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Caros colegas e amigos,

É com grande prazer que, em nome da Direcção, vos dou as boas vindas na abertura da 20ª edição da 
Reunião Anual da SPH, que decorrerá de 15 a 17 de Novembro, de novo em Vilamoura. A organização está a 
cargo do Hospital dos Capuchos.

Esta reunião consolidou-se como o forum principal de quantos se dedicam à Hematologia nas suas 
múltiplas vertentes clínicas e laboratoriais, sejam hematologistas ou de outras áreas; tem vindo a crescer o 
número de inscrições, ultimamente superior a 500. 

Precedido de uma quinta feira aliciante, quer nos temas dos 3 cursos paralelos da manhã, quer nos 9 
simpósios satélite disponíveis ao longo da tarde, o programa científico retoma a duração do de 2017, um dia 
e meio, opção condensada que nos pareceu ir ao encontro das expectativas da maioria dos participantes. 
Haverá como habitualmente sessões educacionais, que versarão assuntos relativos à patologia benigna e às 
neoplasias hematológicas, conferências plenárias, e sessões de comunicações livres (orais ou posters). 

A decisão de privilegiar estas últimas, que espelham o trabalho dos serviços, conduziu a atribuir-lhes quase 
metade do tempo total do programa científico (incluindo 2 sessões de comunicações orais matinais às 8 
horas). Como tem sido tradição, serão atribuídos prémios a algumas das melhores comunicações, 
entendidos como estímulo, mesmo que simbólico, à submissão de trabalhos pela comunidade 
hematológica.

O programa de Enfermagem, que decorre em paralelo nos mesmos dias, parece-me conter óptimas 
oportunidades de debate e comparação de experiências. A participação cada vez mais robusta dos 
enfermeiros na Reunião Anual é motivo de grande satisfação.

Apelo a que não faltem à Assembleia Geral na sexta feira, pois a intervenção activa de todos os sócios 
espelha a vitalidade de qualquer Sociedade científica: este ano é de eleições para a Mesa da A.G. e para o 
Conselho Fiscal; serão anunciados os vencedores das bolsas de formação e divulgadas novas propostas de 
apoio à investigação, será revista a actividade dos grupos de interesse e serão ouvidos os sócios sobre 
iniciativas destinadas a revitalizar a discussão de problemas da especialidade, quer organizativos quer 
etico-deontológicos. 

Apesar da densidade de um programa que julgamos muito atractivo, estou certa que encontrarão ainda nos 
intervalos tempo para as reuniões dos grupos de interesse ou de outros grupos de trabalho, para uma corrida 
na praia ou para um copo na marina.

A reunião 2018 obteve creditação pela EHA para efeitos de educação médica contínua (CME) pelo que há 
toda a vantagem em preencherem os formulários necessários para a sua obtenção.

Não posso deixar de agradecer à Comissão Científica a dedicação com que se empenhou no programa 
científico e na selecção atempada e cuidadosa dos trabalhos submetidos à sua apreciação. A ela se ficará a 
dever em grande parte a qualidade e o bom andamento da reunião. Um agradecimento é também devido à 
Comissão Organizadora e a todos os que colaboraram na preparação da reunião, nomeadamente à 
Comissão Organizadora de Enfermagem. Por último mas não menos relevante, o trabalho de secretariado 
da Veranatura foi, uma vez mais, instrumental para o sucesso da reunião.

Desejo-vos uma reunião animada, instrutiva, e fértil em discussões produtivas.

Aida Botelho de Sousa
Presidente da SPH 2017-2020

MENSAGEM DA PRESIDENTE
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Os prémios a atribuir serão os seguintes:

APRESENTAÇÃO ORAL

1.º prémio = 1 500 € 

2.º prémio = 1 000 €  

JOVEM HEMATOLOGISTA

1 250 € 

POSTER TRABALHO EXPERIMENTAL

1.º prémio = 1 000 € 

2.º prémio = 750 €  

POSTER TRABALHO CLÍNICO

1.º prémio = 1 000 € 

2.º prémio = 750 €  

TRABALHOS DE ENFERMAGEM

Melhor Comunicação Livre = 750 €  

Melhor Poster = 500 €  

Prémios SPH

A Sociedade Portuguesa de Hematologia atribui anualmente prémios aos trabalhos que 
contribuam para a investigação em Hematologia.

O anúncio e a entrega dos prémios decorrerá durante a Sessão de Encerramento, a realizar no 
sábado, dia 17 de Novembro de 2018.

Apoios

PATROCINADOR PLATINA

PATROCINADORES OURO

PATROCINADORES PRATA

OUTROS PATROCINADORES
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16 de Novembro de 2018  09h00 | Sala 1 

PROGRAMA EDUCACIONAL 1 

POLICITÉMIA VERA E TROMBOCITÉMIA ESSENCIAL: NOVOS CONCEITOS, NOVAS 
ESTRATÉGIAS 
Emília Cortesão (CHUC) 
 
 
A Policitémia Vera (PV) e a Trombocitémia Essencial (TE) são neoplasias mieloproliferativas crónicas BCR-
ABL1-negativas cuja etiologia é desconhecida. Estas entidades caracterizam-se por uma hematopoiese clonal, 
com a presença da mutação (V617F) no gene JAK2 em 95% das PV e 60% das TE. Cursam com complicações 
trombóticas e/ou hemorrágicas, manifestações sistémicas e sintomas da microcirculação. Podem evoluir para 
mielofibrose e, menos frequentemente, para leucemia aguda. 
 
Os critérios de diagnóstico destas entidades foram revistos em 2016 pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), permitindo um diagnóstico mais preciso. Na PV diminuiu o limiar de hemoglobina/hematócrito e a 
biópsia medular óssea foi incluída nos critérios major, devendo ser realizada para avaliação de fibrose. Por 
outro lado, a pesquisa da formação endógena de colónias de eritrócitos in vitro foi abolida como critério de 
diagnóstico, devido à limitada aplicação prática. Relativamente ao diagnóstico de TE, embora se mantenha um 
diagnóstico de exclusão, sugere-se o estudo mutacional não só do gene JAK2, mas também dos genes CALR e 
do MPL.  
 
Para estabelecer o diagnóstico de transformação em Mielofibrose (MF) pós-PV e MF pós-TE, recomenda-se a 
utilização dos critérios desenvolvidos pelo IWG-MRT (International Working Group for Myelofibrosis 
Research and Treatment). Os parâmetros a ter em consideração nesta avaliação são: diagnóstico prévio de PV 
ou TE, o grau de fibrose medular, a anemia, o esfregaço leucoeritroblástico, a esplenomegália, os sintomas 
constitucionais e a desidrogenase do lactato (na TE). O risco trombótico associado à PV e à TE pode ser 
avaliado pelo score convencional (baixo vs alto). Este é calculado com base na idade (≤60 ou >60 anos) e na 
história prévia de trombose. O IPSET (International Prognostic Score for Thrombosis in Essential 
Thrombocythemia) revisto para a TE permite uma melhor previsão do risco trombótico comparativamente ao 
score convencional, uma vez que considera o status mutacional do JAK2. 
 
O objectivo da terapêutica na PV é manter um hematócrito inferior a 45%. Nos doentes de alto risco preconiza-
se a hidroxiureia como primeira linha terapêutica, associada ou não a flebotomia. O interferão é uma alternativa 
disponível nos doentes jovens e grávidas. Estas opções terapêuticas podem ser necessárias, ocasionalmente, em 
doentes de baixo risco. Deve-se, ainda, associar aspirina em baixa dose em doentes que não apresentem 
contraindicação. O ruxolitinib, um inibidor das JAK (Janus kinase), está disponível desde 2015 para doentes 
com PV resistentes ou intolerantes à hidroxiureia. 
 
Relativamente ao tratamento da TE, também se recomenda a hidroxiureia como primeira linha em doentes de 
alto risco, tendo como alternativa off-label o interferão. O uso de anagrelide reserva-se, usualmente, para 
doentes mais jovens ou como segunda linha nos doentes intolerantes à hidroxiureia ou com doses inaceitáveis 
deste fármaco para controlo das contagens plaquetares. Nos doentes de baixo risco, preconiza-se o watch-and-
wait. A utilização de aspirina em baixa dose está indicada nos doentes de alto risco e nos doentes de baixo risco 
com mutação dos genes JAK2 ou MPL. Na ausência de risco cardiovascular, deve-se evitar o uso de aspirina 
nos doentes jovens com mutação CALR. 
 
Em qualquer uma das entidades, nunca esquecer a avaliação e o controlo das situações associadas a doença 
cardiovascular. 
 
A aplicação da biologia molecular e o desenvolvimento de novos fármacos, assim como, a realização de 
ensaios clínicos controlados, permitiram um diagnóstico mais precoce e preciso e a identificação de variáveis 
com valor prognóstico. Este aperfeiçoamento na estratificação de risco possibilita a selecção de estratégias 
terapêuticas mais adequadas e dirigidas a cada grupo de doente, resultando num aumento da sobrevivência e 
melhoria da qualidade de vida. 
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PROGRAMA EDUCACIONAL 1 

 
DILEMAS NA ANTICOAGULAÇÃO NOS DOENTES COM HEMOPATIAS MALIGNAS 
Sara Morais (CHP) 
 
 
Apesar da relação entre cancro e trombose, descrita em 1865 por Trousseau, ser conhecida desde há cerca de 
150 anos, até recentemente a trombose associada ao cancro (CAT ou Cancer Associated Thrombosis) tem sido 
sub-diagnosticada e sub-tratada. 
 
O tromboembolismo venoso (TEV) é complicação frequente e evitável e segunda causa de morte do doente 
oncológico. A sua incidência é alta e tem vindo a aumentar, sendo que 20% de todos os doentes com TEV têm 
doença oncológica. Este aumento da incidência deve-se ao aumento da esperança de vida e à elevada 
prevalência de cancro no mundo atual. Os doentes oncológicos têm um risco relativo de TEV de cerca de 4 a 7 
vezes mais elevado do que as populações sem cancro. O risco de TEV nas neoplasias hematológicas também 
tem sido investigado, e apenas linfomas indolentes parecem não se associar a risco aumentado; outros tipos de 
hemopatias malignas têm um risco relativo de TEV cerca de 5 a 10 vezes superior, maior em leucemia 
linfocítica crónica, linfomas agressivos e mieloma múltiplo. Por sua vez, doentes oncológicos com TEV têm 
uma mortalidade 10 vezes superior a doentes com TEV não oncológicos e 4 vezes superior a doentes 
oncológicos sem TEV.  
 
Também cerca de 15% dos doentes com cancro apresentam um episódio de TEV ao longo da sua doença, 
sendo que a incidência varia com o tipo, localização, estadio e histologia do cancro. O risco é mais elevado no 
início do diagnóstico e nos doentes com doença metastática avançada, ou em doentes com cancro no estômago, 
pâncreas, pulmão, ginecológico, bexiga ou testículo, ou em linfomas. Em relação aos fatores de risco 
relacionados com o doente, salientam-se a idade, a imobilização, TEV prévio e comorbilidades. De igual modo, 
fatores relacionados com o tratamento influenciam o risco de TEV: terapia hormonal (tamoxifeno), alguns dos 
novos agentes anti-angiogénicos, e agentes imunomodeladores, estão associados a aumento de risco de 
trombose, sobretudo arterial. Lenalidomida e talidomida acentuam o risco de trombose, em doentes com 
mieloma múltiplo que já por si, têm uma bem conhecida associação ao TEV.  
 
O TEV no doente oncológico associa-se a consequências adversas importantes, como aumento do risco de 
morte precoce, e impacto na qualidade de vida do doente, por requerer maior frequência de visitas ao hospital, 
necessidade de anticoagulação que se associa frequentemente a complicações hemorrágicas, aumento do risco 
da síndrome pós-flebítico e de recorrência de trombose. Adicionalmente, os doentes podem necessitar de 
adiamentos ou descontinuação de quimioterapia, além do consumo de recursos de saúdes significativos. 
 
A forma mais eficaz de diminuir a elevada morbilidade e mortalidade associada ao CAT, é pela instituição de 
profilaxia de TEV, recomendada pelo menos nos doentes de alto risco. Assim, é fundamental identificar os 
doentes com riscos de TEV mais elevados, ou seja, aqueles que terão o melhor perfil risco/benefício de receber 
tromboprofilaxia. A disponibilidade de modelos preditivos de risco (dos quais o primeiro desenvolvido foi o de 
Khorana) baseados em biomarcadores incorporados em scores de avaliação de risco, permite a identificação 
destes doentes de maior risco trombótico a selecionar para tratamento. 
 
São várias as guidelines clínicas para a profilaxia e tratamento do TEV no doente oncológico. No que se refere 
ao doente em ambulatório, a indicação de profilaxia por rotina não é formal nos doentes de baixo risco, embora 
seja recomendada em doentes de alto risco, principalmente com tumores sólidos, dos quais se destacam o 
pâncreas e o pulmão durante a quimioterapia. Igualmente doentes com mieloma múltiplo a fazer talidomina ou 
lenalidomina devem ser avaliados em relação ao risco de TEV, e oferecida tromboprofilaxia se não 
apresentarem contraindicação para a mesma. Na profilaxia após grande cirurgia oncológica é recomendada a 
extensão da profilaxia em pelo menos quatro semanas.  
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As guidelines correntemente usadas recomendam heparina de baixo peso molecular (HBPM) no tratamento de 
TEV associado a cancro, e os antivitamínicos K como segunda linha de tratamento. Quanto aos novos 
anticoagulantes orais diretos parecem ser uma opção promissora no tratamento no doente oncológico. Os 
estudos iniciais compararam os anticoagulantes orais diretos com os antivitamínicos K; recentemente 
apareceram as primeiras comparações entre anticoagulantes orais diretos e HBPM, sendo que os primeiros dois 
estudos randomizados sugerem que os anticoagulantes orais diretos podem vir a ter um papel importante no 
tratamento da trombose cancro. Apesar das evidências da importância da profilaxia, os estudos têm mostrado 
má adesão dos doentes em situações em que o benefício parece evidente. 
 
No entanto, muitas questões ainda se mantêm por resolver, incluindo o de saber qual a melhor orientação na 
profilaxia primária do doente hospitalizado ou em ambulatório, a duração do tratamento, o tratamento da 
recorrência, o tratamento de doentes com elevado risco hemorrágico (trombocitopenia, metástases cerebrais), o 
papel dos anticoagulantes orais diretos, ou como melhorar a adesão. Sendo a trombose associada ao cancro 
uma área em continua investigação, esperam-se respostas a muitas destas questões num futuro próximo. 
 
Bibliografia:     
Khorana AA, Connolly GC. Assessing risk of venous thromboembolism in the patient with cancer. J Clin Oncol. 2009;27(29): 
4839-4847 
Falanga A, Russo L, Milesi V, Vignoli A. Mechanisms and risk factors of thrombosis in cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 
Oct;118:79-83.  
Lyman GH, Khorana AA, Kuderer NM, et al. Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: 
American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update 2014. J Clin Oncol 2015 Feb 20;33(6):654-6 
NCCN clinical practice guidelines in oncology. Cancer-associated venous thromboembolic disease. NCCN Guidelines Version 1. 
2016 Panel Members. 
Di Nisio M, Lee AYY, Carrier M, Liebman HA, Khorana AA; Subcommittee on Hemostasis and Malignancy. Diagnosis and 
treatment of the incidental venous thrombosis in cancer patients: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2015 
May;13(5): 880-6  
M. Mandalà, A. Falanga and F. Roila. Management of Venous Thromboembolism (VTE) in Cancer Patients: ESMO Clinical 
Practice Guidelines. Ann Oncol 2011; 22 (Suppl 6): vi85-vi92.  
Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H, Huisman M, King CS, Morris TA, Sood N, Stevens SM, 
Vintch JR, Wells P, Woller SC, Moores L. Antithrombotic therapy for VTE disease: CHEST guideline and expert panel report. 
Chest 2016 Feb;149(2):315-528.  
Streiff MB. Thrombosis in the setting of cancer. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2; 196-205. 
Ajit Varki. Trousseau's syndrome: multiple definitions and multiple mechanisms. Blood 2007; 110:  1723 -1729 
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PROGRAMA EDUCACIONAL 1 

LESS IS BETTER: ESTRATÉGIAS DE MINIMIZAÇÃO TRANSFUSIONAL 
António Robalo Nunes (Hospital das Forças Armadas – Pólo de Lisboa) 
 
 
A transfusão de componentes sanguíneos, no amplo espectro da sua utilização clínica, apesar de ser uma 
terapêutica globalmente segura face ao atual estado da arte, incorpora um perfil de risco biológico, 
disponibilidade condicionada e custos inerentes não desprezíveis no âmbito da prestação de cuidados de saúde. 
Esta questão basilar, revela-se premente em cenários particularmente desafiadores dos quais é exemplo o 
doente com patologia hematológica, onde os requisitos de suporte transfusional podem ser regulares, nalguns 
casos crónicos e significativos em termos de alocação de recursos. 
 
Nas últimas décadas tem sido produzida evidência que associa a transfusão de sangue e seus componentes a um 
aumento global do risco de morbilidade e mortalidade. O conceito subjacente à minimização transfusional (less 
is better) decorre do facto de a transfusão alogénica se associar a um conjunto de questões a ter em conta. Em 
primeiro lugar,no que concerne à disponibilidade, a procura é, regra geral, maior do que a oferta. Depois, o 
sangue é um recurso rival, uma vez que a utilização de um determinado componente impede que esse mesmo 
componente seja utilizado por outro doente (a má utilização num doente impede a boa utilização noutro 
doente). Em terceiro lugar, o risco (doenças transmissíveis, incompatibilidade, aloimunização. TRALI, etc) e, 
por fim os elevados custos da terapêutica transfusional decorrentes da tecnologia indispensável para 
minimização de riscos. Em suma, ao transfundir um componente sanguíneo, introduz-se um factor que é 
susceptível de se associar de forma independente a uma evolução desfavorável para o doente e com custos 
significativos.  
 
Portanto, assume-se como coerente a adoção do princípio “transfundir menos, transfundir melhor” e a 
implementação institucional de uma cultura de austeridade transfusional e tolerância zero à transfusão 
inadequada. 
 
Por estas razões, desenvolveram-se orientações e Normas de Orientação Clínica no sentido da 
consciencialização operacional desta questão, a qual passa pelo desenvolvimento e implementação de 
programas que permitam minimizar as necessidades de transfusão alogénica. Existe evidência que demonstra 
vantagem nas denominadas “estratégias restritivas”, que, na prática significam transfundir menos sem induzir 
risco ao doente. A implementação destes programas conducentes à utilização racional do sangue pode traduzir-
se num ganho assistencial pela diminuição dos riscos associados à transfusão e, por outro lado, a utilização de 
alternativas poder-se-á traduzir numa redução significativa dos custos. 
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VACCINATION IN HEMATOLOGY PATIENTS AND STEM CELL TRANSPLANT RECIPIENTS 
Catherine Cordonnier (Créteil, France) 
 
 
Infection is a main complication of haematological malignancies and after stem cell transplantation (SCT) and 
some of these infections (e.g. invasive pneumococcal disease (IPD), influenza or B hepatitis) are vaccine 
preventable. Vaccination is an elegant way to protect these patients.  
 
However, as any immunocompromised patients, their vaccine response is usually lower than that of healthy 
individuals of the same age range. This makes very important to assess the specific risks of infection associated 
with a given disease and/or his therapy, the vaccine response in different subpopulations, and the optimal 
timing to vaccinate. In 2017, the European Conference on Infections in Leukemia (ECIL 7) chose to elaborate 
guidelines for vaccination in hematology patients and SCT recipients (slide set available at www.ecil-
leukaemia.com).  
 
This presentation will summarize these guidelines. In non-transplanted patients, the main risks are IPD and 
influenza infection. The vaccine response is close to healthy people in patients with chronic myeloproliferative 
disorders while it is often suboptimal in patients with lymphoproliferative disorders, especially after treatment 
with rituximab which anihilates vaccine response for several months. After SCT, most patients are able to 
respond to vaccine, even early after transplant for the more immunogenic vaccines such as pneumococcal 
conjugate vaccine (PCV).  
 
Although the clinical efficacy of vaccines has been rarely shown except for influenza inactivated vaccine (IIV), 
it is of paramount importance to have systematic programs of vaccination. Additionally to the individual 
benefit, this should contribute to herd immunity which is actually compromised for some diseases. Starting 
from 3 months after transplant, the program should include at least a pneumococcal vaccination (3 doses of 
PCV followed either by 1 dose of Pneumovax in the lack of chronic GVHD, or 1 additional dose of PCV in 
case of GVHD), 3 doses of Haemophilus B conjugate vaccine, 3 doses of DTaP-Polio vaccine, and vaccination 
against HBV, N meningitis and HPV according to the country recommendations.  
 
We do not recommend to postpone vaccination in case of GvHD, except in case of severe 
hypogammaglobulinemia (< 3g/L), leukemia relapse, or  uncontrolled grade 3-4  GvHD. These patients should 
benefit of additional measures such as antibacterial prophylaxis, until improvement. There is no evidence of 
safety issue after SCT, and especially no evidence that vaccine may trigger or increase GvHD in prospective 
trials. Data are limited to recommend specific long-term programs. Assessing the specific antibody titers after 
the initial program should help in deciding for boost on an individual basis.  
 
The donor vaccination is of marginal benefit and anyway difficult to apply in most cases.  
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COMO TRATAR O LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO 
Maria Gomes da Silva (IPOLFG) 
 
 
O Linfoma de Células do Manto é um subtipo raro e geralmente agressivo de Linfoma não Hodgkin. Afeta 
predominantemente homens, com uma mediana de idade na apresentação de cerca de 70 anos. Ainda que a 
sobrevivência tenha aumentado ao longo da última década devido aos progressos terapêuticos, a doença 
permanece incurável na vasta maioria dos casos.  
 
O comportamento clinico é heterogéneo, refletindo a variabilidade biológica desta entidade. As diferenças entre 
as formas indolentes (10-15%), habitualmente não nodais/leucémicas, e as agressivas, bem como a taxa de 
proliferação e a presença de mutações do gene P53,  contribuem para esta heterogeneidade. O Mantle Cell 
Lymphoma International Prognostic Index, MIPI, em conjunto com a fração de células tumorais em 
proliferação, Ki67+ (MIPIc), é utilizado para identificar grupos de risco com diferentes probabilidades de 
sobrevivência. 
 
A maioria dos doentes necessita de terapêutica ao diagnóstico. Os doentes jovens são candidatos a regimes 
agressivos contendo rituximab e citarabina (AraC) em alta dose e a consolidação com QT intensiva e 
transplante hematopoiético autólogo, seguido de manutenção com rituximab. O papel da transplantação e a 
introdução precoce de novos agentes, em combinação com a imunoquimioterapia, são actualmente objeto de 
avaliação em ensaios clínicos. A imunoquimioterapia de primeira linha em doentes idosos depende das 
características individuais; a manutenção com Rituximab prolonga a sobrevivência dos doentes tratados com 
RCHOP. O papel do AraC e o uso de novos agentes encontram-se também em estudo neste grupo.  
 
A terapêutica das recaídas depende de vários fatores. Os doentes jovens e com bom estado geral são candidatos 
potenciais a transplante alogénico, mas constituem uma minoria. Em anos recentes a introdução de novos 
fármacos modificou o prognóstico nesta fase da doença. Com elevadas taxas de resposta, ainda que em geral 
parciais, e remissões duráveis, o inibidor da BTK Ibrutinib tem sido largamente utilizado. Diversos ensaios em 
curso testam a combinação do Ibrutinib com anticorpos monoclonais antiCD20, com outros agentes dirigidos e 
com quimioterapia.  
 
O lugar destas combinações na estratégia de tratamento dos Linfomas do Manto, e o seu papel na doença 
biologicamente agressiva e de alto risco (por ex. P53 mutada) permanece por definir. Os mecanismos de 
resistências a alguns dos aos novos fármacos, o tratamento destas e o uso de agentes com novos mecanismos de 
ação são também áreas em investigação ativa nesta doença. 
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DLBC LYMPHOMA, NEW STRATEGIES FOR FIRST-LINE THERAPY? 
Peter WM Johnson (Southampton) 
 
 

The pathogenetic heterogeneity of diffuse large B-cell lymphoma is well-recognised, and the capacity to carry 
out whole exome and transcriptome analysis is beginning to yield insights into the extent and complexity of the 
differences.  From the relatively simple cell of origin classification, our knowledge has expanded to encompass 
at least 6 subtypes defined using integrated analysis, with retrospective series suggesting variable prognosis 
with standard R-CHOP chemoimmunotherapy. 

Some key points emerge from these studies:  The plural but convergent pathogenesis within sub-types makes it 
unlikely that targeting a single genomic abnormality will be an effective approach.  Conversely, targeting the 
key pathways within a subtype may be a useful strategy, and is certainly testable as an approach. 

This has raised several issues for clinical study design:  Are the subtypes clear biological entities which can be 
reproducibly identified? Will their prognostic significance, established in retrospective analyses, be retained in 
prospective trials? How can we identify them in real time in order to select therapy, and is this going to require 
fresh tissue for extensive sequencing?  Are they amenable to specific targeted therapy?  Do we have the drugs 
to target the critical pathways? 

I will use the results of the UK NCRI/SAKK REMoDL-B study (ISRCTN 51837425) to illustrate some of 
these issues.  This used whole transcriptome expression profiling (GEP) with genomic analysis of a 70 gene 
panel.  The GEP analysis was performed during the first cycle of standard R-CHOP, with randomization of 
patients with a successful GEP (1:1) to continue R-CHOP with or without bortezomib for cycles 2-6, stratified 
by cell of origin.  This allowed the rapid recruitment of 1076 patients without treatment delays while the 
subtyping was performed, with the added advantage that the experimental drug was introduced only after cycle 
1, avoiding the confounding effect of toxicity from the extra drug during the initial phase of cytoreduction.  
There was no difference in progression free survival in the combined GCB+ABC population between RB-
CHOP or R-CHOP; PFS at 30 months was 74.3% for RB-CHOP and 70.1% for R-CHOP; HR=0.84 (95% CI: 
0.63-1.11; p=0.225).  Bortezomib did not significantly affect PFS in GCB patients (PFS30 75.8% vs 72.9% 
p=0.458) or ABC patients overall (71.5% vs 64.7%, p=0.309).  However, retrospective analysis of GEP 
identified a subgroup of GCB pts (17%) with particularly poor prognosis, an excess of mutations in BCL2, 
MYC, EZH2 and KMT2D and frequent c-MYC structural variants.  This small group showed a trend towards 
improved PFS in those treated with bortezomib (HR=0.56; P=0.069), suggesting a distinct biology. 
 
Further trials are in progress using agents such as BTK inhibitors or lenalidomide in selected subgroups of 
DLBL, based on the findings of differential responsiveness in patients with relapsed or refractory disease, 
where these agents appeared more effective in the ABC type.  
 
The next generation of studies in DLBL will need to incorporate the ability to perform rapid molecular 
phenotyping by mutational pattern and transcription profile, to allow the early identification of subgroups 
preferentially responsive to new agents as the study proceeds.  In this way, we will be able to develop precision 
therapies with maximum efficiency. 
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GAME OF CLONES: CLONAL EVOLUTION IN AML 
Klaus Metzeler (Munich) 
 
 
The pathogenesis of acute myeloid leukemia (AML) involves the step-wise acquisition of genetic alterations 
(mutations), which ultimately transform a normal hematopoietic stem/progenitor cell (HSPC) into a leukemic 
cell clone. In many AML patients, this evolutionary process is reflected by the presence of pre-leukemic stem 
cells at the time of leukemia diagnosis. These cells have already acquired a subset of the mutations present in 
the leukemia clone, but are still capable of morphologically normal differentiation. Pre-leukemic cells can 
survive in patients who undergo induction chemotherapy, and frequently contribute to “normal” hematopoiesis 
in patients who are in complete remission. There are conflicting data whether persistence of pre-leukemic 
clones after AML therapy is associated with an increased risk of relapse, and consequently it is unknown if 
detection of pre-leukemic mutations should affect the choice of postremission treatment.  
 
Recent studies demonstrate that pre-leukemic clones, along with subtle alterations of laboratory parameters 
such as elevated red cell distribution width (RDW), may be detectable years before the clinical onset of AML. 
These findings suggest that early detection of persons at risk for developing AML may be possible. On the 
other hand, many clinically healthy older persons also develop clonal hematopoiesis, i.e., some of their blood 
cells carry acquired mutations - often in the same genes that are also affected in pre-leukemic states. Overall, 
the risk of developing leukemia is low for such persons with age-related clonal hematopoiesis (ARCH), and it 
is unclear how an incidental finding of clonal hematopoiesis should be managed.  
 
Certain genetic features, such as the number of mutations, affected genes, and size of the mutant clone, may 
help us identify patient subsets who are at higher risk of progressing towards MDS or AML. Identification of 
risk groups allows for systematic monitoring, and might in the future even lead to pre-emptive treatment 
approaches. Finally, in patients receiving chemotherapy for non-myeloid cancers, clonal hematopoiesis has 
been shown to be a strong risk factor for the development of therapy-related myeloid neoplasms (t-MN), 
raising the question whether screening for clonal hematopoiesis might be useful in cancer patients undergoing 
chemotherapy. 
 
In my presentation, I will review our current knowledge on clonal hematopoiesis as a pre-leukemic state, and 
the perspective of early detection of persons at risk for developing AML. I will also summarize the available 
data on persistence of pre-leukemic cells after AML therapy, and the implications for minimal residual disease 
monitoring and postremission therapy. 
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CAN WE CURE ACUTE MYELOID LEUKAEMIA?  HOW? 
Robert Peter Gale (London) 
 
 
There is recent enthusiasm over progress in treating acute myeloid leukaemia (AML). After a 40-year hiatus 
since cytarabine and daunorubicin were approved there are 5 new anti-AML drugs approvals: (1) gemtuzumab 
ozogamicin (anti-CD33 monoclonal antibody); (2) midostaurin (FLT3-inhibitor); (3) CPX-351 (liposomal 
cytarabine/daunorubicin); (4) enasitenib (IDH2-inhibitor); and (5) ivosidenib (IDH1-inhibitor).   
 
This raises the question of whether we can cure AML and how? 1st, we need to recognize AML is a cancer of 
older persons with a median age of 65-70 years.  A healthy 70 year-old male has an estimated additional life 
expectancy of only 14 more years.  Moreover, many 70-year-olds have co-morbidities such as arterio-sclerotic 
cardio-vascular disease, hypertension, diabetes and kidney disease and some are frail.  He also has a 1.5 percent 
chance of developing a solid cancer every subsequent year.   
 
Consequently, it is not surprising 50 percent of persons with AML >65 years in the US are never treated.  Some 
of these persons should not be treated but others should.  There are convincing data of improved survival of 
persons with AML <60-65 years because of intensive chemotherapy and allogeneic haematopoietic cell 
transplants.  However, there is little progress in treating persons >60-65 years, 5-year survival is now estimated 
at 27 percent up 4-fold since 1976 when it was 7 percent.  However, 5-year survival of persons >65 years is 
only 5 percent.  In studies from the German AML study group we showed more intensive therapy is unlikely to 
improve survival of older persons with AML.   
 
Consequently, new approaches are needed.  Examples include azacitidine and targeted therapies like 
midostaurin, enasitenib and ivosidenib.   Another question is what should be the therapy objective in persons 
>65-70 years: cure, improved survival or improved quality-of-life? In persons <65 years the direction is 
towards greater individualized therapy, so-called precision oncology. For example, persons with a FLT3-
mutation benefit only slightly from adding midostaurin to cytarabine and daunorubicin. However, more potent 
FLT3-inhibitors are on the horizon such as gilteritinib.  Similarly, persons with therapy-linked AML may 
benefit slightly from CPX-351.   
 
Persons with IDH1 and IDH2 mutations may respond to ivosidenib or enasitenib.  The sum of these 
considerations is we may be able to increase the proportion of persons cured of AML and/or increase their 
survival.  However, it is unlikely we will be able to improve survival or cure >50 percent of persons with AML 
despite substantial progress in our understanding of this cancer.   
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LITERACIA PARA A SEGURANÇA DOS CUIDADOS DE SAÚDE 

 
A MELHORIA DAS COMPETENCIAS DE COMUNICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 
AUMENTA A LITERACIA EM SAÚDE DO PACIENTE E ADESÃO TERAPÊUTICA.  
O MODELO DE COMUNICAÇÃO EM SAUDE ACP 
Cristina Vaz de Almeida (CHULC)  
 
 
Introdução: A melhoria das competências de comunicação dos profissionais da saúde junto dos pacientes, 
promove uma melhor compreensão das orientações em saúde e dos níveis de literacia em saúde do paciente. 
Este melhor entendimento das instruções em saúde permite uma melhoria da adesão e da relação terapêutica. 
 
A literacia em saúde é um constructo em evolução, que pela sua própria dinâmica, relaciona-se com o 
desenvolvimento das competências dos indivíduos para melhor acederem, usarem, avaliarem e compreenderem 
o sistema de saúde, por forma a tomarem decisões fundamentadas para manterem a sua saúde (Sorensen et al., 
2012).  
 
Os dados do Questionário Europeu de Literacia (HLS – EU, 2014), composto por 47 questões integrando os 
domínios dos cuidados de saúde, promoção da saúde e prevenção da doença, com 4 níveis de processamento da 
informação nas vertentes do acesso, compreensão, avaliação e utilização da informação em saúde, demonstram 
que as pessoas na Europa têm níveis baixos de literacia em saúde. Foi avaliado que em Portugal, 61% da 
população inquirida apresenta um nível de literacia geral em saúde problemático ou inadequado, situando-se a 
média dos 9 países em 49,2% (Pedro et al.,2016; Saboga-Nunes 2014). E por isso um nível de compreensão 
baixo da informação em saúde. 
 
Resulta da própria definição de literacia em saúde dada pela Organização Mundial da Saúde (1998), que esta 
relação culmina nas “decisões fundamentadas e na gestão da saúde por parte do individuo, através de um 
processo de acesso, uso e compreensão e avaliação da informação em saúde, que gera resultados em saúde”. 
Para que estes resultados sejam eficientes, os conteúdos de informação, disponibilizados pelo emissor, o 
profissional (através da linguagem verbal e não-verbal), devem ser entendíveis pelo receptor, o paciente, de 
forma clara e acessível (Silverman et al., 2013, p. 20). 
 
A relação terapêutica, com as componentes das competências e da comunicação do profissional, são a base 
para que os resultados da qualidade em saúde sejam efectivos. Tanto mais que a comunicação usada pelo 
profissional e outras questões biopsicossociais relacionadas com o perfil dos receptores, tais como, pessoas 
com baixos estratos socioeconómicos, minorias étnicas, idosos, indivíduos com incapacidades cognitivas, com 
doenças crónicas, baixos nível de escolaridade, ou habilidades pobres em literacia, podem afectar, de forma 
adversa, a compreensão do paciente sobre o seu estado de saúde, assim como a sua adesão terapêutica (Cegala, 
1995; Kripalani, S., Bentgtzen, R., Henderson, L., Jacobson,T., 2008;  Chinn, D., A, McCarthy, C., 2012). E a 
comunicação, sendo uma competência central dos profissionais (Williams et al., 2002), muitas vezes não é 
compreendida pelos pacientes. 
 
Existem dados (Haes et al., 1995) que apontam que, após sair da consulta, o paciente recorda 50% ou menos da 
informação que lhe foi dada. Há várias referências sobre a necessidade do uso da linguagem clara, também 
referida como plain language, (Otal et al. 2012; Stableford e Mettger, 2007; Van’t Jagt et al. 2016; Howard, 
Jacobson e Kripalani, 2013) e ás competências de comunicação (Silverman, Krutz e Draper, 2013; Van’t Jagt et 
al., 2016; Wyer e Shrum, 2015), de uma forma generalizada 
 
O MODELO DE COMUNICAÇÃO EM SAUDE ACP: ASSERTIVIDADE, CLAREZA, POSITIVIDADE 
 
Com o Modelo ACP – Assertividade, Clareza e Positividade, desenvolvido por Vaz de Almeida (Vaz de 
Almeida, 2014, 2016; Belim & Vaz de Almeida, 2018) os profissionais das áreas da saúde ficam mais 
habilitados a comunicar e a estimular os seus destinatários para uma melhor compreensão e tomada de decisão.  
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O Modelo ACP consiste no uso agregado e interdependente da Assertividade, Clareza de linguagem e 
Positividade pelo profissional de saúde. Este Modelo permite que o profissional de saúde consiga ficar dotado 
de maiores competências para apoiar o paciente na compreensão das instruções em saúde, para que também 
tome decisões acertadas em saúde. 
  
Este Modelo foi testado e comprovado nos seus efeitos por um conjunto vasto de centenas de profissionais de 
saúde que beneficiaram entre 2012 e 2018, da formação avançada no ISPA em Literacia em Saúde, assim como 
da Pós Graduação em Literacia em Saúde: Modelos, Estratégias e Intervenção (2017/2018), de formações em 
contexto hospitalar em Portugal, assim como evidenciado por 5 focus group de profissionais de saúde de várias 
áreas profissionais (médicos, enfermeiros, terapeutas, higienistas orais, entre outros). 
 
Os grupos foram unânimes quanto à importância do desenvolvimento das competências de comunicação dos 
profissionais da saúde para uma melhoria da literacia em saúde dos pacientes. Estas competências de 
comunicação envolvem a linguagem verbal e não-verbal, as atitudes e comportamentos que devem gerar mais 
confiança ao paciente e que permitirão uma maior adesão terapêutica assim como uma consolidação positiva da 
relação terapêutica. Uma comunicação mais eficiente, desenvolvida através de uma postura assertiva, através 
de uma linguagem claras e positiva, poderá conduzir a uma melhor compreensão do receptor/paciente e, por 
sua vez, aos melhores resultados em saúde, individuais e societais (meso e macro). 
 
O Modelo de competências de comunicação ACP permite o desenvolvimento de uma relação terapêutica mais 
harmoniosa e eficaz, com o aumento da consciência e consequentemente da compreensão do paciente, da 
memorização e motivação para tomar decisões mais acertadas sobre a sua saúde ou de quem dele depende. 
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ENVOLVIMENTO DO DOENTE NA SUA SEGURANÇA 
Ana Marinho (CHULC) 
 
 
O envolvimento do doente e família nos cuidados de saúde surge associado à melhoria dos cuidados, o que se 
reflecte no aumento da sua satisfação; níveis mais elevados de motivação, com consequente adesão ao 
tratamento; menor tempo de recuperação; maior eficiência dos cuidados e redução dos custos em saúde.  
 
O alargamento desta perspectiva às questões relacionadas com a segurança do doente tem também sido 
politicamente debatido e incluído na estratégia nacional da qualidade e segurança.  
 
O envolvimento do doente na promoção da segurança dos cuidados surge frequentemente identificado em 
quatro áreas principais:   
-Tomada de decisão em questões relacionadas com o diagnóstico e tratamento; 
- Monitorização dos procedimentos de diagnóstico e de tratamento; 
- Identificação e relato de complicações e de eventos adversos;  
-Participação em ações abrangentes de segurança do doente em âmbito institucional. 
 
Para as unidades de saúde, tem sido um enorme desafio desenvolver estratégias que alterem paradigmas 
anteriores, garantindo o efetivo envolvimento do doente/cuidadores. Pretende-se deste modo, capacitar o 
doente/família a integrar-se como membro de pleno direito na construção da cultura de segurança em saúde, 
fortalecendo assim a sua relação com os profissionais, aumentando a sua confiança nos cuidados e contribuindo 
para a adopção de medidas promotoras de saúde, perspetivando-se assim melhores resultados e ganhos em 
saúde.  
 
Neste sentido, serão apresentados alguns exemplos de projectos e estratégias desenvolvidas e implementadas a 
nível nacional e internacional, destacando-se as acções promovidas pelo Gabinete de Segurança do Doente do 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE. 
 
O envolvimento do doente e família nos cuidados de saúde surge associado à melhoria dos cuidados, o que se 
reflecte no aumento da sua satisfação; níveis mais elevados de motivação, com consequente adesão ao 
tratamento; menor tempo de recuperação; maior eficiência dos cuidados e redução dos custos em saúde. 
 
O alargamento desta perspectiva às questões relacionadas com a segurança do doente, tem também sido 
politicamente debatido e incluído na estratégia nacional da qualidade e segurança. 
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LITERACIA PARA A SEGURANÇA DOS CUIDADOS DE SAÚDE 

 
IDENTIFICAÇÃO SEGURA – EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL DE DIA DE HEMATO-ONCOLOGIA 
Sofia Fernandes (CHULC) 
 
 
Foram identificados, reportados e analisados incidentes relativos à identificação de doentes em regime de 
ambulatório no Hospital de Dia de Hemato-Oncologia do CHULC, sem dano para o doente não obstante, 
passíveis de replicabilidade noutros contextos com danos severos para o mesmo. Perante um serviço com 
elevado número de doentes diariamente, em regime de ambulatório, muitas vezes com nomes semelhantes, que 
procede à administração de medicamentos de risco máximo e LASA, considerou-se esta área com necessidade 
de intervenção no sentido de diminuir a ocorrência de incidente e melhorar a segurança do doente, promovendo 
a sua identificação segura e igualmente dando resposta ao previsto no procedimento multissectorial do Centro 
Hospitalar. 
 
O Hospital de Dia de Hemato-Oncologia do CHULC recebe diariamente um número elevado de doentes para 
realização de tratamentos em regime de ambulatório, todos eles com um percurso dentro do Centro Hospitalar 
em diversos serviços, para a realização de meios complementares de diagnóstico (Imagiologia, Patologia 
Clínica), internamentos ou consultas externas das mais diversas especialidades. Em contexto de Hospital de 
Dia de Hemato-Oncologia, existe ainda o risco acrescido no erro de identificação na administração de 
terapêutica citotóxica. 
 
Perante os incidentes relatados no local, bem como por forma a dar resposta ao Plano Nacional de Saúde do 
Doente, contribuindo para a consecução dos seus objetivos, considerou-se a identificação segura do doente 
como uma área de melhoria a intervir, nascendo assim a necessidade do desenvolvimento do presente projeto, 
que envolveu a realização de diversas actividades com os doentes, (nomeadamente de educação para a saúde), 
bem como com os profissionais (em contexto formação em serviço). 
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TRANSPLANTE NO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO 

 
DO DADOR AO RECETOR 
Carla Monteiro, Alexandra Domingues, Elsa Lopes, Mariana Sousa (CHSJ) 
 
 
A consulta de Enfermagem ao doente e prestador de cuidados em processo de alotransplante de dador 
relacionado, surgiu com a necessidade de promover a adoção de comportamentos e atitudes para uma eficaz 
adaptação ao novo estilo de vida. 
Esta foi criada em junho de 2017, sendo realizada no Hospital de Dia do Hospital de São João. 
 
O transplante de progenitores hematopoéticos é o tratamento de eleição de várias doenças oncológicas, 
podendo ser uma oportunidade de cura ou o aumento de sobrevida livre de doença. No entanto, é um processo 
complexo que afeta a qualidade de vida, associado a grande co-morbilidade. 
 
Deste modo, o acompanhamento do doente e do prestador de cuidados pelo enfermeiro poderá facilitar todo o 
processo. 
O dador é acompanhado pelo serviço de imunohemoterapia. 
 
Este processo inicia-se após a aprovação em reunião de grupo de transplante, cerca de 1 a 3 meses antes do 
mesmo. 
 
O enfermeiro, envolve sempre o doente e o prestador de cuidados, avalia os conhecimentos sobre o processo e 
consciencialização da doença e tomada de papéis, complicações e riscos. Ensina sobre os cuidados a ter no 
período de pré e pós transplante e promove estratégias de coping para as mudanças necessárias no estilo de 
vida. 
 
O período de pós transplante decorre desde a infusão de células, sendo a 1ª consulta cerca de 48h a 72h após a 
alta. O enfermeiro identifica focos de enfermagem, formula os diagnósticos e avalia a aquisição de 
conhecimentos sobre os cuidados no domicílio reforçando competências, dando especial atenção à gestão do 
regime terapêutico. 
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TRANSPLANTE NO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO 

 
TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOIÉTICAS (CPH) 
Nuno Lemos (CHSJ) 
 
 
O objectivo do tratamento de doenças hemato-oncológicas por quimioterapia e radioterapia é destruir as células 
malignas. Infelizmente, a medula óssea e outras células saudáveis são lesadas no processo.  
 
