J.Costa; E.Espada; F.Calado; C.Marques; M.L.Batoréu; S.Frias; O.Dias; J.Raposo 
(Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte) 
 
 
Introdução: A caracterização biológica da leucemia mieloide aguda (LMA) e síndrome mielodisplásica (SMD) de 
alto risco tem sido progressivamente demonstrada, contudo a caracterização do doente carece de validação, sendo 
o ECOG e HCTCI as escalas mais consensualmente usadas.    
 
Objetivos: Avaliar a aplicabilidade de questionários de avaliação geriátrica (AG) e qualidade de vida e a sua 
importância na sobrevivência, tendo em vista a terapêutica instituída. 
 
Material e Métodos: Estudo prospetivo, observacional, de doentes com LMA e SMD de alto risco e idade ≥ 60anos, 
tratados de Dezembro 2014 a Agosto 2017, na nossa instituição. Ao diagnóstico foram aplicados questionários de 
AG: ECOG; “Barthel índex”(BI); “Instrumental Activities of Daily Living”(IADL); “Geriatric Depresssion Scale”(GDS); 
“Mini-Mental State Examination”; “Get-up and Go Test”; HCT-CI; EORTC3.0 e ELD14. O EORTC inclui subescalas 
que avaliam: estado de saúde global, capacidade funcional (física, desempenho, emocional, cognitiva e social) e 
sintomatologia. No mesmo momento foram recolhidos dados respeitantes aos 6 meses anteriores ao diagnóstico, 
relativos às escalas BI, IADL, GDS e EORTC. A escolha terapêutica foi independe dos resultados obtidos.Usou-se 
o SPSS® 22.0 na análise estatística. Para cada escala realizou-se uma análise de sobrevivência univariada usando 
Log Rank (Mantel-Cox) test e, posteriormente, multivariada usando a regressão Cox. 
 
Resultados: Foram recrutados 21 doentes (2 excluídos), 53% eram do sexo masculino sendo a mediana de idade 
de 73 anos [60-86], 84% foram diagnosticados com LMA e a maioria cumpriu quimioterapia não intensiva (58%). O 
HCTCI mediano foi 3, 16% apresentavam ECOG>2; 26% dependência pelo BI e 47% pelo IADL; 37% dificuldade na 
marcha; 10% alteração da cognição. A mediana de sobrevivência global foi 5meses [1-29], sendo 2 e 5 meses para 
os grupos quimioterapia intensiva e não intensiva, respetivamente (p=0,91). Em análise univariada, as subescalas 
de desempenho (p=0,024) e função emocional (p=0,042) e sintomas fadiga (p=0,005), insónia (p=0,001) e 
obstipação (p=0,039) demonstraram significado estatístico. Em análise multivariada apenas o sintoma insónia 
reteve significado, HR de 3,668 [IC 95% 1,037-12,977]. O impacto prognóstico do agravamento clínico exercido 
pela doença foi avaliado. O agravamento da função física (p=0,014) e sintomas insónia (p=0,001) e dor (p=0,015) 
apresentaram significado estatístico em análise univariada, não objetivado em multivariada. 
 
Conclusão: A decisão de tratar o doente idoso permanece um desafio sendo a avaliação funcional do mesmo 
parcialmente subjetiva. Com este estudo confirma-se a complexidade da AG. Não foi possível definir escalas com 
impacto prognóstico, contudo foi possível demonstrar sua a aplicabilidade, e a importância do apoio da equipa de 
enfermagem na avaliação funcional do doente. 
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PO109 - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE DOENTES COM HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA 
NOCTURNA NUM CENTRO ÚNICO  
 
Marta Pires de Lima

1
; Bernardo Baptista

2
; António Almeida

2
; Maria Gomes da Silva

1
; Albertina Nunes

1
 

(1- Instituto Português de Oncologia Lisboa Francisco Gentil; 2- Hospital da Luz Lisboa) 
 
 
A hemoglobinúria paroxística nocturna (HPN) é uma doença rara, caracterizada por um clone de células 
hematopoieticas com susceptibilidade aumentada à hemólise intravascular, mediada pelo complemento. 
Realizámos um estudo retrospectivo dos casos seguidos num centro único de referência, identificados por 
citometria de fluxo entre 01/2012 e 07/2017. Os dados foram obtidos a partir do processo clínico e questionários de 
qualidade de vida (QoL). O follow up mediano foi 57 meses. 
 
Dos 24 doentes incluídos (idade mediana 31a, 58% mulheres, 88% a trabalhar activamente), ao diagnóstico 2 
apresentavam trombose, 20 anemia hemolítica e 12 falência medular, permitindo a subclassificação em HPN 
clássica (HPNc, 12), HPN no contexto de falência medular (HPN-FM, 8) e HPN subclínica (HPNsc, 4). 
Os valores laboratoriais ao diagnóstico são apresentados na tabela 1. 
 