Um transplante alogénico de CPH fornece ao doente células de outro indivíduo, capazes de se multiplicarem, 
diferenciarem e repovoarem a medula óssea.  
 
O melhor dador é um irmão cujo tipo de células sejam compatíveis com as do doente, tanto quanto possível. O 
tipo de tecido celular é definido por um par de marcadores genéticos dos glóbulos brancos chamado antigénios 
leucocitários humanos. Quanto maior for a semelhança entre os marcadores do dador e do doente, maior a 
probabilidade de sucesso do transplante alogénico de CPH.  
 
Para os doentes que não têm um familiar directo compatível, é possível encontrar um dador compatível não 
relacionado através do Registo Nacional de Dadores Voluntários de Medula Óssea.  
 
A partir do momento em que um dador é encontrado, é-lhe fornecida informação sobre o método de colheita. 
Este é efectuado por aférese, através da utilização de separadores automáticos de sangue, que permitem colher 
e separar as CPH, e restituir ao dador os restantes componentes do sangue. O dador é avaliado do ponto de 
vista clínico e laboratorial; são também avaliados acessos venosos periféricos para se estabelecer a necessidade 
ou não de colocação de cateter venoso central (CVC) para a realização da colheita. Após considerado apto, 
inicia terapêutica com factores de crescimento 4 a 5 dias antes da colheita, que permite mobilizar grandes 
quantidades de células progenitoras da medula óssea para o sangue periférico. No dia da aférese, o enfermeiro 
faz a conexão dos acessos do dador (periféricos ou CVC) ao separador automático. Terminadas as colheitas, se 
o dador tiver colocado um CVC, este é retirado, garantindo as condições de hemostase.  
 
Posteriormente, as CPH são infundidas ao doente após quimioterapia mieloablativa. Essa infusão pode ser a 
fresco (até 24h após a colheita de CPH) ou mais tarde, sendo para isso necessário criopreservar as CPH até á 
sua adminsitação. 
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ESPALHAR PREVENÇÃO E NÃO A INFEÇÃO 

 
BOAS PRÁTICAS NOS CUIDADOS DO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO: PAPEL DO 
DINAMIZADOR 
Margarida Silva (CHUC) 
 
 
As  infecções são uma das causas mais frequentes da morbilidade e mortalidade dos doentes hemato- 
oncológicos,  pelo que  o cumprimento de boas práticas na prevenção e controlo é crucial para reduzir a sua 
transmissão e incidência. 
  
A maioria destas  infecções são de causa endógena, causadas pela própria flora do indivíduo, sendo que as de 
causa exógena ocorrem por via de outros doentes, profissionais, visitas, ou pelo contacto com superfícies 
contaminadas. Também quanto mais intensivos forem os ciclos de quimioterapia e radioterapia maior é a 
severidade, frequência e duração da neutropenia e consequentemente maior é o risco de infecção. 
 
A implementação de medidas de prevenção e controlo permite a diminuição dos custos associados, não só 
monetários, mas também as repercussões familiares e sociais, assim como a redução do consumo de 
antibióticos e respectivas resistências aos mesmos. 
 
Atendendo ao Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e da Resistência aos Antimicrobianos(PPCIRA) 
estabelecido em Portugal, o Grupo de Coordenação Local (GCL) tem em cada serviço da instituição os elos 
dinamizadores. 
 
A promoção de boas práticas é uma das funções do enfermeiro dinamizador ao sensibilizar os profissionais do 
serviço para a problemática das infecções associadas aos cuidados de saúde( IACS), nomeadamente na 
importância do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção nos cuidados a todos os doentes e a 
implementação de precauções baseadas nas vias de transmissão quando estas são necessárias. 
 
O Enfermeiro dinamizador participa na elaboração, colocação em prática e acompanhamento  da execução de 
normas, recomendações ou outras medidas de controlo da infecção emitidas, possibilitando a uniformização 
das práticas e contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados.  Conjuntamente colabora na 
identificação de problemas de estrutura, de processo e/ou de resultados, e deve ainda informar o GCL em caso 
de suspeita de surto epidémico ou de outras situações de risco em controlo da infecção. 
 
A realização de auditorias às práticas como a higiene das mãos e o uso de luvas é também solicitada ao 
enfermeiro dinamizador, auditorias que visam a identificação da taxa de adesão dos profissionais às boas 
práticas nestas áreas e que constituem momentos de reflexão e rectificação de práticas menos correctas. 
 
A colaboração em estudos e trabalhos de vigilância epidemiológica nos respectivos serviços, assim como a 
sugestão de medidas que considere necessárias, também está incluído nas funções do enfermeiro dinamizador. 
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ESPALHAR PREVENÇÃO E NÃO A INFEÇÃO 

 
PREVENÇÃO DAS INCS ASSOCIADAS AO CATETER VENOSO CENTRAL:  
UMA PRÁTICA SUSTENTADA 
Ana Geada (CHULC) 
 
 
Introdução: Os doentes hemato-oncológicos têm um risco aumentado de infecção devido à severidade da 
doença, imunossupressão (neutropenia) e procedimentos de diagnóstico e terapêutica. O recurso à colocação de 
cateter venoso central (CVC) é uma intervenção imprescindível devido a agressividade da terapêutica 
citoquímica endovenosa. A colocação e tempo de exposição dos doentes aos dispositivos intravasculares 
centrais são factores de risco de infecção elevados. As infecções relacionadas com os cateteres venosos centrais 
são infecções preveníveis, ou possíveis de reduzir ao seu valor mínimo, se forem adoptadas as boas práticas de 
colocação e manutenção destes dispositivos baseadas na evidência científica. 
No Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a unidade de Hematologia, em parceria com a comissão 
de controlo de infecção, iniciou desde 2005 a monitorização das infecções da corrente sanguínea (ICS) 
principalmente as adquiridas no internamento e as associadas ao CVC.  
A taxa de INCS associadas ao CVC nos primeiros seis anos de monitorização era de 3.2 por 1000 dias de 
exposição ao CVC. Nesta unidade a exposição ao CVC varia num rácio entre 0.5-0.6 anualmente.  
Perante estes resultados os responsáveis da unidade de Hematologia assumiram o objectivo de promover a 
melhoria contínua das práticas na colocação e manutenção do CVC de forma a reduzir as INCS associadas a 
este dispositivo. 
 
Metodologia: Monitorizar e analisar os resultados através da implementação do protocolo de vigilância das 
INCS, DGS (médicos, enfermeiros e PPCIRA); 
Monitorizar e implementar as intervenções de boas práticas de prevenção das INCS associadas ao CVC, na 
colocação e manutenção, baseadas em evidência científica. 
 
Resultados: Ao longo destes 12 anos verifica-se na unidade de hematologia um aumento da taxa de INCS de 
11.5 para 15.7, equivalente a um aumento de 36% das infecções da corrente sanguínea. Dado que se relaciona 
com a severidade da doença, comorbilidades e terapêuticas instituídas. 
No entanto a taxa de infecção relacionada com o CVC reduziu de 3.2 para 1.2/ 1000 dias de CVC o que 
equivale a uma redução de 63% das infecções relacionadas com CVC. A exposição dos doentes ao cateterismo 
venoso central tem-se mantido no mesmo rácio de 0.5. 
A sustentabilidade destes resultados têm-se mantido ao longo dos últimos anos, e inclusivamente verifica-se 
uma tendência para reduzir a taxa de INCS relacionada com CVC. Em 2018 e até esta data a unidade tem 0 
infecções relacionadas com CVC em mais de 2600 dias de catéter. 
 
Conclusão: A INCS associada ao CVC é uma infecção que pode ser evitada, ou reduzida ao mínimo possível, 
com a implementação de um conjunto de boas práticas, mesmo em doentes do foro hemato-oncológico. 
A implementação das várias estratégias de monitorização foram importantes para alcançar estes resultados, mas 
verifica-se que a mudança embora demorada quando é alcançada torna-se cultural do serviço. 
A unidade de Hematologia garante com estes resultados uma melhoria contínua dos cuidados prestados ao 
doente hemato-oncológico submetido a cateterização venosa central. 
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NUTRIÇÃO EM HEMATO-ONCOLOGIA: ALIANÇA NO SUCESSO TERAPÊUTICO 

 
O DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO: RELEVÂNCIA DA NUTRIÇÃO  
Paula Ravasco (CHLN) 
 
 
A hemato-oncologia é uma área com elevada morbidade. A terapêutica nutricional é fundamental para 
minimizar perdas e complicações, normalizar a resposta imunológica e garantir ingestão alimentar antes, 
durante e após o procedimento. Muitas das doenças hemo- oncológicas poderão ter indicação para realização 
de transplante de medula óssea (TMO) para seu tratamento e controlo. O TMO é o procedimento terapêutico 
no qual é realizada a infusão de células retiradas da medula óssea, sangue periférico ou cordão umbilical, 
com a finalidade de restabelecer a hematopoiese e as funções imunitárias do doente. Noglobal, é usado no 
tratamento de doenças hematológicas, adquiridas e hereditárias, em neoplasias hematológicas e tumores 
sólidos, possibilitando a cura ou o aumento da sobrevida em diversas destas patologias. Também tem sido 
preconizado em doenças autoimunes, e recentemente as células precursoras hematopoéticas em doenças 
cardíacas e neurológicas. Este procedimento requer uma ablação da medula do doente com quimioterapia 
citorredutora. As células utilizadas no TMO podem ser de dador ou do próprio doente, sendo que na 
primeira situação o TMO é denominado alogénico na outra autólogo. 
 
O TMO, em particular o TMO alogénico (alo-TMO), é uma situação clínica paradigmática de desnutrição.  
As altas doses de quimioterapia citotóxica utilizadas resultam em hipercatabolismo, alterações da barreira da 
mucosa gastrintestinal e imunossupressão. Complicações gastrintestinais e infecciosas decorrentes do 
condicionamento são frequentes, prejudicando o estado nutricional e determinando maior morbi-
mortalidade. Complicações com impacto nutricional directo incluem náuseas, vómitos, diarreia, mucosite 
e/ou anorexia. A doença do enxerto contra o hospedeiro (GVH) é observada no alo-TMO após a infusão das 
células do dador e ocorre devido à reação dos linfócitos do dador infundidos com os tecidos do receptor. 
 
 No global, pode dizer-se que do ponto de vista clínico, existem três períodos distintos e desafiadores no 
doente hemato-oncológico submetido a TMO. O período inicial consiste no condicionamento, fase de 
citorredução com quimioterapia em que podem ocorrer alterações do  paladar,  xerostomia,  espessamento  
saliva,  mucosite,  náuseas,  vómitos,  diarreia, obstipação, anorexia. O segundo, logo após o TMO, em que se 
instala intensa pancitopenia seguida de reparação dos tecidos danificados; em regra é acompanhado de 
mucosite GI, que nas primeiras semanas pós-transplante implica o uso de nutrição artificial. Por fim, o 
terceiro período em que o engraftment das células transplantadas ocorre e em que podem surgir complicações 
infecciosas e/ou relacionadas com GVH agudo. 
 
É sabido que a desnutrição é um factor independente de risco de pior prognóstico após alo- TMO. Os 
doentes submetidos a TMO necessitam de terapêutica nutricional devido ao aumento das  necessidades  
metabólicas  e  à  impossibilidade  de  usar  a  via  oral  no  período  pós- transplante. Daí a necessidade 
de utilizar a via artificial para nutrição. A grande discussão circunda o uso de nutrição entérica (NE) ou de 
nutrição parentérica (NP) nestes doentes neste período.  
 
Estudos recentes mostram a influência positiva da NE em vários outcomes clínicos no alo-TMO; em concreto: 
mais precoce e consolidado engraftment neutrofílico e plaquetário, menor incidência de quadros de sépsis, 
menores necessidades transfusionais (concentrados eritócitários, plaquetas), menor perda ponderal pós-TMO e 
impacto positivo na sobrevida global. Outro outcome no pós-transplante que poderá ser influenciado 
positivamente pela NE. 
 
É a incidência de GVH agudo, sendo que quanto maior fôr o período de jejum ou de nil per os, maior o risco 
de desenvolver mais precocemente GVH agudo. 
 
Uma preocupação dos clínicos  que previne o uso da NE é a tolerância GI dos doentes; de facto vários 
estudos mostraram boa tolerância da NE vs a NP, com percentagens de manutenção da via entérica durante 
todo o período pós-transplante de 57 a 65%. Um assunto controverso durante bastante tempo foi o uso da 
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glutamina; sabe-se que a glutamina EV pode reduzir a taxa de infeção, mas estudos posteriores demostraram 
que o seu uso pode aumentar a taxa de recidiva, tanto no auto-TMO como no alo-TMO, o que demoveu por 
completo o seu uso rotineiro estando a sua utilizadade reservada a terapêutica rescue em casos muito 
bem identificados e estudados de atrofia intestinal grave. 
 
Nos doentes hemoto-oncológicos, submetidos ou não a TMO, tanto na altura de iniciarem a via oral após a 
nutrição artificial, como depois na altura da alta, devem manter uma dieta de carga microbiana reduzida 
durante um período que não deve exceder os 30 dias de acordo com as guidelines mais recentes. 
 
É hoje considerado evidência a nível internacional que a nutrição individualizada é essencial para 
melhorar o estado geral e nutricional, a ingestão nutricional, para reduzir a toxicidade dos tratamentos anti-
neoplásicos e para melhorar a Qualidade de Vida dos doentes. Poventura, dados recentes acrescem à evidência 
de que a nutrição adjuvante pode efectivamebte mudar o curso terpêutico de forma favorável, com ulterior 
impacto em melhor prognóstico nestes doentes. 
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NUTRIÇÃO EM HEMATO-ONCOLOGIA: ALIANÇA NO SUCESSO TERAPÊUTICO 

 
PAPEL DO ENFERMEIRO NA GESTÃO DA NUTRIÇÃO: DESAFIOS E OBSTÁCULOS 
Marta Salomé Lourenço (CHLN) 
 
 
A doença oncológica tem vindo a marcar a sociedade e a Pessoa que a experiencia. Em 2015 os tumores 
malignos constituíram a segunda causa de morte em Portugal, com 24,5% dos óbitos, o que corresponde a 
um aumento de 1,6% face a 2014 (INE). 
 
Ao longo do tempo de tratamento com quimioterapia ou radioterapia os efeitos secundários experienciados, 
tais como alteração do paladar, náuseas e desconforto abdominal, conduzem à diminuição de apetite e 
consequentemente redução da ingesta. 
 
As dificuldades que os doentes enfretam conduzem, inevitavelmente, à busca de estratégias por parte da 
equipa multidisciplinar, por forma a ultrapassá-las, promover o bem-estar e melhorar o prognóstico da 
doença. 
A monitorização do estado nutricional do doente é imperiosa e deve ser otimizada o mais 
precocemente possível.  
 
Estudos recentes validaram a utilização de ferramentas, tais como a Ferramenta Universal para o 
Rastreio da Manutrição (MUST), um método efetivo a ser utilizado na prática diária para avaliar o risco de 
malnutrição no doente oncológico (MARCEL, 2015).  
 
Utilizando ferramentas como estas, é possivel não só planear intervenções o mais precocemente possível, mas 
também relatar alterações relacionadas com a nutrição ao corpo clínico por forma a evitar e contornar 
possíveis complicações, contribuindo para um aumento da qualidade de vida. 
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NUTRIÇÃO EM HEMATO-ONCOLOGIA: ALIANÇA NO SUCESSO TERAPÊUTICO 

 
PLANEAMENTO ALIMENTAR EM CONTEXTO DE INTERNAMENTO 
Telmo Barroso (Hospital CUF) 
 
 
O cancro é a maior causa de mortalidade em todo o mundo. É uma doença invasiva que parece estar 
frequentemente associado a efeitos adversos . Um desses efeitos é a instalação de malnutrição (MN), que é um 
fator preditivo da eficácia terapêutica. A sua prevalência está relacionada com a localização do tumoral e com o 
estado da doença, sendo mais frequente em doentes em doentes com estádios avançados.  
 
Doentes com doenças hematológicas são altamente heterogéneos em termos da suas necessidades e 
intervenções nutricionais. Este tipo de doentes com leucemias e linfomas estão entre aqueles que recebem as 
mais intensas terapias, dada a elevada toxicidade em particular nas células gastrointestinais, assim como outros 
órgãos e sistemas, que diminuem a ingestão alimentar e aumentam a perda de peso. 
 
A perda de peso e uma diminuição da atividade física são reconhecidos como efeitos sistémicos do cancro. 
Uma diminuição da atividade ou do seu desempenho, foi reconhecida como um importante fator prognóstico 
que afeta a resposta à quimioterapia e a duração da sobrevivência. Para além disso, existe a certeza que a 
leucemia por si só induz altas taxas metabólicas, durante a indução da quimioterapia. 
 
Na atualidade, a caquexia é entendida como resultado de distúrbios metabólicos , devido à combinação entre 
produtos originados do tumor e às citoquinas libertadas pelo hospedeiro, do que um simples aumento de 
consumo de energia induzido pelo tumor ou o jejum do doente. As suas causas incluem anorexia, fatores 
mecânicos do trato gastrointestinal provocados pelo tumor, efeitos secundários da cirurgia, quimioterapia e/ou 
radioterapia, alterações do metabolismo intermediário energético e alterações metabólicas provocadas pelas 
citoquinas. O síndrome de caquexia é caraterizada pela progressiva e involuntária perda de peso é observada 
em cerca de 50% dos doentes com cancro. 
 
A terapia citostástica induz anormalidades funcionais e histológicas que são fenómenos difíceis de caraterizar . 
As células intestinais no que respeita ao ciclo mitótico são particularmente vulneráveis aos efeitos tóxico da 
quimioterapia durante o tratamento, principalmente na leucemia agudas. Esta toxicidade pode determinar a 
ocorrência de sintomas, que dificultam tanto a ingestão como a absorção de nutrientes a nível intestinal.  
 
Uma correta intervenção nutricional, pode levar a uma melhoria do estado nutricional, qualidade de vida e 
melhor resposta ao tratamento. 
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GESTÃO DE PROJETOS: CRIAR, INOVAR E IMPLEMENTAR 

 
EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE HEMATOLOGIA - ACOLHIMENTO AO DOENTE E 
FAMÍLIA 
Ana Frade; Ana Gomes; Cátia Sampaio; Cândida Damião (CHULC) 
 
 
Introdução: A hospitalização é um momento de grande tensão para o doente e família, sendo experienciados 
sentimentos de medo, ansiedade e vulnerabilidade. Com o objetivo de minimizar esta experiência negativa, 
surge o acolhimento de enfermagem. 
Este projeto tem por base a intervenção dos Enfermeiros neste período num Serviço de Hematologia. Este 
acontece em dois tempos: no primeiro contato com o preenchimento de uma checklist com o doente e 
posteriormente - a Reunião Formal (RF) onde é abordada a doença e o seu tratamento, consolidando a 
informação recebida e esclarecendo dúvidas que tenham surgido nos primeiros dias de internamento. 
 
Objetivos: A fim de melhorar a qualidade dos cuidados prestados e direcionar a intervenção de Enfermagem, 
pretendemos compreender a importância para o doente e família da realização da Reunião Formal. 
 
População/Amostra: O estudo decorreu num Serviço de Hematologia de adultos, internados pela primeira vez. 
A família/pessoa de referência deveria estar presente no momento da RF. 
 
Metodologia: A sua implementação decorreu entre Abril e Setembro de 2018, tendo por base a checklist 
desenvolvida por uma colega no âmbito da sua tese de mestrado. Para elaboração do mesmo recorreu-se ao 
ciclo PDCA, com a utilização da ferramenta 5W2H.  
Na análise dos dados recorreu-se ao Excel do Office do Microsoft Profissional 2013 e uma abordagem 
qualitativa e descritiva. 
 
Resultados: Para 87% dos doentes e 100% das famílias, a informação facultada foi elucidativa. Quanto à 
equipa de Enfermagem, 84% dos doentes e familiares consideraram-na como excelente e cerca de 14% como 
boa. 
Quando questionados os grupos relativamente à importância da presença de outros profissionais na RF, as 
respostas são muito similares: 44% dos doentes e 43% dos familiares responderam que o enfermeiro é 
suficiente, 17% dos doentes e 14% dos familiares refere que a presença do médico era importante e o Psicólogo 
é referido por 4% dos doentes e 19% dos familiares. 
 
Conclusão: O acolhimento ao doente e sua família, através da realização da RF, transforma-se numa atividade 
fulcral, pois condicionará a aceitação/rejeição da hospitalização/diagnóstico pelo doente e família. A interação 
entre o enfermeiro, doente e família deve ser cimentada num conhecimento aprofundado dos receios, 
ansiedades, medos, mas também esperanças e expectativas vivenciadas por estes na fase inicial do 
internamento, enaltecendo este momento mais formalizado na vivencia posterior do processo de saúde-doença. 
 
Não existem conflitos de interesses por parte de nenhum dos autores. 
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PROJETO OUTCOMES DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA 
Sandra Pontes (CHLO) 
 
 
As Doenças Hemato-Oncológicas têm elevado impacto na qualidade de vida dos doentes. As neoplasias 
mieloproliferativas (NMP) cromossoma Filadélfia negativo (PH¯), em particular a Mielofibrose (MF), 
Policitemia Vera (PV) e a Trombocitemia Essencial (TE), representam um grupo heterogéneo de 
distúrbios do sistema hematopoiético, associadas a sintomas debilitantes com impacto negativo nas 
actividades de vida diária dos doentes e consequente redução da qualidade de vida. 

 
Para melhor percepção destas patologias a nível nacional, algumas unidades/centros hospitalares iniciaram o 
projecto de avaliação clínica dos doentes, com estratificação do risco prognóstico através do International 
Prognostic Score System (IPSS) e do Dynamic-IPSS, e desafiaram as equipas de enfermagem para 
intervirem na monitorização sistemática dos sintomas tendo por base a aplicação da escala de auto-
avaliação Myeloproliferative Neoplasm Symptom  Assessment  Form  Total  Symptom  Score  (MPN-SAF  
TSS),  na  versão  portuguesa MPN10, conforme as recomendações das guidelines da National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN). Esta ferramenta é de auto-avaliação/autopreenchimento pelos 
doentes, sem interpretação/comparação do profissional de saúde e inclui a avaliação de 10 sintomas (fadiga; 
saciedade precoce; desconforto ou dor abdominal; inactividade; problemas de concentração; suores 
nocturnos; prurido; dor óssea; febre e perda de peso), numa escala que vai dos 0 aos 100 pontos, em que 
a alteração da pontuação da carga sintomática pode ser indicador de progressão da doença e/ou de 
reavaliação do plano terapêutico. 

 
Numa 1ª fase, as equipas de enfermagem dos centros envolvidos estiveram reunidas em modelo de Focus 
Group, para debater os principais desafios inerentes à implementação e utilização uniforme da escala de 
auto-avaliação MPN10, tendo sido desenvolvido um guia de apoio e publicado artigo referente, na revista 
da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP). 

 
O Projecto Outcomes compreende o desenvolvimento de várias actividades, como acções de promoção e 
desenvolvimento do conhecimento científico, implementação de boas práticas nos cuidados integrados 
aos doentes com Neoplasias Mieloproliferativas, melhorando assim a qualidade de vida destes doentes. 

 
Pela inexistência de recolha sistemática dos dados que permitissem caracterizar a população nacional e a 
evolução sintomatológica dos doentes, foi criada uma parceria com a AEOP, para a realização de um 
estudo observacional que divulgasse indicadores sensíveis à prática clínica. Assim, através de criação de 
uma plataforma de base de dados electrónica de acesso comum, os investigadores   dos   centros   
hospitalares   envolvidos,   no   âmbito   das   consultas   de enfermagem (presenciais ou telefónicas) 
introduzem os dados relativos à caracterização demográfica, clínica e sintomatológica dos doentes com 
NMP, que consentem participar neste estudo.   
 
Com os resultados esperados pretende-se desenvolver o conhecimento destas doenças, promover a qualidade 
assistencial nos cuidados centrados no doente, prevenir/diminuir o impacto da carga sintomática destas 
patologias e melhorar a qualidade de vida destes doentes, aumentando a sua sobrevivência global. 
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IMUNOTERAPIA: NOVOS DESAFIOS - UM ESTUDO DE CASO 
Elsa Pedroso; Helena Magalhães (IPOL) 
 
 
Objetivos: Partilhar os desafios relacionados com a administração de novas terapêuticas no serviço de 
hematologia do IPOLFG; Partilhar os desafios dos cuidados de um doente submetido a terapêuticas inovadoras. 
Blinatumomab é um anticorpo biespecífico das células T que se liga especificamente ao receptor CD19 
expresso na superfície das células com origem na linhagem B e o recetor CD3 expresso na superfície das 
células T.  
Efeitos secundários mais comuns: Reacções relacionadas com a perfusão, Infecções Pirexia, Cefaleias, 
Neutropenia febril, Edema periférico, Náuseas, Hipocaliemia, Obstipação, Anemia, encefalopatia, convulsões, 
alterações do discurso, perturbações da consciência, confusão e desorientação e perturbações da coordenação e 
do equilíbrio. 
 
Administração: É recomendada a hospitalização do doente para o inicio do tratamento, pelo menos nos 
primeiros 9 dias do primeiro ciclo e nos primeiros 2 dias do segundo ciclo. 
As bolsas de perfusão de blinatumomab devem ser preparadas em 240ml SF para perfusão ao longo de 24 
horas,48 horas, 72 horas ou 96 horas sob a forma de perfusão intravenosa contínua, num lumen exclusivo e 
através de uma bomba de perfusão especifica.  
 
Estudo de caso: Doente do sexo feminino, 56 anos, designer de cozinhas, casada, 3 filhos, residente em 
Cascais.  
 
História da doença actual: Maio de 2016 infecção gripal, desde o qual apresentou várias intercorrências (3 
ITU e poliomiosite em Outubro 2016), cansaço de instalação progressiva, sudurese nocturna, sem febre, perda 
ponderal de 6 kg em 6 meses.  
 
Diagnóstico:28/11/2016 Leucemia Aguda de Linhagem Ambígua (B-Mielóide), hiperleucocitária (GB 35100), 
Ph negativo, sem marcadores moleculares determinados, sem infiltração do SNC. 
 
Problemas: metrorragias, gastroenterite, infecção pelo vírus influenza,  neutropénia febril. Independente nas 
actividades  da vida diária, com critica positiva para as rotinas do internamento, católica, rodeou-se de todos os 
objetos que lhe faziam sentido, Sem compromisso da aprendizagem, muito receptiva para os ensinos 
relacionados com quimioterapia, alimentação, higiene e limpeza que cumpria escrupulosamente. 
(2/12/2016) apresentou-se em RC na morfologia mas a DRM por citometria mostrava 0,8 % de Blastos 
considerou-se doença de alto risco.  Admitida na UTM do IPOLFG a 03/04/2017 para transplante alogénico 
com dador familiar, sexo masculino. 
Nova recaída documentada a 10/10/17, Internamento para terapêutica com Blinatumomab. 
 
Complicações: durante o Internamento: Hiponatremia, Poliúria, Humor lábil 6/2/2018 em aparente remissão 
completa morfológica, em remissão molecular após 1º ciclo, confirmada após os 3 ciclos de perfusão  
 
Conclusão: A administração de terapêutica inovadora é um desafio para os doentes e profissionais, sendo 
necessário e preponderante a estreita ligação entre a equipa multidisciplinar e o doente, tendo como premissa 
“O doente em primeiro lugar”. 



 

34 

 
17 de Novembro de 2018  11h30 | Sala 3 

INVESTIGAR PARA INOVAR 

 
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 
Lucília Nunes (IPS) 

 
 
Introdução: O assunto mereceria uma análise extensa, histórica tanto quanto teórica, metodológica e 
bibliométrica. Considerando o contexto da comunicação, vamos focar primeiro no enquadramento nacional 
(geral e de Enfermagem) nas duas últimas décadas e na situação atual. Daremos mais atenção aos processos de 
criação e adoção do conhecimento, mais detalhando na transferência e implementação. Assim, organizámos em 
três passos: Enquadramento da investigação em Enfermagem, Investigação clínica e práticas baseadas em 
evidências e da criação à adoção do conhecimento: o busílis da disseminação. 
 
Investigação em Enfermagem: políticas científicas  
Na sua posição sobre Investigação em Enfermagem, a Ordem dos Enfermeiros (2006) enumerou quatro áreas 
prioritárias de investigação:  
1. Adequação do atendimento geral e especializado às necessidades do cidadão (...) 
2. Educação em saúde na capacidade de aprendizagem (. ..)  
3. Estratégias inovadoras de gestão / liderança (...)  
4. Enfermagem no desenvolvimento de competências 1. 
Tenhamos em conta o extraordinário desenvolvimento das políticas científicas nos últimos anos, 
designadamente desde a ERA (European Research Area) e os estabvelecimento das (seis) prioridades bem 
como volume de financiamentos que a UE tem dedicado à investigação.  
Não obstante, apenas em 2017 a Enfermagem foi considerada um domínio científico em nosso país, ou seja, foi 
integrada em painel da FCT, pelo que se pode propor  projetos de investigação em enfermagem a avaliação e 
financiamento. 
 
Investigação em Enfermagem 
Como sabemos, "Nursing research is needed to generate new knowledge and advance nursing science, 
evaluate existing practice and services, and provide evidence that will inform nursing education, practice, 
research and management."2. 
Historicamente, "nursing slowly evolved from the traditional role of women, apprenticeship, humanitarian 
aims, religious ideals, intuition, common sense, trial and error, theories, and research as well as the multiples 
influences of medicine, technology, politics, war, economics and feminism”3. 
Apesar de várias reformas na educação, incluindo cursos de especialização e uma recomendação para Escolas 
de Enfermagem poderem ser convertidas em Escolas Superiores de Enfermagem4 no final dos anos 70, a 
Enfermagem ficou fora do sistema nacional de ensino até 1988. Nesse ano, o curso foi transformado em 
bacharelado e as escolas de enfermagem foram integradas no Ensino Superior, subsistema Politécnico. Hoje, 
sendo a licenciatura, primeiro ciclo (desde 1999), a via de acesso à profissão, os enfermeiros podem progredir 
para mestrado e doutoramentodo em Enfermagem, ligando ensino, práticas clínicas e desenvolvimento 
científico. 
Todos os documentos de planeamento estratégico internacional - OMS, GAPFON - apontam a investigação 
clínica como essencial 
 
Investigação em Enfermagem: contextos clínicos 

                                                            
1 Ordem dos Enfermeiros, Tomada de posição sobre a Investigação em Enfermagem (2006) 
2 International Council of Nurses, 2007. 
3 Shaw, Maureen. «The discipline of nursing: historical roots, current perspectives, future directions». Journal 

of Advanced Nursing. 18 (1993), p. 1651. 
4 Assembleia da República, Lei 61/78.  
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No Regulamento do perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais (Portugal, Ordem dos 
Enfermeiros, 2011), determina-se que "no processo de tomada de decisão em Enfermagem e na fase de 
implementação das intervenções, o enfermeiro incorpora os resultados da pesquisa na sua prática " e o perfil de 
competências  inclui a investigação em relação à qualidade dos cuidados. 
 
Deve ficar claro que a prática, ou seja, a atividade clínica não é apenas "local de aplicação do conhecimento"; 
pelo contrário, é nos contextos clínicos que se geram dados importantes para a construção do conhecimento de 
enfermagem. 
Por isso, também precisamos de escolher teorias ou modelos que potenciem este desenvolvimento - referência 
ao modelo de June Larrabee, prática baseada na evidência. 
 
Os passos identificados da prática baseada em evidência apontam: colocar uma questão, encontrar a melhor 
evidência, avaliar essa evidência, aplicar a informação em combinação com a experiências clínicas e asp 
preferências dos doentes, e avaliar os resultados. 
 
Sabemos que é preciso: 1. identificar as necessidades em cada contexto, 2. Selecionar intervenções relevantes e 
baseadas na evidência, 3. Planear a implementação, 4. Implementar e 5. Avaliar e refletir. (Star Model of 
Knowledge transformation,Stevens, 2012). 
 
E se hoje existem hoje muitos estudos com achados, guidelines, recomendações - porque é que o conhecimento 
existente não é realmente aplicado? porque há dificuldades em adaptar aos contextos? que barreira 
identificamos na translação do conhecimento?  
 
Investigação em Enfermagem: uma epistemologia 
A produção do conhecimento de enfermagem envolve pensamento abstrato e geração ou refinamento da teoria 
de enfermagem, carecendo de uma epistemologia específica, apropriada à disciplina, para desenvolver o 
conhecimento sobre questões de importância para os enfermeiros e para as pessoas a quem prestam cuidados. 
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CO1 
RESULTS OF THE PHASE 3 HERCULES STUDY OF CAPLACIZUMAB IN PATIENTS WITH 
ACQUIRED THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (ATTP)  
 
Javier de La Rubia1; Marie Scully2; Spero Cataland3; Flora Peyvandi4; Paul Coppo5; Paul Knoebl6; 
Johanna Kremer Hovinga7; Ara Metjian8; Katerina Pavenski9; Filip Callewaert10; Debjit Biswas10;  
Hilde De Winter10  
(1-Universidad Católica de Valencia Hospital Dr. Peset, Valencia, Spain; 2-University College London 
Hospitals NHS Trust, London, United Kingdom; 3-Department of Internal Medicine, The Ohio State 
University, Columbus, OH; 4-Angelo Bianchi Bonomi Hemophilia and Thrombosis Center, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan, Italy; 5-Saint-Antoine University Hospital, 
Paris, France; 6-Vienna University Hospital, Vienna, Austria; 7-Bern University Hospital, Inselspital, 
Switzerland; 8-Duke University School of Medicine, Durham, NC; 9-St. Michael´s Hospital/Research Institute, 
Toronto, ON, Canada; 10-Clinical Development, Ablynx NV) 
 
 
Introduction: Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura (aTTP) is a life-threatening autoimmune 
thrombotic microangiopathy. Episodes of aTTP are currently treated with plasma exchange (PE) to eliminate 
autoantibodies and to replenish ADAMTS13, and immunosuppression to address autoantibody formation. We 
report the results of a randomised, double blind, placebo controlled study of caplacizumab, a bivalent 
Nanobody targeting the A1 domain of vWF, in addition to standard of care. 
 
Methods: Patients with an acute episode of aTTP who had received one PE treatment were randomized 1:1 to 
placebo or 10 mg caplacizumab (daily), in addition to daily PE and corticosteroids. The study drug was given 
during the PE period and 30 days thereafter. If at the end of this periodthere was evidence of ongoing disease, 
such as suppressed ADAMTS13 activity, investigators were encouraged to extend the blinded treatment for a 
maximum of 4 weeks together with optimization of immunosuppression. All patients entered a 28-day 
treatment-free follow up period after the last dose of study drug. 
 
Results: 145 patients were randomized (73 placebo, 72 caplacizumab). Compared to placebo, caplacizumab-
treated patients were >50% more likely to achieve a platelet count response (platelet count normalization rate 
1.55, 95% CI 1.10 – 2.20, p<0.01). During the study drug treatment period, treatment with caplacizumab 
resulted in a 74% reduction in TTP-related death, recurrence of TTP, or a major thromboembolic event 
(p<0.0001). During the overall study period, patients administered caplacizumab had a 67% reduction in 
disease recurrence (p<0.001). No caplacizumab-treated patients were refractory to therapy versus 3 on placebo 
(p=0.057). The most common caplacizumab-related TEAEs were epistaxis, gingival bleeding, and bruising. 
 
Conclusions: Treatment with caplacizumab reduced the time to platelet count response and resulted in a 
clinically meaningful reduction in aTTP-related death, recurrence of aTTP, or a major thromboembolic event 
during study drug treatment, as well as recurrences during the overall study period. The safety profile was 
favorable, with mucocutaneous bleeding the most frequently reported AE. Caplacizumab represents a novel 
treatment option for patients with aTTP. (clinicaltrials.gov: NCT02553317). 



 

16 de Novembro de 2018  08h00 | Sala 1 

Moderadores: Fernando Príncipe (CHSJ), Rita Coutinho (CHP) 

 

40 

CO2 
CHARACTERIZATION OF CIRCULATING AND BONE MARROW DERIVED EXOSOMES IN 
MULTIPLE MYELOMA PATIENTS  
 
Bruna Velosa Ferreira1, Paulo Lúcio2; Manuel Neves2; António Parreira2; Bruno Costa-Silva3; Cristina João2  
(1-Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; Nova Medical School; Hemato-Oncology Unit, Champalimaud Centre 
for the Unknown; 2-Hemato-Oncology Unit, Champalimaud Centre for the Unknown; 3-Systems Oncology 
Group, Champalimaud Centre for the Unknown) 
 
 
Background: Multiple myeloma(MM) is characterized by clinical and biological heterogeneity, translating to 
variable outcome. High ISS, high risk cytogenetics, elevated LDH, poor response to novel drugs or 
extramedullary-disease(EMD) are associated to poor prognosis. Exosomes(EXO) are extravesicular particles 
implicated in intercellular communication. Exosomal cargo has recently been studied as prognostic factor in 
cancer. MM-EXO may act as biomarkers of disease aggressiveness and potentially be used for better 
stratification of high risk disease in the clinical setting as liquid biopsies. 
 
Aims: To characterize peripheral blood(PB) and bone marrow(BM) EXO in MM and MGUS patients vs 
healthy donors (HD) and its potential prognostic use. 
 
Methods: EXO were isolated from PB and BM samples by ultracentrifugation. EXO protein quantity 
(EXOcargo) was determined by the ratio between quantity of proteins and number of exosomes. Comparisons 
among groups were made regarding EXOcargo and clinical features. 
 
Results: MM patients had 5x higher EXOcargo in PB(ug/EXO) compared to MGUS (p<0.007, n=15 MM; n=8 
MGUS); median MM 2.34(1.08-6.5) vs MGUS 0.51 (0.29-1.04)ug/EXO. There was no differences regarding 
EXOcargo between MGUS and HD (n=6, HD 0.88 (0.57-1.83)ug/EXO). In BM, MM EXOcargo was also 
higher than MGUS: 2.09 (0.49-3.85) vs 0.53 (0.21-0.831)ug/EXO, respectively. Patients with EMD (n=4) were 
among the ones with higher circulating exosomal protein cargo (5.76 (4.36-7.95). A positive correlation in 
EXOcargo between PB and BM in MM and MGUS (Spearman r=0.85; p<0.0001) was found. We also studied 
circulating EXOcargo at response evaluation (T2) compared to EXOcargo before MM treatment (T1): patients 
with deeper response had significant lower EXOcargo (CR T2 0.85 (0.65-1.35); VGPR (T2 1.52 (0.86-2.34); 
PR (T2 2.68 (2.03-3.33) and progression (T2 2.22 (1.0-2.46)ug/EXO). 
 
Conclusion:1-The positive correlation of the EXOcargo in PB and BM samples may reflect the BM 
compartment and potentially supports the use of EXO as liquid biopsies for biomarkers of BM disease, in a less 
invasive method.2-MM patients have higher EXOcargo in PB when compared to MGUS patients and HD. 3-
Patients with EMD and more aggressive forms of MM have a higher EXOcargo in the PB and this might be 
related to different biological features of the disease. The longitudinal evaluation in 2 different time-points 
suggests a correlation between EXOcargo and response to treatment, to be confirmed in a larger cohort. 
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CO3 
PREDICTING EARLY MORTALITY IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS TREATED WITH 
NOVEL AGENTS  
 
Catarina Geraldes1, Adriana Roque1; Ana Bela Sarmento2; Rui Bergantim3; Fernanda Trigo3; Sérgio Chacim4;  
Ana Macedo5; Carolina Viveiros6; Cristina João7; Manuel Neves8; Paulo Lúcio8  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Faculdade de Medicina, 
Universidade de Coimbra; 3-Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Grupo de 
Investigação em Meio Ambiente, Genética e Cancro (CIM); 4-Centro Hospitalar S. João, Porto; 5-Instituto 
Português de Oncologia do Porto; 6-Centro Hospitalar Universitário do Algarve/Algarve Biomedical 
Center/FCS-Universidade da Beira Interior, Faro; 7-Hospital do Divino Espirito Santo, Ponta Delgada; 8-
Hemato-Oncology Unit, Champalimaud Centre for the Unknown, Lisboa; 9-Faculdade de Ciências Médicas, 
Nova University, Lisboa) 
 
 
Background: Despite remarkable therapeutic advances and improvement in survival, some multiple 
myeloma(MM) patients (pts) present a short outcome. 
 
Aims: To identify the main factors determining early mortality(EM) in newly diagnosed symptomatic 
MM(NDMM) pts treated with novel agents(NA). 
 
Methods: National retrospective study(6 centers), including NDMM pts diagnosed between Jan/2010-
Jun/2017, treated with NA [bortezomib(bor), thalidomide(thal) or lenalidomide(len)] up to 75years-old and 
living <3years(y). EM considered as pts living <12months(m).  
 
Results:Analyzed 142pts, 58% male, median age at diagnosis 65y(27-75). IgG was the most frequent 
subtype(41%). Renal impairment(RI) present in 32%, extramedullary disease(EMD) in 18% and bone 
disease(BD) in 69%pts; 89% stage II/III(ISS); 95% R-ISS II/III (available in 38 pts). FISH analysis in 76pts, 
45% with high-risk cytogenetic abnormalities(HRC). First-line therapy(1stL) included 64% bor- and 23% thal-
based regimens. Overall response rate(ORR) was 73%(12%CR; 25%VGPR); 65% of the pts were 
refractory/progressed after 1stL, 18% developed EMD. Treatment-free interval to 2ndL was 9.2m (2ndL 
regimens: len(33%), thal(25%), bor(14%), bor+thal/len(11%)-based); 80% refractory to 2ndL; 6-m, 1-y and 2-y 
mortality was 7%, 27% and 65%, respectively. Median time until death 18.2m; 55% pts died directly from 
disease progression, 31% from infections. Relapse with EMD(HR 2,0; 95%CI 1,23-3,26;p=0,005) was 
associated with increased risk of death(RD). Age, HRC, ISS/R-ISS, RI and BD didn´t show a mortality 
predictive value. When comparing pts living<1y(EM) with pts living 1-3y, we identified the lack of at least 
PR(42%vs21%, respectively;p=0,013) and shorter time to 2ndL(1,2vs10m;p=0,033) as predictors of EM. In 
multivariate analysis, only age at diagnosis >70y (HR 2.11; 95%CI 1.22-3.65; p=0.008) and EMD at 
relapse/progression(HR 2.55; 95%CI 1.45-4.50; p=0.001) predicted higher risk of mortality. 
 
Conclusions: ORR to 1stL was similar to the expected, showing that IMWG response criteria are not adequate 
to predict short-term outcome in the era of NA neither classical baseline risk stratification (ISS, R-ISS, HRC), 
raising the importance of defining a more accurate strategy to predict survival in MM pts. Refractory disease 
after 2ndL (higher than generally reported) and infections were the leading contributors to EM. These data may 
provide new opportunities to define patient-adapted treatment strategies in order to decrease EM in MM. 
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CO4 
IMPACTO DA DURAÇÃO DA INDUÇÃO PRÉ-TRANSPLANTE (IPT) NA SOBREVIVÊNCIA DOS 
DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (MM)  
 
Susana Gonçalves Pereira; Leonor M. Sarmento; Mariana Leal Fernandes; Rebeca Brito; Alexandra Monteiro;  
Gilda Ferreira; Fátima Costa; Aida Botelho de Sousa 
(1- Hospital Santo António dos Capuchos, CHLC) 
 
 
Introdução: A estratégia de primeira linha consensualmente aceite como mais eficaz no MM consiste em 
transplante de progenitores hematopoiéticos (TPH) precedido de IPT constituída por tripleto. A proporção de 
doentes elegíveis para TPH tem vindo a aumentar continuamente, à medida que se documenta a sua segurança 
e eficácia em grupos etários mais avançados. Neste contexto, a duração da IPT ganha relevância na vida real: à 
recomendação típica de 3-4 ciclos (c) está subjacente a convicção de uma IPT mais longa ter efeitos negativos 
no resultado final, convicção recentemente negada por uma robusta revisão (Chakraborty 2018). Em 
contrapartida uma IPT mais longa, talvez indesejável por razões de toxicidade, pode ter justificações clínicas 
(importância de atingir pelo menos muito boa resposta parcial, MBRP) e em particular logísticas (calendário do 
centro de transplante). 
 
Objectivo: Avaliar o impacto da duração da IPT sobre a taxa de RC aos 3 meses (m) de TPH, e sobre as 
sobrevivências livre de progressão (SLP) e global (SG) em doentes transplantados num centro ao longo de 12 
anos. 
 