 Valor (mediana, min-max) HPNc HPN-FM HPNsc 

Hemoglobina g/dL 
 

9,5 (3,8 -11,8) 9,35 (6,6-12) 9 (6,4-12) 

Reticulocitos x 10
9
/L  

 
147 (109-324) 74,5 (40-182) 69 (41-92) 

Plaquetas x 10
9
/L  

 
154 (38-262) 46,5 (20-72) 21 (4-107) 

Haptoglobina 
     Indoseável (n, %) 
     Normal (n, %) 

  
11 (92) 
0 (0) 

  
6 (75) 
0 (0) 

  
0 (0) 
2 (50) 

LDH 
     <1,5 LSN (n, %) 
     ≥ 1,5 LSN (n, %) 

1446 (235-3213) 
1 (8) 
11 (92) 

745 (223-1146) 
3 (37,5) 
5 (62,5) 

196 (176-229) 
4 (100) 
0 (0) 

Clone G%  
     <10% (n, %) 
     10-49% (n, %) 
     ≥50% (n, %) 

69 (4-90) 
1 (8,3) 
3 (25) 
7 (58,3) 

28,5 (6,4-85) 
2 (25) 
3 (37,5) 
3 (37,5) 

1 (0,1-2,6) 
4 (100) 
0 (0) 
0 (0) 
 

Os sintomas mais frequentes no decurso da doença estão representados na Tabela 2  

Icterícia 42% 

Colúria 54% 

Toracálgia 8% 

Dispneia 25% 

Cefaleias 42% 

Fadiga 71% 

Dor Abdominal 50% 

Disfunção eréctil 17% 

Disfagia 17% 

 

 



 
 
17 de Novembro de 2017 16:30 – 18:30 | Foyer dos Posters 

Mesa: Graça Vasconcelos Esteves, CHLN-HSM, Lisboa; Cláudia Casais, CHP, Porto 

 
As complicações mais frequentes foram anemia ferropénica (54%), sobrecarga de ferro (17%) e lesão renal (46%), 
com necessidade de diálise num caso. 5 doentes apresentaram complicações trombóticas (8 casos), 2 em 
associação com corticoterapia,  os restantes localizados à veia porta (2), femural (1), testícular (1), artéria cerebral 
anterior (1) e oftálmica (1). Dois casos apresentaram-se ao diagnóstico, os restantes em média 9 anos mais tarde. 
 
A terapêutica efectuada incluiu transfusões eritrocitárias (71%, 30% com ≥4 CE/ano), média 5,6 (CE)/ano (HPNc: 
1,9 e HPN-FM: 10,6); folato (75%), cianocobalamina (21%), ferro (58%); corticoterapia (62,5%); imunossupressão 
(42%), anticoagulação (29%), análogos dos esteróides (29%). Três doentes receberam eculizumab. 
 
A qualidade de vida foi afectada, com limitação da actividade laboral em 7 doentes. Houve evolução para falência 
medular em 2 doentes (tempo até progressão 54 meses) e 1 óbito. A sobrevivência global (SG) aos 4,7 anos foi 
96%. 
 
Numa população maioritariamente tratada sem eculizumab, a SG foi superior ao esperado. Como já descrito, 50% 
dos doentes têm falência medular concomitante, sendo nestes que se verifica a maioria dos casos de lesão renal 
(9/11), suporte transfusional frequente (5/7), sobrecarga de ferro (4/4) e 6/8 casos de trombose.  
A sintomatologia foi variada e frequente, apesar da terapêutica de suporte até agora realizada. O impacto na QoL 
dos doentes foi elevado, sobretudo no subgrupo com falência medular associada. 
 
O seguimento destes doentes é prolongado e muitas vezes partilhado entre diversas instituições pelo que é 
relevante uma análise multicêntrica nacional. 
 
Nenhum dos autores apresenta conflitos de interesse. 
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PO110 - INFEÇÃO NO DOENTE SUBMETIDO A TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS 
AUTÓLOGO  
 
Diana Mota; Adriana Roque; Catarina Geraldes; Mª Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Os doentes submetidos a quimioterapia de alta dose seguida de transplante de progenitores hematopoiéticos 
autológo (TPHa) apresentam risco aumentado de infeção. Durante o período de aplasia, a bacteriemia é uma das 
principais complicações, representando uma causa importante de morbimortalidade. As medidas preventivas e o 
tratamento adequado são fulcrais para a sua resolução. 
 
Objetivo: Investigar a incidência, fatores de risco e características clínicas dos doentes com patologia hemato-
oncológica submetidos a TPHa que apresentam neutropenia febril (NF). 
 
Material/Métodos: Foram analisados retrospetivamente (Junho de 2012 a Junho de 2017) 216 doentes submetidos 
TPHa. 
 
Resultados: Avaliámos 216 doentes, idade mediana de 59 anos (18-70), 64.3%(n=137) do sexo masculino, 
8%(n=17) com Linfoma de Hodgkin, 24.4%(n=52) com Linfoma Não-Hodgkin e 67.6%(n=144) com Mieloma 
Múltiplo. Durante o tempo médio de internamento de 24.4±12.3 dias, 84% dos doentes(n=179) desenvolveu NF: 
88.2%(n=15) dos doentes com LH, 100% dos com LNH (n= 52) e 77.8%(n=112) com MM, sendo mais comum nos 
doentes com Linfomas que MM (97.1%vs77.8%; p<0.0001). Em 54.1% dos casos (n=97) foi identificado o agente 
etiológico. Em 10.6%(n=19) foi isolado mais que um microrganismo. Em 25.7% dos doentes(n=46) foram 
identificados microrganismos Gram-positivos e em 33.5%(n=60) Gram-negativos. Em 44.1%(n=79) dos casos 
verificou-se bacteriemia. Os agentes mais frequentemente causadores de bacteriemia foram: Escherichia 
coli(n=30); Staphylococcus epidermidis(n=22); Klebsiella pneumoniae(n=12). Os 84%(n=179) necessitaram de 
antibioterapia endovenosa (62.5% Piperacilina-Tazobactam e 26.4% Meropenem) e 2.8%(n=6) de antifúngico 
endovenoso. A mediana de linhas de antibiótico foi de 2 (1-8). A NF está associada a maior número de dias até 
neutrófilos >0.5G/L (6.1±1.8 vs 8.2±5.8 dias; p=0.0414), maior número de dias até plaquetas >20G/L (4.1±3.1 vs 
6.5±3.4 dias, p= 0.0115), mas não ao número de dias de engraftment(p= 0.3764). A mediana do tempo de 
internamento foi 21 dias, sendo superior nos doentes com NF (22 vs 18dias, p<0.001), e desde a NF até à alta foi 
11dias. Analisaram-se fatores de risco para NF, verificando-se que nos doentes com linfoma (OR 9.5714; 97.1 vs 
77.8%; p<0.002) e mucosite gastrintestinal (OR 6.084; 52.6 vs 87.1%, p=0.001) existe maior risco relativo; sem 
impacto observado com fatores como sexo, idade ao TPHa, tempo desde o diagnóstico até THPa, presença de 
Diabetes mellitus, 1vs≥2 linhas terapêuticas prévias, 1º ou 2ºTPHa, resposta pré-TPHa e número de células CD34+ 
transplantadas. Apenas um doente faleceu durante o internamento neste contexto. A sobrevivência mediana pós-
TPHa não foi atingida para a coorte total, nem para o grupo com e sem NF, não existindo diferenças significativas 
entre os dois(p=0.3268). 
 
Conclusão: A infeção no doente neutropénico mantém-se a principal complicação após TPHa. Apesar de mais 
frequentemente isoladas bactérias Gram-negativas, são identificadas bactérias gram-positivas em elevado número, 
o que pode estar relacionado com a manipulação do acesso venoso central. Verifica-se que a NF se associa a uma 
maior duração da neutropenia e da trombocitopenia. No nosso estudo, a patologia hemato-oncológica de base e a 
presença de mucosite gastrintestinal representaram os principais fatores de risco de NF. 
 
Os autores declaram ausência de conflito de interesses. 
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PO ENF 1 - COLHEITA DE CÉLULAS HEMATOPOIÉTICAS DO SANGUE PERIFÉRICO NO CENTRO 
HOSPITALAR SÃO JOÃO: VIAS DE ACESSO VASCULARES UTILIZADAS  
 
Milene Carvalho

1
; Rui Trigo

1
; Isabel Matos

2
; Luciana Gonçalves

2
 

(1-Centro Hospitalar São João; 2-Centro Hospitalar São João) 
 
 
A transplantação de células progenitores hematopoiéticos é o tratamento de primeira linha de várias doenças do 
foro hematológico, designando-se autotransplante ou alotransplante dependendo da origem autóloga ou alogénica 
das células. Todos os tipos celulares presentes na circulação sanguínea podem ser originados por uma só célula 
progenitora hematopoiética.  
 
No poster, serão abordados os aspetos que consideramos mais relevantes acerca da colheita de células 
hematopoitéicas do sangue periférico, desde a contacto inicial com o doente/dador, em que é efetuado ensino 
sobre a técnica com esclarecimento de dúvidas, avaliação de acessos venosos identificando a via de acesso, 
vigilância durante o procedimento e ensino após a colheita. 
 
Iremos apresentar dados relativos às colheitas de células hematopoiéticas de sangue periférico, diferenciadas por 
via de acesso e por sexo no ano de 2016 e 1ª Semestre de 2017, com base naquela que é a nossa experiência 
diária nesta técnica no Serviço de Imuno-hemoterapia de um hospital central. 
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PO ENF 2 - APLICAÇÃO DA ESCALA MPN10 EM DOENTES COM NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA NO 
ÂMBITO DE UMA CONSULTA MULTIDISCIPLINAR  
 
Enfº Juan Sanchez

1
; Enfª Chefe Sandra Ponte

1
; Drª Celina Afonso

1
 

(CHLO-HSFX-Hospital Dia) 
 
 
Introdução: A doença oncológica pela sua morbi-mortalidade tem elevado impacto na qualidade de vida dos 
doentes. O desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação da carga sintomática e a sua validação por peritos, 
numa versão portuguesa, veio proporcionar aos profissionais, de uma forma mais simples e dirigida, a possibilidade 
de avaliar e graduar os sintomas mais frequentes nas Neoplasias Mieloproliferativas (MPNs) BCR- ABL negativas, 
tais como a fadiga, saciedade precoce, dor, suores, prurido, febre e perda de peso. 
 
Objectivo: Descrever a experiência de aplicação da escala MPN10, pela equipa de enfermagem em doentes com 
NPM-mielofibrose (MF). 
 
Material e Métodos: Análise de 7 doentes com NMP (6 MF e 1 Policitemia Vera) entre 1 de Junho e 31 de agosto 
de 2017. O preenchimento da escala foi realizado pelo doente no âmbito da consulta multidisciplinar ou da consulta 
de enfermagem. Foram avaliadas as capacidades do doente para compreender as questões colocadas e a auto-
avaliação da carga sintomática através da escala MPN10. Foi também medido a adesão ao tratamento (MAT). 
 
Resultados e Discussão: Dos sete doentes seleccionados com terapêutica instituída, três são do género 

masculino e quatro do feminino. Um foi excluído por incapacidade para a auto-avaliação. No grupo etário da 
amostra apenas um tem menos de 65 anos. Dois dos doentes foram observados (com auto-avaliação) mais do que 
uma vez (3 e 7 registos). Os restantes realizaram apenas uma consulta. Na totalidade, os sintomas mais 
frequentemente registados foram a fadiga e a inactividade. Os menos assinalados foram a febre e a perda peso. 
Nos doentes que preencheram a escala MPN 10 mais do que uma vez (2) existe coerência nos dados recolhidos. 
Os resultados da MAT permitiram conhecer o elevado nível de aderência destes doentes ao regime terapêutico. A 
comparação de dados entre doentes não nos parece possível pela subjectividade intrínseca da auto-avaliação. 
 