Material e métodos: entre Set/05 e Mar/18, transplantámos em 1ª linha 273 doentes consecutivos com MM. 
Foram excluídos da análise 104 (75 por TPH >12m pós início IPT, 10 por >1 linha IPT, 19 por dados em falta). 
 
Resultados: Analisámos 169 doentes, com idade mediana 61 (30-73), comparando os 70 com IPT até 4c com 
os 99 com >4c. A proporção de doentes com ISS desfavorável, com genética de risco, ou que recebeu dupleto 
na IPT, não diferiu entre os 2 grupos. Com um follow up mediano de 40m, a taxa de RC aos 3m pós-TPH nos 2 
grupos foi sobreponível (41 vs 51%, p=0.2) assim como o foram a SLP mediana (37 vs 33m, p=0.3) e a SG aos 
5 anos (68 vs 59%, p=0.1). Explorámos também, dentro destes 2 grupos, a influência da duração da IPT em 
populações particulares: genética de risco; resposta <MBRP pré-TPH; e IPT com dupleto (vs tripleto). Em 
nenhuma encontrámos diferenças estatisticamente significativas para a SLP e a SG. 
 
Conclusões: esta análise sugere que uma IPT prolongada para lá de 4c não beneficia os resultados do TPH. 
Estes achados são idênticos à do estudo Mayo Clinic acima referido, também retrospectivo. Porém, a conclusão 
que nos parece mais relevante, e mesmo reconfortante, é a do outro lado da moeda: se for necessária uma IPT 
mais longa, para aprofundar a resposta pré-TPH ou para aguardar o TPH por razões logísticas, a opção de 6c 
não é deletéria para a SLP e a SG. 
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CO5 
IMPACTO DA PROFUNDIDADE DE RESPOSTA NA EVOLUÇÃO DE DOENTES COM MIELOMA 
MÚLTIPLO ELEGÍVEIS PARA TRANSPLANTE  
 
Sofia Durão1; Joana Vieira1; Fabíola Velosa1; Manuel Neves2; Joana Infante1; Ana Alho1; Eduardo Espada1;  
Helena Martins1; Sara Valle1; Fernanda Lourenço1; Raul Moreno1; Daniela Alves1; Maria João Costa1;  
Blanca Polo1; Conceição Lopes1; Carlos Martins1; João Forjaz Lacerda1; Graça Esteves1; João Raposo1  
(1-Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria; 2-Centro Clínico Champalimaud - Unidade de 
Hemato-Oncologia) 
 
 
Introdução: Na última década tem-se verificado uma melhoria na evolução dos doentes com mieloma múltiplo 
(MM). Nos doentes elegíveis (≤ 70 anos) para quimioterapia de alta dose e transplante autólogo de progenitores 
hematopoiéticos (TAPH) a inclusão de bortezomib na terapêutica de indução (TI) retardou significativamente a 
progressão. A obtenção de resposta completa (RC) após TAPH é tida como factor preditor de controlo 
duradouro da doença em vários estudos, traduzida por superior sobrevivência livre de progressão (SLP) e 
sobrevivência global (SG). 
 
Objectivos: Avaliar o impacto da qualidade de resposta pré e pós- TAPH na SLP, numa população com TI 
baseada em bortezomib; e identificar possíveis fatores preditores/protectores de progressão de doença. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com diagnóstico de mieloma múltiplo (MM) admitidos 
numa Unidade de Transplantação de Medula, entre Janeiro-2015 e Dezembro-2016, e previamente submetidos 
a TI com VCD (Bortezomib, Ciclofosfamida e Dexametasona) ou VTD (Bortezomib, Talidomida e 
Dexametasona). Incluidos apenas doentes com registos clínicos completos, com colheita de 
variáveis: demográficas (sexo, idade), clínicas e biológicas ao diagnóstico; tipo de resposta obtida pré-TAPH e 
a D+100 pós-TAPH; tempo decorrido entre TAPH e progressão de doença. Análise estatística realizada com 
programa STATA(V13).  
 
Resultados: Foram incluídos para este estudo um total de 53 doentes com MM em 1ª linha terapêutica. 
Sexo masculino 43,4%; mediana de idade ao diagnóstico de 60 anos (IQ1-3,40-72). Verificada homogeneidade 
de características basais entre os grupos VCD e VTD. A mediana global de follow-up após indução foi de 20.6 
meses. A SLP dos doentes que atingiram MBRP ou RC pos-indução foi de 73,7% vs 60% nos doentes com RP 
ou inferior (log-rank p=0.07) . Analisando as diferentes variáveis que podem modificar o tempo entre TAPH e 
progressão de doença, observa-se que o estadiamento ISS 3 é preditor independente de progressão de doença 
(HR 3,1; p=0,014), e a obtenção de RC/ MBRP a D+100 pós-TAPH é factor protector independente de 
progressão (HR 0,2; p=0,004). 
 
Conclusão: Embora com follow-up curto, nesta população de doentes elegíveis para TAPH, demonstrámos que 
a qualidade da resposta pós-indução (MBRP/RC) é determinante para maior SLP, e que uma redução profunda 
do tumor (MBRP/RC) pós-TAPH permite um controlo mais duradouro da doença. No entanto, o estadio ISS 3 
é preditor de progressão independentemente da resposta. 
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CO6 
TROMBOCITOPENIA IMUNE PRIMÁRIA DO ADULTO: PRÁTICA CLÍNICA DE UM CENTRO 
HOSPITALAR  
 
Ana Isabel Raposo Paiva1; Patrícia Sousa2; Patrícia Ibarzabal2  
(1-Estudante Medicina FCS-UBI; 2-CHUCB)  
 
 
Introdução: A Trombocitopenia Imune Primária (PTI) é uma doença auto-imune causando destruição 
plaquetar periférica. A citopenia (<100 G/L) é isolada e cursa com discrasias hemorrágicas mucocutâneas, 
embora possa ser assintomática. O diagnóstico é de exclusão e não obriga ao tratamento. 
Existem guidelines internacionais que definem critérios diagnósticos e terapêuticos, contribuindo para a 
qualidade, eficácia, eficiência e segurança dos cuidados. 
 
Objetivo: Com este trabalho, pretende-se caraterizar clínica e laboratorialmente adultos com PTI diagnosticada 
de 2008 a 2016 e medir a adequação técnico-científica na abordagem do doente. 
  
Material e Métodos: Realizou-se um estudo retrospetivo observacional com consulta de processos e recolha 
de dados clínicos e laboratoriais. Avaliou-se a concordância entre a prática clínica da instituição e 
as guidelines da American Society of Hematology e da Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. 
Definiram-se critérios diagnósticos: história clínica, exame físico, hemograma, esfregaço de sangue periférico, 
estudo da coagulação, bioquímica, anticorpos antinucleares (ANAs), serologias (vírus das Hepatites B, C 
(VHC) e Imunodeficiência Humana) e ecografia abdominal (eco). O tratamento deve-se iniciar no caso de 
hemorragia ativa ou trombocitopenia <20-30 G/L. Em primeira linha, recomenda-se corticoterapia em alta 
dose, associada ou não a Imunoglobulina humana (IgIV). 
  
Resultados: A amostra inclui 52 doentes, com rácio M:F 1:1,9 e idade mediana ao diagnóstico de 52 anos (18-
93). 88% dos doentes tiveram evolução crónica da PTI. As recomendações para o diagnóstico foram cumpridas 
em 56% da amostra. Os 3 exames mais em falta foram eco (27%), VHC (23%) e  ANAs (19%). Foram 
pesquisados os anticorpos antiplaquetares em 27 doentes, positivos em 7. Realizou-se mielograma em 31% dos 
casos (n=16). 9 doentes com infeção a H. pylori, cuja erradicação não foi eficaz. 67% dos doentes foram 
tratados, apenas 2 casos não cumpriam critérios. Todos os doentes mantidos em vigilância não tinham critério 
para tratamento. As opções terapêuticas foram corticoterapia (n= 21), corticoterapia com IgIV (n =11), IgIV 
(n=1) e anti-RhD (n=1). 96% dos doentes tratados com corticoides responderam. 
  
Conclusão: Este estudo evidenciou as dificuldades no diagnóstico da PTI no exercício médico, sendo esta 
doença um desafio clínico pelo seu diagnóstico de exclusão. A elaboração de um protocolo diagnóstico 
tipo check-list poderá ser de fácil aplicação clínica. 
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CO7 
REFERENCIAÇÃO A UMA CONSULTA DE HEMATOLOGIA. ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES  
 
Filipa Saraiva1; Rodica Postolachi2; Maria Inês Vicente1; Aida Botelho de Sousa1  
(1-Hospital dos Capuchos-CHLC; 2-Hospital de S. José-CHLC)  
 
 
Introdução: As anomalias laboratoriais incidentalmente detectadas em pessoas assintomáticas são motivo cada 
vez mais frequente de referenciação às consultas hospitalares de Hematologia, sobrecarregando a gestão do 
ambulatório por exíguas equipas. Estas referenciações, a aceitação subsequente do triador e a eventual 
investigação posterior do hematologista têm origem no receio de deixar escapar hemopatias graves incipientes. 
 
Objectivo: Avaliar a adequação e o resultado destas referenciações para averiguar a hipótese de uma alta 
proporção de casos não ter indicação de encaminhamento hematológico especializado. 
 
Material e métodos: Análise retrospectiva dos doentes referenciados à consulta de Hematologia de um 
hospital central num período de 2 anos (Jan/16-Dez/17) após exclusão dos enviados com diagnóstico 
conhecido. Avaliámos os motivos de envio e os diagnósticos finais, e numa 2ª fase tentámos quantificar as 
referenciações inadequadas e a sua proveniência. 
 
Resultados: De 1162 doentes referenciados sem diagnóstico e já avaliáveis (236 em estudo) a maioria (65%) 
vem dos cuidados de saúde primários (CSP) e os restantes de especialidades hospitalares, da instituição ou 
exteriores. O motivo consistiu em 85% dos casos em anomalias do hemograma (59% citopenias). Em 13% dos 
casos, o achado causal já não existia à chegada. Foi somente determinável uma patologia subjacente de novo ao 
motivo de referenciação em 48% dos casos. Destes diagnósticos, 14% poderiam ter sido realizados em CSP 
(ex: causas de ferropenia por perdas ou défices vitamínicos) e 86% eram hematologicamente relevantes (ex: 
neoplasias hematológicas ou citopenias imunes). Quanto às referenciações inadequadas (sem patologia 
hematológica subjacente ou motivo não confirmado) tiveram como razão mais frequente as citopenias (anemia 
33%, leucopenia 15%, trombocitopenia 12%) e como origem mais frequente os CSP (72%). 
 
Conclusão: Na amostra, confirma-se uma alta proporção de referenciações inadequadas, em particular de 
citopenias, parte das quais não existem na 1ª avaliação hematológica. A probabilidade de a investigação 
hematológica resultar num diagnóstico clinicamente relevante é muito baixa, não parecendo justificar o tempo 
de consulta especializada, os custos para o sistema ou os custos pessoais para o doente. A elaboração de 
recomendações destinadas aos CSP e a criação de redes de interacção/discussão de casos pré-triagem são 
medidas imprescindíveis na optimização da referenciação hematológica. 
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CO8 
BETA-TALASSEMIA INTERMÉDIA DE TRANSMISSÃO DOMINANTE – QUANDO O RARO 
ACONTECE!  
 
Sofia Afonso; Dino Andrade Luís; Bruno Loureiro; Luís Relvas; Ana Oliveira; Elizabete Pereira;  
Celeste Bento; Tabita Magalhães Maia; M. Letícia Ribeiro  
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução: A beta-talassemia (βT) é uma doença hereditária, caracterizada pela diminuição (β+) ou ausência 
(β0) de síntese de cadeias globínicas  β. O grau na redução da síntese de cadeias β é determinado pela natureza 
da mutação no gene da β globina (HBB), situado no cromossoma 11. A transmissão das formas graves é 
recessiva, no entanto, têm sido identificados casos de β-talassemia intermédia de transmissão dominante 
(βTID). 
 
Objectivo: Descrever uma família (3 gerações) com diagnóstico de βTID. 
 
Casos clínicos: História familiar conhecida há pelo menos 3 gerações (avó, filha e duas netas), com 
identificação da variante HBB:c.320delT; p.(Leu107Argfs*52) em HTZ . Diagnóstico das gerações seguintes 
efectuado em contexto de estudo familiar. Os portadores da variante c.320delT; p.(Leu107Argfs*52) em HTZ 
 (avó e uma neta), apresentam-se com anemia moderada, sem necessidade de suporte transfusional regular e 
clínica associada a eritropoiese ineficaz. As restantes familiares (a filha e outra neta) têm a mesma variante do 
gene HBB, associada a HTZ para a deleção -alfa 3.7. Clinicamente, apresentam um fenótipo mais ligeiro (Ver 
tabela 1). 
 
Conclusão: A βTID deve ser considerada nas famílias que apresentem um padrão de transmissão dominante de 
βT com fenótipo intermédio. O diagnóstico é feito pela história clínica e familiar e confirmado pela 
sequenciação do gene HBB. 
A co-herança de alfa-talassemia reduz o excesso de cadeias alfa livres, atenuando o desequilíbrio entre as 
cadeias globínicas produzidas, estando associada a um fenótipo mais ligeiro (semelhantes ao apresentado nos 
portadores de beta-talassémia minor). 
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CO9 
ESTUDO DE TROMBOCITOPENIAS HEREDITÁRIAS POR SEQUENCIAÇÃO MASSIVA (NGS) 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
 
Patrícia Martinho1; Joana Azevedo1; Luís Francisco Araújo1; Gonçalo Orfão2; Catarina Silva Pinto1;  
Teresa Fidalgo1; Maria Letícia Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução: A trombocitopenia hereditária (TH) compreende um grupo de doenças hereditárias raras cujo 
estudo molecular por sequenciação direta de cada gene implicado tem sido complexo, dispendioso, muito 
moroso e em apenas 50% se obtém um diagnóstico final. O desenvolvimento de tecnologias por NGS 
utilizando painéis genéticos dirigidos, veio introduzir benefícios substanciais na prática clínica no que concerne 
ao diagnóstico definitivo de doenças hematológicas, especialmente em patologias como as TH em que o gene 
candidato não é óbvio e existe uma grande heterogeneidade genética. 
 
Objetivo: Melhorar a capacidade de diagnóstico em doentes com TH por NGS usando o painel de 43 genes 
desenhado para patologias hemorrágicas e trombóticas (PHT). 
 
Material e métodos: Estudamos desde maio/17 um grupo de 29 doentes (17 propósitos) com trombocitopenia 
persistente e história familiar (TH) [idade média 28,6 anos (±19,3), 16 mulheres] com o painel PHT que inclui 
16 genes associados a distúrbios plaquetares - ANKRD26, NBEAL2, NBEA, TUBB1, GP1BB, GP1BA, GP9, 
ITGA2B, ITGB3, P2RY12, TBXA2R, PLA2G4A, GP6, CYCS, PLAU, THBD, de acordo com o protocolo 
IonTorrent™ (Thermo Fisher Scientific). 
 
Resultados: Em 24/29 doentes (82,7%), detetaram-se 11 variantes patogénicas distintas, nos genes ITGA2B,  
ITGB3, NBEAL2, ANKRD26 e TUBB1. Duas das variantes não foram previamente descritas 
(ANKRD26, p.Ile582Asn e NBEAL2, p.Ala351Argfs*14). Dois doentes apresentavam duplas heterozigotias 
(NBEAL2+ANKRD26 e ITGA2B+ITGB3) e dois doentes heterozigotias compostas em NBEAL2 e ITGB3. 
Foram encontradas variantes já descritas e associadas a: (i) trombocitopenia familiar tipo 2 (THC2) - 2 
variantes no ANKRD26 (c.-118C>T, c.-140C>G) em 9 doentes; (ii) macrotrombocitopenia congénita 
autossómica dominante (AD-MT) - variante ITGB3 (p.Arg760Cys) em 3 doentes. Foi identificada uma variante 
rara no NBEAL2, p.Gly650Arg, apenas descrita nas bases dados populacionais (MAF = 0.002) em 3 doentes 
com macrotrombocitopenia. 
 
Conclusão: O NGS revelou-se uma ferramenta valiosa na nossa prática clínica proporcionando um diagnóstico 
mais correto e preciso das TH permitindo uma melhor orientação dos doentes com adequação terapêutica e da 
vigilância. Esta estratégia inicial de estudo das TH no nosso Centro aliada à mais-valia da posterior inclusão de 
mais genes no painel permitirá alargar o âmbito de diagnóstico, assegurar uma visão mais ampla das causas 
moleculares subjacentes e uma melhor correlação genótipo/fenótipo. 
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CO10 
TROMBOCITOPENIA FAMILIAR COM MUTAÇÃO NO GENE ANKRD26: ESTUDO DE 3 
FAMÍLIAS  
 
Daniela Pereira Coelho1; Joana Azevedo1; Patrícia Marinho1; Telma Nascimento1; Sandra Marini1;  
André Barbosa Ribeiro2; Emília Cortesão3; Dino Luís1; Luís Rito1; Teresa Sevivas4; Raquel Guilherme1;  
Teresa Fidalgo1; Letícia Ribeiro3  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 2-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; iCBR - iCBR – 
Institute for Clinical and Biomedical Research, Universidade de Coimbra; 3-Serviço de Hematologia Clínica, 
CHUC; iCBR - iCBR – Institute for Clinical and Biomedical Research, Universidade de Coimbra; 4Serviço de 
Sangue e Medicina Transfusional, CHUC) 
 
 
Introdução: A trombocitopenia associada a mutação no gene ANKRD26 (ANKRD26-RT) é uma forma rara, 
não sindrómica, de trombocitopenia hereditária de transmissão autossómica dominante, causada por mutações 
na região 5´UTR do gene ANKRD26. Cerca de 8-10% dos doentes desenvolvem neoplasias mieloides e, 
recentemente, na classificação da OMS 2016, foi incluída a entidade neoplasia mieloide com 
mutação ANKRD26 na linha germinativa. 
  
Objectivo: Caracterização de 3 famílias portuguesas com ANKRD26-RT. 
  
Material e metódos: Estudo de 3 famílias com trombocitopenia e mutação ANKRD26. Estudo inicial em 
plataforma NGS (Ion Torrent™, Thermo Fisher Scientific), posterior confirmação/estudos familiares por 
sequenciação directa Sanger. 
Analisados dados clínicos (sintomatologia, tratamento, evolução) e laboratoriais (plaquetas, VPM, Hb, 
leucócitos, estudo medular), de 11 indivíduos. 
  
Resultados: Foram encontradas mutações na região 5´UTR do gene ANKRD26em heterozigotia, nos 11 
indivíduos estudados: na família 1 e 2 foi encontrada a mutação c.-118C>T e na família 3 a mutação c.-
140C>G, mais recentemente descrita. A mediana de idade ao diagnóstico de trombocitopenia foi 16 anos (0,25-
55), com mediana actual de 36 anos (2-73). Nos afetados, a mediana do nº de plaquetas é 48x109L (8-203), com 
VPM persistentemente normal em 82% dos doentes (8,2-12,9). Na nossa coorte os idosos (> 65 anos) 
apresentam menor nº plaquetas (<15x109L) e o familiar portador da mutação c.-140C>G apresenta nº de 
plaquetas normal numa determinação. Cerca de metade dos doentes apresentam Htc >45% (máx 50,4%). Mais 
de metade dos doentes (54,5%) foram inicialmente interpretados como PTI e tratados com prednisolona ou 
IgIV, sem resposta. Apenas 5 doentes sofreram eventos hemorrágicos, dois com necessidade de transfusão de 
plaquetas. O elemento com mais sintomatologia hemorrágica (45 anos, plaq 15-30x109L) foi classificado como 
SMD em 2011. 
  
Conclusão: A ANKRD26-RT encontra-se associada a um risco de desenvolvimento de neoplasia mieloide, 
tornando particularmente importante o seu diagnóstico e monitorização. O reconhecimento desta entidade é 
recente, estando provavelmente subdiagnosticada. No nosso centro identificámos 3 famílias ANKRD26-RT, 2 
das quais com 3 gerações afetadas. A sua caracterização e acompanhamento permitir-nos-á compreender 
melhor a variabilidade de apresentação e evolução desta patologia e possivelmente a identificação de fatores de 
risco bio-clínicos para transformação neoplásica. 
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CO11 
ESTUDO COMPARATIVO DE ABVD VS STANFORD V EM LINFOMA DE HODGKIN EM 
CENTROS PORTUGUESES  
 
Margarida Fevereiro1; Inês Barbosa2; Ivan Dlouhy2; Claudia Moreira3; Teresa Ribeiro3; Alexandra Monteiro1;  
Fabíola Velosa4; Ana Mata4; João Paulo Fernandes5; Marta Alves6; Ana Luísa Papoila7; João Raposo4;  
José Mário Mariz3; Maria Gomes da Silva2; Aida Botelho de Sousa1  
(1-H.Capuchos-CHLC; 2-IPOLFG; 3-IPOP; 4-HSMaria-CHLN; 5-H.CUFD; 6-C.Investigação-CHLC;          
7-C.Investigação-CHLC e Nova/FCM) 
 
 
Introdução: Nos tumores curáveis a opção terapêutica de 1ª linha é uma questão crucial. No linfoma de 
Hodgkin, 2 ensaios prospectivos aleatorizados robustos (Intergroup E2496 e UKCR64141244) estabeleceram a 
equivalência, em termos de eficácia e toxicidade, dos regimes ABVD e Stanford V (SV). 
 
Objectivo: análise retrospectiva comparando os resultados dos 2 regimes na vida real, num período de 5 anos, 
em 5 serviços portugueses, 4 dos quais adoptaram ABVD e 1 SV. 
 
Material e métodos: entre Jan/08 e Dez/12, foram tratados 428 doentes(d), dos quais 351 com ABVD e 77 
com SV (com radioterapia, RT, mandatória sobre locais pré-definidos como bulky). Avaliámos a taxa de 
remissão completa (RC), as sobrevivências livre de progressão (SLP) e global (SG) dos 2 grupos. Para estudar 
a sobrevivência de uma forma univariável utilizou-se o estimador de Kaplan-Meier e o teste Log-Rank para 
comparar os grupos. 
 
Resultados: os 2 grupos são comparáveis para a idade (mediana 31,15-86), histologia (escleronodular 83%), 
estádio (avançado 40%), doença bulky (66%, 1/3 mediastino), IPS (≥4 em 16%) e grupos de risco GHSG (23% 
precoce favorável, 31% precoce desfavorável e 46% avançado). Globalmente completaram o tratamento 
planeado 90% dos doentes. Receberam RT 58%. A taxa de RC/RCu foi 90%. Foram registadas em ABVD 22 
recaídas (7%) e em  SV 16 (25%). Com um follow upmediano de 7.5 anos, a SLP aos 5 anos foi de 95% no 
grupo ABVD e 78.5% no grupo SV (p <0.001) e a SG aos 5 anos respectivamente de 94.6% e 89.6% (p=0.06). 
 
Discussão: com um recuo que permite considerar estáveis estes resultados, verificámos uma excelente SG a 
longo prazo com ambos regimes. A diferença significativa registada na SLP vem a ser esbatida pela eficácia 
das estratégias de resgate, permitindo SG equivalente. A inesperada diferença encontrada para a SLP (20% 
superior à publicada para ABVD) justifica só por si a implementação de um estudo prospectivo conjunto. 
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CO12 
PET/CT INTERMÉDIA – UM INDICADOR INDEPENDENTE NA PREDIÇÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA GLOBAL E LIVRE DE PROGRESSÃO  
 
Adriana Roque1; Dulcelena Neves2; Maria Carolina Afonso2; Diana Mota1; Ana Luísa Pinto2;  
Raquel Guilherme1; Marília Gomes2; Letícia Ribeiro2  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2-Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal)  
 
 
Introdução: No Linfoma de Hodgkin clássico (LHc) foi comprovado o valor prognóstico da PET/CT 
intermédia (PETi) em múltiplos ensaios clínicos. No entanto, só recentemente foi integrada nos algoritmos de 
tratamento do LHc. Por esse motivo, são ainda escassos os estudos de vida real acerca do seu valor 
prognóstico. 
 
Objetivo: Avaliação do valor prognóstico da PETi no LHc. 
 
Métodos: Análise retrospetiva de doentes (dts) com diagnóstico de LHc estabelecido entre 2005 e 2017, nos 
quais foi realizada PETi. Foi definida PETi negativa (PETI-) como um score de Deauville≤3 (classificação de 
Lugano).A análise multivariada da sobrevivência foi efetuada pela regressão de Cox. 
 
Resultados: Analisaram-se 463 doentes, dos quais 164 (36%) realizaram PETi, 56% do sexo masculino, com 
uma idade mediana de 34 anos (18-81). 
A terapêutica de 1ª linha, estratificada por grupo de risco do GHSG (German Hodgkin Study Group), foi o 
ABVD (n=124) [15% estádio precoce (Pr), 46% intermédio (In) e 39% avançado (Av)] e o BEACOPPesc 
(n=40) (20% In e 80% Av). 
Considerando a resposta na PETi, 73% (n=120) apresentaram PETi negativa (PETi-) e 27% (n=44) positiva 
(PETI+). A percentagem de PETi+ foi similar entre os estádios GHSG (22% vs 24% vs 26%; p=NS). As 
restantes variáveis associadas ao prognóstico (Ann Arbor, IPS, sintomas B, massa bulky, envolvimento medular 
e extraganglionar, idade) assim como a terapêutica (ABVD 27% vs BEACOPPesc 28%;p=NS), foram 
igualmente balanceadas entre os 2 grupos. 
A taxa de resposta global (RG) foi de 89% (9% primariamente refratários). A sensibilidade da PETi para 
predizer refratariedade primária ou recidiva tardia foi de 67% e 62 %, e a especificidade de 77% e 80%. 
A sobrevivência livre de progressão (SLP) aos 2 anos foi de 62% e 92% para o grupo PETi+ e PETi-, e aos 10 
anos de 62% e 90%, respetivamente, sendo significativamente inferior para a PETi+ (HR2,81; p=0,032). 
A sobrevivência global (SG) para o grupo PETi+ e PETi- aos 10 anos foi de 71% e 95%, respetivamente, sendo 
significativamente superior neste último (HR7,06; p=0,001). 
A significância do impacto negativo da PETi+ na SLP e SG permaneceu, mesmo após ajuste multivariado para 
as variáveis de prognóstico anteriormente referidas (p=0,037 e p<0,001). 
 
Conclusões: Os nossos resultados validam a relevância da PETi com preditor independente para a SLP e SG, 
mesmo após ajuste para variáveis como o IPS, justificando a sua inclusão recente nos algoritmos terapêuticos 
ajustados à resposta observada na PETi. 
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CO13  
NIVOLUMAB APÓS TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS 
EM LINFOMA DE HODGKIN RECAÍDO/REFRATÁRIO (LH-RR) – EXPERIÊNCIA DE UM 
CENTRO  
 
A Moreira; D Viegas; G Teixeira; I Ferreira; N Miranda; F Moita; MJ Gutierrez; S Jorge; FL Costa;  
M Abecasis 
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil) 
 
 
O transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aloTPH) constitui uma opção terapêutica para 
doentes (dts) com LH-RR. O nivolumab, um anticorpo anti-PD1 com eficácia no tratamento do LH-RR, tem 
sido utilizado em dts em recaída após aloTPH, sendo neste contexto discutido o aumento do risco da Doença do 
Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH). 
 
Pretende-se apresentar nesta série aanálise retrospectiva dos dts com LH-RR tratados com nivolumab após 
aloTPH na nossa instituição. 
 
Foram identificados 6 dts com uma mediana de idade ao diagnóstico de 30 anos [6-35], 5 com LH esclerose 
nodular e 1 com depleção linfocitária. A mediana do nº de linhas terapêuticas prévias ao aloTPH foi de 5 [4-
10]; 2 dts foram submetidos a AutoTMO. 
 
Foram realizados 5 transplantes com dador famíliar, dos quais 4 haploidênticos (2 progenitores, 1 irmão e 1 
descendente) e 1 um com dador não relacionado (10/10). A profilaxia da DECH foi efectuada com tacrolimus e 
micofenolato mofetil em todos os dts e adicionalmente com ciclofosfamida pós-transplante nos aloTPH 
haploidênticos. Em dia +100, 5 dts apresentavam remissão completa (RC) e 1 doente (dt) progressão de doença 
(PD); a mediana de recaída após aloTPH foi de 12 meses. À data de início do nivolumab, 5 doentes estavam 
sob corticoterapia para controlo da doença e sem outra terapêutica imunosupressora. O tempo mediano entre o 
aloTPH e o início do nivolumab foi de 16 meses. A dose inicial foi de 1mg/kg (associada a corticoterapia), 
escalada até aos 3 mg/kg quinzenais, conforme tolerância. Após introdução do nivolumab, 3 doentes, com 
manifestações de DECH prévia, apresentaram agravamento da DECH cutânea, necessitando de escalada da 
terapêutica imunossupressora. Na avaliação de toxicidades registou-se 1 dt com pneumonite grau 4, 1 dt com 
encefalite grau 4, 1 dt com pancreatite grau 4 e 2 dts com cefaleia graus 1 e 3. 
 
Com um seguimento mediano de 13 meses, a taxa de resposta global foi 100%: 1 dt obteve RC e 5 dts remissão 
parcial. Verificaram-se 2 óbitos após início do nivolumab: 1 dt aos 4 meses por PD e outro dt por enfarte agudo 
do miocárdio aos 16 meses. 
 
À data da análise, 3 dts mantinham resposta sob nivolumab (mediana de ciclos 26) e 1 dt tinha a terapêutica 
suspensa por toxicidade. 
 
Estes resultados demonstram a eficácia do Nivolumab em doentes com LH-RR em recaída após aloTPH. Os 
efeitos adversos de grau 4 foram frequentes nesta série, não sendo desprezível a sua toxicidade. 
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CO14 
RESPOSTA A RITUXIMAB E ANÁLISE DE FACTORES DE RISCO EM DOENÇA 
LINFOPROLIFERATIVA PÓS-TRANSPLANTE (DLPT) DE ORGÃO SÓLIDO  
 
Mariana Leal Fernandes1; Marcos Lemos1; Filipa Saraiva1; António Figueiredo2; Manuela Mafra2;  
Luísa Semedo3; Aida Botelho de Sousa1  
(1-Hospital dos Capuchos-CHLC; 2-Anatomia Patológica, Hospital S.José-CHLC; 3-Pneumologia, Hospital 
Santa Marta-CHLC) 
 
 
Introdução: A DLPT constitui uma categoria autónoma na classificação OMS, englobando um grupo 
heterogéneo de neoplasias associadas à reactivação/infecção pelo vírus de Epstein-Barr (EBV) e à 
imunosupressão iatrogénica. Nesta complicação rara e potencialmente fatal, a modalidade terapêutica inicial de 
escolha é a redução da imunosupressão (RIS) associada ou seguida de imunoterapia com rituximab. No nosso 
centro o crescimento recente do número de transplantes de orgão condicionou um rápido aumento de DLPT. 
 
Objectivo e métodos: Avaliação das características anatomo-clínicas, dos factores de risco associados ao 
transplante e à DLPT, e da resposta ao tratamento numa série de 5 casos de DLPT diagnosticados entre Mai/17 
e Fev/18, em doentes (2M/3F) de 20 a 59 anos (mediana 27) transplantados de fígado em 2 casos (19 e 20 anos 
antes) e de pulmão em 3 (8-41 meses antes). Em 2 casos (1 fígado, 1 pulmão) havia historial de rejeição 
crónica do enxerto. 
 
Resultados: Em todos a IS incluía tacrolimus e prednisolona. O estado (serológico) EBV dador/receptor no 
transplante não é conhecido. A DLPT foi polimórfica num caso (localização única em pulmão transplantado) e 
monomórfica nos restantes 4, todos linfomas difusos de células grandes B (3 não-GCB, 1 GCB) sendo 3 
primários do tubo digestivo e 1 de pulmão nativo. Em nenhum havia envolvimento medular ou neurológico; o 
índice prognóstico internacional (IPI) era favorável em todos. As 2 DLPT-hepático não eram associadas a 
EBV, e não atingiram remissão completa (RC) com RIS + rituximab, necessitando linhas subsequentes de 
imunoquimioterapia. Pelo contrário, esta estratégia induziu RC em 2 das 3 DLPT-pulmonar, todas associadas a 
EBV. Não houve rejeições de orgão, e todos os doentes estão vivos 6-15 meses pós-diagnóstico, mas 
registaram-se complicações infecciosas major em 3 casos, impeditivas de linhas subsequentes de 
imunoquimioterapia. 
 
Conclusões: A diversidade na apresentação clínica e histológica, na latência pós-transplante e na resposta ao 
tratamento é demonstrativa da complexidade desta(s) patologia(s). Nesta série todos os casos foram primários 
extraganglionares e de IPI favorável. No entanto a resposta a RIS + rituximab foi heterogénea, e nas falências 
dessa 1ª linha a toxicidade infecciosa limitou abordagens de intenção curativa. A prevenção parece ser a 
estratégia mais compensadora, seja através de regimes alternativos de IS, da vigilância EBV para rituximab 
preemptivo, ou de imunoterapia adoptiva. 
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CO15 
TERAPÊUTICA DE INDUÇÃO NO IDOSO COM LNH DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B: 
COMPARAÇÃO ENTRE R-CHOP, R-CHOP COM REDUÇÃO DE DOSE E REGIMES 
PALIATIVOS  
 
Ana Luisa Silva Martins1; António Ramos1; Rafael Cruz2; Dolores López2; Daniela Alves1; Graça Esteves1;  
Conceição Lopes1; Sara Valle1; Blanca Polo1; Helena Martins1; Raul Moreno1; Maria João Costa1;  
Carlos Martins1; João Lacerda1; João Raposo1  
(1-Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Serviço de Hematologia; 2-Centro Hospitalar de Lisboa Norte, 
Departamento de Anatomia Patológica)  
 
 
Introdução: O tratamento do LNH Difuso de Grandes Células B (DGCB) no idoso é baseado em protocolos 
validados para populações mais novas e com menos comorbilidades. Estes doentes são frequentemente tratados 
sem antraciclinas ou com R-CHOP com redução de dose (R-CHOPr) a fim de reduzir a toxicidade, porém, o 
seu impacto na obtenção de resposta completa e na sobrevivência global não são claras. 
 
Objectivos: Descrever os regimes de quimioterapia de indução nos idosos fit e vulneráveis com DGCB; avaliar 
a resposta após indução e sobrevivência global de acordo com o protocolo de quimioterapia utilizado; avaliar a 
toxicidade e mortalidade relacionadas com a quimioterapia. 
 
Métodos: estudo retrospetivo incluindo os doentes idosos (≥70 anos) diagnosticados com DGCB no nosso 
hospital entre 2008 e 2018. Foram incluídos os idosos fit e vulneráveis de acordo com a classificação da 
ESMO. Foram considerados critérios de exclusão: HIV positivos; DGCB primários do SNC; doentes sob 
tratamento. Os dados foram recolhidos a partir dos registos clínicos e analisados com IBM® SPSS v23. 
O outcome primário foi definido como sobrevivência global; outcomes secundários foram a resposta após 
quimioterapia de indução, toxicidade e mortalidade relacionada com o tratamento. 
 
Resultados: Foram incluídos 55 doentes, 32 do sexo feminino e 23 do masculino, com idade mediana ao 
diagnóstico de 77 anos. Destes, 16 doentes tinham idade entre 70 e 74 anos, 21 entre 75-79 anos e 18 com ≥80 
anos. ECOG era ≥2 em 6,3% no grupo 70-74 anos, 28,5% no 75-79 anos e 22,3% no ≥80 anos. O protocolo de 
indução foi R-CHOP/CHOMP em 34 doentes, R-CHOPr em 13 e paliativo (R-CVP/R-Clorambucilo) em 8. No 
grupo R-CHOP 64% alcançaram resposta completa, assim como 50% no R-CHOPr e 69% no paliativo. O 
follow-up mediano foi de 19 meses. A sobrevivência global mediana foi superior no grupo R-CHOP (65±20 
meses) em relação ao R-CHOPr (57±33 meses) e paliativo (5 meses) (p=0.76). Nos indivíduos ≥75 anos, a 
sobrevivência global mediana foi superior no grupo R-CHOPr. No total, 29 doentes sofreram toxicidade 
relacionada com quimioterapia: 52,9% no grupo R-CHOP, 27,6% no R-CHOPr e 10,3% no paliativo. A taxa de 
mortalidade relacionada com o tratamento foi de 9%. 
 
Conclusões: A quimioterapia de indução com antraciclinas deve ser primeira opção no tratamento 
de idosos fit até aos 75 anos. Nos idosos fit com mais de 75 anos, os regimes com antraciclinas em dose 
ajustada podem oferecer maior sobrevivência global com menor toxicidade. 
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CO16 
LIMITED IMPACT OF MYC, BCL2 AND BCL6 BREAKS IN THERAPEUTIC DECISIONS FOR 
DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMAS (DLBCL) IN A REAL WORLD SETTING  
 
Flavia Rigotti1; Maria Gomes da Silva2; Susana Esteves3; Josè Cabeçadas4  
(1-Faculty of Medicine and Surgery, University of Bologna, Italy; 2-Hematology Department, Portuguese 
Institute of Oncology Lisbon, Portugal; 3-Clinical Trial Unit, Portuguese Institute of Oncology Lisbon, 
Portugal; 4-Pathology Department, Portuguese Institute of Oncology Lisbon, Portugal)  
 
 
Diagnosis of DLBCL with MYC, BCL2 and/or BCL6 breaks (double hit, DH) is rare but relevant given the poor 
outcome with conventional treatment and possible treatment-escalation benefits suggested by retrospective 
studies. 
 
In order to characterize the impact of MYC, BCL2 and BCL6 breaks in treatment decisions in DLBCL patients 
(pts) all DLBCL biopsies tested by FISH for MYC, BCL2 and BCL6 breaks between 2010-2017 in a single 
center, and patient characteristics, were reviewed. Cell-of-origin was defined according to Hans algorithm. 
Positivity cut-offs for MYC and BCL2 were ≥40% and ≥50%, respectively. FISH was done in pre-selected 
immunophenotypically-defined germinal center (GC) cases and in additional pts with unusual morphological 
and/or clinical features. The impact of FISH was assessed as the number of pts needed to screen (NNS) to 
intensify treatment in one (calculated using prevalence of DH and number of treatment changes informed by 
FISH) and NNS to avoid one progression/death (based on published data comparing PFS with aggressive 
treatments versus RCHOP calculated as stated in Rembold 1998). 
 
76 biopsies underwent FISH. The sample (49% male, median age 57, 66% stage III/IV, 39% IH/H risk IPI) 
included 43% pts ≥60yo, 30% with significant comorbidities and 16% transformed lymphomas. 85% were GC, 
16% double MYC/BCL2 expressors. 16% had DH (6 MYC/BCL2, 5 MYC/BCL6 and 1 MYC/BCL2/BCL6). 
Overall 12% pts were escalated from RCHOP to aggressive regimens based on clinical factors (8 pts) and FISH 
(1 pt). 9/12 (75%) DH pts were not escalated due to age, comorbidities and prior anthracyclines. Overall, only 
35/76 tested pts were fit for aggressive regimens. Assuming a 16% DH prevalence in our tested pts and a 
selection of fit pts for FISH testing so that half treatment changes are due to FISH results, the NNS for one 
therapeutic change decreases from 76 to 13. For a median 12-month PFS with RCHOP, a 26% reduction in the 
risk of PFS events with aggressive regimens (Howlett et al 2015) a 16% prevalence of DH and 8% therapeutic 
changes, 836 pts need testing to avoid one progression/death in 1 year. If only fit pts undergo FISH this 
decreases to 140. 
 
The results suggest that for treatment purposes FISH testing in DLBCL can be restricted using clinical 
information added to cell-of-origin and/or protein expression. This impacts on costs/feasibility of testing while 
new therapies with acceptable toxicity for a predominantly elderly/comorbid population are unavailable. 
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CO17 
AVALIAÇÃO DE FATORES PREDITIVOS DE SOBREVIVÊNCIA NO LNH TIPO MALT 
GÁSTRICO  
 
Maria Eduarda Couto1; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; Luísa Viterbo1; Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1;  
Sérgio Chacim1; Ana Espírito Santo1; Dulcineia Pereira1; Claudia Moreira1; Márcio Tavares1; Inês Pita2;  
Ângelo Rodrigues3; Carla Castro4; Ângelo Oliveira4; Mário Dinis-Ribeiro2; Rui Henrique3; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 2-Serviço de 
Gastrenterologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Serviço de Anatomia 
Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 4-Departamento de Radioterapia do 
Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.) 
 
 
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. Habitualmente está associado a infeção 
por Helicobacter pylori (em 90%) e a antibioterapia poderá resolver 50-70% destes casos. Tem um prognóstico 
favorável, com uma sobrevida global aos 5 anos superior a 85% na maioria dos casos. Na literatura estão 
descritos alguns fatores de preditores de sobrevivência nesta patologia. 
  
Objetivos: Avaliação de fatores preditivos de sobrevivência dos LNH-ZM Gástricos (LNH-ZMg) 
diagnosticados ao longo de 8 anos numa instituição. 
  
Materiais/Métodos: Foram identificados e revistos os processos clínicos de doentes diagnosticados com LNH-
ZMg entre janeiro de 2010 e junho de 2018, com colheita retrospetiva de dados sobre os possíveis fatores de 
impacto: género, idade, ECOG inicial, diagnóstico de outra neoplasia, clinica de apresentação, Índice de Massa 
Corporal (IMC, pela Organização Mundial de Saúde), local de atingimento gástrico pela neoplasia, achados 
endoscópicos, transformação histológica para LNH DGCB, estadiamento de Lugano, valor de DHL e beta-2-
microglobulina, presença de gamapatia monoclonal, presença de Helicobacter pylori, história de neoplasia 
gástrica e erradicação de H. pylori prévia. As variáveis foram analisadas pelo método de chi-quadrado. 
  
Resultados: Foram identificados 56 doentes, sendo 57,1% do género feminino, com idade mediana de 64 anos. 
O estadiamento de Lugano I foi identificado em 64,3%, II1 em 12,5%, II2 em 3,6% e IV em 17,9%. A clinica 
mais frequentemente identificada ao diagnóstico foi dor epigástrica (46,4%). O corpo gástrico foi a área mais 
atingida (42,9%) e erosões/úlceras foi o achado endoscópico mais frequente (66,1%). A sobrevida global média 
destes doentes foi de 68,17 meses [60,94-75,4], não tendo sido atingida a mediana. 
Foram identificados alguns fatores com impacto negativo na sobrevivência destes doentes: a idade superior a 
65 anos (p=0,031), ECOG >1 (p=0,003), transformação histológica para LNH DGCB (p<0,001), beta-
2microglobulinemia aumentada (p=0,014). 
  
Discussão/Conclusão: Identificaram-se fatores de impacto na sobrevivência nos doentes com LNH-ZMg, 
alguns coincidentes com os descritos na literatura. Este estudo contribui com dados relevantes para uma futura 
estratificação do prognóstico destes doentes, com dados da vida real. 
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CO18 
TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS EM LINFOMA T PERIFÉRICO  
 
C Gomez; I Ferreira; F Moita; G Teixeira; N Miranda; MJ Gutierrez; S Jorge; FL Costa; M Abecasis 
(IPO Lisboa Francisco Gentil)  
 
 
Os linfomas T periféricos representam cerca de 10% dos linfomas não Hodgkin (LNH) e apresentam uma 
evolução clínica agressiva e prognóstico desfavorável. Dada a sua heterogeneidade, o consenso sobre o melhor 
esquema de tratamento em primeira linha e o papel da consolidação com transplante autólogo/alogénico 
(Auto/Alo) de células estaminais é controverso.  
  
 Neste estudo pretendemos avaliar sobrevivência global (SG), sobrevivência livre de progressão (SLP) e 
toxicidades de uma série de doentes (dts) com linfoma T periférico, submetidos a intensificação com Auto/Alo 
na nossa instituição, entre Janeiro de 2000 e Julho de 2018.  
  