Conclusões: Os resultados apresentados demonstram que é possível o uso da escala MPN10 nos doentes com 
NMP BCR-ABL negativas. A aplicação da mesma pela equipa de enfermagem permite uniformizar procedimentos, 
avaliar individualmente a carga sintomática e a sua interferência na qualidade de vida do doente, promovendo a 
comunicação efetiva e os respetivos ajustes terapêuticos. A aplicação presencial no âmbito de uma consulta 
multidisciplinar (enfermeiro, médico e farmacêutico) permitiu optimizar a recolha de dados e melhorar a 
interpretação dos mesmos. Esta consulta proporciona o desenvolvimento de um plano terapêutico de excelência. O 
acompanhamento pelos diferentes profissionais promove uma relação terapêutica uniforme e de proximidade 
efectiva aos doentes, conferindo-lhes maior segurança, confiança e capacitação na gestão do regime proposto. O 
número reduzido de doentes observados e o tempo curto de folow-up não permite conclusões robustas, pelo que 
pretendemos prosseguir este modelo de avaliação com vista a validar a abordagem proposta e produzir 
significância estatística. 
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PO ENF 3 - CUIDAR DO DOENTE COM NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA (MPN): UM OLHAR SOBRE A 
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As neoplasias mieloproliferativas (MPNs) cromossoma Filadélfia negativo (Ph-) foram classificadas pela World 
Health Organization (WHO) em 2008 em Policitémia Vera (PV), Trombocitopénia Essencial (TE) e Mielofibrose 
Primária (MFP). Estas três entidades têm uma apresentação fenotípica heterogénea, embora estejam associadas a 
esplenomegália, citopenias, sintomas constitucionais de variado grau de severidade e elevado risco de eventos 
trombóticos. Com a descoberta da mutação JAK2-V617F foi possível ampliar o conhecimento e aperfeiçoar a 
capacidade de diagnóstico e desenvolver terapêuticas dirigidas que têm sido efetivas na melhoria do quadro clínico. 
Atualmente a única opção potencialmente curativa é o transplante alogénico de células progenitoras 
hematopoiéticas (ALO-TPCH), no entanto, para doentes não elegíveis, existem outros tratamentos possíveis de 
controlar as manifestações clínicas. 
 
Da colaboração entre as Equipas de Enfermagem e Médica, desenvolveu-se um projeto na Consulta de 
Enfermagem (CE) com o objetivo de melhorar o acompanhamento dos doentescom MPNs, elaborando um plano de 
cuidados individualizado. Não sendo patologias muito comuns, o Enfermeiro tem um papel importante no 
esclarecimento de dúvidas, sendo também uma das principais fontes de informação e de literacia. 
 
Com o intuito de promover a aplicação das evidências científicas nos cuidados prestados, implementaram-se 
estratégias que visassem a monitorização sintomática da doença e das toxicidades da terapêutica, a adesão 
terapêutica e a adoção de estilos de vida saudáveis. De forma a dar resposta às necessidades destes doentes, 
planearam-se duas CE presenciais, onde seriam abordados estes temas. Sendo que o controlo de sintomas e 
toxicidades são determinantes na qualidade de vida destes doentes e a sua evolução, a grande indicadora da 
eficácia terapêutica, recorreu-se à utilização de uma escala de avaliação da carga sintomática específica e validada 
em Português, a MPN10 e da CTCAE 4.03 para as toxicidades. Após estas consultas, recorremos ao contato 
telefónico mensal, para acompanhamento sintomático e para reforço dos ensinos prestados, demonstrando 
disponibilidade, partilha de informação e esclarecimento de dúvidas. 
 
Desde junho de 2017, foram identificados 16 doentes com MPNs para integrar no projeto (8 mulheres). A mediana 
de idades é de 74 anos (55 – 91 anos), sendo que 12 têm como diagnóstico MFP, 3 com MF pós PV e 1 com MF 
pós TE. Encontram-se todos em terapêutica com hidroxiureia ou ruxolitinib, e 3 são elegíveis para ALO-TCPH. A 
trombocitopenia foi a toxicidade com maior prevalência e os sintomas mais frequentemente identificados pelos 
doentes na escala de MPN10 foram a fadiga e o prurido. 
 
Apesar de ser um projeto recente, estamos convictos que este trouxe uma melhoria dos cuidados prestados. 
Através de uma análise retrospetiva da nossa prática diária e do feedback dos doentes, concluímos que estes 
sentem-se mais apoiados e envolvidos no seu tratamento. A educação para a saúde promove a literacia e o 
autocuidado e consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos doentes com MPNs, o que resulta em 
ganhos para a saúde. Pretende-se que o projeto contribua para a redução de custos, através de intervenções 
efetivas para melhorar a compliance dos doentes ao tratamento, para a deteção precoce de toxicidades associadas 
à terapêutica e complicações das MPNs. 
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PO ENF 4 - PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA PESSOA COM DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA – 
PLANEAMENTO DA ALTA HOSPITALAR  
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O presente trabalho inserido num projeto de intervenção realizado no âmbito da especialidade teve o intuito de criar 
ferramentas que sistematizassem o ensino a ser realizado à pessoa com doença hemato-oncológica em contexto 
de internamento. O objetivo é capacitar a pessoa para o seu regresso a casa, sendo esta capaz de auto-gerir a sua 
situação clínica aquando da alta hospitalar. Com intensão de dar continuidade aos cuidados de enfermagem 
recorreu-se à metodologia de projeto, com base na revisão sistemática da literatura realizada, promovendo o follow-
up da pessoa após a alta. 
 
 Perante o problema que acarreta a pessoa com doença hemato-oncológica, muito direcionado à aplasia medular, 
resultante tanto da doença como do tratamento, é essencial prepará-la para esta nova realidade que lhe assoma. 
Surgiu a questão de pesquisa: Quais as intervenções de enfermagem para capacitar a pessoa com doença hemato-
oncológica na gestão da aplasia medular? 
 
 A aplasia medular envolve cuidados para os quais a pessoa deve estar sensibilizada e capacitada para se adaptar 
e gerir de forma autónoma os mesmos. 
 
 Os resultados desejados da implementação do projeto são: sistematização e planeamento da alta da pessoa com 
doença hemato-oncológica com a realização e aplicação do Guia de Boas Práticas para os Enfermeiros e do Guia 
de Recomendações para a alta. Foi efetuado ensino a cerca de 40% da equipa, através de formação sobre os 
respetivos guias. No guia de boas práticas constam tabelas de registo para S-Clínico, que pretendem facilitar o 
registo e dar ênfase ao trabalho realizado pela equipa de enfermagem, nunca esquecendo a individualização do 
mesmo; uma grelha para registo dos ensinos realizados na semana em que antecede a alta, validando e reforçando 
o que foi ensinado nos diversos momentos de ensino ao longo do internamento. As grelhas apresentam os pontos 
onde devem incidir os ensinos de acordo com etapas a cumprir durante o período de internamento. Posteriormente 
foi criada uma folha de registo para a consulta telefónica de enfermagem. 
 
 O trabalho futuro passa pela consulta telefónica de enfermagem e protocolo com a consulta de enfermagem de 
hemato-oncologia, com o intuito de dar continuidade aos cuidados prestados e a melhoria dos mesmos. Esta 
consulta telefónica encontra-se numa fase experimental, onde será feita a marcação da consulta em sistema 
informático, para que após 48 horas da alta clínica o enfermeiro entre em contacto com a pessoa, questionando-a 
sobre as dificuldades e estratégias encontradas após a alta e que em parceria se esclareçam dúvidas e se reforcem 
ensinos. 
  
 Os autores declaram não haver conflitos de interesse.  
Autores: Enfª Rita Pereirinha, Enfª Cátia Ruivo, Enfº Rui Cruz e Enfª Elsa Pedroso. 
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Este estudo pretendeu caracterizar uma amostra de pacientes com Mieloma Múltiplo (MM) e seus cuidadores a 
nível sociodemográfico e clínico; e avaliar as associações entre as variáveis sociodemográficas, clínicas, as 
necessidades não satisfeitas e a qualidade de vida. 
 
Foram avaliados 70 pacientes com MM a receber tratamento em três hospitais públicos da zona Norte do País. 
Estes pacientes apresentam uma média de idade de 68 anos (DP = 10.4), são maioritariamente do sexo feminino, 
casados, com o ensino básico de escolaridade e reformados. O diagnóstico de MM tinha sido efetuado, em média, 
há 68 meses (5.7 anos). O estudo incluiu também 50 cuidadores dos quais 70% eram do sexo feminino. A média de 
idades foi de 54.65 (DP = 14.71), tendo a maioria frequentado o ensino básico de escolaridade; 42% encontravam-
se empregados, e os restantes desempregados ou reformados. 
 
Os resultados mostram que pacientes mais velhos reportam mais necessidades não satisfeitas relativas à saúde 
emocional. Por sua vez, os pacientes que foram diagnosticados há mais tempo relatam mais necessidades não 
satisfeitas informativas, de preocupações financeiras, de acesso ao tratamento médico e de saúde emocional. 
Necessidades não satisfeitas relativamente à saúde emocional associaram-se a pior qualidade de vida em todos os 
domínios (sintomas da doença, efeitos secundários, imagem corporal e perspetiva de futuro) e as necessidades não 
satisfeitas acerca do acesso ao tratamento médico associaram-se a pior qualidade de vida relativa à perspetiva de 
futuro. Finalmente, as necessidades não satisfeitas relativas às preocupações financeiras associaram-se a maior 
perceção de sintomas da doença e necessidades não satisfeitas relativas à saúde emocional associaram-se a pior 
imagem corporal, ao nível da qualidade de vida. 
 
No que diz respeito aos cuidadores, os resultados indicaram que idade avançada do doente e ser cuidador do sexo 
feminino se associou a melhor qualidade de vida dos cuidadores. Cuidadores que cuidam pela primeira vez 
apresentam maiores necessidades de informação e necessidades emocionais do que os outros. Cuidadores que 
não decidiram intencionalmente cuidar do doente apresentaram maiores necessidades de informação, financeiras, 
de acesso aos cuidados médicos e necessidades emocionais. Cuidadores com necessidades emocionais não 
satisfeitas, maior sobrecarga e maior morbilidade psicológica apresentam pior qualidade de vida. A idade do doente 
foi moderadora da relação entre as necessidades emocionais não satisfeitas e a qualidade de vida do cuidador. 
Especificamente quando a idade dos doentes é mais avançada, existe uma relação negativa entre as necessidades 
emocionais não atendidas e a QV do cuidador. 
 
 Em suma, os resultados destacam o importante papel desempenhado pelas necessidades não satisfeitas. Assim, 
as intervenções para promover a qualidade de vida destes pacientes deverão focar-se principalmente nas 
necessidades não satisfeitas relativas à saúde emocional, nomeadamente em pacientes mais velhos, que foram 
diagnosticados há mais tempo e que reportam mais sintomas da doença. Ao nível dos cuidadores, a intervenção 
deve focar-se nas necessidades não satisfeitas, particularmente nos cuidadores que desempenham o papel pela 
primeira vez e aqueles que não escolheram cuidar do doente e ser dirigida para a diminuição da morbilidade 
psicológica e sobrecarga no sentido de promover a Qualidade de Vida. 
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A Doença de Gaucher (DG) é uma doença rara, genética e, pode ser hereditária. Surge por uma deficiência da 
enzima glucocerebrosidase, causando uma acumulação de restos de células envelhecidas nos lisossomas. Afecta 
os sistemas visceral, hematológico, esquelético, manifestando-se por: fadiga, epistaxis, dor, fracturas espontâneas, 
cirrose, fibrose, varizes esofágicas e desconforto abdominal. 
 