 Foram identificados 26dts, 16 do sexo feminino, mediana de idades 46a (22 - 62), 92% em estádios avançados 
de doença (III-IV) e 37% com sintomas B. Os subtipos histológicos segundo a classificação OMS 2016, foram: 
LNHT Angioimunoblástico (n= 12), LNHT NOS (n= 6), LNHT Anaplásico (n=6: ALK- (5) e ALK+ (1)), LNH 
TFH (n= 2), excluíram-se os subtipos NK/nasal e Linfomas T primários cutâneos. O IPI ajustado à idade 
(aaIPI) foi considerado risco baixo - 7dts (26%), intermédio/baixo - 8dts (30%) e intermédio/alto -12dts (44%). 
  
 Realizaram-se 27 transplantes (19 Auto e 8 Alo), dos quais 18 como consolidação de 1ª resposta (16 Auto e 2 
Alo, 16 Remissão Completa (RC) e 2 Remissão Parcial (RP)) e 9 como consolidação de 2ª resposta (3 Auto e 6 
Alo, 4 RC e 5 RP). 1dt fez Alo por recidiva precoce após Auto. O esquema de condicionamento mais utilizado 
no Auto foi BEAM e no Alo FluMel. A complicação mais significativa foi a Doença do Enxerto contra 
Hospedeiro (DECH) crónica em 4 dos dts submetidos a Alo (50%). 
  
 Considerando todos os doentes, a mediana de seguimento foi de 50,5 meses (2-217), a SG 77% e a SLP 56% 
aos 5 anos.  
Sete dts recidivaram (precoce em 6), todos tinham feito Auto, no entanto, não se verificou diferença 
significativa na SG e SLP aos 5 anos (87% e 85% Alo vs. 62% e 59% Auto, SG p=0,16; SLP p= 0,26). Sete dts 
faleceram, 6 por progressão de doença (Auto) e 1 por toxicidade hepática (Alo), este último antes de D+100 
(mortalidade relacionada com terapêutica (MRT) 3,7%). 
  
 Os resultados obtidos nesta série da nossa instituição, tendo em conta o perfil de risco adverso da população 
estudada, são promissores quanto à utilização do transplante autólogo/alogénico de células estaminais na 
consolidação dos doentes com LNH T periférico. 
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CO19 
TWENTY YEARS OF HAIRY CELL LEUKEMIA (HCL) IN PORTUGAL: A RETROSPECTIVE 
MULTICENTRIC ANALYSIS OF CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT 
OUTCOMES  
 
Diana Viegas1; Joana Lima Araújo2; Marco Dias3; Margarida Fevereiro4; Marta Bento5; Diana Mota6;  
Daniela Alves5; Cátia Lino Gaspar4; José Pedro Carda6; Rita Coutinho3; Fernando Príncipe2;  
Maria Gomes da Silva1; João Paulo Fernandes7  
(1-Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 2-Centro Hospitalar de São João; 3-Hospital 
Geral de Santo António; 4-Centro Hospitalar de Lisboa Central; 5-Centro Hospitalar Lisboa Norte; 6-Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra; 7-CUF Lisboa)  
 
 
HCL is a rare chronic B-cell lymphoid malignancy described 60 years ago. Purine nucleoside analogues (PNA) 
are the current standard of treatment, being highly effective. Clinical characteristics and treatment outcomes in 
Portugal are not well described. Data from the Southern National Cancer Registry [ROR Sul] reveals an 
incidence of 0.31:100.000 habitants/year. 
 
Aim: To analyse clinical features, treatment options and outcomes of a large Portuguese series of HCL patients 
and to compare it with the international literature. 
 
Methods: A multicenter, retrospective, observational analysis of patients (pts) diagnosed with HCL between 
1998 and 2017 in 21 Portuguese Institutions. Pts were identified through ROR Sul and institutional registries. 
Demographic, clinical and treatment data were collected. Time to event endpoints [Time to next treatment 
(TTNT) and overall survival (OS)] were calculated by Kaplan-meier method. 
 
Results: 352 HCL pts were identified, 80% males, median age 59yo [32-89]. 76% had B symptoms and LDH 
was above the upper normal limit in 24%. Splenomegaly and adenopaties were present in 50% and 12% 
respectively. The median value of hemoglobin was 11g/dL; neutrophil count 970/uL; monocyte count 98/uL 
and platelet count 81000/uL. 
The diagnosis was based on morphology/flow cytometry of peripheral blood and BM in 89% and on spleen 
histology in 10%; 45% had BM fibrosis. Immunophenotype was available in 73% of pts: 94% were CD25+; 
39% CD11c+; 89% CD103+. 59.3% had κ light chain. 9 out of 15 pts were positive for BRAF V600E 
mutation. 317 pts (90%) were treated; first line was cladribine (2CDA) in 88% (279), pentostatine in 4.4%, 
alpha-INF in 2.5%, rituximab in 1.5% and rituximab+pentostatine in 1.3%. 11 pts were splenectomized, mostly 
for diagnostic purposes, between 1998-2014. Overall response rate after 2CDA was 93% (CR 65%, PR 28%): 
71% pts received 1 cycle, 13% 2 and 12% 6 cycles. Only 26% of pts required 2nd line treatment and 5% 
received ≥3 regimens. With a median follow-up of 5.5 years, 5 and 10 year-OS were 90.6% and 83.4%, 
respectively (median not reached). Median TTNT after first line was 11 years. 2 and 5 year-TTNT were 84.4% 
and 69.2% respectively. 
 
Conclusion: This first description of HCL in Portugal reveals epidemiological and clinical features similar to 
other Western Countries. Diagnosis remains based on morphology and phenotype rather than on molecular 
studies. Treatment with PNA led to excellent outcomes, in agreement with the literature. 
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CO20 
LAMBDA LIGHT-CHAIN RESTRICTION IS ASSOCIATED WITH SHORTER TREATMENT-
FREE SURVIVAL IN HAIRY CELL LEUKEMIA PATIENTS TREATED WITH PURINE 
ANALOGUES  
 
Joana Lima Araújo1; Diana Viegas2; Marco Dias3; Margarida Fevereiro4; Marta Bento5; Diana Mota6;  
Daniela Alves5; Cátia Lino Gaspar7; José Pedro Carda6; Rita Coutinho3; Fernando Príncipe1;  
Maria Gomes da Silva2; João Paulo Fernandes8  
(1-Centro Hospitalar de São João; 2-Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 3-Hospital 
Geral de Santo António; 4-Centro Hospitalar de Lisboa Central; 5-Centro Hospitalar Lisboa Norte; 6-Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra; 7-Centro Hospitalar Lisboa Central; 8-CUF Lisboa)  
 
 
Hairy cell leukemia (HCL) patients have nearly normal life-expectancies since the introduction of purine 
analogues (PNA, cladribine/pentostatine) as the standard of treatment. HCL remains, however, a chronic 
disease, frequently requiring several lines of treatment and potentially inducing therapy/disease-related 
morbidity, ultimately impacting the quality of life. There is no prognostic system to stratify the risk of HCL 
and to predict the response to PNA. Nowadays, in the era of molecular therapies such as BRAF inhibitors, risk 
stratification could also drive the design of combination therapies to prolong the treatment-free survival (TFS) 
of poor risk patients. As HCL is a rare disease, multicenter efforts are paramount to evolve in prognostication. 
 
We have previously suggested that lambda light chain restriction (λLCR) might be associated with shorter TFS 
in HCL, based on a single-center retrospective analysis of 33 patients. Here, we conducted a multicenter 
retrospective observational study combining data from 21 Portuguese hospitals over 20y (1998-2017) to better 
evaluate the prognostic value of LCR in HCL. 
 
Of a total of 352 patients, 226 had information on LCR, as determined by flow cytometry of diagnostic samples 
of bone marrow/peripheral blood. λ and kappa(k) LCR groups (40.7% vs 59.3%) were similar in sex 
distribution and age at diagnosis (20.6 vs 19.4% female and 59.5 vs 57y, respectively). Median follow-up time 
of these 226 patients was 5.5y (0-20), median overall survival (OS) was not reached and the 10-y OS was 88%, 
without differences between the two groups. As HCL patients have nearly normal life-expectancies, TFS* is 
the main endpoint of treatment. The TFS of patients with λLCR was not statistically different from that of 
patients with kLCR, albeit a trend to a shorter TFS can be argued (p=0.08,log-rank). When the analysis was 
restricted to PNA-treated group (n=211, 93%), patients with λLCR had a shorter TFS compared to those 
with kLCR (p=0.03,log-rank). 
 
To the best of our knowledge, λLCR has never been reported as being associated with adverse prognosis in 
HCL. LCR is a widely accessible variable since it relies on widely implemented technologies, rendering it 
suitable for integrating a prognostic system. Prospective studies are now needed to ultimately validate λLCR as 
an adverse prognostic factor in PNA-treated HCL patients. 
 
*TFS: Kaplan-Meier estimates of time to next treatment between 1st and 2nd lines, 2nd line-free patients 
censored. 
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CO21 
LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA, UM ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE BASE 
POPULACIONAL: RESULTADOS PRELIMINARES  
 
Fábio Cardoso Borges1; Catarina Ramos1; Rodrigo Murteira1; Maria Gomes da Silva2; Ana Miranda1  
(1-Registo Oncológico Nacional (RON), Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
(IPOLFG), EPE; 2-Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
(IPOLFG), EPE)  
 
 
Introdução: a Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) é a leucemia mais comum do mundo ocidental e afecta 
mais comumente idosos e caucasianos. A sua incidência e prevalência crescentes e a disponibilidade de novos 
fármacos têm aumentado o impacto desta patologia nos sistemas de saúde. A caracterização clínico-
epidemiológica e avaliação dos resultados terapêuticos da LLC são assim relevantes em Portugal, onde os 
dados epidemiológicos são escassos. 
 
Objectivo: caracterização clínico-epidemiológica dos doentes com LLC, dos padrões de tratamento e dos seus 
resultados, e análise da sobrevivência global (SG). 
 
Material e métodos: estudo coorte histórico de base populacional. Foram identificados, com recurso à base de 
dados do Registo Oncológico Regional Sul (ROR-Sul), os doentes diagnosticados com LLC em 2013 e 2014. 
Foram excluídos os casos sem confirmação histológica ou imunofenotípica. O follow-up previsto é de 5 anos e 
as variáveis de interesse são validadas pelo investigador. 
 
Resultados: foram identificados 373 doentes. A idade mediana ao diagnóstico (min-máx) foi de 71 anos (30-
94) e 218 são do sexo masculino (58,5%). O follow-up foi completo para 92,5% dos casos, actualmente com 
uma mediana de 3,5 anos. 
 
Ao diagnóstico, 70,0% dos doentes estavam em estadio A de BINET, 20,4% em estadio B e 9,6% em estadio 
C. As alterações citogenéticas foram avaliadas por FISH em 164 doentes (44,0%) e 51,8% destes não 
apresentavam alterações. A alteração mais prevalente foi a del(13q) (n=34; 20,7%). 
113 doentes (30,3%) receberam tratamento e 23 (6,2%) receberam duas ou mais linhas terapêuticas.  
 

Protocolo terapêutico 1ª linha Nº doentes Taxa de resposta

RFC 37 91,9% 

R-Bendamustina 8 75,0% 

R-Clorambucilo (Cbl) 8 75,0% 

Cbl/Ciclofosfamida+Prednisona 32 53,1% 

R-CHOP/R-CVP 26 80,8% 

Outros 2 NA 

 
A SG a 3 anos foi de 86,0% para o estadio A, 79,0% para o estadio B e 59,0% para o estadio C. 
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Discussão e conclusões: estes resultados sugerem que a epidemiologia e SG, com um curto período de 
acompanhamento, dos doentes com LLC da região sul de Portugal são semelhantes à de outros países 
ocidentais. A utilização de regimes contendo vincristina, não preconizados em LLC, foi relativamente elevada. 
Nesta doença de evolução arrastada é essencial um follow-up mais prolongado para melhor caracterização dos 
padrões e resultados terapêuticos. As características diagnósticas da patologia levantam desafios à 
exaustividade dos dados do ROR-Sul. 
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CO22 
PAPEL DA VARIABILIDADE GENÉTICA DAS DNA METILTRANSFERASES NA 
PREDISPOSIÇÃO E PROGNÓSTICO DA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA  
 
André Barbosa Ribeiro1; Maria Beatriz Naia2; Raquel Alves3; Joana Jorge3; Sandra Marini4; José Pedro Carda1;  
Gilberto Marques5; Letícia Ribeiro1; Ana Cristina Gonçalves3; Ana Bela Sarmento-Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; 
CIBB; 2-Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), FMUC – Grupo de Investigação 
em Meio Ambiente, Genética e Cancro (CIMAGO); 3-Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-
CIMAGO; CIBB; 4-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC); 5-Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)) 
 
 
Alguns dos mecanismos moleculares envolvidos na etiopatogenia da leucemia linfocítica crónica (LLC) são as 
alterações do perfil de metilação do DNA. A metilação do DNA é um mecanismo epigenético de regulação da 
expressão génica catalisada por DNA metiltransferases (DNMTs).  
 
As DNMT3A e DNMT3B são responsáveis pela metilação de novo, enquanto que a DNMT1 é responsável 
pela manutenção do perfil de metilação. Além disso, a variabilidade genética, em particular os polimorfismos 
de nucleótido único (SNPs), poderão contribuir para o desenvolvimento de neoplasias hematológicas. Contudo, 
o papel da variabilidade genética das DNMTs na LLC continua desconhecido. 
 
Este trabalho pretende estudar o papel de dois SNPs nas DNMTs, DNMT1 e DNMT3A, no desenvolvimento e 
prognóstico da LLC de modo a identificar potenciais fatores de risco e marcadores de prognóstico. 
Os SNPs da DNMT1 (rs2228611) e DNMT3A (rs1550117) foram genotipados em 170 doentes [70 F/97 M; 70 
anos (46-90); Binet A (81%), B (8%) e C (11%); com alterações citogenéticas 71%: del(11q) (18%), del(13q) 
(47%), del(17p) (20%) e Tris12 (12%)] e 170 controlos [70 F/97 M; 70 anos (34-86)], por tetra-primer-ARMS-
PCR. A identificação de fatores de risco e de prognóstico foi realizada através do teste exato de Fisher. O 
impacto dos SNPs na sobrevivência global foi analisado pelo método de Kaplan-Meier. 
 
Apesar destes polimorfismos não estarem associado à suscetibilidade para desenvolver LCC, observou-se que o 
genótipo GA da DNMT1 estava associado a maior propensão de alterações citogenéticas[Odds ratio 
(OR)=2.16; 95% intervalo de confiança (IC)=1.05-4.64;p=0.042)], sendo esta associação mais forte nos 
homens (OR=3.27; 95%(IC)=1.23-8.34;p=0.026). Este genótipo estava também associado à presença da 
del(17p) (OR=2.81; 95% (IC)=1.13-7.06;p=0.032), particularmente nas mulheres (OR=5.85; (95%)CI=1.20-
28.55;p=0.041).  
 
Adicionalmente, os doentes com o perfil genotípico (PG) DNMT1 AA/DNMT3A GA (OR=8.40; 
95%(CI)=1.95-40.63;p=0.019) assim como os homens doentes com o genótipo DNMT3A GA (OR=3.89; 
95%(CI) 1.10-16.14;p=0.043) têm maior probabilidade de ter doença de risco intermédio, de acordo com a 
estadiamento de Binet. Por último, os doentes com o genótipo GG da DNMT1, e nos doentes com o PG 
DNMT1 GG/DNMT3A GG tinham uma maior sobrevivência global. 
 
Este estudo sugere que os polimorfismos das DNMT1 e DNMT3A, apesar de não constituírem fatores de risco 
de LLC, poderão influenciar o prognóstico e a sobrevivência global dos doentes com LLC. 
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CO23 
O VALOR PROGNÓSTICO DA SOBRE-EXPRESSÃO DE NUCLEOLINA EM NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS  
 
Marta Isabel Pereira1; Ana Bela Sarmento-Ribeiro1; Letícia Ribeiro2; João T Barata3; João-Nuno Moreira4  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra; 2-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; 3-Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Faculdade de Medicina, Universidade de 
Lisboa; 4-CNC – Center for Neurosciences and Cell Biology, Universidade de Coimbra e Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Coimbra)  
 
 
Introdução: A nucleolina (NCL) é uma proteína de ligação ao RNA (RBP) nucleolar, relacionada com a 
nucleofosmina, envolvida em múltiplos processos intracelulares, incluindo a transcrição e processamento de 
RNAr e RNAm. É sobre-expressa no citoplasma e membrana de células hiperproliferativas, aumentando com o 
grau histológico e potencial metastático de tumores sólidos. O valor prognóstico (Px) da expressão de NCL em 
neoplasias hematológicas é ainda desconhecido. 
 
Métodos: Analisámos a expressão de RNAm de NCL (Affymetrix MAS 5.0), através da plataforma R2 
Genomics Analysis and Visualization Platform, em doentes (dts) naïve com linfomas [B difuso de células 
grandes (LBDCG, Série 1: 414 dts, Série 2: 498), de células do manto (LCM, 123 dts) e T periférico (LTP, 193 
dts)] e mieloma múltiplo (MM, 351 dts), arquivados no NIH Gene Expression Omnibus. Calculámos a 
sobrevivência usando como cut-off o 3º quartil (p75), a mediana (p50) e o 1º quartil (p25) de intensidade de 
expressão de NCL, calculando o cut-off ideal (COI) para Px. 
 
Resultados: Na S1 de LBDCG, o aumento da expressão de NCL associou-se a diminuição da sobrevivência 
global (OS), no p75 (39 vs 83m, p=0.033), p50 (64 vs 132m, p=0.02) e p25 (73m vs mediana não-alcançada 
(NR), p=0.0066). O COI, no percentil 93 (p93), separou duas coortes com OS de 11 vs 90m, p<0.001. Na S2 
não se identificaram diferenças na OS com cut-offs até ao p75; contudo, o COI no p98 conseguiu diferenciar as 
coortes, com os sobre-expressores apresentando pior OS (24 vs 82m, p=0.018); para a sobrevivência livre de 
eventos (EFS) houve uma clara separação no p98 (17m vs NR, p=0.036). 
No LCM, o aumento da expressão de NCL relacionou-se com a diminuição da OS, ao p75 (15 vs 39m, 
p=0.0033), p50 (19 vs 53m, p=0.0035) e p25 (25 vs 66m, p=0.042), identificando-se um COI no p90 (9 vs 
39m, p<0.001). 
No LTP, o COI no p8 de expressão de NCL identificou um subgrupo de doentes (sob-expressores) com Px 
particularmente favorável, aproximando a significância estatística (OS de 21 vs 177m, p=0.054); para 
expressões superiores, o Px foi indiferentemente desfavorável. No MM, o COI no p95 foi capaz de identificar 
os doentes (sobre-expressores) de pior Px (38m vs NR, p<0.001). 
 
Discussão: Nas quatro neoplasias consideradas, o aumento da expressão da NCL associou-se a um 
agravamento Px com diminuição da OS e/ou EFS, permitindo identificar subgrupos de sob-expressores com Px 
particularmente favorável, ou sobre-expressores com OS e EFS marcadamente reduzidas. 
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CO24 
RUXOLITINIB NO TRATAMENTO DA MIELOFIBROSE: EFICÁCIA E TOXICIDADE NA 
PRÁTICA CLÍNICA  
 
Marta Pires de Lima1; Albertina Nunes1; Francesca Pierdomenico1; António Almeida2; Maria Gomes da Silva1  
(1-Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 2-Hospital da Luz Lisboa)  
 
 
O ruxolitinib (RX) está aprovado na mielofibrose (MF) para o tratamento da esplenomegália (SM) sintomatica 
ou sintomas relacionados com a doença, tendo o seu perfil de eficácia e segurança sido comprovado em ensaios 
clínicos. 
 
Com o objectivo de caracterizar a eficácia e toxicidade (TX) do RX na MF na prática clínica diária, analisámos 
retrospectivamente os doentes (d) que iniciaram terapêutica (TT) no nosso centro entre 11/2011 e 8/2017 
(N=38). Foram excluidos 2 d, um por ausência de dados e outro por duração TT <2 semanas. Os dados foram 
obtidos a partir do processo clínico; considerados critérios de resposta redução da SM≥ 50% à palpação em 
qualquer momento e/ou melhoria subjectiva da globalidade dos sintomas (S/N). As TX avaliadas foram as 
descritas no RCM do fármaco, segundo o CTCAE v4.0. O follow-up mediano foi 19 meses. 
 
Os 36 d incluidos (58% MF primária, os restantes pós outro síndrome mieloproliferativo/ mielodisplásico; 67% 
com mutação JAK V617F), apresentavam ao início da TT idade mediana 65a; 36% DIPPS-plus int-2 ou high; 
SM 89% (mediana 15cm);  sintomas contitucionais (SC) 56%; TT prévia com hidroxiureia 69%, anagrelide 
14%, interferão 8%, bussulfan 8%, talidomida 6% e alotransplante 1 d. 
 
As indicações para início de TT foram SC (19%), SM sintomática (19%) ou ambos (53%); 3 d iniciaram TT 
por outros motivos. A duração mediana de RX foi 17 meses; 81% iniciaram na dose 40mg/dia (64% de acordo 
com RCM, 22% dose superior, 14% inferior) com necessidade subsequente de ajuste em 61%, 
maioritariamente por trombocitopenia. 
 
A taxa de resposta global foi 94%, 78% com melhoria dos SC e 91% com redução da SM. A redução média do 
baço no momento de máxima resposta foi 84% (17-100%), com taxas de resposta às 24 e 48 semanas de 59% e 
56% respetivamente. 
 
Das TX registadas salienta-se anemia 92% (G≥3: 42%), com hemoglobina mediana no nadir -2,5g/dL e 
estabilizando -0,2g/dL relativamente ao basal, necessidade de CE 42%, trombocitopenia 61% (G≥3: 17%), 
infeções 56% (G≥3: 19%) e aumento de peso 50% (G≥3: 6%); adicionalmente (G<3): dor musculoesquelética 
39%, hemorragias 28%, diarreia 19%, tonturas 17%, cefaleias 19% e elevação das transaminases (AST 44%, 
ALT 31%). 
 
A TT foi descontinuada em 17d (47%): 3 ausência/perda de resposta, 5 progressão, 3 TX, 5 comorbilidades não 
relacionadas e 1 alotransplante. 
 
Estes resultados validam a eficácia do RX em contexto de vida real, com respostas superiores ao descrito e com 
perfil de TX e taxas de descontinuação semelhantes. 
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CO25 
ALVESPIMICINA: NOVA ARMA TERAPÊUTICA NA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA  
 
Diogo Santos1; Raquel Alves2; Ana Cristina Gonçalves2; Joana Jorge2; Steve Catarino3; Henrique Girão3;  
Joana Barbosa Melo4; Ana Bela Sarmento-Ribeiro5  
(1-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); 2-Laboratório de Oncobiologia e 
Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Coimbra (FMUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-
CIMAGO; CIBB.; 3-Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-CIMAGO; CIBB;          
4-Laboratório de Citogenética e Genómica, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); 
Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-CIMAGO; CIBB; 5-Laboratório de 
Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; 
iCBR-CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia Clínica, CHUC)  
 
 
A HSP90 é uma chaperona que facilita a maturação, estabilidade, atividade e enrolamento de mais de 200 
proteínas, chamadas “proteínas clientes”. Nas células cancerígenas, a HSP90 ajuda a superar múltiplos stresses 
ambientais, incluindo a instabilidade genómica e o stress proteotóxico. Uma das proteínas clientes da HSP90 é 
a BCR-ABL, a oncoproteína responsável pelo desenvolvimento da Leucemia Mieloide Crónica (LMC). A 
Alvespimicina (17-DMAG) é um inibidor da HSP90 que apresenta poucos efeitos secundários. 
 
Este trabalho avaliou o efeito do 17-DMAG em linhas celulares de LMC (sensível e resistentes ao Imatinib 
[IMA]) e explora o papel da família das HSP na sensibilidade ao IMA. 
 
Neste contexto, utilizámos três linhas celulares de LMC: K562 (sensível ao IMA) e as K562-RC e K562-RD 
(resistentes ao IMA). As células foram incubadas na ausência e na presença de concentrações crescentes de 17-
DMAG em monoterapia (administração única e fraccionada) e em combinação com IMA. As curvas dose-
resposta foram determinadas pelo teste da resazurina. A morte celular foi determinada por microscopia (May-
Grunwald Giemsa) e citometria de fluxo (CF), usando dupla marcação com Anexina V e 7-AAD. A sonda 
Apostat foi usada para avaliar os níveis de expressão das caspases e a sonda JC-1 para determinar o potencial 
de membrana mitocondrial (ymit) por CF. O ciclo celular foi avaliado por CF, usando o teste PI/RNase. Os 
níveis de expressão proteica da família HSP foram avaliados por western blot. Foi efetuada a análise estatística 
adequada considerando-se um nível de significância de 95%. 
 
Os resultados mostram que o 17-DMAG induz redução da atividade metabólica de forma dependente do 
tempo, da dose e da linha celular, com um IC50 de 50 nM nas K562 e inferior a 50 nM nas K562-RC e K562-
RD, após 48h. A combinação 17-DMAG com IMA apresentou potencial sinérgico nas 3 linhas. Este composto 
induziu morte celular por apoptose, confirmado pela morfologia e pela diminuição do ymit. O 17-DMAG 
induziu bloqueio do ciclo celular em G0/G1 nas células K562 e K562-RC e em G2/M nas K562-RD. As linhas 
celulares não apresentam diferenças no nível de expressão da HSP90, no entanto o tratamento com 17-DMAG 
induziu aumento significativo da expressão de HSP70. 
 
Em conclusão, os nossos resultados sugerem que a inibição de HSP90 poderá constituir uma potencial nova 
abordagem terapêutica da LMC, podendo ultrapssar a resistência ao Imatinib. 
  
Este trabalho foi financiado pelo CIMAGO e FCT (SFRH/BD/51994/2012). 
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CO26 
CARACTERIZAÇÃO DO REGISTO NACIONAL DE DADORES DE MEDULA ÓSSEA  
 
Eduardo Espada1; Dário Ligeiro2; Hélder Trindade2; João Forjaz de Lacerda1  
(1-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, EPE; 2-Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, IPST, IP)  
 
 
Introdução: O Registo Nacional de Dadores de Medula Óssea (CEDACE) dedica-se à tipagem HLA (Human 
Leukocyte Antigen) de dadores voluntários de progenitores hematopoiéticos. É o décimo maior registo de 
dadores de medula óssea em número de dadores genotipados e o terceiro maior per capita. Objectivo: 
caracterizar a origem dos dadores, diversidade genotípica HLA e organização haplotípica na população. 
 
Métodos: Dados obtidos a 14.Ago.’17. Incluídos tipagem HLA e dados epidemiológicos: sexo, idade, etnia, 
nacionalidade e localidade. Análise em Arlequin 3.5.2. 
 
Resultados: Nesta data o registo CEDACE tinha 396545 dadores; idade mediana: 39 anos (Q1-Q3 33-45); 
mulheres: 60,4%, homens: 39,6%. País de origem – Portugal: 98,98%; Brasil: 0,43%; Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa: 0,31%. 40,82% dos dadores provenientes dos distritos de Lisboa e Porto. 
Padrão de tipagem HLA: pelo menos 3 loci (HLA-A/-B/-DRB1) – 394621 dadores (99,51%); 4 loci (+HLA-
Cw) – 174128 dadores (43,91%); 5 loci (+HLA-DQB1) – 5085 dadores (1,28%); 5 loci e em alta resolução – 
3048 dadores (0,77%). Na análise a 3 loci, em baixa resolução, dos 4913 haplótipos com frequência ≥0,0001%, 
os 5, 10, 25, 50 e 150 haplótipos mais frequentes correspondem a 8,9%, 13,8%, 23,5%, 32% e 50% dos 
haplótipos encontrados, respetivamente. No Gráfico estão representados os 25 haplótipos HLA-A/-B/-DRB1 
mais frequentes no registo CEDACE e a sua distribuição assimétrica por Região NUTS 2. Usando as 
frequências relativas para os diferentes padrões de tipagem, é possível estimar a tipagem em HLA-Cw e HLA-
DQB1 e em alta resolução dos haplótipos HLA-A/-B/-DRB1 mais frequentes. Para 3 loci, em 394621 dadores, 
foram encontrados 167505 genótipos individuais, com uma probabilidade intra-registo de compatibilidade 
HLA de 57,6%; para 4 loci, em 174128 dadores, encontraram-se 119196 genótipos individuais, com uma 
probabilidade de compatibilidade HLA de 31,6%. Pela distribuição de haplótipos HLA, é possível calcular a 
distância genética entre distritos e regiões, e representá-la através de árvores filogenéticas. 
 
Conclusão: A caracterização do registo CEDACE é crucial para otimizar a sua utilização, permitindo dirigir 
ações de angariação de dadores para regiões sub-representadas e com distribuições de frequências HLA 
distintas, bem como extrapolar tipagens prováveis de alta resolução de potenciais dadores, em particular 
aqueles tipados em 3 loci e em baixa resolução, reduzindo o tempo entre pesquisa de dador e transplante. 
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CO27 
TRANSPLANTAÇÃO HEMATOPOIÉTICA ALOGÉNICA (THA) REVISITADA AOS 30 ANOS  
 
Manuel Abecasis1; N Miranda2; I Ferreira2; G Teixeira2; F Moita2; FL Costa2; MJ Gutierrez2; I Nolasco2;  
A Machado2; JL Passos Coelho2; A Guimarães2; E Lirio2; M Cunha2; S Esteves2; C Espadinha2; E Pereira2  
(1-IPO Lisboa; 2-IPO Lx) 
 
 
A THA tem potencial curativo em várias doenças hematológica nesse sentido tem sido por nós aplicada desde 
há 30 anos, evoluindo ao longo desse período. 
 
A avaliação das alterações introduzidas e o reflexo nos resultados é aqui apresentado. 
 
Métodos: análise retrospectiva de 682 doentes transplantados pela 1ª vez de forma consecutiva entre Maio 
1987 e Maio 2016, com colheita de dados encerrada em Maio de 2017. Comparou-se a incidência cumulativa 
da sobrevivência global (OS), sobrevivência livre de progressão (PFS), mortalidade não associada à recaída 
(NRM) e recaída, divididas em períodos de 10 anos nas 3 décadas do estudo. OS e PFS foram calculadas por 
Kaplan-Meier e teste Log-rank para comparação entre grupos. A probabilidade de recaída e NRM foram 
calculadas utilizando incidência cumulativa do evento para modelos de risco competitivo e teste de Gray para 
comparação entre grupos. Doentes com leucemia aguda (LA) em RC1, LMC em 1ª fase crónica, aplasias 
medulares e doenças não malignas consideraram-se de risco standard. 
LA não RC1, LMC não 1ª fase crónica, linfomas e outras neoplasia consideram-se de risco elevado. Os 
condicionamentos mais utilizados nos doentes com LA e LMC foram ciclofosfamida e irradiação corporal total 
ou bussulfan. Condicionamentos de intensidade reduzida foram introduzidos na 2ª década. A profilaxia de 
GvHD foi com ciclosporina/tacrolimus e MTX/MMF. Nos transplantes de dador NR foi feita deplecção T in 
vivo com ATG ou alemtuzumab. 
 
Resultados: a mediana de idades aumentou da 1ª para a 3ª década (P<0,001). O nº de dadores NR e a utilização 
de sangue periférico (SP) para transplante aumentaram significativamente nas 3 décadas (P<0,0001). O nº de 
doentes com LMA aumentou (P<0,001) assim como o nº de doentes de alto risco (P=0,02), enquanto que a 
proporção de casos de LLA e LMC diminuiu (P=0,007 e P<0,001, respetivamente). 372 doentes estão vivos, 
com uma mediana de follow up de 23,13 e 3,5 anos para cada década. OS e PFS aos 3 anos aumentaram de 
58% para 64% e 54% para 62%, respetivamente, entre a 1ª e a 3ª década, com redução significativa da NRM 
aos 3 anos para 20% (P=0,045). A incidência cumulativa de recaída/progressão da doença aos 3 anos foi de 
25%, mantendo-se estável nas 3 décadas. 
 
Conclusões: Ao longo dos 30 anos houve evolução favorável dos resultados (redução NRM, melhor OS) 
apesar da população transplantada ter características menos favoráveis (idade mais avançada, doenças de maior 
risco, mais dadores NR, maior utilização de SP). 
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CO28 
RECONSTITUIÇÃO IMUNE T NA DOENÇA DE ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO CRÓNICA 
APÓS ALOTRANSPLANTE DE DADOR NÃO RELACIONADO: ANÁLISE DE TRÊS GRUPOS 
CLÍNICOS  
 
Ana Cristina Alho1; M. Soares2; R. Azevedo2; I. Ferreira2; S. Bucar2; P.Pereira2; C. Martins3; F. Lourenço3;  
R. Moreno3; C. Juncal3; M. Chammas1; C. Reynolds1; S. Nikiforow1; C. Cutler1; J. Koreth1; V. Ho1; J. Antin1; 
E. Alyea1; R. Soiffer1; J F Lacerda2; Jerome Ritz1  
(1-Division of Hematologic Malignancies, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA; 2-Jlacerda lab, 
Hematologia e Imunologia da Transplantação, Instituto de Medicina de Molecular, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa;   3-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE)  
 
 
Introdução: A reconstituição imune T após transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aloTPH) é 
um processo dinâmico, onde a falha de tolerância imune se associa a Doença de Enxerto contra Hospedeiro 
crónica (DEcHc). Objetivos: caracterizar a reconstituição imune nos doentes com DEcHc submetidos a aloTPH 
de dador não relacionado (NR) em três grupos distintos de duas instituições. 
 
Métodos: Monitorização imunofenotípica, nos 2 anos após transplante, das seguintes populações celulares: T 
reguladoras (Tregs), T convencionais (Tcon), CD8+; subtipos Naïve (N), Central Memory (CM), Effector 
Memory (EM) e Terminally differentiated (TEMRA). Utlizado painel com os anticorpos monoclonais: CD3, 
CD4, CD8, FOXP3, CD25, CD127, 45RA, 62L; analisados controlos saudáveis para cada grupo. A aquisição 
de dados foi feita no LSR Fortessa e FACSCanto II; análise em FlowJo®, e tratamento estatistico no 
Stata/MP14. 
 
Resultados: Estudaram-se 3 grupos clínicos que diferem no regime de condicionamento, depleção das células 
T, e imunoprofilaxia da DEcH (IP). Grupo A, n=58, condicionamento mieloablativo com ciclofosfamida e TBI, 
sem depleção T, IP tacrolimus-metotrexato; Grupo B, n=77, condicionamento intensidade reduzida com 
fludarabina e busulfano, sem depleção T, IP sirolimus-metotrexato; Grupo C, n=40, condicionamento 
intensidade reduzida com fludarabina, melfalan, e timoglobulina, IP ciclosporina-MMF. Grupo A, mediana de 
idade 43,5 anos (Q1-Q3, 34-54), 51,7% desenvolveu DEcHc, extensa em 86,6%; compatibilidade HLA10/10 
em 86,6%. Observou-se aumento de EM CD8 nos 3 meses pós transplante (p=0,001), e atraso na 
reconstituição naive Treg (p<0,05 após mês 6). Grupo B, mediana de idade 64 (61-68), 48% desenvolveu 
DEcHc, extensa em 89,1%; compatibilidade HLA10/10 em 78,3%. Observou-se ao mês 3 aumento 
de naive Treg e CM Treg e Tcon (p<0,01); ao mês 6 e 9 diminição de naive Treg (p=0,035 e p=0,0007, 
respectivamente), com aumento Tcon aos 9 meses (p=0,0006). Grupo C, com mediana idade 51 (30-67), 45% 
desenvolveu DEcHc, moderada ou grave em 61,1%; 44,4% com compatibilidade HLA10/10. Observou-se ao 
mês 1 aumento de naive Treg (p=0,03) e CD8 (p=0,02), com diminuição após mês 9 de naive Treg e Tcon 
(p=0,001); naïve CD8 manteve-se significativamente elevada (p=0,001) nos doentes com DEcHc. 
 
Conclusão: A dinâmica da reconstituição imune naive Treg esta fortemente alterada nos doentes com DEcHc, 
nos três grupos clínicos, o que sugere um papel crucial deste subtipo celular. 
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CO29 
A CRIOTERAPIA REDUZ A INCIDÊNCIA DA MUCOSITE ORAL NOS DOENTES SUBMETIDOS 
A TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS  
 
Adriana Roque1; Maria Carolina Afonso2; Ana Luísa Pinto2; Lenka Ruzickova2; Luis Francisco Araújo3;  
Emília Cortesão1; Ana Isabel Espadana2; Ana Bela Sarmento1; Letícia Ribeiro2; Catarina Geraldes1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; Instituto de Investigação Clínica e 
Biomédica de Coimbra (iCBR).; 2-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Coimbra, Portugal; 3-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Coimbra, Portugal; Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal)  
 
 
Introdução:O transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos(aTPH) precedido de melfalano em alta 
dose (MAD) [200mg/m2 para o mieloma múltiplo(MM) (Mel200) e 140mg/m2 para o linfoma (BEAM), 
ambos em perfusão de 30min no D-1] está associado a elevada morbilidade, especialmente mucosite oral (MO) 
e gastrintestinal (MGI). 
Apesar da crioterapia (CRO), ao promover a vasoconstrição local reduzindo a exposição da mucosa a agentes 
de infusão rápida, ainda não é recomendada nas guidelines, pela escassez de evidência robusta. 
 
Objetivo: Avaliar a eficácia da CRO na prevenção da MO em doentes submetidos a aTPH. 
 
Métodos: Todos os doentes (dts) submetidos a aTPH no nosso centro após 04/2016 receberam CRO (CRY) no 
período peri-administração do MAD. Analisou-se prospectivamente o grupo CRY (04/2016-05/2018) e 
comparou-se retrospetivamente com um grupo submetido a aTPH previamente, não sujeito a CRO (10/2013-
03/2016) (NONCRY). Ambos os grupos receberam clorexidina/lidocaína/nistatina/fosfato. A toxicidade foi 
classificada pelo CTCAEv.4.03. 
 
Resultados: Durante este período, 205 dts (29% linfoma, 71% MM) realizaram aTPH – 49% (n=101) 
receberam CRO (CRY) e 51% (n=104) não (NONCRY), sem diferenças em termos clínicos e analíticos. 
A incidência de MO foi significativamente menor no grupo CRY (OR0,47; 35vs53%;p=0,009), com uma 
tendência protetora na severidade (MO≥3)(OR0,44; 7vs13%;p=NS), tendência que também se verificou quanto 
à severidade da MGI (OR0,32; 3vs9%;p=0,083), embora não significativa. 
Existiu menor necessidade de alimentação parenteral no grupo CRY (OR0,14; 1vs7%;p=0,034), embora o 
número de dts que recebeu opióides fortes de novo e sua duração fossem similares (p=NS). 
Não existiu diferença na incidência de infeção ou parâmetros de engraftment (p=NS). O tempo médio de 
internamento foi inferior no CRY, embora não significativamente. 
A CRO teve um efeito protetor no desenvolvimento de MO, independentemente da idade/ 
comorbilidades(OR0,47;p=0,010), radioterapia/número de terapêuticas (OR0,51;p=0,021) e do 
condicionamento/DMSO (OR0,43;p=0,006). 
A CRO foi bem tolerada, não tendo sido descontinuada em nenhum doente. 
 
Conclusões: A MO é uma das toxicidades mais proeminentes na administração de MAD. A utilização de CRO 
evidenciou ser um fator independente na redução da incidência de MO. Esta é um adjuvante acessível, 
económico e bem tolerado, que deve ser oferecido aos dts submetidos a aTPH. Estudos randomizados são 
necessários para estabelecer o melhor protocolo de CRO. 
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CO30 
COLONIZAÇÃO E INFEÇÃO POR ENTEROBACTERIACEAE PRODUTORAS DE 
CARBAPENEMASES NUM SERVIÇO DE HEMATOLOGIA – EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO  
 
Eduardo Espada1; Álvaro Ayres Pereira2; Luís Lito3; Helena Martins1; Sara Valle1; Graça Esteves1;  
Raúl Moreno1; Fernanda Lourenço1; José Melo Cristino3; João Raposo1; João Forjaz de Lacerda1;  
Carlos Martins1  
(1-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, EPE; 2-PPCIRA, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE; 3-Serviço de 
Patologia Clínica, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE)  
 
 
Introdução: A infeção por Enterobacteriaceae produtoras de Carbapenemases (EPC) tem aumentado 
mundialmente. Para se evitar a transmissão cruzada e modificar a abordagem empírica da neutropénia febril, 
faz-se a pesquisa de colonização por EPC à admissão e semanalmente no nosso Serviço. Objetivos do estudo: 
determinar fatores de risco para colonização; taxas de infeção e impacto na sobrevivência. 
 
Métodos: Resultados dos estudos de colonização por EPC num Serviço de Hematologia de 18/05/17 a 
14/06/18, cruzados com dados clínicos (diagnósticos, terapêutica, infeções e sobrevivência). Análise 
em SPSS® 22. 
 
Resultados: 963 pesquisas de colonização, 19,1% das quais positivas, em 392 internamentos (287 doentes; 
homens: 59,6%; 92,3% com diagnóstico hemato-oncológico). Mediana de internamento de 22 dias (Q1-Q3 7-
36). 137 (47,7%) doentes com resultado positivo para colonização: 93 (64,1%) com primeira pesquisa negativa; 
26 doentes colonizados já positivos à admissão (61,5% provenientes de internamento no próprio Centro 
Hospitalar e 11,5% de outros Hospitais). Tempo mediano até colonização de 35 dias (Q1-Q3 18-80), com risco 
crescente com tempo de internamento (Gráfico; n=297), sem diferenças significativas com quimioterapia ou 
atividade da doença de base. Dos 137 doentes com colonização documentada, 30 (21,9%) tiveram infeção por 
EPC, contra 8 (5,3%) dos restantes 150 (p<0,001). Em análise univariada, a colonização e a infeção por EPC 
aumentaram o risco de morte (HR 2,56; IC 95% 1,65-3,98; p<0,001 e HR 2,00; IC 95% 1,25-3,20; p=0,004); 
em análise multivariada, incluindo idade e atividade de doença, a infeção por EPC perdeu impacto. Em 397 
infeções bacterianas, identificou-se agente em 183 (46,1%), 55 (30,1%) dos quais EPC. Existiu maior 
necessidade de escalada terapêutica em infeções por EPC vs. não-EPC (73,6% vs. 21,2%; p<0,001), maior 
incidência de choque séptico (30,9% vs. 8,6%; p<0,001) e menor taxa de resolução de infeção (68,5% vs. 
92,9%; p<0,001). Das 72 (25,1%) mortes em internamento, 15 (20%) foram por infeção por EPC. 
 
Conclusão: A colonização por EPC é frequente, com risco cumulativo crescente com tempo de internamento e 
aumento do risco de infeção por EPC, constituindo fator adverso independente para mortalidade. A ausência de 
significância estatística da infeção por EPC em análise multivariada sugere que a estratégia de abordagem 
empírica utilizada nestes doentes (meropenem 2g 8/8h e amicacina) com escalada antibiótica precoce possa 
mitigar o seu efeito. 
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CO31 
ENTEROBACTERIÁCEAS PRODUTORAS DE CARBAPENEMASES (EPC) EM DOENTES COM 
LEUCEMIA AGUDA (LA). O ELEFANTE NA SALA  
 
Marcos Lemos; Rebeca Brito; Margarida Fevereiro; Mariana Leal Fernandes; Filipa Saraiva;  
Susana Gonçalves Pereira; Leonor Morais Sarmento; Alexandra Monteiro; Aida Botelho de Sousa 
(Hospital dos Capuchos-CHLC)  
 
 
Introdução: A rápida expansão das K.pneumoniae produtoras de carbapenemases (Kpc) constitui hoje o 
problema mais grave da hematologia intensiva: mortalidade infecciosa muito elevada na LA, compromisso da 
quimioterapia (QT) subsequente, tendência à repetição da infecção nas aplasias seguintes, eficácia escassa das 
medidas de prevenção da transmissão cruzada. Para agravar a situação, não há descolonização eficaz, o 
tratamento óptimo é ignorado, e o abuso de carbapenemos perpetua a situação. Não são conhecidas as 
estratégias dos serviços portugueses que tratam LAs e os seus resultados. 
 
Objectivo: Análise da evolução e dos factores associados à mortalidade das ICS por Kpc num serviço de 
Nov/16 (1ªICS) a Ago/18. 
 