Com objectivo de melhorar estas manifestações clínicas, surge a terapia de substituição enzimática (ERT), em 
1991. 
 
Em Portugal existem 140 pessoas portadoras de DG, sendo que 95% dos casos correspondem à forma mais 
comum da DG, o tipo I. 
 
A mulher com DG quando engravida enfrenta inúmeros receios e dúvidas. Segundo dados da evidência científica, a 
gravidez pode condicionar a evolução da DG, assim como esta, pode afectar a evolução da gravidez, aumentando 
inclusive o risco de complicações no momento do parto e puerpério. 
 
Actualmente, está comprovada a segurança e eficácia da Velaglucerase durante a gravidez, parto e puerpério, 
pelos vários estudos realizados neste âmbito. Estes demonstram que a administração de ERT, durante a gravidez, 
puerpério e amamentação é segura, estando associada a um baixo risco de complicações (aborto espontâneo, 
hemorragias, entre outras).  
O Caso Clínico apresentado diz respeito a uma doente de 33 anos, caucasiana, saudável. No ano 2012, com 28 
anos de idade, a doente apresentava trombocitopenia, moderada esplenomegália, ligeira hepatomegalia e 
deformação em frasco de Erlenmeyer dos fémures e tíbias. Pela sintomatologia, foram realizados exames 
complementares de diagnóstico de entre os quais, biópsia óssea e mielograma. Sendo os resultados compatíveis 
com DG - tipo I, a doente iniciou tratamento com Velaglucerase alfa (30U/Kg). 
 
Após quatro anos de tratamento (Março de 2016) a doente engravidou. Por decisão médica, assente na evidência 
científica e, respeitando o consentimento informado da doente, mantém-se tratamento com Velaglucerase alfa. 
 
Assiste-se ao percurso satisfatório da situação clínica e, o recém-nascido nasce às 40 semanas de gestação, por 
cesariana. A doente amamentou até aos 4 meses de vida do latente, sendo que a suspensão da amamentação 
nada teve a ver com a DG, ou tipo de tratamento. 
 
Nesta situação em particular, podemos assistir a um desenvolvimento normal e saudável do latente, sem 
progressão ou agravamento de sintomatologia da DG na mãe. 
 
As características do presente caso apresentam muitas semelhanças com as descritas na literatura, uma vez que 
nenhuma complicação significativa ocorreu durante a gravidez, parto e período de amamentação, revelando-se o 
tratamento eficaz. 
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As doenças mieloproliferativas crónicas constituem um grupo heterogéneo de patologias caracterizadas pela 
proliferação e acumulação de células mielóides maduras. Estas patologias apresentam um conjunto de sintomas 
que frequentemente comprometem significativamente a actividade física e social dos doentes e a sua qualidade de 
vida de uma forma global. O alívio destes sintomas é um dos objectivos principais dos tratamentos instituídos. 
 
Desde de Março de 2017 que decorre na instituição um estudo observacional de caracterização da carga 
sintomática dos doentes com Síndromes Mieloproliferativos, com o objetivo de validar um instrumento de avaliação 
do impacto da doença nos doentes com SMPs, com o objetivo de concretizar: 
 
- a avaliação sintomática das SMPs no geral e o impacto da sintomatologia na qualidade de vida; 
- a avaliação e diferenciação sintomática por patologias; 
- a avaliação sintomática, em resposta à terapêutica instituída; 
- o seguimento holístico do doente com SMP; 
 
Dando assim simultaneamente relevância ao papel do Enfermeiro no acompanhamento destes doentes. 
 
A escala de avaliação de sintomatologia MPN10 assenta em 10 itens, considerando os sintomas representativos e 
clinicamente mais relevantes dos SMPs. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a classificação dos síndromes 
mieloproliferativas (SMPs), inclui a Trombocitemia Essencial, a Policitemia Vera e a Mielofibrose. Neste contexto, os 
utentes com as patologias acima descritas, que são vigiados em contexto de ambulatório, preenchem a escala 
MPN10, antes de cada consulta médica, com a orientação e o apoio de um elemento da equipa de Enfermagem. 
 
Com a exposição deste poster, pretende-se apresentar a população de doentes com SMP, vigiados no contexto da 
Consulta Externa de Hematologia Clínica, a quem tem sido aplicada a escala MPN10, e a sua caracterização por 
sexo, idade, patologia e terapêutica instituída. 
 
Concluímos que a maioria dos utentes são do sexo feminino e com mais de 65 anos de idade. A Trombositose 
Essencial é o diagnóstico mais frequente e a Hidroxiureia é a medicação mais frequantemente instituída. 
  
Declaração de conflitos 
Os autores deste resumo declaram a inexistência de conflitos de interesses (profissionais, financeiros e de 
benefícios diretos ou indiretos) que possam constituir em um impedimento para a apresentação do poster proposto. 
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DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOIÉTICAS (TCPH)  
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O transplante de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH) é considerado um procedimento de risco devido à 
possibilidade de ocorrência de múltiplas complicações entre as quais se destacam as infeções

 (2)
. 

 
No que diz respeito às infeções a sua ocorrência está relacionada principalmente com a imunossupressão causada 
pelo regime de condicionamento, configurando importante causa de morbilidade e mortalidade

 (2)
. 

 
A prevenção de infeções é imprescindível para o sucesso do tratamento. No entanto, nem todas as medidas de 
prevenção de infeções são baseadas em conhecimentos científicos e diretrizes dos Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), algumas medidas são baseadas em experiências e opiniões pessoais e têm sido alvo de 
divergências

 (2)
. 

 
Na unidade onde exercemos funções os doentes submetidos a TCPH ficam internados em regime de isolamento 
protetor em quartos individuais com sistema de pressão positiva e filtros de alta eficiência. Os profissionais e visitas 
utilizam máscara e outros equipamentos de proteção que sabemos não serem de uso consensual em unidades 
similares. 
O objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar a evidência científica disponível na literatura, em relação às 
medidas de isolamento protetor que os doentes submetidos a TCPH estão sujeitos durante o internamento. 
 
Realizada uma revisão sistemática de literatura, com a seguinte pergunta de investigação: Quais as 
recomendações para isolamento protetor em doentes sujeitos a TCPH?A revisão sistemática de literatura foi feita 
eletronicamente na base de dados EBSCO HOST. Selecionadas publicações entre 2011 e 2017, com os seguintes 
descritores “hematopoietic stem cell transplantation” AND “patient isolation” NOT “child”. Das 12 publicações 
identificadas, 7 foram incluídas na amostra. 
 
As conclusões dos vários estudos analisados referem que a maioria das recomendações relativas ao isolamento 
protetor tem fraca evidência científica sugerindo a necessidade de estudos adicionais

 (1)(2)(3)
. Os enfermeiros têm um 

papel essencial na gestão das medidas de isolamento protetor, sendo esta uma área de intervenção fundamental 
no cuidado ao doente sujeito a TCPH. É fulcral homogeneizar as práticas nas diferentes unidades de 
transplantação e abolir medidas desnecessárias

 (1)(3)
. 

 
Os autores declaram que não têm qualquer conflito de interesse. 
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PO ENF 9 - PREVENÇÃO E CONTROLO DE NÁUSEAS/VÓMITOS NO DOENTE SUBMETIDO A 
QUIMIOTERAPIA  
 
André Filipe Constantino Peguinho 
(CHLN - Hospital de Santa Maria) 
 
 
A Quimioterapia é um tratamento que consiste na administração de Citotóxicos para cura e controlo de neoplasias. 
Estes fármacos param ou abrandam a proliferação de células malignas, mas por sua vez também afetam algumas 
células saudáveis provocando efeitos secundários indesejáveis como náuseas/vómitos.  
 
Apesar do progresso ao longo dos anos com a atualização das guidelines para a utilização de antieméticos dirigidos 
aos diferentes citotóxicos utilizados, as náuseas/vómitos induzidas pela quimioterapia continuam a ser um dos 
efeitos mais comuns e que maior impacto têm no organismo do doente. Neste contexto exige-se à equipa de 
enfermagem, no desempenho das suas funções e em conjunto com a equipa multidisciplinar, a vigilância e posterior 
intervenção na identificação e controlo da emese induzida. 
 
Objetivos: Conhecer as guidelines atualizadas relativamente ao controlo da emese induzida pela quimioterapia, de 
forma a prevenir, identificar e melhorar a intervenção da equipa multidisciplinar. 
 
Metodologia: Elaboração da questão de investigação e definição dos critérios de inclusão e exclusão de estudos 

primários utilizando o método PI[C]O, com base nas orientações do Cochrane Handbook (2011). A pesquisa foi feita 
eletrónica no período de Agosto e Setembro de 2017, tendo em conta a questão de investigação “quais as actuais 
guidelines no controlo sintomático da emese induzida pela quimioterapia?”. A pesquisa eletrónica foi realizada nas 
bases de dados indexadas à EBSCO, com seleção de artigos em texto integral publicados entre 2013 e 2017, 
através de descritores. 
 
Resultados: Base de dados EBSCO – obtidos através da interseção das palavras-chave nausea and vomiting AND 
chemotherapy AND haematology. 
 
Palavras-chave: nausea and vomiting; chemotherapy; haematology. 
 
Os autores declaram que não há conflito de interesses associado à publicação deste póster. 
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PO ENF 10 - LINFOMA DO MANTO: UM CASO INESPERADO DE SUCESSO  
 

Carla Silva, Inês Bargão, Filipa Alves, Helena Vaz, Lurdes Batoréu 

(CHLN-HSM) 
 
 
Caso clínico que descreve a história clinica de uma doente inserida no programa PALOP, a C. D., de 39 anos, 
natural e residente na Guiné-bissau, sem antecedentes pessoais relevantes. 
 
Com aparecimento em Janeiro de 2016 de massa dolorosa no quadrante superior externo da mama direita, 
com 9 meses de evolução, com aumento progressivo dos sinais inflamatórios locais e das suas dimensões, que 
evoluiu para lesão ulcerada, exsudativa e hemorrágica, com anemia severa. 
 
Admitindo-se como hipótese diagnóstica neoplasia da mama, a 26 de Agosto de 2016, é evacuada para Portugal. 
Internada na Medicina 1D, onde se verifica a existência de uma lesão tumoral bastante sangrante, com dimensões 
de 12/12 cm, tecido desvitalizado e abundante exsudado purulento com cheiro fétido. Confirmado diagnóstico de 
Linfoma do Manto CD 20 +, variante pleomórfica, após realização de biopsia, sendo transferida para o serviço de 
Hemato-Oncologia a 9 de Setembro de 2016. 
 