Material e métodos: O regime empírico consistia em Nov/16 em monoterapia com meropenemo(M); o 
dirigido a Kpc consistiu inicialmente em combinação dupla/tripla (M alta dose/perfusão longa+colistina (C), 
tigeciclina(T) ou aminoglicosido, em função de MICs). A partir de Mar/18 foram interditos carbapenemos 
empíricos, passando o regime empírico a ser diferenciado em função do rastreio de colonização prévio: 
piperacilina-tazobactam (perfusão contínua) no não colonizado; C+T no colonizado com descalação às 48h vs 
(se Kpc confirmada) ceftazidima-avibactam (CF-A) na intenção de poupar C (toxicidade e emergência de 
resistência). 
 
Resultados: Documentaram-se 55 ICS-Kpc (2016: 3, 1% das ICS; 2017: 32, 11%; 2018: 20 até Ago, 13%) em 
46 doentes (9 com 2ª Kpc em posterior aplasia), 35M/11F, idade mediana 58(17-85), com LA ou Burkitt em 
85%. Das 31 Kpc surgidas desde a instituição de rastreio, 16 foram em colonizados (11 KPC, 5 OXA). Houve 
pneumonia em 27%, fleimão 22%, enterocolite 16%. De 17 mortes aos 30d (31%) 12 foram pela ICS. Foram 
factores de risco para a morte: não resolução de neutropenia (88 vs 10%),choque séptico (88 vs 5%); 
transferência para UCI (65 vs 16%); ausência de tratamento empírico apropriado (82% vs 58%) e de CF-A 
dirigida (70% vs 42%). De 17 mortes, 15 ocorreram antes de Mar/18 (mortalidade no internamento 37% vs 
14%). 
 
Conclusão: Nesta série de doentes neutropénicos sob QT intensiva a mortalidade das ICS-Kpc foi muito 
elevada. O tempo até à cobertura antibacteriana apropriada parece ser crítico para a sobrevivência. A estratégia 
aqui delineada tem resultados preliminares encorajadores. Uma abordagem conjunta deste sinistro problema 
pelos serviços atingidos permitiria uma avaliação mais rápida da bondade das medidas propostas. 
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CO32 
ADMISSÃO DE DOENTES CRÍTICOS HEMATOLÓGICOS EM UNIDADE DE CUIDADOS 
INTENSIVOS (UCI). É TEMPO DE PENSAR DIFERENTE  
 
Margarida Fevereiro; Susana Gonçalves Pereira; Mariana Leal Fernandes; Filipa Saraiva; Rebeca Brito; 
Marcos Lemos; Aida Botelho de Sousa 
(Hosp. Capuchos-CHLC)  
 
 
Introdução: Em doentes críticos hematológicos, o justo equilíbrio entre a indicação de UCI e o investimento 
fútil é delicado, num contexto já de si contaminado pela convicção errónea de muitos intensivistas de o 
determinante da sobrevivência na UCI ser a hemopatia de base. Esta convicção, apesar de estudos recentes 
demonstrarem uma queda da mortalidade em UCI destes doentes, tem continuado a impedir a gestão adequada 
e atempada das complicações infecciosas do tratamento das hemopatias. 
 
Objectivo: identificação dos parâmetros preditivos da mortalidade nos doentes de ≥18 anos consecutivamente 
transferidos de um serviço de Hematologia para UCIs num período de 4 anos. 
 
Material e métodos: análise retrospectiva de 297 transferências, entre Jan/14 e Dez/17, em 274 doentes de 18 
a 86 anos (mediana 59). Excluíram-se readmissões até às 72 horas pelo motivo original. Foi avaliada a 
mortalidade, na UCI e intra-hospitalar, em função dos seguintes factores: presença de neutropenia; 
documentação microbiológica de infecção; necessidade de suporte de órgão; e scores SAPS-II, APACHE-II e 
SOFA. 
 
Resultados: Em 97% das transferências havia hemopatia maligna subjacente (sendo 66% leucemias agudas), 
neutropenia <500/ul em 67% e bacteriémia em 52%. O motivo de admissão para UCI foi choque séptico em 
39% dos casos e falência respiratória em 35%. O SAPS II médio na admissão foi 56 e o APACHE-II médio 23. 
Foi necessário suporte ventilatório invasivo (VI) em 69%, vasopressor em 74% e substituição renal em 22% 
dos casos. A mortalidade na UCI e intra-hospitalar foi respectivamente de 57% e 65%. Em análise multivariada 
os factores preditivos de morte foram os mesmos para ambas: necessidade de VI (HR 5.2 e 3.35 
respectivamente;p<0.001 ambas), de aminas (HR 2.47 e 1.75;p<0.001 ambas) e a presença de bacteriémia à 
entrada (HR 1.55;p=0.005, e HR 1.41;p=0.01). 
 
Conclusões: uma proporção robusta (43%) dos doentes admitidos em UCI sobreviveu à estadia UCI e mais de 
1/3 veio a ter alta do hospital. Não é quantificável a influência de 2 factores de sentidos opostos: atraso de 
admissão na UCI sobre o resultado final, e viés de selecção negativa nas admissões. Os bons discriminadores 
para a sobrevivência foram relativos ao estado crítico, sem impacto independente da doença de base. A decisão 
de transferência deve resultar de uma cooperação estreita e precoce entre intensivistas e hematologistas. Nas 
situações controversas, um 5 day-ICU trial (Azoulay et al) surge como opção compensadora. 
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CO33 
INDUÇÃO COM TRETINOÍNA (ATRA) E TRIÓXIDO DE ARSÉNIO (ATO) NA LEUCEMIA 
PROMIELOCITICA AGUDA DE NOVO (LPA), NAO ALTO RISCO – EXEQUIBILIDADE NA VIDA 
REAL  
 
Alina Ionita; Joana Desterro; Maria Gomes da Silva; Albertina Nunes  
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)  
 
 
Introdução A LPA representa ~15% das leucemias mielóides agudas, tendo bom prognóstico. Contudo, a 
mortalidade precoce atinge 20%. Recentemente foi aprovada a utilização de ATRA+ATO na indução de 
doentes (dts) de não alto risco. Embora livre de antraciclinas, a toxicidade continua a representar um problema. 
 
Objetivos Avaliar a toxicidade e exequibilidade da indução ATRA+ATO. 
 
Métodos Estudo retrospetivo de todos os dts admitidos num centro de 1/6/16 a 31/7/18 com LPA de não alto 
risco. Os dts receberam ATRA 45mg/m2 e ATO 0.15mg/kg até remissão hematológica completa. Foi iniciada 
hidroxiureia (HU) se leucocitose≥ 104/µL. Foram colhidos e analisados de uma forma descritiva dados sobre 
demografia, coagulopatia (Cp), infeções, sindroma de diferenciação (SD) e toxicidade (tox) não hematológica. 
 
Resultados: 11 dts com mediana de idade 40 anos, 6 de género masculino; IMC mediano 25kg/m2. Todos 
apresentavam t(15;17), 3 com alterações adicionais, nenhum cariotipo complexo. 
Todos os dts iniciaram ATRA nas primeiras 24h, exceto 1 dos 4 admitidos ao fim de semana (D3). ATO foi 
iniciado com um atraso mediano de 2D (1-4). 
Ao diagnóstico, 2 com disfunção de órgão (1 renal, 1 hepática), 10 com índice de coagulacao intravascular 
disseminada ISTH ≥5, indicando Cp significativa e traduzindo-se na clínica num caso com hemorragia G3 e 6 
G1. 4 dts desenvolveram hemorragia após iniciar ATRA, um G4 e um G5, este em D5 ATRA/D1 ATO. 
Todos tiveram febre e iniciaram antibioterapia, tendo cumprido em média 19,4D. Isolamento microbiológico 
em 5 dts – 1 bacteriemia. 
Corticoterapia profilática realizada em 8 dts; 6 desenvolveram SD (2dts G≥3): 5 com necessidade de 
interrupção terapêutica e 5 com dexametasona terapêutica durante uma mediana de 3D (3-18). HU em 8 dts 
numa mediana de 11D (3-22). 
4 dts interromperam ATRA por tox hepática G≥3. Tox ATRA sem interrupção: 1 dt mucosite G2 e 1 dt 
cefaleia G2. Tox ATO: mialgias G2 em 2 dts e suspensão pontual em 2 dts por prolongamento QT; sem 
episódios de arritmia. 
10/11 dts obtiveram remissão completa, tendo cumprido uma mediana de 31D ATRA (18-40) e 30D ATO (22-
31). Foi necessária a interrupção de ATRA em 7dts– mediana de 4D (2-8)e ATO em 7dts– mediana 3D (1-12); 
ajuste de dose de ATRA em 6 dts por tox hepatica e SD. 
 
Conclusão A indução com ATRA+ATO é uma opção viável, com bons resultados em contexto de vida real, 
com tox múltiplas que requerem uma vigilância apertada, ajustes frequentes e uma terapêutica de suporte 
intensiva. 
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CO34 
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA). RESULTADOS DE UMA DÉCADA NOS 
CENTROS PORTUGUESES  
 
Marcos Lemos1; Joana Infante2; Sandra Marini3; Tânia Maia4; Ricardo Pinto4; Marta Pires de Lima5;  
Alina Ionita5; Diana Viegas5; Ana Isabel Marques6; Teresa Ribeiro6; Ana Espírito Santo6; Luísa Regadas7; 
Jorge Coutinho7; José Mário Mariz6; Albertina Nunes5; Maria Gomes da Silva5; Graça Esteves2; João Raposo2; 
José Eduardo Guimarães4; Ana Espadana3; Letícia Ribeiro3; Aida Botelho de Sousa1  
(1-HSAC-CHLC; 2-HSM-CHLN; 3-CHUC; 4-HSJ; 5-IPOLFG; 6-IPOP; 7-HSA-CHP)  
 
 
Introdução: A LPA é o subtipo mais curável de leucemia aguda, sendo esperada com a estratégia terapêutica 
afinada nas últimas 2 décadas uma taxa de cura que ronda os 90%. Estes resultados pressupõem, numa 
patologia que constitui o melhor exemplo da emergência hematológica, que seja minimizada a mortalidade 
precoce por atraso diagnóstico ou do tratamento, e que é invisível nos ensaios clínicos publicados. 
 
Objectivo: revisão retrospectiva das LPA diagnosticadas em 7 centros portugueses de Jan/07 a Dez/16, com a 
dupla intenção de: comparar a taxa de remissão completa (RC) e RC molecular (RCM), e as sobrevivências 
livre de recaída (SLR) e global (SG) com as esperadas/publicadas; e avaliar a mortalidade precoce (até às 48h 
do diagnóstico). 
 
Material e métodos: foram avaliados 372 doentes (d), idade mediana 48 anos (14-97), 31% de risco Sanz alto. 
Quinze (4%) tiveram morte precoce (até às 48h de entrada). Os restantes 357 são objecto da análise. A indução 
incluíu ATRA+idarrubicina em 93%. A consolidação (95% das RC) incluiu na grande maioria 3 ciclos de 
antraciclinas+ATRA, sendo seguida de manutenção (90% das RC). 
 
Resultados: a taxa de RC foi 85%. Registou-se síndrome de diferenciação em 30% dos casos. Houve 15% 
mortes na indução (MI) sendo preditoras de MI a idade >60 anos (OR3,7 [2,0-6,8];p<0,001), a leucocitose 
(OR1,01[1,00-1,03];p=0,047) e a coagulopatia (OR3,1[1,7-5,9];p<0,001). A taxa de RCM pós-consolidação e 
manutenção foi 99% e 96%. Houve 39 recaídas (13%, metade hematológicas) 92% das quais tratadas com 
trióxido de arsénio (77% RC2) e transplante autólogo em 63% (19d). A SLR foi de 83% aos 5 anos, sem 
diferença para os grupos Sanz, sendo preditora em análise multivariada a DMR pós-consolidação 
(HR16.9;p=0.007) e pós-manutenção (HR80.3;p<0.001). Com um follow up mediano de 7 anos, a SG é de 
74% aos 5 anos, sendo em análise multivariada preditores independentes a idade (HR4.3 (1.2-15.1);p=0.024) e 
a DMR pós-manutenção (HR10.5 [3.5 –31.2];p<0.001). 
 
Conclusão: esta análise das LPA tratadas ao longo de uma década em Portugal encontra resultados 
sobreponíveis aos publicados, embora com uma taxa de RC inferior ao desejável. Estará certamente sub-
registada a mortalidade precoce, que se sabe >10% em estudos de vida real. O conhecimento e análise mais 
aprofundada dos dados desta grande série pode e deve ser um primeiro passo para uma frutuosa colaboração 
prospectiva multicêntrica. 
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CO35 
IMPACTO DO NÚMERO DE CICLOS DE INDUÇÃO NECESSÁRIOS PARA ATINGIR REMISSÃO 
COMPLETA NA SOBREVIVÊNCIA DE DOENTES JOVENS COM LEUCEMIA MIELÓIDE 
AGUDA  
 
Joana Infante1; Helena Martins1; Sara Valle1; Sónia Matos2; Graça Esteves1; João Raposo1  
(1-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula Óssea - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar 
Lisboa Norte; 2-Genomed, Instituto de Medicina Molecular, Lisboa) 
 
 
Introdução: A obtenção de remissão completa (RC) após tratamento de indução em jovens com Leucemia 
Mielóide Aguda (LMA) é um preditor estabelecido de sobrevivência global. No entanto, não existe consenso 
na literatura sobre o impacto do número de ciclos necessários para atingir RC na duração da resposta. 
 
Objectivos: Descrever características clínicas e biológicas de doentes sem RC após 1º ciclo de indução e que a 
obtiveram após 2º ciclo, e determinar diferenças na sobrevivência global (SG) e livre de recaída (SLG) entre 
estes dois grupos. 
 
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo, observacional, unicêntrico, que incluiu todos os doentes 
consecutivamente admitidos no nosso centro entre 2006 e 2017 com diagnóstico de LMA, que fizeram 
tratamento de indução. Excluídos doentes que faleceram durante o 1º ciclo. Análise estatística realizada no 
programa Stata, versão 13. 
 
Resultados: Foram incluídos 89 doentes com mediana de follow-up de 78,5 meses, que receberam 1º ciclo 
com IDAC (n=63) ou FLA (n=26). O tipo de tratamento inicial não teve impacto em nenhum dos testes 
realizados. 
A taxa de RC após 1º ciclo foi de 58,4%. Comparando os doentes em RC após 1 ciclo (n=52) ou após 2 ciclos 
(n=13), verificaram-se mais casos de LMA secundária a síndrome mielodisplásico (p=0,044) e secundária a 
terapêutica (p=0,039) no segundo grupo. No entanto, por regressão logística não se identificaram preditores de 
obtenção de RC com 1 ciclo. 
Não se detectou diferença estatisticamente significativa na SG nem na SLR de doentes que atingiram RC após 
1 ciclo comparativamente a 2. A ausência de correlação manteve-se após estratificação por transplante 
alogénico. 
Análise multivariada identificou o risco citogenético alto (HR 6,2; p=0,006) e a realização de transplante 
alogénico (HR 0,2; p=0,006) como preditores independentes de SG. 
Quanto à SLR, na análise multivariada o performance status ECOG  1 foi preditor independente de recaída (HR 
3,1; p=0,017), enquanto que a obtenção de RC com 1 e 2 ciclos foi factor independente de diminuição do risco 
de recaída (HR 0,30; p=0,011). 
 
Conclusão: O prognóstico a longo prazo dos doentes que atingem RC morfológica após 2º ciclo de indução é 
semelhante ao dos doentes em RC após 1º. 
Estes resultados ilustram que a resposta insatisfatória à 1ª indução não implica quimiorresistência das células 
leucémicas e que este grupo de doentes pode ser resgatado de modo a beneficiar do impacto favorável da RC e 
posterior consolidação. 
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CO36 
FACTORES PROGNÓSTICOS DE USO CLÍNICO NA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA  
 
Pedro Chorão1; Nuno Teixeira Tavares2; Eliana Aguiar1; Maria Luís Amorim1; Maria José Gomes1;  
Paula Gomes1; Fernando Príncipe1; José Eduardo Guimarães3  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal; 2-Serviço de Oncologia 
Médica, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal; 3-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar 
São João, Porto, Portugal; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal)  
 
 
Introdução e objectivo: A heterogeneidade na leucemia mielóide aguda (LMA) é influenciada por factores da 
doença e do hospedeiro. Estão descritas características independentes que afectam o prognóstico, sendo 
necessários dados relativos ao seu uso clínico. 
 
Material e métodos: Revisão retrospectiva de 241 doentes ao diagnóstico de LMA não M3 induzidos com 
quimioterapia intensiva entre 10/2008 e 06/2017, incluindo idade, índice de comorbilidade de Charlson (ICC), 
ECOG performance status(PS), parâmetros laboratoriais e factores da doença (de novo ou 
secundária/relacionada com terapêutica (LMAs/t), doença extramedular e citogenética). Utilizou-se a 
estratificação genética de risco (EGR) da European Leukemia Net (ELN) 2017. Realizou-se análise uni e 
multivariada para remissão completa na indução (RCi), sobrevida global (SG) a 3 anos (a) e sobrevida livre de 
progressão (SLP) a 3a. 
 
Resultados: A mediana de idade foi 54a [19-77a], 68% com PS 0, 52% com ICC ≤1 e 24% eram LMAs/t. A 
ERG era favorável (fav) em 26%, intermédia (int) em 44%, adversa (adv) em 24% e desconhecida em 6%. O 
esquema de indução foi citarabina (C), etoposídeo (E), daunorrubicina em 71% e C, E e mitoxantrone em 29%, 
com 71% de RCi. A mediana de SLP foi 14 meses (m) e a SG 22m. Em análise multivariada (tabela 1), apenas 
a EGR teve impacto significativo na RCi (fav 87%, int 77%, adv 78%). Na SLP-3a tiveram impacto idade >60a 
(mediana 7m versus (vs) 21m) e EGR maior (mediana adv 9m, int 11m vs fav não atingida(NA)); na SG-3a 
tiveram impacto idade >60a (mediana 10m vs NA), ICC ≥2 (mediana 11m vs NA) e EGR maior (mediana adv 
13m, int 16m vs fav NA). 
 

  
Resposta <RCi 
OR [IC 95%] 

SLP-3a 
HR [IC 95%] 

SG-3a 
HR [IC 95%] 

ICC ≤1 ns ns Ref 

>1 1.62 [1.02-2.56]

Idade ≤60a ns Ref Ref 

>60a 2.28 [1.62-3.21] 1.83 [1.16-2.90]

EGR ENL2017 Favorável Ref Ref Ref 

Intermédio 2.69 [1.03-7.05] 3.06 [1.81-5.17] 2.70 [1.68-4.33]

Adverso 11.16 [4.13-30.17] 3.39 [1.93-5.94] 3.54 [2.12-5.88]

 
Tabela 1. Análise multivariada de RCi, SG-3a e SPL-3a. HR, hazard ratio; IC, intervalo de confiança; ns, não 
significativo; OR, odds ratio; Ref, grupo de referência. 
 
Conclusão: Apesar do grande número de factores de risco conhecidos,nesta amostra de vida real, a EGR 
mostrou maior impacto no prognóstico inicial da LMA com projecto curativo, com contributo da idade e ICC. 
Não houve impacto significativo da presença de LMAs/t, PS, parâmetros laboratoriais e esquema de indução. 
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CO37 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO - TRATAMENTO DE LMA EM DOENTES COM MAIS DE 60 
ANOS INTENSIFICADOS COM ALO-TRANSPLANTE  
 
Carla Alves1; Francesca Pierdomenico1; Isabelina Ferreira2; Gilda Teixeira2; Filipa Moita2; Nuno Miranda2;  
Manuel Abecasis2; Albertina Nunes1  
(1-Serviço de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 2-Serviço de 
Transplante Medular do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil) 
 
 
Os regimes de condicionamento de intensidade reduzida permitiram realizar alo-transplante de progenitores 
hematopoiéticos (alo-TPH) como parte da intensificação pós-indução em doentes (dts) acima dos 60 anos. A 
avaliação risco/benefício nestes dts é dificultada pela sua fragilidade e mais co-morbilidades.  
 
Avaliámos a sobrevivência dos dts acima dos 60 anos transplantados no serviço entre Setembro 2011 e Junho 
2018 em contexto de leucemia mielóide aguda (LMA) e calculou-se a overall survival (OS) desde o 
diagnóstico e a event-free survival (EFS) desde o alo-TPH. Identificámos 15 dts, 8 do sexo masculino, com 
mediana de idade à data do alo-TPH de 62 anos (60-70) e HTC-I mediano 2. Pela classificação da OMS 2016, 
1 doente (dte) apresentava LMC fase blástica, 12 dts apresentavam LMA e 2 outros dts com diagnóstico prévio 
de LMA M6 foram reclassificados como SMD com excesso de blastos. Pela estratificação de risco da ELN, dos 
12 dts com LMA, 7 apresentavam risco intermédio, 3 risco favorável e 2 risco adverso.  
 
Os 2 dts com SMD eram R-IPSS de alto risco. Foram transplantados em RC1 após 1ª indução 4 dts (todos de 
risco intermédio), após 2ª indução foram transplantados 5 dts (2 de risco intermédio, 1 de risco adverso e 2 com 
SMD). Em RC2 foram transplantados 3 dts de risco favorável e 1 de risco intermédio. Em doença progressiva 
foi transplantado 1 dte de risco adverso. O dte com LMC fase blástica foi transplantado em 1ª resposta 
molecular major após 9 meses de terapêutica contínua com Dasatinib. Os dadores foram 7 familiares (incluindo 
1 haploidêntico) e 8 não relacionados.  
 
O score de Duval máximo foi 3 (em 1 dte). Verificaram-se 6 óbitos, 3 por recaída e 3 por mortalidade 
relacionada com o transplante; 5 ocorreram nos primeiros 2 anos após alo-TPH. A EFS foi 63% aos 2 anos 
após alo-TPH. Em Junho 2018, 9 dts continuavam em remissão, com uma mediana de seguimento de 25.9 
meses. Todos os dts transplantados em RC1 após 1ª indução e todos os dts de risco favorável transplantados em 
RC2 mantem-se em remissão. A OS aos 3 anos após diagnóstico foi de 70.9% (mediana de seguimento 38.7 
meses).  
 
A análise desta série suporta que o alo-TPH constitui uma opção válida para intensificação terapêutica em 
grupos selecionados de dts com mais de 60 anos com LMA. 
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CO38 
DEFINING THE IN VIVO CHARACTERISTICS OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA CELLS 
BEHAVIOR BY INTRAVITAL IMAGING 
 
Delfim Duarte1; Saoirse Amarteifio2; Heather Ang2; Isabella Y Kong3; Nicola Ruivo2; Gunnar Pruessner2;  
Edwin Hawkins3; Cristina Lo Celso2  
(1-IPO-Porto / i3S / Imperial College London; 2-Imperial College London; 3-The Walter and Eliza Hall 
Institute of Medical Research)  
 
 
Introduction: The majority of acute myeloid leukemia (AML) patients have a poor response to conventional 
chemotherapy. The survival of chemoresistant cells is thought to depend on leukemia-bone marrow (BM) 
microenvironment interactions, which are not well understood. The CXCL12/CXCR4 axis has been proposed 
to support AML growth but was not studied at the single AML cell level. We recently showed that T-cell 
lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells are highly motile in the BM; however, the characteristics of AML cell 
migration within the BM remain undefined. 
 
Aims: Characterize the in vivo migratory behavior of AML cells and their response to chemotherapy and 
CXCR4 antagonism. 
 
Methods: We used high-resolution 2-photon and confocal intravital microscopy of mouse calvarium BM and 
the well-established MLL-AF9-driven AML and Notch1-driven T-ALL pre-clinical mouse models. To model 
chemoresistance we used drugs commonly administered in the treatment regimens of AML and T-ALL 
patients. For CXCR4 inhibition experiments, mice were i.v. injected with AMD3100. 
 
Results: AML cells migrated unexpectedly rapidly and faster than T-ALL cells in the BM at early stages of 
disease. However, and in contrast with T-ALL, chemoresistant AML cells were less migratory than seeding 
cells. Furthermore, CXCR4 antagonism significantly decreased T-ALL cell speed at both seeding and post-
chemotherapy stages but had no effect on non-mobilized AML cell migration. Mathematical analysis revealed 
that AML cells exposed to AMD3100 retain the typical leukemic diffusive/sub-diffusive cell movement, while 
chemoresistant T-ALL cells uniquely shifted to a super-diffusive movement. Furthermore, the size of T-ALL 
cell clusters diminished following AMD3100 treatment, as a result of combined intravasation and cell death, 
while AML cell clusters were unaffected by AMD3100. 
 
Conclusion: We show that AML cells are migratory but that chemoresistant AML cells, in contrast with T-
ALL, become less motile. Moreover, and in contrast with T-ALL, the in vivoexploratory behavior of expanding 
and chemoresistant AML cells is unaffected by AMD3100.Our study suggests that the limited clinical 
effectiveness of CXCR4 antagonists in AML might be partially explained by its mode of action being limited 
to blast mobilization, while lacking an effect on the behavior of parenchymal AML. In contrast, relapsed T-
ALL patients might particularly benefit from treatment with CXCR4 antagonists. 
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CO39 
METABOLISMO COMO ALVO TERAPÊUTICA NA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - 
GLICÓLISE OU FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA?  
 
Beatriz Lapa1; Joana Jorge2; Raquel Alves2; Ana Salomé Pires3; Ana Margarida Abrantes3; Margarida 
Coucelo4;  
Maria Letícia Ribeiro5; Ana Cristina Gonçalves2; Ana Bela Sarmento Ribeiro6  
(1-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); 2-Laboratório de Oncobiologia e 
Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Coimbra (FMUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-
CIMAGO; CIBB.; 3-Instituto de Biofísica, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); 
Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-CIMAGO; CIBB.; 4-Laboratório de 
Hematologia Molecular, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC); Instituto de Investigação 
Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-CIMAGO; CIBB.; 5-Serviço de Hematologia Clínica, Centro 
Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra 
iCBR-CIMAGO; CIBB.; 6-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e 
Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia Clínica, 
CHUC)  
 
 
As células cancerígenas apresentam várias alterações metabólicas, convertendo a glicose em lactato, 
independentemente da disponibilidade de oxigénio, e utilizando preferencialmente a glicólise relativamente à 
fosforilação oxidativa (OXPHOS). Na leucemia mieloide aguda (LMA) são já conhecidas mutações em genes 
do metabolismo, nomeadamente nos IDH1/2. No entanto, a via metabólica preferencialmente utilizada nesta 
patologia permanece por esclarecer. 
 
Este estudo pretendeu caracterizar metabolicamente 4 linhas celulares de LMA e estudar o potencial da 
glicólise e da OXPHOS como alvo terapêutico na LMA. 
 
Para tal, recorreu-se a 4 linhas celulares (LC): THP1, KG1, NB4 e K562. As células foram incubadas com 2-
desoxi-d-glucose (2-DG; inibidor da glicólise) ou oligomicina (oligo; inibidor da OXPHOS). A atividade 
metabólica foi avaliada pelo ensaio da resazurina e o uptakeda glicose pela captação de 18F-FDG. As mutações 
no exão 4 da IDH1/2foi efectuado por sequenciação. A expressão dos GLUTs (SLC2A),hexoquinasese HIF-
1αfoi efectuada por qPCR. A morte celular foi avaliada por microscopia ótica e por citometria de fluxo (CF), 
com a dupla marcação com Anexina V e 7-AAD. O ciclo celular foi avaliado por CF. Foi efetuada a análise 
estatística considerando-se um nível de significância de 95%. 
 
As células NB4 apresentam maior captação de 18F-FDG, sendo 1,4x, 1,6x e 2,5x superior à captação das KG1, 
K562 e THP1 (p=0,007), respectivamente. As células K562 e KG1 apresentam a variante sinónima no IDH1em 
heterozigotia (rs11554137).A 2-DG e a oligo reduziram a atividade metabólica de modo dependente da dose e 
da LC, sendo as KG1 (IC50 3,7 mM) as mais sensível ao 2-DG e as THP1 (IC50 9,5 mM) as menos. Por outro 
lado, as K562 são as mais sensíveis à oligo (IC50 5,3 µg/mL) e as THP1 as mais resistentes (IC50 44,8 
µg/mL). Ambos os compostos induziram alguma morte celular por apoptose e bloqueio do ciclo celular em 
fase G0/G1. A 2-DG diminuiu a captação do 18F-FDG e aumentou a expressão do SLC2A11enquanto a oligo 
aumentou a captação do 18F-FDG e a expressão do SLC2A1. 
 
Em suma, as células K562, KG1 e NB-4 parecem ser dependentes da OXPHOS e glicólise, enquanto as THP1 
parece ser mais dependente da glicólise. Estas LC parecem reprogramar o seu metabolismo de modo a 
ultrapassar a inibição da glicólise ou da OXPHOS. Estes resultados sugerem que o metabolismo celular poderá 
ser um alvo terapêutico na LMA, sendo necessários para identificar o melhor alvo em cada subtipo de 
leucemia. 
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CO40 
CRESCIMENTO NAS CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA – O IMPACTO 
DA TERAPÊUTICA  
 
Ana Sofia Vaz; Catarina Amaro; Joana Azevedo; Sónia Silva; Manuel João Brito 
(Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução: Os sobreviventes de LLA em idade pediátrica parecem ter um risco aumentado de compromisso 
do crescimento estatoponderal, pela terapêutica que efetuam. Os estudos publicados a este nível apresentam 
resultados discordantes e em Portugal são escassos. 
 
Objetivo: Caracterizar o crescimento (estatura e IMC) de doentes tratados para LLA, durante e após 
tratamento. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo realizado através da análise dos processos clínicos das crianças/adolescentes 
com diagnóstico de LLA ou linfoma linfoblástico (LL), tratadas de acordo com o protocolo DFCI no nosso 
hospital desde 2003, fora de tratamento há ≥2 anos. Critérios de exclusão: morte, recidiva, lost to follow-up. 
Verificámos os dados somatométricos à data de início do tratamento e aos 6, 12, 24 e 48 meses (M) após o seu 
início, o grupo de risco terapêutico e a utilização ou não de radioterapia craniana (RT). Foram utilizadas as 
curvas de percentis da OMS. O tratamento estatístico foi realizado utilizando o SPSS21®(p<0,05). 
 
Resultados: Obtivemos uma amostra de 78 crianças/adolescentes, 53% do sexo masculino, com idade mediana 
de 6A3M à data do diagnóstico. O diagnóstico foi LLA em 97% e LL em 3%; 54% de risco standard, 39% de 
alto risco e 8% de muito alto risco. 28% foram tratados com RT. 
Relativamente ao IMC, verificou-se um aumento estatisticamente significativo do percentil a partir dos 12M 
(p<0,001 para 0vs12M e 0vs24M), sendo o IMC atingido no fim do tratamento significativamente superior ao 
IMC inicial (p<0,001 para 48vs0M). Quanto à estatura, verificou-se uma redução estatisticamente significativa 
do percentil aos 6M (p<0,001 para 0vs6M), com crescimento praticamente nulo durante esta fase, atingindo o 
mínimo percentil de estatura aos 12M, com recuperação significativa aos 48M (p=0,056 para 12vs48M), mas 
com percentil inferior ao inicial (p<0,001 para 0vs48M). 
Comparando o crescimento estatural dos doentes submetidos(A) vs não submetidos a RT(B), a diferença entre 
o percentil de estatura final e o inicial foi significativamente maior no grupo A (p=0,02).  
 
Conclusão: Os protocolos de quimioterapia em uso nos últimos anos para a LLA/LL parecem acarretar 
consequências a nível do crescimento das crianças a ela submetidas, com uma tendência para o aumento do 
IMC durante e após o tratamento e para um atraso do crescimento estatural durante o tratamento, com 
recuperação parcial no final do tratamento. As crianças submetidas a RT tiveram um maior impacto a nível do 
crescimento estatural. 
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COE1 
INCIDÊNCIA DAS COMPLICAÇÕES MAIS COMUNS NO TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS DE SANGUE PERIFÉRICO  
 
Lucília Carreiro; Elisabete Esteves; Cândida Damião; Rosa Romão 
(CHLC - Hospital dos Capuchos)  
 
 
Introdução: Estão amplamente descritas na literatura as principais complicações associadas a quimioterapia de 
alta dose e Transplante Autólogo de Progenitores Hematopoiéticos de sangue periférico (PHSP), mas sentimos 
a necessidade de conhecer a realidade da nossa unidade. Neste sentido propusemo-nos a registar numa base de 
dados todas as intercorrências relevantes do doente ao longo do internamento. 
 
Objectivos: Conhecer a incidência das complicações num Transplante Autólogo; Optimizar as intervenções de 
enfermagem durante o internamento. 
 
Metodologia: Estudo retrospetivo e análise estatística dos primeiros 40 doentes submetidos a transplante 
Autólogo de PHSP. 
 
Resultados: Foram avaliados 40 doentes, 22 do sexo masculino e 18 do sexo feminino, com idades 
compreendidas entre 23 e 72A de idade, mediana de 56A, com o diagnóstico de: 57,5% MM, 20% LH, 17,5% 
LNH, 2,5% amiloidose e 2,5% LPM. 
As complicações identificadas mais frequentes foram a febre neutropénica 100%, mucosite oral 100%, diarreia 
98%, vómito 80% e náusea 78%. 
A escala preconizada para quantificar o grau das complicações é a NCI (National Cancer Institute), para 
uniformizar a linguagem e minimizar a subjetividade da avaliação. 
A febre surgiu entre o D+2 e +10, sendo que 33% dos doentes tiveram mais de um episódio. 
A mucosite surgiu entre o D+1 e +10, sendo 48% G1, 45% G2, 5% G3 e 2% G4. 
A Diarreia ocorreu entre D+1 e +10, sendo 46% G1, 26% G2, 26% G3 e 2% G4. 
As náuseas e os vómitos têm inicio precoce, ainda durante a quimioterapia (náusea D-5 a +9: 71% G1, 29% G2 
e vómitos D-3 a +9 sendo 88% G1, 9% G2 e 3% G4). 
 
Conclusão: Podemos concluir que a febre neutropénica, mucosite oral e diarreia estiveram presentes em todos 
os doentes, na sua maioria G1 e 2, no caso da mucosite em 93%, sem necessidade de opiácios e com ingestão 
oral mantida, assim como em 72% dos doentes com diarreia, controlada com dieta sem resíduos e loperamida. 
As náuseas e vómitos tiveram maior incidência no sexo feminino, na sua maioria G1 e 2 e apenas 1 caso de 
vómitos G4 com necessidade de entubação nasogástrica. 
 
O início das complicações é muito variável, mas está diretamente relacionado com o protocolo de 
quimioterapia realizado. O D0 é o dia da reinfusão dos PHSP, nos doentes com protocolo de Melfalano de alta 
dose este é administrado em D-1 e com BEAM fazem quimioterapia de D-6 a D-1 logo, neste, os sinais de 
toxicidade aparecem mais cedo. Assim podemos optimizar o acolhimento do doente, prever e planear 
intervenções de enfermagem. 
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COE2 
A DOR NO DOENTE HEMATOLÓGICO: MONITORIZAÇÃO E INTERVENÇÃO DO 
ENFERMEIRO  
 
Rita Carvalho; Adriana Pinto  
(Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital Santo António dos Capuchos)  
 
 
Introdução: Desde 2003 que a Direção Geral de Saúde determinou a implementação da dor enquanto 5º Sinal 
Vital, prevendo que nos serviços de saúde a dor fosse avaliada e registada de forma sistemática (Circular 
Normatina nº09 da DGS, 2003). Uma avaliação correta e completa, e uma intervenção adequada é da 
responsabilidade do enfermeiro, traduzindo-se em ganhos em saúde para a população. Atuando de forma 
autónoma e/ou interdependente, o enfermeiro visa a promoção do conforto e o alívio da dor do doente, quer 
através de intervenções farmacológicas como não farmacológicas. 
 
Objetivos: Este trabalho pretende analisar os registos de enfermagem no Serviço de Internamento de 
Hematologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central no contexto da monitorização e controlo da dor em 
doentes hematológicos. 
 
Pertinência: O enfermeiro é o profissional de saúde que na prestação de cuidados contribui para o conforto e 
controlo sintomático, especificamente da dor, podendo dar visibilidade não só às intervenções interdependentes 
como às autónomas no alívio deste sintoma. A monitorização da dor, de forma contínua e regular, e o seu 
controlo, através de intervenções farmacológicas e não farmacológicas, traduzem-se em ganhos de saúde para 
as pessoas. 
 
Metodologia: Análise dos registos de enfermagem efetuados de Janeiro a Dezembro de 2017, de uma amostra 
aleatória mensal, no âmbito da sua incidência, caracterização da dor, intervenções adotadas e qual a eficácia 
das mesmas. 
 
Resultados: Num total de 201 registos de enfermagem analisados verificou-se que 99% dos doentes internados 
tinha registada a monitorização da dor de forma sistemática (indicador de processo); que a taxa de dor ligeira 
foi em média de 34%, de dor moderada cerca de 35% e de dor severa de 31% (indicador de resultado); e que a 
taxa média de prevalência de dor mensal foi de 36% (indicador epidemiológico). 
 
Conclusões: A avaliação, tratamento e subsequente re-avaliação constituem os elementos chave para a 
valorização e reconhecimento da dor, enquanto 5º Sinal Vital, de forma a promover a melhoria contínua dos 
cuidados de enfermagem prestados. 
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COE3 
CONTRIBUTO DA ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO NO CUIDAR DA PESSOA COM 
DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA - UM POTENCIAL POR EXPLORAR  
 
João Pedro Gomes Pedrosa; Marta Salomé Moreno 
(UTIDH/UTMO - Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria)  
 
 
Introdução: A pessoa com doença hemato-oncológica está fortemente sujeita a um estado de 
descondicionamento físico com perda de função, fraqueza muscular, fadiga, limitação substancial no 
desempenho das diferentes AVD e a uma redução da sua qualidade de vida. Prevê-se que o papel do 
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER), seja de primordial importância neste 
contexto, ao implementar um processo de desenvolvimento de capacidades perdidas, possibilitando uma 
restituição biopsicossocial.  
 
Objetivo: Conhecer o contributo do EEER no cuidado à pessoa com doença hemato-oncológica e/ou 
submetida a transplante de células estaminais hematopoiéticas.  
 
Metodologia: Elaboração da questão de investigação, definição dos critérios de inclusão e exclusão utilizando 
o método PICO, com base nas orientações do Cochrane Handbook versão 5.1.0. A pesquisa foi feita eletrónica 
e manualmente no período de Agosto 2018, tendo em conta a questão de investigação “qual o contributo do 
EEER no cuidado à pessoa com doença hemato-oncológica e/ou submetida a transplante de células estaminais 
hematopoiéticas?”. A pesquisa manual foi realizada no acervo bibliográfico da instituição. A pesquisa 
eletrónica foi realizada nas bases de dados indexadas à EBSCO, com seleção de artigos em texto integral 
publicados entre 2013 e 2018, através de descritores.  
 
Resultados: Base de dados EBSCO - como resultado da interseção das palavras-chave  “hematology” AND 
“rehabilitation” AND “care” obtiveram-se 63 artigos, dos quais foram selecionados 5.  
 
Conclusão:  O EEER perante os resultados da avaliação da pessoa com doença hemato-oncológica, planeia um 
programa de reabilitação, cuja intervenção é sustentada na reeducação funcional cardiorrespiratória, motora, 
sensorial e cognitiva, da sexualidade e do treino de AVD. O EEER assegura a capacidade funcional, previne 
complicações, evita ou minimiza o impacto das incapacidades instaladas. Com a análise dos 5 artigos 
selecionados e demais bibliografia encontrada, concluiu-se que a implementação de programas de reabilitação 
em pessoas com doença hemato-oncológica, pode melhorar a sua qualidade de vida, estado físico, psicossocial 
e/ou de fadiga. Desta forma, urge intervir no sentido de se sensibilizar as equipas de enfermagem que cuidam 
das pessoas com doença hemato-oncológica para a necessidade de incluirem na sua formação EEER.  
 



90



Reunião anual
Annual Meeting

SPH

novembro 2018novembro 2018
november 2018

15 16 17

SOCIEDADE  PORTUGUESA DE  HEMATOLOGIA

PORTUGUESE SOCIETY OF HEMATOLOGY

TIVOLI  MARINA VILAMOURA

POSTERS





 

16 de Novembro de 2018  17h00 | Foyer dos Posters 

 

93 

PO1 
RELEVÂNCIA DA PET-CT NO LINFOMA DE HODGKIN TRATADO COM QUIMIOTERAPIA 
SEGUIDA DE RADIOTERAPIA  
 
Andreia Ponte1; Miguel Marques1; Luísa Rolim1; Sara Couto Gonçalves1; João Casalta-Lopes2; António Silva1;  
Miguel Jacobetty1; Margarida Borrego1  
(1-Serviço de Radioterapia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Radioterapia, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra; FMUC)  
 
 
Introdução: O linfoma de Hodgkin (LH) tem taxas de remissão de 80-90%.PET-CT é fulcral no 
estadiamento,avaliação de resposta e planeamento de radioterapia (RT).Outros fatores de prognóstico ajudam a 
estratificar o tratamento de acordo com o risco. 
 
Materiais e métodos: Análise retrospetiva de doentes com LH submetidos a RT-3D complementar na nossa 
instituição entre 2008-2014, com 30-40Gy/15-20fr.Estadiamento segundo Ann-Arbor mediante PET-CT, 
também utilizada para avaliar resposta à quimioterapia (QT) instituída (ABVD / BEACOPP) e para delineação 
dos volumes-alvo de RT.Avaliados fatores de risco (FR) de acordo com EORTC/GSHG, toxicidade pela 
CTCAEv4.0 e sobrevivência pelo Kaplan-Meier.α=0,05. 
 
Resultados: Incluídos 34doentes,idade mediana 31anos (17-49),predomínio masculino (67,6%) e 
Karnofsky≥90% em 87,1%.Ao diagnóstico estavam presentes ≥1 FR em 94,1%,sobretudo bulky (51,5%), 
sintomas B (35,3%) e VS elevada (50,0%).A variante histológica predominante foi esclerose nodular 
(82,4%).PET-CT de estadiamento compatível com estádio II em 55,9%,III 17,6% e IV 20,6%.A maioria 
cumpriu QT com ABVD (79,4%), sendo a toxicidade mais frequente e mais grave a hematológica em 61,8%, 
imputável à neutropenia G3-4 (54,6%).Foi realizada PET-CT intermédia em 97,1% com resposta completa 
(RC) em 66,7% e no final da QT em 85,3% com RC em 82,8%.Duração mediana da RT 21dias (15-29), com 
irradiação mediastínica em 88,2%.Houve necessidade de interromper a RT apenas numa doente por pneumonia 
bacteriana.A única toxicidade G3 durante a RT foi mucosite oral (2,9%).Como toxicidade tardia verificaram-se 
4 casos de pneumonite rádica G1-2, 1 hipotiroidismo subclínico e 1 miocardiopatia tóxica.Com seguimento 
mediano de 71meses (14-180), verificou-se sobrevivência global (SG) e livre de doença (SLD) aos 5anos de 
97,1%, sobrevivência livre de doença locoregional (SLDLR) de 94%.Ocorreram 3 recidivas,2 delas dentro do 
volume irradiado.Doentes com RC na PET-CT final apresentaram melhores resultados de sobrevivência 
comparativamente aos com resposta parcial (SG e SLD 100% vs 80%, p<0,0001).A presença de anemia ao 
diagnóstico, leucocitose, linfopenia, monocitose, hipoalbuminemia e estádio>IIA revelou impacto prognóstico 
(p<0,05). 
 
Conclusão: A PET-CT é fundamental no LH, os doentes com RC neste exame após QT apresentam melhores 
resultados de sobrevivência.Existem outros fatores de mau prognóstico que devem ser considerados como a 
anemia, leucocitose, linfopenia, monocitose, hipoalbuminemia e estádio>IIA. 
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PO2 
LINFOMA DE HODGKIN E INFEÇÃO POR VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – QUE 
PROGNÓSTICO?  
 
Maria Carolina Afonso1; Adriana Roque1; Dulcelena Neves1; Ana Luísa Pinto1; Raquel Guilherme1;  
José Pedro Carda1; Marília Gomes1; José Saraiva da Cunha2; Letícia Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal;  
2-Serviço de Doenças Infecciosas, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal)  
 
 
Introdução: A sobrevivência dos doentes com Linfoma de Hodgkin clássico (LHc) associado à infeção por 
Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) melhorou significativamente desde o início da terapêutica 
antiretrovírica combinada (TARVc), aproximando-se da dos doentes não infetados. No entanto, e 
contrariamente ao observado com alguns subtipos de Linfoma não-Hodgkin, a incidência de LH aumentou na 
era da TARVc. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos doentes diagnosticados com LHc, entre Janeiro de 2009 e Dezembro de 
2017, com especial destaque para as características dos infetados por VIH (LH-VIH). 
 