Realizou inicialmente Radioterapia local para controlo da hemorragia e redução da massa, com realização 
concomitante de pulsos de Metilprednisolona e do 1º Ciclo de Quimioterapia com CHOP de urgência a 13 de 
Setembro. 
 
Colhe  Zaragatoa  da  ferida  a  19  de  Setembro  de  2016,  com  isolamento  de  Pseudomonas aeruginosa, 
iniciando antibioterapia. 
Submetida a Quimioterapia com esquema Maxi-CHOP, total de 6 ciclos, alternados entre ambulatório e 
internamento, sendo o último em Fevereiro de 2017, tendo alta com lesão encerrada e com remissão completa da 
doença. 
 
Durante  todo  este  processo,  quer  em  internamento  quer  em  ambulatório,  a  doente  foi 
acompanhada pela equipa de enfermagem do serviço de Hemato-Oncologia, onde os cuidados de enfermagem 
tinham como objectivo cuidar de uma pessoa com uma ferida neoplásica extensa, onde se verificava um 
“…forte impacto na qualidade de vida do doente. Situações como dor, cheiro, hemorragia e exsudação 
intensa proporcionam constrangimentos não só na alteração da imagem corporal ou na realização de AVD´s, 
mas também no impacto social que acarretam,…” (AZEVEDO, et al. 2014) 
Segundo Azevedo (2014) “A abordagem da ferida neoplásica centra-se numa boa avaliação bio- psico-social do 
doente com lesão, para posterior estabelecimento do tratamento adequado, para controlo dos sintomas 
associados”. 
 
Com base nestes pressupostos, foi-se verificando uma boa evolução cicatricial da ferida, assim como uma 
melhoria significativa da qualidade de vida da doente. 
 
Propõe-se com este trabalho apresentar a evolução cicatricial da ferida neoplásica bem como as abordagens 
realizadas pela equipa de enfermagem. 
 
Os autores declaram não haver conflito de interesses. 
 
Referências bibliográficas: AZEVEDO, Isabelle Campos de; COSTA, Roberta Kaliny de Souza; TORRES, Gilson 
de Vasconcelos; JUNIOR, Marcos Antonio Ferreira. Tratamento de feridas: A especificidade de lesões oncológicas. 
Revista Saude e Pesquisa, v.7, n.2, p. 303-313, maio/agosto. 201 
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PO ENF 11 - DIAGRAMA DE SELECÇÃO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 
 
Sara Teixeira 
(CHLN - HSM) 
 
 
Introdução: A caterização periférica é um dos procedimentos mais comuns nos hospitais. Tem vindo a assumir um 
papel crescente face à sua vasta possibilidade de utilização, quer para terapia quimioterápica, reposição 
electrólitica, alimentação parentérica, hemodiálise, transfusão concentrado eritrocitário e monitorização 
hemodinamica. 
No entanto nem sempre é uma intervenção de enfermagem simples, ou seja, o acto de uma punção venosa 
periférica ser bem sucedida está dependente de factores intrínsecos do próprio doente e de uma equipe com 
experiência. Por este motivo, é considerado um procedimento complexo, uma vez que se verifica a necessidade de 
cuidados específicos, no que respeita à escolha de CVC, manutenção, penso utilizado e prevenção de 
complicações. 
Pelo facto de no nosso hospital de dia nos depararmos com utentes com uma rede venosa na sua maioria não 
favorável para a terapêutica quimioterápica, por sua vez realizam tratamentos prolongados e com potencial para 
apresentarem circulação venosa comprometida á posteriori, levou-nos a reflectir como melhorar os nossos cuidados 
a estes utentes para evitar complicações futuras. 
 
Objectivos/Estratégias: Através de pesquisa bibliográfica baseada em evidência cientifica e Guidelines 

respeitantes a esta temática, fomos de encontro a um Diagrama que se adequa à nossa realidade em hospital de 
dia, tendo como objectivo geral: Ajudar o enfermeiro, na consulta de enfermagem, a estruturar a sua avaliação à 
rede venosa do utente para posteriormente se decidir qual a melhor opção de cateterização. 
Deste modo, e antecipando uma avaliação venosa prévia, que consiste numa Triagem venosa na consulta de 
enfermagem que se realiza antes do primeiro ciclo de QT. Assim, o enfermeiro consegue actuar ao nível da 
prevenção de complicações futuras, evitando sucessivas punções venosas periféricas ao doente com risco de 
comprometimento venoso. 
 
Conclusão: O nosso objetivo é reduzir antecipadamente o número de punções venosas a utentes com acessos 
venosos periféricos difíceis. O ideal nestes casos será o utente colocar de imediato um CVC antes de iniciar o 
primeiro ciclo de QT para que futuramente não apresente sequelas a nível tecidular e na rede venosa. O Diagrama 
apresenta perguntas, duração do tratamento e escolha do tipo de cateter, com apêndice de consulta a descrever 
quais as melhores veias para punção e desenho figurativo dos MS para o enfermeiro assinalar o melhor acesso 
periférico daquele determinado utente.  
O Enfermeiro, no final da consulta de Enfermagem, deve comunicar ao médico a avaliação venosa obtida através 
do Diagrama, caso esta determine que o melhor para o utente será CVC/PICC ou catéter totalmente implantado. 
 
Institute, Joanna Brigs (2008) Best Practice, Management of pheripheral intravascular devices, Australia (1-3)  
Clinical Practice Guidelines Anaesthetic Department Dr. Liz Prentice January 2012- Title of Gideline: Choosing na 
appropriate venous access device - The Royal Children´s Hospital Melbourne  
Skills4nurses (June 2017) Venepuncture and Cannulation, 3rd article( 30- 35) 
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