Resultados: Foram identificados 181 doentes, dos quais 6.6% (n=12) com infeção por VIH. Dos não infetados, 
52%(n=88) tinham estádio Ann Arbor III/IV. Relativamente aos doentes com LH-VIH, e ao diagnóstico: a 
idade mediana foi de 43 anos (26-72); 11 (92%) eram do sexo masculino; o tempo mediano de TARVc era de 
33 meses (2-153), a mediana de linfócitos T CD4+ de 244/mm3 (68-1015) e 9 doentes (75%) tinham virémia 
VIH indetetável (<50 cópias/ml); todos apresentavam estádio Ann Arbor III/IV, 92% sintomas B, e 58%(n=7) 
IPS>3; 58% evidenciavam doença extraganglionar; o subtipo histológico mais comum foi esclerose nodular 
(58%), e a associação com o vírus Epstein-Barr foi encontrada em 67%(n=8). 
Em 1ª linha, 9 doentes foram tratados com ABVD, 2 com COPP/ABV e 1 com BEACOPP standard; 
83%(n=10) atingiram remissão completa (RC); 1 foi primariamente refratário, progredindo com infiltração 
cerebral; um doente apresentou recidiva precoce, e atingiu RC com terapêutica de 2ª linha, não tendo realizado 
autotransplante de progenitores hematopoiéticos; para um follow-up mediano de 35,5 meses, a sobrevivência 
global (SG) aos 5 anos (5A) foi de 88% (tendo 3 doentes falecido) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
aos 5A foi de 78%. 
Quando comparados com os doentes com LH estádio III/IV não-VIH, os LH-VIH apresentavam mais 
frequentemente sintomas B (92 vs 46%;p=0,002), envolvimento medular (50 vs 5%;p<0,001) e extraganglionar 
(50 vs 19%;p=0,011), e hemoglobina<10g/dl (25 vs 7%;p=0,021).  O status VIH não afetou de forma 
estatisticamente significativamente a SG5A (75 vs 89%; HR 2.3; p=0,174) e a SLP (50 vs 78% HR 
3,1;p=0,150) após a 1ª linha. 
 
Conclusão: Apesar das características de alto risco, o outcome dos doentes com LH-VIH foi comparável ao 
dos doentes não infetados, quando tratados de forma idêntica. 



 

16 de Novembro de 2018  17h00 | Foyer dos Posters 

 

95 

PO3 
LINFOMA DE HODGKIN: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Filipa Mousinho1; Francisca Miranda1; Cláudia Claudino1; Érica Viegas2; Brenda Madureira3; Celina Afonso1;  
Fernando Lima1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica do Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental (CHLO); 2-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa; 3-Serviços Farmacêuticos do Hospital de São Francisco Xavier, 
CHLO)  
 
 
Introdução: O Linfoma de Hodgkin (LH) é frequentemente encontrado em idades jovens, sendo raro antes dos 
10 anos e mais comum entre 15 e 40 anos de idade, com um segundo pico entre 50 e 60 anos. É mais frequente 
no sexo masculino e em caucasianos. Cerca de metade dos casos de LH são causados pelo vírus Epstein-
Barr, entre outros factores de risco, como estados de imunossupressão (VIH/SIDA). Com o tratamento actual 
atingem-se taxas de sobrevivência livre de progressão aos 5 anos superior a 90% e sobrevivência global (SG) 
superior a 95%. 
 
Objectivos: Caracterizar os casos de LH seguidos no Serviço de Hematologia do Hospital São Francisco 
Xavier – Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e avaliar a eficácia do tratamento. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo para avaliação dos dados dos doentes com LH admitidos no Serviço de 
Hematologia do Hospital São Francisco Xavier – Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, entre Janeiro de 2013 e 
Dezembro de 2017 (5 anos). Os dados foram recolhidos por análise do processo clínico dos doentes. 
Diagnóstico efectuado segundo critérios da OMS, estadiamento com classificação de Ann Arbor. Os dados 
foram tratados no programa SPSS V17.0. 
 
Resultados: Foram incluídos 38 doentescom diagnóstico de LH, 24 do sexo masculino, com mediana de idades 
de 42 anos (19-76); 4 doentes em estádio I, 16 estádio II, 3 estádio III e 15 em estádio IV. Os sintomas B 
estavam presentes em 47,6% doentes. De acordo com a classificação histológica, 34 doentes apresentavam 
subtipo clássico (23 Esclerose Nodular e 11 Celularidade Mista) e 4 subtipo não clássico/predomínio nodular 
linfocitário. Foram tratados 37 doentes com o protocolo ABVD/RT e 1 com BEACOPP. Verificou-se resposta 
completa em 71% doentes, resposta parcial em 10,5%, refractaoriedade em 7,9%, e doença residual em 2,6%. 
Durante o período de estudo verificaram-se 3 óbitos. Ocorreram 6 recidivas, com tempo médio até recidiva de 
22 meses. A primeira recidiva verificou-se aproximadamente aos 5 meses. O tempo médio de follow-up foi de 
27 meses (1,9-67,0). A sobrevivência aos 3 anos, avaliada em 22 doentes, foi de 90,9%. A sobrevivência aos 5 
anos, foi apenas possível avaliar em 6 doentes que completaram os 5 anos de follow-up, tendo sido de 100%. 
 
Conclusão: Os resultados obtidos estão de acordo com o descrito na literatura, tendo a maioria dos doentes 
atingido cura sem importantes efeitos adversos associados ao tratamento. No entanto, os doentes primariamente 
refractários continuam a ser um desafio. 
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PO4 
BEACOPP NOS ESTÁDIOS AVANÇADOS DO LINFOMA DE HODGKIN – EXPERIÊNCIA DE 
VIDA REAL  
 
D.Neves; A. Roque; C. Afonso; A. Pinto; D. Mota; J. Carda; M. Gomes; L. Ribeiro 
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal)  
 
 
Introdução: O Linfoma de Hodgkin clássico (LHc) é potencialmente curável em cerca de 70% dos doentes 
(dts) em estádios avançados. A superioridade relativa das distintas abordagens terapêuticas é motivo de 
debate. Guidelines recentes e grupos cooperativos consideraram o BEACOPP escalado (BEACOPPesc) uma 
boa alternativa nos estádios avançados. Contudo, dados relativos à vida real são escassos. 
 
Objetivos: Analisar a experiência de um centro terciário com BEACOPP (4xBEACOPP escalado + 
2xBEACOPP standard) nos estádios avançados do LHc. 
 
Métodos: Análise retrospetiva de dts adultos com LHc em estádio avançado, tratados com BEACOPP em 1ª 
linha entre 2008 e 2017. 
 
Resultados: Avaliámos 37 dts, 62% do sexo feminino, com idade mediana ao diagnóstico de 29 anos (19-60). 
Observou-se subtipo esclerose nodular em 83.8% (n=31), estádio IV Ann Arbor em 62,3% (n=23), sintomas B 
em 55,6% (n=20), massa bulky em 51,4% (n=19), envolvimento extraganglionar em 21,6% (n=8). Todos 
apresentavam estádio avançado do German Hodgkin Study Group (GHSG) e 40,5% (n=15) IPS>3. 
A sobrevivência livre de progressão (SLP) e a sobrevivência global (SG) aos 5 anos foram de 82,9% e 91%, 
respetivamente (follow-up mediano de 32,4 meses). 
A PET intermédia foi realizada em 86,5% (n=32) dts, tendo 27,5% uma PET positiva (Deauville≥4). A taxa de 
resposta global (RG) foi de 91,9%, com 82,9% de respostas completas (RC). 
Nenhuma das variáveis estudadas mostrou influência na SLP, SG ou RG. O IPS>3 (OR 0,06; p=0,016; 56,2% 
vs 95,2%), hemoglobina<12g/dL (p=0,013; 65,2% vs 100%), albumina≤3,5g/dL (OR 0,15; 60% vs 90,9%; 
p=0,025) associaram-se à não obtenção de RC. Seis dts (16.2%), recidivaram, tendo sido tratados em 2ª linha 
com ESHAP. Destes 3 realizaram autotransplante de progenitores hematopoiéticos periféricos. O ajuste/atraso 
dos ciclos por toxicidade ocorreu em 18,9% dos dts –hematológica (grau≥2, CTCAE v5.0) em 11%; 
neutropenia febril em 8,2% (n=3); eventos trombóticos em 5,4% (n=2); neuropatia periférica grau 2-3 (mediana 
após início terapêutica (MAIT) 5,1 meses) em 5,4% (n=2); e patologia tiroideia (MAIT 20,8 meses) em 8,2% 
(n=3). 
 
Conclusão: Nesta cohort, o BEACOPP associou-se a boa RG, SLP e SG, resultados comparáveis ao de outros 
estudos em LHc estádio avançado, nomeadamente ao estudo HD9 (GHSG), embora com toxicidade 
ligeiramente inferior à descrita. Mais estudos no âmbito da vida real serão necessários no sentido de estabelecer 
o benefício da utilização do BEACOPP nos estádios avançados do LHc. 
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PO5 
IMPACTO DO IMC AO DIAGNÓSTICO NO PROGNÓSTICO DO LINFOMA DE HODGKIN  
 
Ana Isabel Marques; Teresa Ribeiro; Sérgio Chacim; Nelson Domingues; Ângelo Martins; Ilídia Moreira; 
Isabel Oliveira; Dulcineia Pereira; Luísa Viterbo; Cláudia Moreira; Ana Espírito Santo; Mário Mariz 
(Serviço de Onco-Hematologia do IPO Porto)  
 
 
Introdução: A obesidade tem vindo a aumentar de forma preocupante, sobretudo nos jovens. Nos últimos 
anos, vários estudos têm explorado a relação entre obesidade e neoplasia. No que concerne às neoplasias 
hematológicas, em particular ao Linfoma de Hodgkin (LH), dados de uma meta-análise apontam para uma 
relação não-linear entre o Índice de Massa Corporal (IMC) e LH, em que a obesidade parece conferir maior 
risco de LH. Contudo, a relação entre IMC e o risco e prognóstico de neoplasia hematológica permanece 
controversa. 
 
Objetivo: Analisar a relação entre a classe de IMC ao diagnóstico e a resposta ao tratamento em doentes com 
LH. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos doentes com LH diagnosticado no nosso Serviço entre 2011 e 2016, e com 
dados disponíveis para o cálculo do IMC ao diagnóstico, obtendo-se um total de 126 doentes. O tempo 
mediano de follow-up foi de 52 meses. As classes de IMC foram definidas de acordo com os critérios da OMS. 
 
Resultados: Nesta amostra, 56% dos doentes eram do sexo masculino, e a mediana de idade foi de 34 anos. 
Cerca de 60% apresentavam IMC normal ao diagnóstico, 4% correspondiam a baixo peso, 25% a excesso de 
peso e 10% a obesidade. 
O LH escleronodular foi o subtipo histológico predominante (66%), com os restantes subtipos com frequências 
entre 7-10%, à exceção do LH com depleção linfocítica (não observado). Em 9% dos casos, o subtipo de LH 
clássico não foi passível de ser classificado. 
Não se verificaram diferenças significativas entre a classe de IMC ao diagnóstico e o sexo, idade ou subtipo 
histológico. 
Nos doentes obesos ao diagnóstico, observou-se uma menor proporção de sintomas B e estadios avançados, 
embora esta tendência não alcance significância estatística. Contudo, verificou-se uma frequência de fatores de 
prognóstico desfavorável significativamente maior (p<0,05) nos doentes com IMC normal relativamente às 
restantes classes de IMC. 
Cerca de 15% dos doentes não responderam ou recidivaram após a terapêutica de 1ª linha. Embora não 
alcançando significância estatística, os doentes obesos parecem corresponder a uma minoria deste grupo de 
doentes, apresentando uma tendência a maior sobrevivência livre de doença. 
 
Conclusão: A obesidade ao diagnóstico nos doentes com LH parece associar-se a doença com prognóstico 
mais favorável e a maior sobrevida livre de doença, embora estes dados não permitam inferir uma relação 
causal. Serão necessários mais dados para melhor esclarecer a relação entre a obesidade e prognóstico do LH. 
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PO6 
LINFOMAS DA AMÍGDALA - EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR NO SEU 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO  
 
Pedro Bettencourt Medeiros; Inês Pereira Brito; Fernando Príncipe; José Eduardo Guimarães  
(Centro Hospitalar de São João)  
 
 
Introdução: Os linfomas são a segunda neoplasia maligna da cabeça e pescoço mais frequente, sendo o anel de 
Waldeyer a região extranodal mais comum nos linfomas não-Hodgkin desta zona. Os linfomas da amígdala 
representam cerca de 80% destes linfomas. O seu tratamento pode envolver quimioterapia e/ou radioterapia. 
 
Objectivos: Avaliação dos doentes com linfoma da amígdala diagnosticados e tratados num hospital central no 
decurso de 5 anos. 
 
Material e métodos: Foram identificados 10 doentes com linfoma da amígdala no período entre 2014 e 2018, 
tendo sido recolhidos dados clínicos e laboratoriais. 
Os doentes observados eram predominantemente do género masculino (60%), com uma idade mediana de 63 
anos, todos com ECOG 0-1. Em termos de co-morbilidades, 2 doentes tinham diagnóstico de infecção por VIH, 
enquanto 1 doente apresentava estenose aórtica grave. Todos os doentes apresentavam doença agressiva, 
maioritariamente em estádio I ou II (70%) e sem sintomas B (70%), sendo a histologia mais frequente o 
linfoma B difuso de células grandes (50%). Em termos de terapêutica, todos os doentes foram tratados com 
quimioterapia em combinação, com esquemas adaptados à histologia em causa. Nenhum doente foi tratado 
com radioterapia. Em termos de toxicidades, as mais frequentemente encontradas foram a hematológica (graus 
II e III, em 3 doentes) e a infecciosa (graus II e III, em 3 doentes). A avaliação de resposta estava disponível em 
9 doentes, sendo que, no final do tratamento preconizado, 7 doentes (77,8%) alcançaram remissão completa. 
Com um tempo de follow-up mediano de 19 meses (mínimo de 4 e máximo de 56 meses), a probabilidade de 
sobrevivência livre de doença e global são ambas de 85,7% (IC 95% 72.5-98.9%). 
 
Conclusões: Na amostra analisada, a maior parte dos doentes com linfomas da amígdala apresentou-se com 
doença localizada, bom estado geral e sem contra-indicações absolutas para terapêutica com intuito curativo. O 
tratamento utilizando combinações de quimioterapia mostrou-se bastante eficaz, apesar das histologias 
agressivas identificadas, com perfil de toxicidade aceitável. 
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PO7 
SINGLE CENTER EXPERIENCE WITH DOSE INTENSIVE CHEMOTHERAPY PLUS 
RITUXIMAB IN THE TREATMENT OF BURKITT’S LYMPHOMA / LEUKEMIA  
 
Pedro Bettencourt Medeiros; Pedro Chorão; Ricardo Pinto; Inês Carvalhais; Ana Carneiro; Fernando Príncipe;  
José Eduardo Guimarães 
(Centro Hospitalar de São João)  
 
 
Objectives: Burkitt’s lymphoma / leukemia (BL) is an aggressive mature B-cell non-Hodgkin’s lymphoma, 
frequently associated with immunosupression. Intensive chemotherapy has improved the outcome of children 
and adults with BL, and there is evidence that adding rituximab to those regimens is beneficial in adult patients, 
independently of HIV status. In this work, we aimed to evaluate our results with an dose-intensive regimen plus 
rituximab (BURKIMAB-13, PETHEMA group) in the treatment of BL. 
 
Methods: All patients with BL treated with BURKIMAB-13 protocol between 2007 and 2017 were included. 
Clinical and analytical data were collected and a retrospective evaluation of overall response rate (ORR), 
toxicities and 4-years overall survival (OS) and progression free survival (PFS) probabilities was performed. 
 
Results: We evaluated 32 patients (68.8% male), with median age of 49 years (interquartile range 36-57, min 
22, max 74). Sporadic BL was diagnosed in 22 patients (68.8%), while 9 (28.1%) had HIV-related BL and 1 
(3.1%) had immunosupression-related BL. At diagnosis, 6 patients (18.8%) had central nervous system 
invasion, while 15 (46.9%) presented with bulky disease, 24 (75.0%) with extranodal disease and 19 (59.4%) 
with bone marrow involvement. Regarding number of treatment cycles, 23 patients (71.9%) completed 6 
cycles, whilst 1 patient completed 4 cycles and 1 patient changed protocol after 2 cycles due to hepatosplenic 
candidiasis. The ORR at the time of the last administered cycle (28 patients evaluated) was 89.3% (95% 
confidence interval [CI] 71-95). Treatment related toxicities were mainly infection and febrile neutropenia 
(ranging from 75% on cycle 1 to 15.6% on cycle 5), mucositis ≥grade 3 (ranging from 21.9% on cycle 1 to 
3.1% on cycle 5) and tumoral lysis syndrome (on cycle 1, 9.4%). Global mortality rate was 28.1% (9 patients), 
with 4 patients dying during cycle 1 (3 due to infection and 1 due to an ischemic stroke) and 5 dying due to BL 
progression. With a median follow-up time of 29 months (IQR 7-61), the 4-year PFS probability was 79.1% 
(95% CI 70.3-87.9), with 3 patients progressing after 2 cycles and 2 patients relapsing after finishing treatment, 
and the 4-year OS probability was 70.8% (95% CI 62.5-79.1). 
 
Conclusions: BURKIMAB-13 protocol is effective in the treatment of BL, with manageable toxicities and 
good 4-years PFS and OS. 
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PO8 
LINFOMA DO MANTO - 7 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO  
 
João Barradas; Sara Coutinho; Catarina Dantas Rodrigues; Paula Rocha; Mónica Santos;  
Maria Conceição Constanço; Maria Reis Andrade; Helena Matos Silva  
(Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE)  
 
 
Introdução 
O linfoma do manto (LM) é uma neoplasia de linfócitos B rara, com uma idade mediana de diagnóstico de 68 
anos e um predomínio no género masculino. Na maioria dos doentes, apresenta características de agressividade, 
carecendo de tratamento. A abordagem terapêutica baseia-se em esquemas contendo Rituximab. Apesar do 
progresso recente, mantém um mau prognóstico. 
 
Objectivo: Caracterizar uma amostra de doentes com LM tendo em conta a sobrevida global e as toxicidades 
inerentes ao tratamento. 
 
Materiais e Métodos: Recolha de dados através da consulta do processo clínico de 20 doentes diagnosticados 
com LM, entre 01/01/2011 e 31/12/2017.  Análise estatística das variáveis através do programa SPSS v25. A 
sobrevida global foi estimada pelo método de Kaplan-Meier. 
 
Resultados: A amostra apresenta uma mediana de idade ao diagnóstico de 73 anos (54-85), com  predomínio 
do género masculino (85%), todos com boa performance status, ECOG<2. Ao diagnóstico, cerca de 75% 
apresentavam um estádio IVA e 70% um MIPI elevado. Histologicamente: pequenas células (40%), blastóide 
(40%) e pleomórfica (20%). Todos os doentes apresentavam doença extraganglionar. O tratamento foi iniciado 
em 17 doentes, com uma mediana de 3 semanas até ao início. Os protocolos mais utilizados foram R-CHOP 
(7), R-CNOP (4) e R-CHOP/R-DHAP+AutoTMO (3), por 6 ciclos, com resposta global e completa de 78% e 
57%, respectivamente . Os efeitos adversos foram na sua maioria hematológicos - neutropenia (6), anemia (4) e 
trombocitopenia (4) - ou infecciosos (6). A sobrevida livre de progressão mediana foi de 39 meses, com 
recidiva em 6 doentes. A terapêutica de manutenção com Rituximab foi cumprida por 6 doentes. A sobrevida 
global mediana foi de 62 meses, com o óbito verificado em 9 doentes, 5 dos quais por progressão da doença. 
 
Discussão: As características demográficas da amostra são semelhantes às descritas na literatura, confirmando 
nomeadamente o estádio avançado ao diagnóstico. A SLP e SG são semelhantes às apresentadas em estudos 
com imunoquimioterapia convencional. Os efeitos secundários foram registados em 65% dos doentes. A 
resposta completa foi atingida numa percentagem superior a outros estudos. Todos os doentes submetidos a 
terapêutica intensiva (3) e de manutenção (6) mantém seguimento. 
 
Conclusão: Este estudo retrospectivo, com uma amostra pequena, evidencia os bons resultados alcançados e 
alerta para a importância de selecção de terapêuticas personalizadas. 
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PO9 
LINFOMA T ALK-NEGATIVO, CD30-POSITIVO PRIMARIAMENTE CUTÂNEO COM UM 
ENVOLVIMENTO SISTÉMICO INESPERADO  
 
Lídia Ribeiro, Marta Leal Bento, Pedro de Vasconcelos M; Daniela Maria Pereira Alves; Sara Nunes do Valle;  
Helena Martins; Rita Pimentel; Luís Soares d’ Almeida; Carlos Martins; João Raposo  
(Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte)  
 
 
As doenças linfoproliferativas primariamente cutâneas CD30+ incluem a papulose linfomatóide, linfoma 
anaplástico cutâneo de grandes células (C-ALCL) e outros casos borderline. Este espectro diagnóstico, por 
vezes com sobreposição nas características histopatológicas, fenotípicas e genéticas, torna fundamental a 
evolução clínica para o diagnóstico definitivo. A correlação clinicopatológica é também essencial na distinção 
com outros tipos de linfomas T cutâneos com expressão intensa de células CD30+, nomeadamente linfomas 
anaplástico de grandes células ALK negativos. 
 
Apresenta-se o caso de um doente de sexo masculino, 53 anos, acompanhado durante dois anos em 
Dermatologia com o diagnóstico de dermatite atópica. À apresentação apresentava nódulos cutâneos violáceos, 
com distribuição pelos membros e região pélvica, negava sintomatologia B. Realizou biópsia cutânea, cujo 
estudo histológico não se revelou claro: doença linfoproliferativa cutânea de células CD30+ com  diagnóstico 
diferencial entre C-ALCL ou papulose linfomatóide tipo C. Após revisão diagnóstica num centro de referência, 
conclui-se que se trata de uma variante atípica de linfoma SOE “null-type”, com necessidade de mais 
esclarecimentos para diagnóstico definitivo. O doente não apresentava à data evidência de doença sistémica em 
TC corpo, PET-TAC ou biópsia óssea. 
 
Assumiu-se então o diagnóstico de C-ALCL, tendo sido tratado com seis ciclos de quimioterapia com CHOEP, 
resultando em remissão completa documentada por PET. Dois meses depois iniciou quadro de confusão mental 
e descoordenação motora, sem alterações focais no exame neurológico. A investigação com RM-CE revelou 
múltiplas lesões parenquimatosas, as maiores fronto-parietais esquerdas com edema vasogénico. A punção 
lombar revelou população linfóide T CD3+ de 94.4% com rácio CD4/8 preservado. Microscopicamente 
observaram-se células de linfoma CD30+, comprovando o envolvimento do SNC por linfoma. 
 
 O C-ALCL é limitado à expressão cutânea com disseminação extracutânea rara, não existindo casos 
reportados de C-ALCL com envolvimento do sistema nervoso central. Por outro lado, ALCL ALK negativo 
demonstrou em estudos retrospectivos envolvimento do SNC em 12.1% dos casos dos linfomas T no SNC. 
 
Este caso representa uma evolução rara de uma neoplasia T primariamente cutânea, demonstrando que ALCL 
são um grupo heterogéneo de doenças com características de sobreposição e em última instância, a evolução 
clínica definirá a expressão de doença e prognóstico. 
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PO10 
LINFOMA DA ZONA MARGINAL EXTRAGANGLIONAR DO EPIDÍDIMO/TESTICULO  
 
Mariana Leal Fernandes1; Luis Tavares2; Patrícia Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia, Hospital dos Capuchos; 2-Serviço de Infectocontagiosas, Centro Hospitalar 
Barreiro-Montijo)  
 
 
Introdução: O linfoma da zona marginal extraganglionar de tecido linfóide associado à mucosa (linfoma 
MALT), o mais frequente dos linfomas da zona marginal, desenvolve-se frequentemente em contexto de 
inflamação e activação imunológica crónicas, sendo múltiplas as condições infecciosas/auto-imunes associadas 
à sua patogénese. Os linfomas MALT tendem a surgir em locais como o tracto gastro-intestinal, globo ocular, 
glândula salivar, pulmão, pele e tiróide. Aqui relatamos 1 caso de linfoma MALT do epidídimo/testículo 
diagnosticado no nosso centro hospitalar em 2018, cuja localização torna este caso uma raridade. 
 
Caso clínico: Homem de 42 anos, caucasiano, referenciado a consulta de Urologia por nódulo testicular 
direito, de 4 cm, doloroso, com 3 anos de evolução e crescimento progressivo, sem outra sintomatologia. A 
destacar historial de hepatite C (diagnosticada 1 ano após aparecimento do nódulo testicular; tratada, com carga 
viral negativa sustentada), hábitos toxífilicos, tabágicos e etanólicos. Por suspeita neoplásica foi realizada 
orquidectomia unilateral direita cuja análise histológica documentou o diagnóstico de linfoma MALT com 
envolvimento do epidídimo, testículo, estruturas paratesticulares e porção proximal do funículo espermático. A 
biópsia óssea seminvasão medular e a tomografia computorizada tóraco-abdómino-pélvica sematingimento 
ganglionar ou organomegálias permitiu classificar como estadio IE. Optou-se pela vigilância clínica e não foi 
realizado qualquer tratamento adicional. Aos 6 meses de follow-up não há evidência de progressão de doença. 
 
Discussão: A relevância deste caso permanece na raridade da localização do linfoma, uma vez que a maioria 
dos linfomas testiculares pertence ao grupo do linfoma difuso de grandes células B e são raros os casos 
descritos na literatura de linfoma MALT do epidídimo/testículo. Outro aspecto interessante é o aparecimento 
da massa testicular prévio ao tratamento da hepatite C, que nos leva a questionar a possibilidade da estimulação 
antigénica viral crónica como contributo para o desenvolvimento do linfoma. Nesta situação, a decisão 
terapêutica foi sustentada no carácter indolente do linfoma e remissão completa obtida com cirurgia, não 
havendo lugar a tratamento adjuvante. 
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PO11 
HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS COM ENVOLVIMENTO DAS VIAS BILIARES, 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO  
 
Patrícia Seabra; Rita Coutinho; Alexandra Mota; Luciana Xavier; Cristina Gonçalves; Jorge Coutinho 
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar do Porto)  
 
 
Introdução: A Histiocitose de células de Langerhans (HCL) é uma doença rara, decorrente de uma 
proliferação clonal de células de Langerhans. A apresentação clínica é bastante variável, podendo ser 
localizada ou multissistémica. Na apresentação em idade pediátrica a frequência de envolvimento hepático 
pode ser elevada e normalmente associa-se a pior prognóstico. Na população adulta, esta forma de apresentação 
é muitas vezes subdiagnosticada, sobretudo quando o único órgão afetado é o fígado. 
 
Métodos: Revisão e discussão de um caso clínico de HCL com envolvimento das vias biliares. 
 
Resultados: Homem de 75 anos, seguido na consulta de cirurgia por suspeita de neoplasia pancreática. Em 
Setembro de 2016 episódio de colangite aguda filiada em litíase, pelo que foi submetido a colecistectomia 
laparoscópica, com realização de colangiografia intraoperatória, tendo sido levantada a suspeita de neoplasia da 
via biliar principal (VBP). TAC, RMN abdominal e ecoendoscopia a mostrar dilatação difusa das vias biliares 
intra e extra-hepáticas, visualizando-se vários focos hipointensos milimétricos, no lúmen da via biliar principal 
e em alguns ramos intra-hepáticos, associando-se realce difuso das paredes das vias biliares, sobretudo na placa 
hilar e da VBP. Biópsia aspirativa com quadro morfológico atípico, suspeito de malignidade. Em Abril de 2017 
foi submetido a duodenopancreatectomia cefálica, complicada de deiscência das anastomoses pancreatogástrica 
e gastrojejunal com necessidade de reintervenção. Histologia compatível com envolvimento da via biliar por 
HCL. Foi encaminhado para a consulta de Hematologia após novo episódio de colangite aguda. Completou 
estadiamento com TAC (envolvimento das vias biliares intra e extrahepáticas), radiografia do esqueleto (sem 
lesões ósseas), biópsia de medula óssea (sem envolvimento por neoplasia). Iniciou em Maio de 2018 
tratamento com vinblastina e prednisolona semanal que cumpriu por 4 semanas. Agravamento progressivo do 
estado geral, com necessidade de interrupção do tratamento por múltiplas complicações infeciosas, tendo vindo 
a falecer em Julho de 2018. 
 
Conclusão: As formas de HCL com envolvimento hepático são na maioria dos casos tardiamente 
diagnosticadas, principalmente quando a doença é localizada, como se verificou neste caso. Está descrito 
associar-se a mau prognóstico, sendo importante um grande nível de suspeição para fazer um diagnóstico e 
instituir tratamento dirigido de forma precoce. 
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PO12 
ENVOLVIMENTO ATÍPICO DO SÉTIMO PAR CRANIANO EM DOENTE COM 
MACROGLOBULINÉMIA DE WALDENSTRÖM  
 
Marta Leal Bento; Pedro de Vasconcelos M; Sara Valle; Daniela Alves; Helena Martins; João Raposo 
(Hospital Santa Maria)  
 
 
O envolvimento neurológico na Macroglobulinémia de Waldenström (MW) ocorre em 22% dos casos, 
classicamente sob a forma de polineuropatia sensitiva autoimune ou sintomas de hiperviscosidade. Menos 
frequentemente, infecção viral, neurolinfomatose, síndrome de Bing-Neel ou neurotoxicidade poderão justificar 
as manifestações neurológicas. A parésia facial periférica é uma complicação rara da doença, descrita 
esporadicamente na literatura médica e integrando tipicamente um quadro neurológico mais complexo. Após 
revisão da literatura, concluiu-se que o seu desenvolvimento isolado e exclusivamente unilateral não foi 
descrito em associação com MW. 
 
Apresentamos o caso de um doente do sexo masculino, 57 anos, seguido no serviço de Hematologia com o 
diagnóstico de MW MYD88 (L265P) negativa. O quadro clínico inaugural caracterizou-se por 
hepatoesplenomegália, conglomerado adenopático retroperitoneal, IgM monoclonal de 2,88g/dL e 82% de 
infiltração medular. O diagnóstico foi confirmado pela detecção de linfoma linfoplasmocítico em biópsia 
ganglionar. Por este motivo cumpriu terapêutica com 8 ciclos de R-CHOP e posteriormente Ibrutinib, atingindo 
critérios de resposta parcial e minor, respectivamente. A estabilidade clínica manteve-se durante 3 anos, altura 
em que por progressão de doença com derrame pleural foi introduzida nova linha terapêutica com BRD 
(Bortezomib, Rituximab e Dexametasona). Após o 1º ciclo de tratamento desenvolveu insuficiência 
respiratória, pelo que foi internado. 
 
No internamento iniciou 2º ciclo de tratamento e, 5 dias após a última administração de Bortezomib, 
desenvolveu quadro neurológico isolado caracterizado por parésia facial esquerda. A investigação por RMN-
CE não revelou alterações de relevo. Por positividade de CMV no soro (cópias DNA <150/mL) foi assumida 
etiologia viral, não realizando mais investigação. Verificou-se refractariedade a BRD, suspendendo-se o regime 
e optado pela introdução de Cladribina. Com recurso a reabilitação motora facial, corticoterapia e aciclovir 
observou-se moderada melhoria do quadro neurológico em consulta de seguimento do 1º mês. À data da 
realização deste artigo ainda não foi avaliada a resposta à terapêutica com Cladribina. 
 
Neste caso clínico pretendemos salientar a incerteza das implicações do desenvolvimento atípico de uma 
parésia facial unilateral isolada num doente com MW, assim como a possibilidade de esta representar uma 
manifestação inicial do síndrome de Bing-Neel e/ou neurotoxicidade ao Bortezomib. 
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PO13 
LINFOMA COMPOSTO DO ANEL DE WALDEYER: DIAGNÓSTICO SIMULTÂNEO DE 
LINFOMA DE HODGKIN CLÁSSICO E LINFOMA FOLICULAR EM BIÓPSIA DE AMÍGDALAS  
 
Patrícia Seabra1; Rita Coutinho1; Joana Raposo Alves2; David Tente2; Margarida Lima1; Jorge Coutinho1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar do Porto; 2-Serviço de Anatomia Patológica, Centro 
Hospitalar do Porto)  
 
 
Introdução: A ocorrência simultânea de dois subtipos diferentes de linfoma na mesma localização ou em mais 
de um local anatómico define-se como linfoma composto (LC). É uma situação rara e a incidência tende a 
variar com o tipo de linfoma e número de localizações anatómicas estudadas ao diagnóstico ou durante o curso 
da doença. Existem casos descritos de Linfoma de Hodgkin (LH), associados a Linfoma não Hodgkin (LNH), 
sugerindo que haja uma relação clonal entre ambos. 
 
Métodos: Revisão e discussão de um caso clínico de LC. 
 
Resultados: Homem de 75 anos, com performance status preservado e sem sintomas B/compressivos, inicia 
estudo por massa cervical e neoformação amigdalina direitas (TAC cervical com múltiplas adenopatias 
cervicais direitas e espessamento tecidular irregular da mucosa faríngea, envolvendo a amígdala direita). 
Realizou citologia aspirativa do conglomerado cervical cuja morfologia descreve raros elementos sugestivos de 
células de Reed-Sternberg; a citometria de fluxo (CF) exclui monoclonalidade B. Realizada posteriormente 
amigdalectomia bilateral com os seguintes resultados: amígdala direita (AD) com arquitetura extensamente 
alterada e aspeto nodular, sugestivo de LH clássico (variante esclerose nodular); amígdala esquerda (AE) 
infiltrada por neoplasia linfoproliferativa compatível com Linfoma Folicular (LF, grau 3A). A CF corrobora o 
diagnóstico de LC: a CF da AE foi compatível com LNH de células de tamanho pequeno, CD10+; pelo 
contrário, a imunofenotipagem da AD foi compatível com o diagnóstico de LH. A TAC de estadiamento sugere 
apenas envolvimento local e a biópsia de medula óssea demonstra envolvimento por LF. O doente iniciou 
tratamento com poliquimioterapia com clorambucilo, vinblastina, procarbazina e prednisolona, encontrando-se 
atualmente a cumprir o 1º ciclo, com boa tolerância. 
 
Conclusão: Descrevemos um caso de LC com apresentação atípica, cujo diagnóstico resultou da exérese de 
amígdala, sem características clínicas ou de imagem suspeitas, pelo que sugerimos que esta entidade está 
subestimada na literatura. Embora não possamos demonstrar uma relação clonal entre os dois linfomas, a 
origem de ambas as entidades no centro germinativo torna essa hipótese possível. Dado serem casos 
extremamente raros, não está estabelecido o seu significado clínico, no entanto parece ser consensual que o 
prognóstico do LC reflete na maioria dos casos o do componente mais agressivo e, como tal, o tratamento 
inicial deve ser dirigido a este. 
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PO14 
LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA EM DOENTE COM LINFOMA NÃO 
HODGKIN TRATADA COM RITUXIMAB- RELATO DE CASO  
 
D.Neves; S. Marini; D. Mota; R. Guilherme; L. Araújo; M. Gomes; C. Geraldes; L. Ribeiro 
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal)  
 
 
Introdução: O Linfoma Folicular (LF) de curso geralmente indolente, representa cerca de 20% dos Linfomas 
não Hodgkin (LNH). Apesar de incurável, a sobrevivência global melhorou significativamente com a inclusão 
do Rituximab nos esquemas terapêuticos. No entanto, vários estudos reportaram uma possível associação entre 
o Rituximab e o desenvolvimento de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP), que se trata de um 
processo desmielinizante do sistema nervoso central (SNC), raro e rapidamente progressivo, causado pela 
reativação do vírus JC (JCV). 
  
Objetivos: Descrever um caso clínico de doente com LF com diagnóstico provável LMP, estabelecido com 
base nos critérios da Academia Americana de Neurologia (2013), como potencial complicação do tratamento 
com protocolos terapêuticos com Rituximab. 
  
Descrição de caso clínico: Mulher, 59 anos, autónoma, caucasiana, com o diagnóstico de LF estádio IV-B de 
Ann Arbor, FLIPI 3 estabelecido em 2011. Inicialmente cumpriu R-CHOP (8 ciclos) com resposta completa 
(RC). Por recaída em 2014, foi tratada com R-CVP (8 ciclos) com RC. Em setembro de 2017, por quadro 
poliadenopático e síndrome febril repetiu biópsia ganglionar que foi compatível com recidiva do LF G1 e 
iniciou terapêutica com R-ESHAP. 
Em abril de 2018, apresentou quadro caracterizado por crise convulsiva tónico-clónica, alteração da linguagem 
de predomínio motor, hipoestesia e hemiparesia direita. 
Do estudo complementar realizado destacaram-se: serologia HIV1/2 negativa; TC crânio-encefálica (CE) com 
identificação de área hipodensa parieto-temporo-insular esquerda envolvendo a substância branca, sem efeito 
de massa; RM nuclear CE sem evidentes lesões sugestivas de LMP; estudo do líquido cefalorraquidiano 
(LCR): carga viral do JCV (DNA) positiva (< 1500 cópias/mL), proteinorráquia e ausência de células 
linfomatosas. Tratando-se de doente instável, decidiu-se pela não realização da biópsia cerebral. A doente 
evoluiu com progressão do quadro neurológico apesar de instituída corticoterapia, culminando com o 
falecimento 3 meses após o diagnóstico de LMP provável. 
  
Conclusão: Protocolos envolvendo o Rituximab estão associados a aumento do risco de desenvolvimento de 
LMP. No entanto, é uma complicação extremamente rara que não limita os benefícios do Rituximab, 
nomeadamente na sobrevivência global dos doentes com LF. A emergência de sintomatologia neurológica 
rapidamente progressiva neste grupo de doentes deve implicar a exclusão de LMP. 
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PO15 
PADRÃO IMAGIOLÓGICO DE RECIDIVA DE LINFOMAS PRIMÁRIOS DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL EM DOENTES IMUNOCOMPETENTES SUBMETIDOS AO PROTOCOLO MATRix  
 
A. Mata; J. Vieira; D. Alves; G. Esteves; S. Valle; H. Martins; F. Lourenço; R. Moreno; J. Raposo 
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria; Serviço de Hematologia e Transplantação 
de Medula Óssea)  
 
 
Introdução: Apesar da obtenção de elevadas taxas de indução de remissão, muitos dos doentes com linfoma 
primário do sistema nervoso central (LPSNC) recaem nos primeiros dois anos após o diagnóstico. O 
mecanismo fisiopatológico da recidiva, bem como o seu padrão e localização, são ainda pouco conhecidos. 
Existe alguma evidência de que a maioria das recaídas ocorre num local diferente do tumor primário. 
 
Objectivo: Analisar o padrão de recaída de dois doentes imunocompetentes com LPSNC, após obtenção de 
resposta completa (RC) com terapêutica de indução com protocolo MATRix. 
 
Métodos: Analise retrospectiva de dados com consulta de imagens de RMN-CE. 
 
Resultados: Sexo masculino, 42 anos. À apresentação com cefaleias, hemiparésia direita, disartria e visão 
turva. A RMN-CE revelou lesão expansiva intra-axial multifocal envolvendo a região córtico-subcortical 
temporal anterior, insular e lentículo-capsular posterior e talâmica esquerda. Realizou terapêutica de indução 
com o protocolo MATRix, 4 ciclos, seguido de terapêutica de consolidação com transplante autólogo de 
progenitores hematopoiéticos, tendo-se documentado RC por RMN-CE. Verificou-se recaída 6 meses após 
transplante. A RMN revelou lesão intra-axial difusamente infiltrativa centrada no hemisfério cerebeloso 
esquerdo, com extensão ao vérmis, pedúnculos cerebelosos esquerdos e vertentes póstero-laterais esquerdas da 
protuberância e do bulbo. 
Sexo feminino, 55 anos. À apresentação com desorientação, alteração do comportamento e hemiparésia direita. 
A RMN-CE apresentou lesão expansiva intra-axial com atingimento da substância branca periventricular e 
subcortical bi-hemisférica, do tálamo esquerdo, da vertente ântero-superior do mesencéfalo e do pedúnculo 
cerebeloso médio esquerdos. Realizou terapêutica de indução com o protocolo MATRix, 4 ciclos. Confirmou-
se RC pré-transplante por RMN. Recaída 58 dias após ultimo ciclo, confirmada por RMN, a documentar lesão 
expansiva intra-axial na vertente interna do tálamo direito com extensão ao mesencéfalo. 
 
Conclusão: Os padrões de recaída documentados estão de acordo com os resultados existentes na literatura. 
Este padrão pode sugerir a reactivação de reservatórios de doença no SNC, previamente não captantes de 
contraste e por isso ocultos, ou disseminação de doença a partir da medula óssea ou de outros locais extra-SNC. 
Compreender os mecanismos de recaída é particularmente importante para desenvolver estratégias que 
obtenham melhor controlo da doença. 
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PO16  
UMA VARIANTE INCOMUM DE UM VELHO CONHECIDO  
 
André Azevedo1; Mário Mariz2; Rui Henrique2  
(1-Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro; 2-Instituto Português de Oncologia do Porto)  
 
 
Introdução: O LNH DCGB intravascular é um sub-grupo raro, afeta qualquer órgão, pelo que apresenta 
clinica heterogénea que frequentemente leva a atrasos diagnósticos. Até 25% é diagnosticado na autópsia. 
Existem três subtipos, sendo que a variante ocidental é a mais comum no nosso meio. Trata-se de um linfoma 
agressivo, rapidamente progressivo. A grande maioria das recidivas ocorre no primeiro ano após tratamento, 
habitualmente no local primário e regra geral apresenta má resposta aos tratamentos de resgate. 
  
Caso Clínico: Homem, 57 anos, bancário, autónomo. Antecedentes patológicos de lipomatose familiar, gastrite 
crónica, ex-fumador. Sem medicação habitual e sem alergias medicamentosas. Assintomático até outubro de 
2017, altura que recorre aos Cuidados de Saúde após quadro com 18 dias de febre vespertina, perda ponderal 
13% num mês, anorexia, astenia e sudorese noturna. Exame físico com múltiplos nódulos subcutâenos, 
compatíveis com os antecedentes. Análises com anemia normocítica normocrómica de 12.6g/dl, VS 36mm/1ªh, 
LDH 339 UI, PCR 2.50 mg/dl. Ecografia abdominal com esplenomegalia de 15 cm, heterogéneo, imagens 
nodulares hipoecóicas dispersas de provável natureza patológica. PET-TAC 18-fdg com esplenomegalia 
nodular (SUVmáx de 11.9) e 2 nódulos na parede abdominal anterior (SUVmáx 3). Referenciado à consulta de 
Onco-Hematologia após 3 meses. Exérese dos nódulos da parede abdominal e biópsia do baço com alterações 
compatíveis com linfoma não Hodgkin difuso de células grandes B (LNH DCGB), subgrupo intravascular, 
variante ocidental. Estudo medular e punção lombar sem envolvimento pela doença - estadio IV-B, IPI 3. 
Tratamento com protocolo R-CHOP 14, com profilaxia do sistema nervoso central com 2 ciclos de MTX alta 
dose 1 administração intratecal de metrotexato, citarabina e hidrocortisona. Fez ainda 36Gy em 20 fracções na 
região esplénica. Tanto na PET-TC intermédia como na final apresenta apenas lesão residual no baço 
(SUVmáx 2), que pela posição desta relacionamos com possível sequela secundária à realização da biópsia 
atrás referida. Atualmente o doente encontra-se completamente assintomático. 
 
Conclusão: Este é um subtipo raro de linfoma, que se distingue pela sua apresentação e achados 
anatomopatológicos. O tratamento preferido é semelhante aos outros LNH DCGB mas é mandatória a 
profilaxia/ tratamento do SNC. Um diagnóstico atempado é importante para impedir uma degradação do estado 
geral que possa condicionar um tratamento insuficiente. 
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PO17 
LINFOMA E VIH  
 
Sofia Afonso; Inês Carvalhais; Ana Carneiro; Fernando Príncipe; José Eduardo Guimarães  
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar de São João, Porto)  
 
 
Introdução: Os indivíduos com infecção VIH têm incidência aumentada de Linfoma. A terapêutica anti-
retrovírica (TARV) revolucionou a sua epidemiologia,abordagem e prognóstico. 
  
Material e métodos: Análise retrospectiva de 19 doentes com VIH e Linfoma. Follow-up de 39(3-87)meses. 
  
Resultados: Idade mediana de 39(25-66)anos. Performance status(PS)>2 num doente. 
Diagnóstico concomitante de Linfoma e VIH em 31.6%(n=6). Nos restantes, o diagnóstico de linfoma foi em 
média 63(2-188)meses após, estando a maioria sob TARV(n=10/13). Em 68.4%(n=13) foi a 1ª manifestação de 
síndrome de imunodeficiência adquirida. 
O L.Burkitt(LB) foi o tipo histológico mais frequente(47.4%,n=9), seguido do L.Hodgkin(LH) (15.8%,n=3) e 
L.Plasmablástico(LP) (15.8%,n=3). 2 doentes com imunossupressão severa(cél.CD4+<50/uL), 14 (73.7%) com 
CD4+>100/uL. O LB foi mais frequente quando CD4+>200/uL(66.7%,n=6). O Linfoma B difuso de grandes 
células(LBDGC), primário do SNC(LPSNC) e LP surgiram com CD4+<200/uL. 
Coinfecção por EBV(n=5), CMV(n=2), HCV(n=3) e infecção prévia por HVB(n=1). Maioria com sintomas 
B(68.4%), estadio III-IV (73.7%) e envolvimento extranodal(57.9%). 
Esquemas de imunoquimioterapia(iQT) usados - Burkimab (LB), R-CHOP (LBDGC est.IA), R-daEPOCH 
(LBDGC,LP), HD-MTX+AraC (LPSNC/invasão SNC), BEACOPP/ABVD(LH), com profilaxia de 
pneumocistose. A maioria fez profilaxia com aciclovir, fluconazol e G-CSF. 
Infecções oportunistas (tuberculose meníngea, aspergilose) e hepatotoxicidade motivaram alteração da QT em 
2 doentes: Burkimab para R-CHOP, BEACOPP para ABVD. Sem reativação/aumento de carga vírica-VIH, 
suspensão de TARV ou atrasos significativos no início dos ciclos subsequentes(entre 21-35 dias, dependendo 
da QT). Em média 2.5 (1-4) neutropenias febris(NF) durante os 6 ciclos de Burkimab/R-daEPOCH, em 4 
doentes(CD4+>100/uL) com bacteriémia a Acinetobacter sp. e P.aeruginosa. Um doente teve NF com 
instabilidade hemodinâmica (LB, PS>2, CD4+<50/uL) e outro (LPSNC, CD4+<200/uL) necessitou de suporte 
respiratório com VNI (pneumonia a Acinetobacter sp). 
Resposta completa em 78.9%(n=15). O doente com LPSNC teve resposta parcial mas pelas complicações 
durante a QT e PS não prosseguiu tratamento e recaiu/faleceu 1 ano após. 3 doentes progrediram 
precocemente. 
  
Conclusão: Mesmo nos doentes com imunossupressão grave ao diagnóstico e risco acrescido de infecções 
oportunistas, o uso combinado de TARV e iQT, ao melhorar o status imunológico e permitir o uso de iQT 
agressiva,melhorou o prognóstico. 
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PO18 
LNH TIPO MALT GÁSTRICO: APRESENTAÇÃO CLÍNICA E ACHADOS ENDOSCÓPICOS  
 
Maria Eduarda Couto1; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; Luísa Viterbo1; Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1;  
Sérgio Chacim1; Ana Espírito Santo1; Dulcineia Pereira1; Claudia Moreira1; Márcio Tavares1; Inês Pita2;  
Carla Castro3; Ângelo Oliveira3; Mário Dinis-Ribeiro2; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 2-Serviço de 
Gastrenterologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Departamento de Radioterapia 
do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)  
 
 
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 (LNH-ZMg). Habitualmente está associado a 
infeção por Helicobacter pylori (em 90%). De acordo com a literatura, a clínica deste tipo de neoplasia e os 
achados endoscópicos associados são muitas vezes pouco específicos, dificultando o diagnóstico. 
  
Objetivo: Caracterizar os aspetos clínicos e endoscópicos identificados ao diagnóstico de LNH-ZMg ao longo 
de 7 anos numa instituição. 
  
Métodos: Foram identificados e revistos os processos clínicos de doentes diagnosticados entre janeiro de 2011 
e dezembro de 2017. Efetuou-se uma colheita retrospetiva de dados sobre os indivíduos afetados. 
  
Resultados: Identificaram-se 56 pacientes com o diagnóstico de LNH-ZM Gástrico, 57.1% do género 
feminino, idade mediana 64 anos. A infeção por H. pylori foi identificada em 66.1% dos casos. Os doentes 
foram categorizados pelo estadiamento de Lugano em estadio I em 64.3% dos casos, estadio II1 em 12.5%, 
estadio II2 em 3.6%, estadio IV em 17.9%, havendo 1.8% dos doentes que não foi avaliado. 
A clínica mais frequentemente identificada foi dor epigástrica (46.4%), hemorragia gastrointestinal (25%), 
náuseas e vómitos (19.6%), sintomas B (16.1%), eructação (5.4%). Verificaram-se outras queixas menos 
frequentes (42.9%): pirose, afrontamento pós-prandial, alterações do trânsito intestinal, anorexia, disfagia para 
sólidos, halitose persistente, xerose, disfagia, astenia, sonolência, tonturas. 
A localização preferencial da neoplasia gástrica ao estudo endoscópico foi o corpo gástrico (42.9%), seguido 
do antro (23.2%), corpo e antro (16.1%), antro/incisura angular (5.4%), atingimento difuso (5.4%), incisura 
angular (3.6%), corpo e incisura angular (1.8%) e coto gástrico (1,8%, um doente submetido a cirurgia de 
Billroth I). Os achados endoscópicos mais relevantes foram erosões/ulceras (66.1%), hiperemia (55.4%), lesão 
polipoide (5.4%), seguidos de pregas espessas (5,4%); em 5.4% dos doentes os achados não foram conhecidos 
por ausência de informação. 
  
Conclusão: Esta série evidencia uma clínica pouco específica ao diagnóstico de LNH-ZMg (partilhada com 
várias outras patologias gastrointestinais), assim como grande variabilidade na localização das lesões e grande 
proporção de achados subtis e inespecíficos a nível endoscópico, dificultando a sua identificação precoce. Estes 
achados são compatíveis com os descritos na literatura. 
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PO19 
EFICÁCIA DA REPOSIÇÃO COM IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA (IG) NA 
HIPOGAMAGLOBULINÉMIA SECUNDÁRIA A LINFOMAS B (LB)  
 
Alina Ionita; Raquel Rodrigues; Susana Carvalho; Albertina Nunes; Maria Gomes da Silva 
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)  
 
 
Introdução: A hipogamaglobulinémia secundária é frequente em LB, consequência da evolução da doença e 
das terapêuticas. É fator de risco para infeção e a reposição de Ig é eficaz nos doentes (dts) com infeções 
recorrentes. Contudo, a prática de reposição é heterogénea e pouco consensual. 
 
Objectivos e métodos: Para caracterizar a prática da reposição de Ig no nosso centro e avaliar a sua eficácia 
fizemos um estudo de coorte, retrospetivo, autocontrolado, incluindo dts com LB (93% indolentes) que 
iniciaram consecutivamente Ig entre 1/1/2014 e 31/12/2016 e receberam ≥4 administrações. Registámos as 
características demográficas, clínicas e terapêuticas da população e comparámos o número de episódios 
infeciosos, dias de internamento e de antibioterapia no ano anterior (A1) e seguinte (A2) ao início da Ig pelo 
teste Wilcoxon. 
 
Resultados: Trinta e três dts (idade média 65 anos, 73% homens, 39% pneumopatia, 24% fumadores, 15% 
diabéticos, 6% com disfunção renal e 3% hepática) iniciaram Ig neste período. O intervalo mediano entre o 
diagnóstico de LB e o início da Ig foi de 61 (1-190) meses. 94% tinham recebido Rituximab, 52% Fludarabina, 
18% Bendamustina e 58% corticoides (2 dts nunca tratados). Durante o período de estudo (A1+A2), 70% dts 
receberam terapêutica antineoplásica; 21% tiveram neutropenia gr≥3 e 18% linfopenia gr≥3. A dose mediana 
administrada foi 0.29g/kg e o intervalo entre tomas 28 dias (13-113). A mediana do nível de IgG subiu de 344 
(50-1024) pré Ig para 700 mg/dL (136-1835) aos 6 meses. Houve redução significativa do número de infeções 
(média 2,7 em A1 e 1,64 em A2, p=0.01), mas não de infeções gr≥3 (0.76 em A1 e 0.52 em A2, p=0.209) nem 
da média de dias de internamento (10.85 vs 7.36, p=0.24). A média de dias de antibioterapia diminuiu de 30.7 
para 19.2 (p=0.02). O benefício clínico manteve-se em doentes que receberam doses inferiores a 0.3g/kg. 
 
Conclusões: A reposição com Ig foi eficaz na diminuição da frequência de infeções e necessidade de 
antibioterapia, com potencial impacto sobre a qualidade de vida. Estudos futuros deverão avaliar o impacto 
desta estratégia sobre o consumo de recursos de saúde. 
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PO20 
FATORES COM IMPORTÂNCIA NA SOBREVIVÊNCIA E RESPOSTA COMPLETA DO LNH 
DGCB GÁSTRICO  
 
Maria Eduarda Couto1; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; Luísa Viterbo1; Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1;  
Sérgio Chacim1; Ana Espírito Santo1; Dulcineia Pereira1; Claudia Moreira1; Márcio Tavares1; Inês Pita2;  
Ângelo Rodrigues3; Carla Castro4; Ângelo Oliveira4; Rui Henrique3; Mário Dinis-Ribeiro2; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 2-Departamento 
de Gastrenterologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Serviço de Anatomia 
Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 4Departamento de Radioterapia do 
Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)  
 
 
Introdução: O Linfoma não-hodgkin difuso de grandes células B gástrico (DGCBg) representa 59% dos 
linfomas gástricos. Atualmente estão descritos na literatura fatores preditivos de sobrevivência e obtenção de 
resposta completa na patologia. 
  
Objetivos: Analisar os possíveis fatores preditivos de sobrevivência e resposta completa dos doentes com 
DGCBg diagnosticados ao longo de 8,5 anos numa instituição. 
  
Métodos: Foram identificados e revistos os processos clínicos de todos doentes diagnosticados com DGCBg 
entre janeiro de 2010 e junho de 2018 numa instituição. Efetuou-se uma colheita retrospetiva de dados sobre os 
indivíduos afetados, avaliando possíveis fatores preditivos: género, idade, local de atingimento gástrico pela 
neoplasia, achados endoscópicos, célula de origem da neoplasia, clínica ao diagnóstico, ECOG inicial, infeção 
por Helicobacter pylori, estadiamento de Lugano, sintomas B, resultados analíticos, invasão medular, 
massa bulky, presença de Bcl-2/Bcl-6/MYC, carcinoma gástrico identificado, erradicação prévia 
de Helicobacter pylori. Os dados obtidos foram analisados através do método de chi-quadrado. 
  
Resultados: Foram identificados 91 doentes, com idade mediana de 64 anos, sendo 54% do género masculino. 
Cerca de 90% destes casos eram primários e 10% provinham de transformação. A região mais atingida foi o 
corpo gástrico (51,6%), sendo o achado endoscópico mais comum as erosões/ulceras (80,2%). Os doentes 
estavam maioritariamente em estadios precoces (15,4% em I; 14,3% II1; 19,8% II2; 11% IIE; 35,2% IV). A 
sobrevida global média foi de 84.6 meses [75,12-93,98], sendo que a mediana não foi atingida. 
Foram identificados como fatores de impacto negativo na sobrevivência destes doentes a idade superior a 65 
anos (p=0,002), clínica de epigastralgias (p=0,05), anorexia (p=0,007), astenia (p=0,014), ECOG >1 (p<0,001), 
massa bulky (p=0,004), presença de Bcl-6 (p<0,001) e double hit (p=0,025). 
Identificaram-se também fatores preditivos de ausência de resposta completa à terapêutica instituída: idade 
superior a 65 anos (p=0,027), tipo de célula de origem ABC (p=0,045), clínica de epigastralgias (p=0,024), 
ECOG>1 (p<0,001). 
  
Discussão/Conclusão: A casuística deste serviço identificou fatores desfavoráveis à sobrevivência e obtenção 
de resposta completa semelhantes aos descritos na literatura, havendo contudo alguns fatores com resultados 
divergentes (como, por exemplo, DHL aumentada). 
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PO21 
CARACTERIZAÇÃO GENÓMICA DA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA POR ARRAY 
COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION (aCGH) – RESULTADOS PRELIMINARES  
 
Telma Nascimento1; Diana Adão2; Luís Miguel Pires3; Raquel Alves4; Joana Jorge4; Ilda P. Ribeiro3;  
Sara Duarte5; José Pedro Carda6; Artur Paiva7; Amélia Pereira8; Joana Azevedo1; Maria Letícia Ribeiro1;  
Joana Barbosa de Melo3; Ana Cristina Gonçalves4; Isabel Marques Carreira3; Ana Bela Sarmento Ribeiro6  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC); 2-Laboratório de 
Citogenética e Genómica, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).; 3-Laboratório de 
Citogenética e Genómica, FMUC; Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-CIMAGO; 
CIBB.; 4-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária 
de Hematologia, Faculdade de Medicina, FMUC; iCBR-CIMAGO; CIBB.; 5-Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de 
Coimbra iCBR-CIMAGO; CIBB.; 6-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica Universitária de 
Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; CIBB;; 7-Unidade de Gestão Operacional de Citometria do Serviço de 
Patologia Clínica, CHUC; 8Serviço de Medicina Interna, HDFF)  
 
 
A caraterização genómica tem desempenhado um papel importante no esclarecimento das características 
biológicas e do comportamento clínico de várias neoplasias hematológicas. Na leucemia linfócitica crónica 
(LLC), a citogenética convencional e a FISH identificam a presença de alterações cromossómicas em 40-50% e 
em cerca de 80% dos casos de LLC, respectivamente. No entanto, na citogenética convencional nem sempre é 
possível obter o cariótipo e a FISH é uma técnica dirigida, subestimando a extensão das alterações 
cromossómicas. O array Comparative Genomic Hybridization(aCGH) avalia globalmente o genoma, não 
requer cultura in vitro, oferece maior profundidade de detecção e fácil standardização. 
 
Este trabalho pretendeu fazer uma caracterização genómica mais alargada da LLC, de modo a clarificar a 
complexidade genómica destes doentes e identificar novos marcadores de prognóstico. 
 
Assim, foram estudados 20 doentes, 19 com LLC [9 mulheres/10 homens; 74 anos (50-90); estadiamento de 
Binet (n=18): A (n=15; 83%) e C (n=3; 17%)] e 1 doente com linfocitose monoclonal B (LMB) [1 mulher; 44 
anos]. As alterações genómicas foram analisadas em DNA genómico obtido de células mononucleares de 
sangue periférico. Foi efetuada a análise estatística considerando-se um nível de significância de 95%. 
 
Os resultados preliminares revelam que a mediana das alterações do número de cópias (CNAs) por doente com 
LLC é de 8 CNAs, variando entre 3 e 11. Das 137 CNAs detectadas nestes doentes, 65% correspondem a 
perdas de material genómico (n=87) e 35% a ganhos (n=47). Em média observaram-se 4,4 perdas/doente e 2,4 
ganhos/doente. Estas CNAs apresentam vários tamanhos, desde 50 pb a 130 Mb, englobando genes com 
potencial maligno. O doente com MBL apresentava 10 CNAs (4 perdas e 6 ganhos). Das alterações genómicas 
já reportadas na LLC detectaram-se: 7 del(14q) (35%); 7 del(13q) (35%), 6 tris 12 (30%), 2 del(11q) (10%), 5 
del(6q) (25%), 3 del(8p) (15%), 2 dup(8q) (10%) e 2 dup(2p) (5%). Além disso, foi possível detectar em 10% 
dos doentes 2 del6p (9p21.3), alteração genómica considerada muito rara na LLC. Salienta-se ainda que todos 
os doentes de alto risco (Binet C) apresentavam a del(14q), sendo menos frequente nos doentes de baixo risco 
(Binet A: 20%, n=3, p=0,007). Os 2 doentes falecidos até ao momento apresentavam ≥3 CNAs. 
 
Apesar de preliminar, este estudo revela a complexidade genómica da LLC e abre portas para a identificação de 
novos marcadores de prognóstico nesta patologia. 
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PO22 
R-BENDAMUSTINA NA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA/LINFOMA LINFOCÍTICO EM 
PRIMEIRA LINHA VS. DOENÇA EM RECAÍDA/REFRACTÁRIA: TOXICIDADE E EFICÁCIA  
 
Ana Vagos Mata; Fabíola Velosa; Eduardo Espada; Daniela Alves; Conceição Lopes; Blanca Polo;  
Maria João Costa; João Forjaz Lacerda; João Raposo  
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria; Serviço de Hematologia e Transplantação 
de Medula Óssea)  
 
 
Introdução: O protocolo Rituximab-Bendamustina (RB) está aprovado como terapêutica de 1ª linha em 
doentes com Leucemia Linfocítica Crónica/Linfoma Linfocítico (LLC/LL) com mais de 65 anos ou com 
comorbilidades impeditivas de usar FCR (fludarabina, ciclofosfamida e rituximab). A sua utilização em 
doentes em recaída/refractários ainda está por explorar. 
 
Objetivos: Avaliar o perfil de toxicidade e resposta à terapêutica nos doentes com LLC/LL tratados com RB 
em 1ª linha e em recaída/doença refractária. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, constituído por uma coorte de doentes com o 
diagnóstico de LLC/LL desde 2010, tratados com RB, entre 2014 e 2018. A análise estatística foi realizada 
através do programa IBM® SPSS® Statistiscs 24. 
 
Resultados: Foram incluídos 36 doentes, dos quais 20 em 1º linha (grupo I) e 16 em 2ª linha ou subsequente 
(grupo II). As características demográficas foram semelhantes para os dois grupos. No grupo II, 5 doentes eram 
refractários e 11 doentes em recaída com uma mediana de linhas terapêuticas prévias de 2. Relativamente ao 
estado mutacional, em ambos os grupos verificou-se predominância do estado mutacional não mutado (68,8% 
no grupo I e 81,8% no grupo II, p=0,446). Na análise comparativa não se verificou diferença no perfil de 
toxicidade: suspensão da terapêutica por toxicidade (p=0.244), redução de dose (p=0,739), atraso nos ciclos 
(p=0,18), intercorrências infecciosas (p=0,236), e toxicidade hematológica de grau ≥ 3 (p=0,765). A toxicidade 
hematológica de grau ≥ 3 verificou-se maioritariamente no 1º ciclo (63,6%). Com a mediana de seguimento de 
18,7 meses, verificou-se diferença na taxa de resposta global entre o grupo I e o grupo II (100% e 64% 
respectivamente, p=0,021) e na SLP (90% e 47%, p=0,033), sendo a obtenção de resposta global a variável 
com maior impacto no aumento da SLP (HR 0.019; IC 95%: 0,002-0,175; p<0,001). Não se verificou diferença 
na SG (p=0.269). 
 
Conclusão: Na nossa população, o protocolo RB mostrou ser seguro e eficaz. Desta forma, é de ponderar a 
escolha deste protocolo em doentes em recaída/refractários, onde se obteve uma taxa de resposta global de 
64%. 
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PO23 
RITUXIMAB-BENDAMUSTINA: IMPACTO DAS COMORBILIDADES NO TRATAMENTO DA 
LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA/LINFOMA LINFOCÍTICO  
 
Fabíola Velosa; Ana Vagos Mata; Eduardo Espada; Daniela Alves; Conceição Lopes; Blanca Polo;  
Maria João Costa; João Forjaz Lacerda; João Raposo 
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria, Serviço de Hematologia e Transplantação 
de Medula)  
 
 
Introdução: O protocolo Rituximab-Bendamustina (RB) é uma alternativa válida para doentes com Leucemia 
Linfocítica Crónica/Linfoma Linfocítico (LLC/LL) com mais de 65 anos ou com comorbilidades impeditivas 
de usar FCR (fludarabina, ciclofosfamida e rituximab). No entanto, o impacto das comorbilidades na toxicidade 
e resposta à terapêutica com RB permanece incerto. 
 
Objetivos: Avaliar o impacto das comorbilidades no perfil de toxicidade e na resposta à terapêutica com RB 
em doentes com LLC/LL. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, constituído por uma coorte de doentes com LLC/LL 
com diagnóstico desde 2010, tratados com RB entre 2014 e 2018. As comorbilidades foram avaliadas através 
da escala CIRS – “Cumulative Ilness Rating Scale”. A análise estatística foi realizada através do programa IBM 
SPSS Statistiscs 24®. 
 
Resultados: Incluímos 36 doentes com idade mediana ao tratamento de 69 anos, 20 doentes em 1ª linha e 16 
doentes em recaída ou refratários. Foram analisados 2 grupos: CIRS<7 (n=21) (grupo I) e CIRS≥7 (n=11) 
(grupo II). Não foi possível avaliar o CIRS em 4 doentes. As características demográficas foram semelhantes 
nos 2 grupos. Na análise comparativa não se verificou diferença nos marcadores de tolerabilidade: redução de 
dose (p=0,365), atraso nos ciclos (p=0,71), suspensão por toxicidade (p=0,593), intercorrências infeciosas 
(p=0,864) e toxicidade hematológica de grau≥3 (p=0,388). Com a mediana de seguimento de 571 dias, também 
não houve diferença no que respeita à eficácia: sobrevivência global (SG) (p=0,416), sobrevivência livre de 
progressão (SLP) (p=0,351), resposta completa (p=0,77) e resposta global (p=0,155). 
 
Conclusão: Na nossa população, e nesta altura de avaliação com uma mediana de seguimento de 571 dias, o 
CIRS não demonstrou ter impacto no perfil de toxicidade e na resposta à terapêutica. Podemos concluir que a 
utilização da Bendamustina é segura no tratamento dos doentes mais idosos e com comorbilidades em 1ª linha 
ou em linhas subsequentes. 
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PO24  
TRANSFORMAÇÃO DE RICHTER: ESTUDO RETROSPETIVO UNICÊNTRICO  
 
Sara Duarte1; Adriana Roque2; Maria Carolina Afonso1; Ana Carolina Lai3; José Pedro Carda2;  
Marília Gomes1; Maria Letícia Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Hematologia 
Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra;  
3-Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução: A leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico B de células pequenas (LLC/LLBCP) é uma 
neoplasia linfoproliferativa de evolução indolente. Contudo, até 10% destes doentes sofrem transformação 
de Richter (TR), mais comumente para linfoma B difuso de grandes células (LBDGC). O prognóstico destes 
doentes é reservado, com uma sobrevivência global mediana (SG) inferior a 1 ano. 
 
Objetivo: Caracterização, avaliação do tratamento e resposta à terapêutica dos doentes com TR e avaliação de 
fatores prognósticos. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos dados clínicos e analíticos dos doentes com diagnóstico de TR no nosso 
centro entre 2008 e 2018. 
 
Resultados: Durante este período identificaram-se 17 doentes com LLC/LLBCP que evoluíram para TR 
(58,8% do sexo masculino). 
Ao diagnóstico de LLC/LLBCP a idade mediana foi de 63 anos (43-73), a maioria (90%) Binet A/Rai 0-II. Não 
existiu correlação entre o estádio LLC/LLBCP e os diferentes parâmetros clínicos e analíticos e a SG pós-TR, à 
exceção da LDH (p=0,0004; HR 0,069), sendo o tempo mediano desde o diagnóstico até TR de 74 meses. 71% 
dos doentes fizeram tratamento para a LLC/LLBCP, sendo a mediana de início do tratamento após o 
diagnóstico de 48 meses (2-88) e os esquemas incluindo fludarabina ou clorambucilo os mais utilizados. 
Na TR os locais mais frequentes de envolvimento extra-ganglionar foram pleuro-pulmonar (n=5) e gastro-
intestinal (n=3) e 72,7% expressavam CD5. 62,5% dos doentes com TR foram tratados com protocolos R-
CH(N/E)OP. Doentes tratados com rituximab associado à quimioterapia após TR (37,5%) apresentaram melhor 
SG (p=0,007; HR 5,444). A existência de tratamento prévio para LLC/LLBCP não teve impacto na SG dos 
doentes com TR (p=NS). A SG mediana após TR foi de 9 meses (1-36), sendo a SG ao 1 ano de 29,4%. 
Aplicando o score de Richter (Tsimberidou et al, 2006), é evidente a identificação de dois grupos prognósticos 
(score 0-2 e 3-4). A SG mediana para doentes com scores 0-2 é de 22 meses, enquanto que para scores 3-4 é de 
apenas 2 meses (p=0,003). 
 
Conclusão: Os resultados apresentados estão de acordo com os verificados em estudos previamente publicados 
e mostram o benefício terapêutico da imuno-quimioterapia. 
A percentagem de TR que expressavam CD5 foi superior ao descrito na literatura para os LBDGC de novo (5-
10%), o que sugere uma relação clonal entre LLC e TR e a utilidade deste marcador de superfície celular na 
diferenciação entre LBDGC transformado de LLC/LLBCP versus LBDGC de novo. 
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PO25 
IMPACTO DA RECONSTITUIÇÃO IMUNE DOS LINFÓCITOS Tγδ NO OUTCOME DOS 
DOENTES COM LINFOMA NÃO-HODGKIN SUBMETIDOS A TRANSPLANTE AUTÓLOGO  
 
Adriana Roque1; Isabel Silva2; Diana Mota3; Ana Luísa Pinto4; Lenka Ruzickova4; Maria Carolina Afonso4;  
Emília Cortesão1; Ana Isabel Espadana4; Ana Bela Sarmento1; Catarina Geraldes1; Artur Paiva2; 
 Letícia Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; Instituto de Investigação Clínica e 
Biomédica de Coimbra (iCBR); 2-Unidade de Gestão Operacional de Citometria de Fluxo, Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 3-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal; 4-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, 
Portugal)  
 
 
Introdução: Os linfócitos Tγδ são células efetoras/citotóxicas envolvidas na vigilância imunológica, existindo 
evidência a sugerir maior atividade antineoplásica das Vδ1 e antimicrobiana das Vδ2. Apesar da recuperação 
linfocitária pós-transplante ter vindo a ser amplamente estudada, são escassos os dados relativamente às células 
Tγδ. 
 
Objetivos: Avaliar a reconstituição das células TVδ1 e suas principais subpopulações funcionais 
(CD27+/CD27-) e de outras subpopulações Tγδ (Vδ2 e Vδ9) em doentes (dts) com linfoma não-Hodgkin 
(LNH) submetidos a aTPH; analisar o seu impacto na recuperação hematológica e no curso da doença. 
 
Métodos: Estudaram-se 10 dts com LNH submetidos a aTPH, previamente ao condicionamento BEAM (Dc), e 
aos dias 30(D30), 60(D60) e 100(D100) pós-aTPH. Procedeu-se à caracterização dos linfócitos Tγδ em sangue 
periférico, por citometria de fluxo, com base na expressão CD3/CD45/Vδ1/Vδ2/Vγ9/CD27. 
 
Resultados: Analisaram-se 6 dts com LNH B difuso de células grandes (BDGC) e 4 com LNH do manto 
(LM), 60% do sexo masculino, idade mediana 58 anos(44-65). Os dts com BDGC apresentaram maior 
proporção(%) de células Vδ2(p=0,002 e p=0,025, respetivamente D30 e D60) assim como de Vδ2+Vγ9- 
(D60)(p=0,002), enquanto os dts com LM apresentaram maior %Vγ9+CD27+ (p=0,003). 
Existiu uma correlação negativa entre o nº de células CD34+ infundidas e a proporção de Vδ1+Vγ9-
CD27+(D30) (r=-0,964;p<0,001) e positiva com a %Vδ2+Vγ9-CD27+(D100) (r=0,845;p=0,034). O volume de 
DMSO correlacionou-se positivamente com a proporção de Vδ1+Vγ9-CD27+(D30) (r=0,776;p=0,039) e 
negativamente com a %Vδ2+Vγ9-(r=-0,775;p=0,041)(D30). 
A %Vδ1+Vγ9+CD27+(r=-0,949;p=0,014) e %Vδ2+Vγ9+CD27+(r=-0,945;p=0,013)(D0) associaram-se a 
menor tempo até engraftment, existindo uma correlação negativa entre a necessidade transfusional eritrocitária 
e a %Vδ1+Vγ9+ (r=-0,884;p=0,021)(D100) e positiva entre a necessidade de plaquetas e as 
%Vδ1+(r=0,985;p<0,001) e %Vγ9+(r=0,832; p=0,040)(D60). 
 
Conclusões: O aumento dos Vδ2 no BDGC após aTPH aponta para uma melhor recuperação da atividade 
antibacteriana neste subtipo. Um maior nº de CD34+ e menor volume de DMSO infundidos parece beneficiar 
um ambiente antimicrobiano em detrimento do antitumoral (diminuição de Vδ1 e aumento de Vδ2). A 
expansão da população Vγ9 associou-se a melhor recuperação hematológica, sobretudo eritróide. São 
necessários mais estudos para avaliar a relação entre estas subpopulações e a resposta ao aTPH, assim como a 
utilidade da sua modulação. 
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PO26 
ADENOPATIAS E SINTOMAS B - DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO, UM DIAGNÓSTICO 
MASCARADO  
 
Sónia Canadas1; Mónica Santos2; Helena Matos Silva2  
(1-Unidade Local de Saúde da Guarda - Serviço de Medicina Interna; 2-Centro Hospitalar Tondela-Viseu - 
Serviço de Hematologia)  
 
 
Introdução: A Doença de Kikuchi-Fujimoto (DKF), também conhecida como linfadenite necrotizante 
histiocítica, é uma entidade rara, benigna, auto-limitada, cuja etiologia é desconhecida. Atinge mais mulheres 
em idade jovem e caracteriza-se pela presença de adenopatias cervicais associadas na maioria dos casos a 
sintomas constitucionais. É comum a associação com outras patologias, sendo mais frequente com o Lúpus 
Eritematoso Sistémico (LES). 
 
Caso clínico: Doente de 26 anos, sexo feminino, referenciada a consulta de Hematologia por quadro de 
adenopatias cervicais com um mês de evolução, hipersudorese nocturna, febre, perda ponderal (10Kg em 3 
meses), astenia, sem anorexia. Com antecedentes de amigdalites de repetição (sem clínica de amigdalite no 
momento da avaliação) e de fibroadenoma mamário. Ao exame objectivo apresentava múltiplas adenopatias 
cervicais bilaterais, duro-elásticas, discretamente dolorosas à palpação, sem outras adenopatias periféricas 
palpáveis ou organomegalias. Do estudo analítico, assinala-se discreta leucopenia, trombocitopenia ligeira, VS 
de 33mm/h, PCR de 1,15mg/dL, LDH normal, perfil auto-imune negativo e serologias víricas negativas. 
Realizou PET-CT por suspeita clínica de doença linfoproliferativa, que revelou adenopatias hipermetabólicas 
supra-diafragmáticas, suspeitas de lesões linfomatosas de alto grau em actividade. O diagnóstico definitivo foi 
estabelecido com o resultado histológico de biópsia excisional de um gânglio cervical, que foi compatível com 
linfadenite histiocítica necrotizante (linfadenite de Kikuchi). Foi também solicitado estudo por 
imunofenotipagem do gânglio cervical que foi normal. Tendo-se estabelecido o diagnóstico de DKF, a doente 
foi medicada com anti-inflamatório não esteroide (AINE), com franca melhoria clínica, bem como 
normalização analítica. Presentemente a doente não reúne critérios para o diagnóstico de LES, mas mantém-se 
em vigilância clínica dado o risco aumentado para o aparecimento de LES. 
 
Conclusão: O diagnóstico diferencial de um quadro poliadenopático é sempre muito desafiador, 
particularmente quando associado à presença de sintomas constitucionais, inevitavelmente assombrando para 
um diagnóstico de doença linfoproliferativa. Os autores expõem este caso clínico por se tratar de uma entidade 
rara, por vezes esquecida ou diagnosticada erradamente como doença linfoproliferativa. Dadas as suas 
implicações terapêuticas, a excisão precoce de um gânglio é fundamental para um correcto diagnóstico. 
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PO27 
PNEUMONITE INDUZIDA POR BORTEZOMIB - UM CASO CLÍNICO  
 
Claudia Claudino1; Francisca Miranda1; Diogo Costa Santos2; Maria Pedro Silveira1; Ana Jorge1;  
Celina Afonso1; Fernando Lima1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
(CHLO); 2-Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental (CHLO))  
 
 
Introdução: Múltiplas doenças hematológicas são atualmente tratadas com bortezomib, um dos primeiros 
antineoplásicos inibidor do proteosoma. Foram notificados raros casos de doença pulmonar aguda na sua 
utilização, e está descrita a toxicidade pulmonar e complicações potencialmente fatais em terapias que incluem 
este fármaco. Na amiloidose existem muito poucos casos descritos de doença pulmonar relacionada com o 
bortezomib. 
 
Caso Clínico: Mulher de 70 anos, autónoma, com diagnóstico de amiloidose renal e MGUS IgG k, em março 
de 2018, tendo iniciado quimioterapia com bortezomib-ciclofosfamida-dexametasona (VCd). Durante o 3º 
Ciclo de VCd recorre ao serviço de urgência por febre sustentada, sem outra sintomatologia associada. Na 
investigação inicial não apresentava alterações imagiológicas e tinha culturas negativas. Por persistência da 
febre e proteína C-reativa (PCR) em rampa ascendente, iniciou empiricamente antibioticoterapia com 
piperacilina/tazobactam e amicacina. A tomografia computadorizada do tórax traduziu alteração 
imunológica/inflamatória versus processo infeccioso com expressão atípica. Por agravamento do quadro 
escalou-se antibioticoterapia para meropenem com instalação progressiva de polipneia, tosse e pieira. 
Adicionou ainda sulfametoxazol+trimetoprim e prednisolona, por suspeita de pneumocistose, com evolução 
para um quadro de insuficiência respiratória tipo I, sendo internada nos cuidados intensivos. Perante a suspeita 
de pneumonite farmacológica induzida pelo bortezomib decidiu-se pela suspensão 
da antibioticoterapia e intensificação da corticoterapia com evolução favorável e resolução em 72 h do quadro 
clínico, analítico e radiológico prévio de hipotransparência bilateral. 
 
Discussão: A doença pulmonar induzida pelo bortezomib, apresenta-se mais frequentemente como 
insuficiência respiratória progressiva e hipoxemia após um ou mais ciclos de tratamento. Outros sintomas 
podem incluir febre, tosse e dor pleurítica. A apresentação mais comum é a pneumonia intersticial, mas 
também foram descritos hemorragia alveolar difusa, derrame pleural, edema pulmonar e fibrose. Na maioria 
dos casos, a única terapêutica que se mostrou eficaz é a corticoterapia em alta dose, obtendo-se resposta clínica 
no espaço de poucos dias. É fundamental estar alerta em todos os doentes tratados com bortezomib para a 
possibilidade de ocorrência de doença pulmonar aguda induzida por este fármaco, dada a dificuldade de 
diagnóstico e potencial severidade. 
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PO28 
ELOTUZUMAB E MENINGITE BACTERIANA – UM CASO CLÍNICO DE MIELOMA MÚLTIPLO 
REFRATÁRIO  
 
Rita Santos Oliveira; Patrícia Seabra; Luciana Pinho; Cristina Gonçalves; Jorge Coutinho  
(Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar do Porto)  
 
 
Introdução: O elotuzumab é um anticorpo monoclonal aprovado para o tratamento do mieloma múltiplo 
recidivante e refratário que tem como alvo a molécula de ativação linfocitária F7 (SLAMF7). Este fármaco, em 
combinação com lenalidomida e dexametasona, mostrou-se eficaz no controlo da doença e tem sido associado 
a reações adversas, como infeções oportunistas, fúngicas, herpes zoster e outras durante o tratamento em 
ensaios clínicos. 
  
Objetivo: Revisão de um caso clínico de mieloma múltiplo refratário tratado com elotuzumab. 
  
Material e Métodos: Revisão de um caso clínico de mieloma múltiplo tratado com elotuzumab ao abrigo do 
Programa de Acesso Precoce da Bristol-Myers Squibb, através da consulta do processo clínico do doente. 
  
Resultados: Mulher de 74 anos, com mieloma múltiplo IgG/kappa diagnosticado em 2010, refratário ao 
tratamento com lenalidomida e dexametasona, inicia, em junho de 2016, tratamento com elotuzumab, 
lenalidomida e dexametasona, com muito boa resposta. Sem outras comorbilidades relevantes. Em junho de 
2018, a doente apresenta quadro clínico com cefaleia, confusão, febre, rigidez da nuca e aumento dos 
parâmetros inflamatórios com leucocitose (14,1x10^3/μL) e elevação da proteína C reativa (PCR) (173,63 
mg/L). A tomografia axial computorizada de crânio não mostrou novos achados e a punção lombar confirmou 
meningite bacteriana por Campylobacter fetus, um agente oportunista. A doente foi tratada inicialmente com 
ampicilina e ceftriaxone (6 dias) e cumpriu mais 21 dias de ampicilina, de acordo com a sensibilidade do 
antibiograma, com excelente resposta clínica e analítica. Foi decidido interromper o tratamento devido ao 
evento clínico potencialmente fatal. 
  
Conclusão: Apesar de terem sido reportadas infeções como efeitos adversos ao tratamento com elotuzumab em 
ensaios clínicos, não foi documentado nenhum caso de meningite por um agente oportunista até ao momento. 
Os doentes sob terapêutica com elotuzumab devem manter vigilância e um seguimento regular, sendo 
necessária a interrupção imediata do fármaco em casos potencialmente fatais. 
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PO29 
MIELOMA MÚLTIPLO IgD- λ e λ LIVRE: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO  
 
Teresa Ribeiro1; Ana Baldaia2; Ana Isabel Marques1; Ana Marta Pires3; Carla Azevedo3; Carlos Palmeira3;  
Maria Emília Sousa3; Inês Godinho3; Gisela Fragoso3; Bruno Loureiro1; Marcio Tavares1; Cláudia Moreira1;  
Mário Mariz1; Gabriela Martins3  
(1-Serviço de Onco-Hematologia, IPO-Porto; 2-Serviço de Imunohemoterapia, IPO-Porto; 3-Serviço de 
ImunoIogia, IPO-Porto)  
 
 
Introdução: O mieloma múltiplo (MM) IgD é uma entidade rara que corresponde a 1-2% dos casos de MM. 
Predomina no sexo masculino e surge em idades mais jovens que o habitual. Normalmente tem uma 
apresentação clínica exuberante, com anemia, hipercalcemia, lesões líticas, lesão renal e incidência elevada de 
proteinúria de Bence Jones. Geralmente está associado a baixos níveis de proteína monoclonal e ao aumento de 
excreção de cadeias leves livres, nomeadamente λ. A imunofixação (IF) sérica faz parte da abordagem inicial 
do estudo de MM. O anticorpo anti-IgD, pela sua raridade, não se inclui no painel inicial de antisoros (IgG, 
IgM, IgA, λ e k) utilizado na IF. 
 
Material e métodos: Estudo retrospetivo observacional de doentes com MM IgD- λ, diagnosticados e tratados 
na instituição entre 2012 e 2018. 
 
Resultados: Incluímos 4 doentes com diagnóstico de MM IgD λ, 75% dos quais eram do sexo masculino. A 
idade mediana ao diagnóstico foi de 59,5 anos (50-66). 
Ao diagnóstico todos apresentaram anemia (Hb<11g/dL) e doença óssea; nenhum teve lesão renal ou 
hipercalcemia.Todos os casos apresentaram imunoparésia/hipogamaglobulinemia. A eletroforese sérica de 
proteínas mostrou um discreto pico monoclonal em apenas um doente (12.5g/L) mas na IF foi identificada uma 
banda monoclonal na fração lambda em todos os casos.Em 50% dos casos verificou-se uma elevação sérica 
marcada correspondente de cadeias leves livres (CLL) λ (razão CLL diminuída). Nestes 2 casos, a urina de 24h 
mostrou igualmente uma marcada proteinúria de Bence Jones λ, com a IF urinária a revelar a presença de duas 
bandas monoclonais: λ e λ Livre, sugestivo de MM de cadeias leves. 
O estudo prosseguiu com a repetição da IF sérica com anticorpos anti-IgE e anti-IgD, tendo-se objetivado a 
presença de uma banda monoclonal na fração da IgD em todos os casos. Portanto, obteve-se o diagnóstico de 2 
casos de MM IgD- λ e 2 de MM IgD- λ e λ livre, com excreção renal de CLL λ. 
  
Conclusão: Pela sua raridade, e por não fazer parte do painel de IF sérica inicial, o MM IgD- λ pode ser 
facilmente confundido com MM de cadeias leves, tendo-se demonstrado previamente a associação com extensa 
produção de CLL. Para identificar o componente monoclonal envolvido nesta situação é necessária a realização 
de IF com anticorpos anti-IgD, que faz parte da rotina inicial no estudo de gamapatia monoclonal na nossa 
instituição. O princípio da heterogeneidade intraclonal pode explicar a ocorrência de diferentes padrões 
fenotípicos associados ao MM IgD. 
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PO30 
UM OLHAR SOBRE AS GAMAPATIAS MONOCLONAIS INCOMUNS - IgD e IgE  
 
André Barbosa Ribeiro1; Sandra Marini2; Gilberto Marques3; Leticia Ribeiro1; Emília Cortesão1;  
Catarina Geraldes1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; 
CIBB;      2-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3-Serviço de 
Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Gamapatia Monoclonal (GM) refere a presença de uma proteína monoclonal na fração gama da eletroforese das 
proteínas séricas, frequentemente Imunoglobulinas (Igs) dos isotipos IgG, IgA e IgM, associadas a discrasias 
de plasmócitos. O isotipo IgD ou IgE é raro, <0,1% das GM, e poucos estudos descrevem estas entidades. 
 
Pretende-se realizar um estudo descritivo das GM IgD e IgE num centro hospitalar Português. Efectuou-se um 
screening de todas as imunofixações séricas (IFs) positivas para qualquer GM (Phoresis, ThermoFisher) entre 
01/2012 e 08/2018. Utilizou-se os critérios de diagnóstico e resposta à terapêutica do International Myeloma 
Working Group. 
Obtivemos 3573 doentes, dos quais 15 correspondiam a GM IgD e 1 a GM IgE. Dos 15 doentes com GM IgD 
todos apresentavam discrasia de plasmócitos: GM de significado indeterminado (MGUS) em 3 (20%; 0,11% de 
todas as MGUS), Mieloma Múltiplo em 11 (73,3%; 1,3% de todos os MM) e Leucemia de Plasmócitos (LP) 
em 1 caso. A incidência estimada de MGUS IgD é de 0,2/1000 doentes/ano e de MM IgD de 2,2/1000 
doentes/ano. A mediana global de idades ao diagnóstico foi de 68 anos. 
 
Os 3 doentes com MGUS apresentavam clonalidade para IgD e cadeias leves lambda (CLL). Com uma 
mediana de seguimento de 26 meses, 2 estão vivos e 1 faleceu de causa não relacionada com a doença. 
 
Os doentes com MM eram IgD e 9 dos 11 apresentavam clonalidade para CLL. Quatro doentes apresentavam 
Hb<10g/dL, creatinina sérica> 2mg/dL, ausência de hipercalcémia>12 mg/dL e  7 casos lesões líticas. 
9 doentes iniciaram terapêutica com regimes baseados em Bortezomib, 6 apresentaram resposta >= VGPR 
(Very Good Partial Response), 1 resposta parcial e 4 doença refratária. Dos 6 doentes com resposta favorável, 
5 realizaram transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos. 
 
A sobrevivência global (SG) mediana foi de 31 meses, com vantagem para a obtenção de resposta ³VGPR 
(8vs103m; p<0.01). 
 
Um doente apresentou-se com LP IgDL acabando por falecer com doença progressiva em 1 mês, mas realizou 
esquema não baseado em Bortezomib. 
 
As GM IgD e IgE são subtipos raros, com apresentações clínicas por norma agressivas. O isotipo IgD 
corresponde a 2% dos casos de MM com um curso clínico agressivo, prognóstico desfavorável e medianas de 
SG 13-21 meses. As formas menos comuns reservam-se ao isotipo IgE. 
 
A nossa série é semelhante ao descrito na literatura, com SG reduzida e apresentações clínicas agressivas, 
reforçando a necessidade de um correto seguimento das formas pré–malignas. 
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PO31 
MIELOMA MÚLTIPLO (MM) IGD E OS MISTÉRIOS DA IMUNOGLOBULINA D  
 
Leonor M. Sarmento; Susana Gonçalves Pereira; Margarida Fevereiro; Gilda Ferreira; Joana Caldas;  
Fátima Costa; Alexandra Monteiro; Aida Botelho de Sousa  
(Hospital Santo António do Capuchos, CHLC)  
 
 
A IgD ainda é um enigma. Em 1965, sendo já conhecidas as IgM, G e A e designada como ´´E´´ a actividade 
sérica associada à alergia, a IgD foi identificada como uma nova proteína-M secretada pelo MM. Invulgar, a 
IgD, para além da co-expressão com a IgM, é secretada após rearranjo de troca de isotipo, como as IgG, A e E. 
Os linfócitos B-IgD+ humanos concentram-se na mucosa aéro-digestiva alta, desempenhando um papel na 
resposta imune local, único do ponto de vista evolutivo. Por explicar permanece o paradoxo da IgD: se por um 
lado a proporção de cadeias leves (CL) dos receptores IgD mantém o ratio κ/λ 60/40%, já a IgD secretada 
apresenta uma expressão aberrante de CLλ que atinge os 90%. Tão misteriosa é a IgD como o respectivo MM, 
impressionante pela raridade, apresentação em estádio avançado e pelas características de alto risco, associadas 
a um pior prognóstico. 
 
Em seguida apresenta-se uma série de casos de MM IgD diagnosticados entre 08/2008-06/2018 (3 com <1ano) 
que pretende rever as suas particularidades clínicas à luz do conhecimento da imunofisiologia da IgD e do que 
de novo se sabe sobre este mieloma. 
 
Os 5 casos representam ~1.8% dos MM do Serviço, consistindo em doentes com mediana de idades de 65 anos, 
3 dos quais do sexo masculino: em 4 o componente-M era IgDλ; 2 apresentaram infiltração medular maciça, 
contrastando com 2 casos sem evidência de doença medular; 4 apresentaram-se com doença avançada, Durie-
Salmon (DS)III (2, DSIII-A; 2, DSIII-B) e 4 com ISS de alto risco (ISS3); nos 2 com DS III-B, a gravidade da 
lesão renal implicou diálise; 2 apresentaram-se com envolvimento ósseo disseminado. Três doentes foram 
tratados com VCD com ≥MBRP; 1 foi tratado com VD com RP; 1 encontra-se sob Melfalan-PDN com doença 
estável; 2 foram submetidos a transplante autólogo (TA) com MBRP/RC, seguido de manutenção com 
Talidomida; 1 recaiu 14m pós-TA tendo iniciado Rd sem resposta e vindo a falecer aos 22m; 4 estão vivos com 
SLP de 4, 7, 11 e 51m. 
 
Esta série exibe características semelhantes a outras de MM IgD descritas, salientando-se a raridade, o viés de 
CLλ, o estádio avançado e o alto risco à apresentação, com particular relevo para a gravidade da doença renal e 
óssea. Estas características têm sido relacionadas com a expressão de CLλ e com a invisibilidade da IgD na 
electroforese de rotina. No entanto, analises recentes sugerem que o MM IgD tratado na era dos novos 
fármacos tem um desfecho idêntico ao dos restantes mielomas - ser IgD, per se, não é pior. 
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PO32 
MIELOMA MÚLTIPLO: APRESENTAÇÃO COM INFILTRAÇÃO HEPÁTICA  
 
Patrícia Seabra1; Fernando Freitas Gonçalves2; Luísa Regadas1; Mafalda Castro1; Luciana Xavier1;  
Cristina Gonçalves1; Jorge Coutinho1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar do Porto; 2-Serviço de Oncologia, Centro Hospitalar 
do Porto)  
 
 
Introdução: A infiltração hepática por células plasmocitárias é bastante rara, e nos raros casos descritos parece 
cursar com uma colestase não obstrutiva que pode progredir até falha hepática. Não existem manifestações 
clínicas clássicas no mieloma múltiplo (MM) com infiltração hepática. O padrão histológico pode ser na forma 
de doença de depósito de cadeias leves, plasmocitoma extramedular, amiloidose ou padrão infiltrativo difuso. 
 
Métodos: Revisão e discussão de um caso clínico de MM com envolvimento hepático. 
 
Resultados: Homem de 58 anos, com performance status preservado, previamente seguido em consulta de 
medicina interna por alterações hepáticas (AST 51 U/L, ALT 110 U/L, FA 296 U/L, GGT 1155 U/L), tendo 
sido orientado para Hematologia clínica em Julho de 2018 por suspeita de MM. Apresentava anemia 
normocítica e normocrómica (Hb 9.2g/dL), VS aumentada (120mm), esfregaço de sangue periférico com 
empilhamento eritrocitário, insuficiência renal (creatinina sérica 1.8mg/dL), proteínas séricas totais de 
11.81g/dL, com imunoeletroforese sérica a identificar uma gamapatia monoclonal IgG Lambda. Foi efetuado 
mielograma que identificou uma medula normocelular com 32% de plasmócitos com morfologia e fenótipo 
anormais. Radiografia do esqueleto sem lesões ósseas líticas. Quanto ao estudo das alterações hepáticas: 
ecografia abdominal com hepatomegalia com sinais de esteatose, sem outras alterações de relevo; TAC 
abdomino-pélvico com hepatomegalia (18cm) com densidade consistente com esteatose, sem outras alterações 
de relevo. Foi realizada biópsia hepática que confirmou infiltração hepática intrasinusoidal por plasmócitos 
com restrição para cadeias leves lambda. Iniciou tratamento com bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona e 
epoetina semanal em Agosto/2018, encontrando-se atualmente no 2º ciclo de tratamento com vista a realizar 
autotransplante de progenitores hematopoiéticos. Após o primeiro ciclo verificou-se melhoria das alterações 
hepáticas, diminuição da hiperproteinemia, e melhoria da insuficiência renal e da anemia. 
 
Conclusão: Descrevemos um caso de MM com apresentação atípica, com envolvimento hepático. O 
significado clinico deste tipo de apresentação não está estabelecido. No entanto, o tratamento destes casos, 
principalmente quando há falência hepática, pode ser um desafio, na medida em que maioria dos agentes 
utilizados são metabolizados neste órgão, exigindo uma monitorização apertada da bioquímica hepática durante 
este período. 
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MIELOMA MÚLTIPLO SMOLDERING – AVALIAÇÃO DE RISCO DE PROGRESSÃO NA 
PRÁTICA CLÍNICA  
 
Francisca Miranda1; Cláudia Claudino1; Filipa Mousinho1; Ana Jorge1; Celina Afonso1; Maria Pedro Silveira1;  
Alice Reichert1; Alexandra Mendes2; Fernando Lima1  
(1-Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital de São Francisco Xavier, Serviço de Hematologia 
Clínica; 2-Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital de São Francisco Xavier, Serviço de Patologia 
Clínica, Laboratório de Imunologia)  
 
 
Introdução: O Mieloma Múltiplo smoldering (MMs) caracteriza-se pela ausência de lesão de órgão alvo e de 
sintomas, com risco de progressão de 10%/ano para doença activa. Estão identificados factores de risco para 
progressão, contudo é necessário informação sustentada sobre esta população na prática clínica. 
 
Objectivos: Descrição epidemiológica, caracterização da doença ao diagnóstico (DG), avaliação de progressão 
e aplicação de scores de risco (Mayo Clinic e Pethema). 
 
Material e métodos: Estudo retrospectivo unicêntrico de doentes (dts) com MMs entre Janeiro/2012 e 
Dezembro/2017, critérios IMWG2014. Incluíram-se 43 dts, 63% do sexo feminino, mediana de idades ao DG 
65,5 anos. Amostra de doentes dividida em: 1-grupo sem progressão (doença estável) e 2-grupo com 
progressão e necessidade de terapêutica. No grupo 1, incluídos 81,4% dos dts, mediana de follow-up (FU) 43,5 
meses. No grupo 2, formado por 18,6% dos dts, mediana de FU 40 meses. Grupo 1 apresentava ao DG: 
proteína M mediana de 9.5g/L, imunoparésia em 28.6%, rácio de cadeias leves livres (RCLL) <0,126 em 
17.1% e 3% com valor ≥ 8. Percentagem de plasmócitos aberrantes (PCa) na medula óssea (MO) ≥95% 
presente em 51,4% dos dts, mediana 45%. Citogenética de alto risco em 13.6%. Distribuição por score de risco 
PETHEMA: 45.7% baixo, 31.5% intermédio e 22.8% alto. Mayo Clinic: 74,3% baixo, 25,7% intermédio e 0% 
de alto. O grupo 2 apresentou proteína M mediana de 16.5g/L, >30g/L em 25% dos dts. RCLL <0.126 em 
37.5% e ≥ 8 em 25%. Imunoparésia presente em 50%, e 62.5% com PCa na MO ≥ 95%, mediana de 94.3%. 
Citogenética de alto risco em 37,5%. Score de risco PETHEMA: 37.5% baixo, 12,5% intermédio e 50% de 
alto. Mayo Clinic: 12,5% baixo, 75% intermédio e 12.5% alto. Documentada progressão bioquímica em 75%, 
hematológica e renal concomitante em 50% e óssea em 25%. Time to progression (TTP) mediano foi 40 meses, 
em 37.5% TTP <12meses. Taxa de mortalidade à data do último FU foi 12.5%, de causa não hematológica. 
 
Conclusão: Os dados obtidos estão em concordância com os factores de risco identificados na literatura, sendo 
estes mais prevalentes e significativos no grupo de dts com progressão. São contudo necessários estudos 
robustos baseados na prática clínica, com maior número de dts e FU mais prolongado que permitam identificar 
de forma segura os dts que necessitam de monitorização apertada e os que poderão beneficiar de terapêutica 
precoce prevenindo a instalação de lesão de órgão alvo. 
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PO34 
MIELOMA MÚLTIPLO E HEMOFILIA A ADQUIRIDA  
 
Bruno Loureiro; Teresa Ribeiro; Dulcineia Pereira; Cláudia Moreira; Sérgio Chacim; Nelson Domingues;  
Ana Espírito Santo; Isabel Oliveira; Ângelo Martins; Ilídia Moreira; Luísa Viterbo; José Mariz  
(IPO Porto)  
 
 
Introdução: A Hemofilia A adquirida (HAA) é uma discrasia hemorrágica rara caracterizada por hemorragia 
cutâneo-mucosa ou profunda em doentes com idade avançada. As hemartroses são raras nesta forma de 
hemofilia. Resulta da perda de tolerância imunológica com anticorpos anti-FVIII (inibidores adquiridos) e 
disfunção da hemostase secundária. Pode associar-se a neoplasias (mieloma múltiplo, MM), distúrbios auto-
imunes ou gravidez (HAA secundária, 50% dos casos). Tem alta taxa de morbi-mortalidade com hemorragias 
graves em 90% dos casos. O tratamento inclui controlo da patologia associada, da hemorragia aguda e 
erradicação do inibidor. 
 
Caso clínico: H, 75 anos, antecedentes de HTA e IC classe II, diagnóstico de MM IgGλ com anemia 
sintomática e disfunção renal. Episódios de hemorragia digestiva baixa (HDB) recorrente e prolongamento 
isolado do APTT (46s) conduziram ao diagnóstico de angiectasias no cólon ascendente e HAA – APTT não 
corrigido com teste de mistura, doseamento de FVIII 10%, atividade inibitória do FVIII 1.00 
unidades Bethesda (UB), anticoagulante lúpico negativo. Iniciou terapêutica para o MM (pulsos de 
dexametasona seguidos de bortezomib e pred/dexa) com resposta parcial, mantendo episódios de HDB com 
necessidade transfusional. Recebeu profilaxia com ácido aminocapróico (9gr/dia). O tratamento dos episódios 
de hemorragia aguda incluiu plasma fresco congelado (1 episódio), desmopressina (0.3μg/kg/dia, 5 episódios) e 
complexo protrombínico ativado (FEIBA®, 4 episódios), bem como ablação endoscópica de angiectasias com 
árgon plasma (3 episódios). Foram realizadas tentativas de erradicação do inibidor com ciclofosfamida 
(50mg/dia, 3 meses) e rituximab (375mg/m2, 4 tomas), sem sucesso. A pesquisa de hemorragia digestiva com 
eritrócitos marcados revelou perdas ativas no cólon ascendente, tendo realizado arteriografia com embolização 
de ramo cólico direito que não surtiu efeito hemostático. Tendo em conta a gravidade e localização da HDB foi 
submetido a hemicolectomia direita e enterectomia segmentar (por presença de sangue intraluminal no íleon). 
Apesar das medidas de suporte o doente faleceu por sépsis e hemorragia não controlada 16 dias após a 
intervenção. 
 
Conclusão: A HAA é uma entidade rara e de difícil gestão terapêutica. A presença de hemorragia cutâneo-
mucosa grave num doente idoso com fatores de risco (neoplasia ou doença auto-imune) deve levantar suspeita 
diagnóstica. Este caso realça a associação possível entre o MM e a hemofilia A adquirida. 
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PO35 
IXAZOMIB-LENALIDOMIDA-DEXAMETASONA: DADOS DE VIDA REAL NACIONAL  
 
Rui Bergantim1; Manuel Neves2; Paulo Lúcio2; Celina Afonso3; Anabela Ramirez4; Catarina Geraldes5;  
Fernando Jacinto6; Herlander Marques7; Manuel Abecasis8; Fernanda Trigo9  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João; Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto; 2-Hemato-Oncology Unit, Champalimaud Centre for the Unknown, Lisboa; 3-Serviço de Hematologia 
Clínica, Hospital de São Francisco Xavier (CHLO); 4-Hematologia Clínica, Hospital de Setubal; 5-Serviço de 
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Instituto de Investigação Clínica e 
Biomédica de Coimbra (iCBR), Grupo de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Cancro (CIMAGO) and 
Centre for Innovative Biomedicine and Bio; 6-Serviço de Hematologia Clínica, Hospital do Funchal;  
7-Hospital de Braga; CINTESIS; 8-Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopoiéticos, Instituto 
Português de Oncologia Lisboa; 9-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João)  
 
 
Introdução: A combinação Ixazomib-Lenalidomida-Dexametasona (IRD) mostrou no ensaio Tourmaline 
MM1 resultados de eficácia e segurança relevantes para doentes com Mieloma Múltiplo refractário/recidivante 
(MMrr).  
 
Objectivos: Avaliar a eficácia e segurança do IRD como opção terapêutica no MMrr, em contexto de programa 
de acesso precoce, valorizando os dados de vida real.  
 
Material e métodos: Análise retrospectiva de doentes com MMrr  tratados com IRD e que tenham recebido 
previamente 1 a 3 linhas terapêuticas. Excluídos os doentes que não completaram mais de 1 ciclo. 
Como endpoints primários definiu-se resposta global (RG) de acordo com os critérios do IMWG, duração de 
tratamento, efeitos adversos (EA), redução de dose e descontinuação.  
 
Resultados: Identificados 15 doentes de 7 centros nacionais. A mediana de idade foi de 63 anos (intervalo 37-
82), sendo 59% dos doentes do sexo masculino. A maioria (59%) apresentaram International Scoring 
System(ISS) III, 17.6% doença extramedular (DEM) e citogenética de alto risco  em 41.2%. A mediana de 
linhas terapêuticas prévias foi de 2 (1-3), tendo os doentes anteriormente sido expostos a bortezomib (94%), 
imunomoduladores (65%) e anticorpos monoclonais (6%); 71% dos doentes receberam transplante autólogo de 
progenitores hematopoiéticos previamente. Com um follow-up mediano de 7 meses (3-9), a mediana de 
tratamentos foi de 3 (1-8), com a melhor resposta atingida aos 2 meses. Dos doentes já avaliados, a RG foi de 
66% (resposta parcial muito boa 53% e resposta parcial 13%), doença estável 15% e doença progressiva 13%. 
Foram reportados 94% de EA de grau 1/2: 46% hematológicos (13% anemia, 20% trombocitopenia, 13% 
neutropenia) e 48% não hematológicos (14% rash, 21% fadiga, 13% diarreia); não se registou nenhum EA grau 
3/4. Registou-se redução de dose em 1 doente por AE e descontinuação por PD em 2 doentes que faleceram 
posteriormente.  
 
Conclusão: Os doentes tratados em contexto de vida real com IRD são claramente diferentes dos tratados em 
ensaios; análise realizada corroborou esta situação, constando-se na avaliação nacional que mais doentes foram 
tratados em 3ª linha, a maioria com ISS III e citogenética de alto risco. Apesar do follow-up curto, esta analise 
evidencia o IRD como uma opção terapêutica eficaz e com um perfil de segurança a considerar nos doentes 
com MMrr. Um follow-up mais longo é fundamental para explorar dados de sobrevivência. 
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PO36 
AMILOIDOSE AL EM PORTUGAL  
 
Rui Bergantim1; Catarina Geraldes2; Adriana Roque2; Graça Esteves3; Tania Maia4; Cristina João5;  
Fernanda Trigo4  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João; Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto; * em nome do Grupo Português de Mieloma Múltiplo; 2-Serviço de Hematologia Clínica, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; Instituto de 
Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Grupo de Investigação em Meio Ambiente, Genética e 
Cancro (CIMAG; 3-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte; 4-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João; 5-Hemato-Oncology 
Unit, Champalimaud Centre for the Unknown, Lisboa)  
 
 
Introdução: A Amiloidose AL(AAL) é uma discrasia de plasmócitos rara decorrente da deposição extracelular 
de cadeias leves livres anormais, resultando na lesão progressiva dos órgãos envolvidos, acarretando um 
prognóstico fatal.  
 
Objectivos:1.Analisar características clínicas ao diagnóstico, opções terapêuticas e identificar fatores 
críticos/sinais de alerta para serem estabelecidas orientações nacionais no diagnóstico, prognóstico e 
terapêutica. 2.Criar um registo nacional de AAL.  
 
Material e métodos: Análise retrospectiva de processos clínicos de doentes(dts) com AAL entre 2006-16 em 4 
centros portugueses.  
 
Resultados: Identificados 69dts, mediana 65anos (intervalo 28-88), 62% homens. Tempo mediano entre inicio 
de sintomas e diagnóstico 7meses (1-36), 20% insuficiência cardíaca, 50% síndrome nefrótico, 16% neuropatia 
e 14% sintomas inespecíficos; 90% tiveram confirmação histológica por imunocitoquimica, gamapatia mais 
frequente Lambda (30%), dFCL mediano de 86mg/dL (1-938). Os órgãos mais envolvidos 
(clinicamente/confirmação histológica): rim (51%), coração (20%), fígado (15%). Em termos de extensão, 64% 
com 1 órgão, 20% com 2 órgãos,16% ≧3 órgãos. Em 1ª linha, 63.3%dts foram tratados com esquemas 
baseados bortezomib(BB), 3.4% em bortezomib/IMIDS, 33.3% com alquilantes e/ou corticoide. Dos dts que 
terminaram tratamento foi alcançada resposta hematológica global em 43.4% e de órgão em 26.1%, com 
sobrevida livre de evento (SLE) mediana de 10meses (1-74); 17.4%dts foram submetidos a transplante 
autólogo de progenitores hematopoiéticos, alcançado a maioria RC. 11dts foram tratados em 2ª linha, 3dts em 
3ª linha e 1dt em 4ª linha. Sobrevida global (SG) mediana 10 meses (0-141). Na analise univariada, 
envolvimento cardíaco e presença de MGUS prévios influenciaram negativamente a SLE e SG (p=0.004/0.008 
e p=0.000/0.044, respetivamente), tratamento de 1ª linha com BB, transplante e resposta hematológica/órgão 
(RH/O) influenciaram positivamente SLE e SG (p=0.018/0.018, p=0.035/0.000, p=0.001/0.005, p=0.003/0.024, 
respetivamente).  
 
Conclusão: A AAL está sub-diagnosticada em Portugal. A suspeita diagnóstica, confirmação 
imunocitoquímica, permitindo uma ação precoce, é fundamental para a terapêutica adequada, evidenciando-se 
que o uso de BB e transplante nos doentes elegíveis que atingem RH/O prolonga sobrevivência. Apesar de 
preliminar, esta análise é o piloto para um registo nacional e o desenvolvimento de linhas de orientação 
nacionais para a prática clinica em AAL. 
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PO37 
DOENÇA RESIDUAL MÍNIMA NEGATIVA APÓS TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS EM MIELOMA MÚLTIPLO, EXPERIENCIA DA VIDA 
REAL  
 
Telma Nascimento; Carolina Afonso; Adriana Roque; Emília Cortesão; Luís Francisco Araújo; Letícia Ribeiro;  
Catarina Geraldes  
(Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Portugal)  
 
 
Introdução: O prognóstico dos doentes(dts) com mieloma múltiplo(MM) melhorou drasticamente nos últimos 
anos, tendo sido demonstrado o impacto prognóstico favorável da obtenção de DRM negativa na medula óssea 
(MO). 
 
Objectivos: Avaliar a incidência de DRM negativa(DRM-) após aTPH em dts com MM tratados em 1ª linha 
(1ªL) com VCD/VTD. 
 
Métodos: Avaliou-se DRM~100º dia após aTPH, por citometria de fluxo (CF), em amostras de MO, após 
análise de 5x10^6 células nucleadas, conforme guidelines do IMWG. Incluídos dts com MM tratados com 
VTD/VCD e transplantados entre Jul/2016-Mai/2018. A avaliação da concordância DRM/outros parâmetros foi 
efetuada pelo Cohen’s kappa test (STATAv.14.0). 
 
Resultados: Analisaram-se 41 dts, 56% sexo masculino, idade mediana à data do aTPH 64 anos (40-70). Ao 
diagnóstico, 17% dos dts tinham compromisso renal, 18% doença extramedular. 67% em estádios II/III (ISS). 
A análise por FISH estava disponível em 20 dts, 18% com alterações citogenéticas de alto risco. Em 1ªL, 86% 
VCD, 14% VTD; 85% 1 linha prévia ao aTPH; 15% 2 linhas. Previamente ao aTPH: 17% dts em resposta 
completa (RC); 71% muito boa resposta parcial (VGPR); 12% resposta parcial (RP). Na avaliação ~100 dias: 
61% RC; 32% VGPR; 8% RP; 68% (n=28) em DRM-, dos quais 14%(n=4) progrediram sob VTD/VCD e 
foram tratados com LenDex. Sem diferenças significativas na obtenção de DRM negativa pós-aTPH entre 
VCD e VTD. Nenhuma das variáveis ao diagnóstico influenciou o status da DRM pós-aTPH. 
 
Conclusão: Na nossa coorte da vida real, a maioria dos dts apresentava DRM- após indução VCD/VTD e 
aTPH. Não se observaram diferenças entre estes 2 tripletos. Mesmo dts que progrediram sob tripletos com 
bortezomib alcançaram DRM- após reindução com LenDex prévia ao aTPH. Estudos de vida real com maior 
tempo de seguimento são necessários para determinar se a DRM por CF é um bom modelo de avaliação de 
risco de recidiva para dts com MM Itratados com VCD/VTD submetidos a aTPH. 
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PO38 
ALTERAÇÕES CITOGENÉTICAS E A MORFOLOGIA DOS PLASMÓCITOS: ALGUMA 
RELAÇÃO?  
 
Thales Milet1; Maria Eduarda Couto2; Juliana Almeida3; Lurdes Torres4; Susana Lisboa4; Joana Vieira4; 
 Isabel Oliveira2; Nelson Domingues2; Luísa Viterbo2; Ângelo Martins2; Ilídia Moreira2; Sérgio Chacim2;  
Ana Espírito Santo2; Dulcineia Pereira2; Cláudia Moreira2; Márcio Tavares2; Cecília Correia4;  
José Mário Mariz2; Manuel R. Teixeira4  
(1-Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. - Unidade Hospitalar 
de Faro;  2-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.;  
3-Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Braga, E.P.E; 4-Serviço de Genética do Instituto Português de 
Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)  
 
 
Introdução: As discrasias de plasmócitos estão frequentemente associadas a alterações citogenéticas, algumas 
das quais conferem prognóstico desfavorável. Algumas alterações morfológicas dos plasmócitos são mais 
comuns na doença avançada. 
 
Objetivos: Avaliar a relação entre alterações citogenéticas de mau prognóstico e alterações morfológicas dos 
plasmócitos no mielograma dos doentes com discrasia de plasmócitos. 
 
Materiais/ Métodos: Foram identificados e revistos os processos clínicos de 71 doentes diagnosticados com 
discrasias de plasmócitos entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015 num Serviço. Efetuou-se uma colheita 
retrospetiva de dados considerando a epidemiologia, estadio ISS e desfecho, citogenética [del17p e t(4,14)] e 
relatório do mielograma (número de plasmócitos e núcleos). 
 
Resultados: Nos casos analisados, a idade média foi de 59 (±1,16) anos, sendo 60.6% do género masculino. 
Em 52% era expressa a cadeia pesada IgG e em 62% a cadeia leve Kappa. Encontravam-se em estadio I ISS 
42% dos doentes, em estadio II 32% e em estadio III 25%. Dos 71 doentes, 29.6% faleceram ao longo do 
seguimento. 
Foi identificada a del17p e t(4;14) por FISH em 7% e 4.2% dos casos, respetivamente. 
No primeiro mielograma efetuado no nosso centro, identificou-se uma mediana de 28.4% de plasmócitos 
(n=35), sendo multinucleados em 22.5% dos doentes. 
Dos 16 doentes com alterações morfológicas dos plasmócitos, 11 não apresentavam as alterações citogenéticas 
de mau prognóstico identificadas, 3 evidenciavam alterações citogenéticas e 2 doentes não foram avaliados. 
Entre os 16 doentes, 5 apresentavam plasmócitos binucleados e alterações citogenéticas, sendo encontrada a 
t(4;14) em 2 doentes e a del17p num doente. Nos 5 doentes com plasmócitos trinucleados e alterações 
citogenéticas, foi encontrada a t(4;14) em 2 doentes. No único doente com plasmócitos tetranucleados e 
alterações citogenéticas foi encontrada a t(4;14). Nos doentes sem alterações morfológicas (n=21), 4 
apresentavam del17p, não se registando nenhuma t(4,14).          
Discussão/Conclusão: Apesar do baixo número de doentes avaliados, é de realçar quea t(4,14) apenas foi 
identificada em doentes com alterações morfológicas, enquanto que a del17p foi identificada nos dois grupos. 
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PO39 
IMPACTO DOS PLASMÓCITOS ANORMAIS AO DIA 100 PÓS-TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS  
 
Pedro Chorão1; Tânia Maia1; Rui Bergantim1; Eliana Aguiar1; Jorge Cancela Pires1; Fernanda Trigo1;  
José E. Guimarães2  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal; 2-Serviço de Hematologia 
Clínica, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal)  
 
 
Introdução: No mieloma múltiplo (MM) os plasmócitos (PM) anormais apresentam grande heterogeneidade 
imunofenotípica, mas podem representar uma ferramenta útil na avaliação de resposta à terapêutica e 
prognóstico. 
 
Objectivo: Analisar o impacto dos PM na medula óssea (MO) detectados por imunocitometria de fluxo (ICF) 
aos 100 dias após transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH), em primeira linha, no tempo 
de recaída/progressão (R/P) bioquímica e/ou clínica do MM. 
 
Material e métodos: Análise retrospectiva de 146 doentes com MM diagnosticados entre 2008-16 submetidos 
a TAPH em primeira linha. Utilizaram-se marcadores CD45, CD19 e CD56 para identificar populações de PM 
anormais (PMa). Como endpoint primário definiu-se o tempo de sobrevida livre de R/P (SLR/P) a 4 anos. 
 
Resultados: A mediana de seguimento após TAPH foi de 38 meses (m) (intervalo 2-120m). Ao diagnóstico, a 
mediana de idade foi 58a (intervalo 36-70), 56% do género masculino, 23% com hipercalcemia, 15% com 
lesão renal, 41% com anemia, 67% com lesões líticas e 33% com plasmocitomas. Na indução, 64% realizaram 
esquema com inibidor do proteossoma (IP), 6% com imunomodulador (IMID), 24% com IP+IMID e 6% sem 
IP e IMID. Aos 100 dias após TAPH, 57% apresentaram resposta completa, 32% muito boa resposta parcial 
(MBRP) e 11% resposta <MBRP. Na avaliação medular, a mediana de PM foi de 0.3%, apresentando 17% dos 
doentes marcadores anormais na ICF. 
 
A mediana de SLR/P foi de 24m (intervalo 2-115m), com 68% de R/P bioquímica. Na análise multivariada, 
apenas apresentaram impacto significativo na SLR/P-4a a presença de lesão renal (mediana 20m vs 
26m, hazard ratio (HR) 2.41 [intervalo confiança (IC) 95% 1.35-4.31]), mais de 0.25% PM na MO aos 100 
dias (mediana 21m vs 33m, HR 1.70 [IC95% 1.03-2.81]) e PMa aos 100 dias (mediana 11m vs 26m, HR 2.39 
[IC95% 1.38-4.14]).  
 
Conclusão: Apesar da análise de ICF neste estudo não avaliar doença residual mínima, a percentagem de PM e 
a presença de marcação aberrante após TAPH parece conferir um pior prognóstico, além da lesão renal ao 
diagnóstico. Em doentes com MM em primeira linha, a avaliação dos PM medulares aos 100 dias após TAPH 
pode alertar para uma R/P mais precoce e necessidade de uma atitude de vigilância diferente. 
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PO40  
GAMAPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO RENAL: A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO  
 
Teófilo Yan; Inês Coelho; Joana Coutinho; Filipe Teixeira; Raquel Chorão; Catarina Santos; Rui Filipe; 
Ernesto Rocha 
(Serviço de Nefrologia - Hospital Amato Lusitâno)  
 
 
Introdução: As Gamapatias monoclonais de significado renal (GMSR) representam um grupo de distúrbios 
renais, causados por deposição de imunoglobulinas monoclonais ou componentes destas, secretadas por um 
clone células B ou plasmócito. O tratamento dirigido para a doença monoclonal tem sido, com frequência, 
protelado ao se associar este tipo de distúrbios a condições hematológicas de baixa malignidade como as 
gamapatias monoclonais de significado indeterminado (MGUS).  
 
Caso clínico: MSV, 75 anos, com antecedentes pessoais relevantes de hipertensão arterial, internada por 
astenia e edemas periféricos associado a síndrome nefrótica com proteinúria de 8g/24h, hipertensão não 
controlada e aumento da creatinina sérica (Cr) de 0,86 para 1,6 mg/d. Biópsia renal revelou glomerulonefrite 
membranoproliferativa (GnMP) com depósitos parietais e subendoteliais de IgG e cadeias kappa com fibrose 
difusa periglomerular a nível do interstício. Do estudo das discrasias plasmocitárias destaca-se na 
imunofenotipagem (IMF) do aspirado de medula óssea achados compatíveis com MGUS. IMF e doseamento 
de cadeias leves livres no sangue periférico e urina normais e um ratio sérico kappa/lambda discretamente 
aumentado. Admitido diagnóstico de GnMP associada a gamapatia IgG kappa pelo que foi referenciada à 
consulta de Hematologia e iniciada terapêutica da síndrome nefrótica. Follow up a 2 meses mantinha 
agravamento da proteinuria para 9,7 g/24h com função renal estabilizada (Cr 1,4 mg/dL).  
 
Discussão e Conclusão: Doente com GMSR, que apesar de apresentar alterações hematológicas indolentes à 
data do diagnóstico, encontra-se já num estadio avançado de doença renal. Apresenta vários factores de mau 
prognóstico para doença renal terminal a curto prazo, nomeadamente, síndrome nefrótica, queda da função 
renal, hipertensão e sinais de fibrose na biopsia renal. Apesar de não existir um consenso a nível da abordagem 
terapêutica destes distúrbios, existe evidência de que os outcomes renaisestão estreitamente associados com a 
resposta hematológica à quimioterapia. O tratamento das GMSR deve ter como principal objectivo preservar a 
função renal sendo importante, em situações de lesão renal avançada e potencialmente reversível, ponderar o 
início precoce da terapêutica dirigido para a doença de base. Serão necessários mais estudos, para se poder criar 
formas de abordagem mais claras e eficazes na prevenção da morbilidade renal inerente às GMSR. 
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LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA COM MUTAÇÃO NPM1 – PERFIL MOLECULAR E RESPOSTA 
À TERAPÊUTICA  
 
André Barbosa Ribeiro1; Margarida Coucelo1; Sandra Marini2; João Barradas2; Ana Teresa Simões2;  
Lenka Ruzickova2; Diana Mota3; José Pedro Carda1; Letícia Ribeiro1; Emília Cortesão1; Ana Isabel Espadana2  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; 
CIBB; 2-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3-Serviço de 
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; iCBR – Institute for Clinical and 
Biomedical Research, Universidade de Coimbra)  
 
 
A Leucemia Mielóide Aguda é uma entidade com um prognóstico desfavorável. Várias características clínicas 
e genéticas permitem estratificar os doentes em diferentes grupos de risco. A European Leukemia Net 
estratifica as LMA em três grupos de risco com prognóstico diferente. A LMA com mutação do gene NPM1 e 
sem mutação do gene FLT3 (ou com baixa carga alélica, <0,5; FLT3low) confere um prognóstico favorável e 
postula-se que carga alélica elevada do gene NPM1 após terapêutica seja preditor de recidiva. 
 
O nosso objectivo é a caracterização do perfil mutacional de um grupo de doentes com LMA NPM1+ por 
painel de NGS e correlação clinico-laboratorial. 
 
Estudo retrospectivo (01/01/2015-31/08/2018) de 16 doentes (9 F; 7M) com LMA NPM1+, com mediana de 
61 anos ao diagnóstico, e follow-up mediano de 4,5 meses. Estudo molecular por Sequenciação (NGS) com 
painel de 45 genes. Avaliação de Doença Residual Mensurável (DRM) por citometria de fluxo (DRM/CF) e 
por quantificação qRT-PCR do gene NPM1 (DRM/BM). 
 
Cinco doentes apresentavam mutação FLT3-ITD dos quais 60% FLT3low e 40% FLT3high (alta carga alélica; 
>0,5), 50% mutação DNMT3A, 33% mutação NRAS/KRAS, 18,8% mutação IDH1, 18,8% mutação FLT3-TKD, 
18,8% mutação nos genes da coesina (SMC3, RAD21), 12,5% mutação IDH2. Um doente apresentava 
mutação ASXL1 e outro RUNX1. Os doentes apresentavam uma mediana de 4 mutações (2-6). 
  
Treze dos 16 doentes realizaram quimioterapia “7+3” e 3 doentes fizeram terapêutica de suporte. Dez doentes 
atingiram Remissão Completa (RC), 1 atingiu Resposta Parcial e 2 faleceram durante o ciclo de quimioterapia. 
Dos 10 doentes em RC, 8 apresentavam DRM/CF indetetável e 2 DRM/CF+ (> 0,1%). Destes, 4 tinham 
DRM/BM+ (3 com DRM/CF-). 
Cinco doentes faleceram, 2 por doença progressiva, 2 por recidiva com ganho de FLT3-ITD e 1 de causa não 
relacionada e em RC. 
  
De acordo com os critérios da ELN2017, 14 doentes tinham risco favorável e 2 risco intermédio. A prevalência 
das mutações adicionais está de acordo com a descrita na literatura, sendo a mais frequente no gene DNMT3A. 
Verificou-se que em 2 doentes com RC após fim de consolidação e DRM/CF-, um apresentava DRM/BM+ e 
DRM/BM-. O doente com DRM/BM+ recidivou ao fim de 2 meses e acabou por falecer, enquanto o doente 
com DRM/BM- se mantém em RC. 
 
A avaliação mutacional bem como a avaliação de DRM/BM permitirá melhorar a estratificação prognóstica e o 
seguimento destes doentes, nomeadamente o follow-up laboratorial e a decisão terapêutica. 
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MUTAÇÕES IDH E CO-ASSOCIAÇÃO COM OUTRAS MUTAÇÕES EM GENES MIELÓIDES EM 
DOENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA EM PORTUGAL  
 
Sónia Matos1; Aida Botelho de Sousa2; Joana Desterro3; Albertina Nunes3; Maria Gomes da Silva3;  
Sérgio Chacim4; Mário Mariz4; Graça Esteves5; João Raposo5; José Carda6; Ana Espadana6; Vânia Martins1; 
Hélia Guerreiro1; Maria Carmo-Fonseca7  
(1-GenoMed - Diagnósticos de Medicina Molecular, SA, Lisboa, Portugal, iMM - Instituto de Medicina 
Molecular, Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa, Portugal; 2-Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar 
Lisboa Central - Hospital de St. António dos Capuchos, Lisboa, Portugal; 3-Serviço de Hematologia, Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, Lisboa, Portugal; 4-Serviço de Hematologia, Instituto 
Português de Oncologia do Porto, Porto, Portugal; 5-Serviço de Hematologia e Transplante Medular, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; 6-Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 7-iMM - Instituto de Medicina Molecular, 
Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa, Portugal)  
 
 
Introdução: Caracterização genética e molecular da leucemia mielóide aguda (LMA) é cada vez mais 
importante para a estratificação dos doentes em diferentes entidades biológicas de forma a possibilitar a 
personalização do tratamento com novas terapêuticas dirigidas. 
No top 10 de genes mutados em LMA (frequência superior a 5%) estão os genes IDH1 e IDH2, para os quais 
inibidores específicos 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, assim como padrões de associação com outras mutações em genes mielóides relevantes para 
a biologia da doença. 
  
Objectivos: Avaliar a frequência de mutações nos genes IDH1/2 e caracterizar a associação com outras 
mutações em genes mielóides em doentes com diagnóstico de LMA (inicial, recaída e refratária), de 5 centros 
portugueses. 
  
Métodos: Extração ADN de amostras de sangue periférico ou aspirado medular de doentes com LMA. 
Amplificação do exão 4 de IDH1/2 por PCR seguida de sequenciação Sanger bidireccional. Comparação das 
sequências obtidas com a sequência de referência de IDH1/2 (NM_005896/NM_002168). Estudo por NGS com 
TruSight Myeloid Sequencing Panel (Illumina) de 54 genes: regiões exónicas de 15 e hotspots exónicos de 39. 
Alinhamento das sequências com o genoma humano de referência NCBI37/hg19. Call e anotação das variantes 
com software VariantStudio (Illumina), limite de deteção de 5%. 
 
Resultados: Foram estudados prospectivamente 218 doentes (Setembro 2016 – Agosto 2018), 106 homens e 
112 mulheres, idade mediana 64 anos (21-100). A frequência das mutações IDH1/2 foi de 20% (7% - IDH1 e 
13% - IDH2).Retrospectivamente está em curso a análise de 54 genes mieloides. A frequência de alterações 
detetadas nestes genes e respetiva associação com as mutações IDH1/2 será apresentada. 
  
Conclusões: A frequência das mutações IDH1/2 na população de doentes portugueses com LMA está de 
acordo com os dados referidos na literatura. 
A introdução na prática clínica de estudos por NGS de painéis de genes específicos permite uma caracterização 
molecular do doente possibilitando um diagnóstico mais preciso e um eventual tratamento personalizado em 
doenças heterogéneas como a LMA. 
   
Estudo realizado com apoio financeiro da Celgene. 
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IMPORTÂNCIA DA CITOGENÉTICA NO DESPISTE DE NEOPLASIAS MIELÓIDES (LMA/SMD) 
EM DOENTES COM SÍNDROME MONOMAC: RELATO DE UM CASO CLÍNICO  
 
Helena Alaiz1; Isabel Salazar1; Teresa Pereira1; Susana Oliveira1; Vânia Oliveira1; António Almeida2;  
Francisca Fontes3; Manuel Abecasis4  
(1-Secção de Citogenética, Laboratório de Hemato-Oncologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil; 2-Laboratório de Hemato-Oncologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil; 3-Unidade de Doenças Auto-Imunes do Hospital Curry Cabral; 4-Serviço de Transplantação de 
Progenitores Hematopoiéticos, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)  
 
 
Introdução: A síndrome da monocitopenia e infecção por micobactérias (S. MonoMAC) resulta de uma 
mutação heterozigótica no gene GATA2, que leva a uma redução dos níveis celulares do factor de transcrição 
GATA2, envolvido na regulação da hematopoiese. Caracteriza-se por um quadro de imunodeficiência primária 
com manifestações surgindo na idade adulta jovem, tipicamente infecções por micobactérias e outras infecções 
virais e fúngicas. Caracteriza-se também por uma diminuição acentuada de monócitos, células NK, células 
dendríticas e linfócitos B. Estes doentes apresentam risco acrescido de desenvolverem síndrome 
mielodisplásica (SMD) ou leucemia mieloblástica aguda. 
 
Objectivo: Apresentar um caso clínico realçando a importância da citogenética na detecção precoce de 
anomalias clonais compatíveis com o diagnóstico de neoplasia hematológica. 
 
Caso Cínico: Doente de 49A, sexo♀, com S. monoMAC, seguida desde 2013 na consulta da UTM para 
eventual transplantação alogénica de medula óssea (TMO). A primeira manifestação clínica de natureza 
imunológica surge aos 15/16A com o aparecimento de psoríase. Aos 18A é-lhe diagnosticada tuberculose 
pulmonar e aos 39A proteinose alveolar. Em 2013 é detectada a mutação heterozigótica do gene GATA2, 
consistente com o diagnóstico de S. monoMAC. Em 03/2014 um aspirado medular (AM) não identificou 
alterações morfológicas/imunofenotípicas significativas mas foi detectada +8 por estudo citogenético (cariotipo 
constitucional normal).Em 05/2016 devido a agravamento dos valores hematológicos repetiu mielograma que 
foi inconclusivo, não tendo sido identificadas alterações imunofenotípicas. O cariotipo detectou +8 e uma nova 
anomalia citogenética: translocação desequilibrada entre os cromossomas 1 e 7 (der(1;7)(q10;p10)) compatível 
com evolução clonal da doença. A situação hematológica evoluiu como pancitopenia progressiva, com 
necessidade de suporte transfusional. Em 02/2017, o AM revelou aspectos morfológicos compatíveis com 
SMD com displasia multilinhagem, mantendo as anomalias citogenéticas. Em 03/2017 fez TMO com irmão 
HLA compatível, não portador da mutação no gene GATA2. A avaliação medular após um mês revelou que a 
doente se encontrava em remissão morfológica e citogenética (100% dador) que mantém até ao presente. 
 
Conclusão: Este caso reforça a relevância da citogenética no follow-up de doentes com S. monoMAC. A 
detecção atempada de anomalias citogenéticas é importante para delinear diferentes abordagens 
clínicas/estratégias terapêuticas. 
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LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA NO IDOSO – 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO  
 
Sónia Canadas1; João Barradas2; Catarina Dantas Rodrigues2; Mónica Santos2; Conceição Constanço2;  
Paula Rocha2; Maria Reis Andrade2; Helena Matos Silva2  
(1-Unidade Local de Saúde da Guarda - Serviço de Medicina Interna; 2-Centro Hospitalar Tondela-Viseu - 
Serviço de Hematologia)  
 
 
Introdução: A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é uma doença do foro hemato-oncológico agressiva, 
caracterizada pela proliferação e acumulação de células hematopoiéticas imaturas na medula óssea ou sangue 
periférico (SP). Tem incidência superior em idosos (idade mediana ao diagnóstico de 70 anos), sendo a 
abordagem terapêutica diferente em relação a doentes mais jovens, seja pelas particularidades inerentes a uma 
idade avançada seja pelos factores prognósticos relacionados com a doença. 
 
Objectivo: Analisar as características clínicas e evolução dos doentes idosos (≥65 anos) com LMA, 
diagnosticados entre 01/03/2013 e 31/03/2018. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, em idosos considerados não elegíveis para tratamento intensivo de 
indução (TII), constituindo dois grupos: doentes tratados com agentes hipometilantes (AHM) e doentes apenas 
sob terapêutica de suporte (TS). Foram analisadas as variáveis epidemiológicas comuns e realizada análise da 
sobrevivência global (SG). Foi considerada presença de resposta hematológica se hemoglobina >10 g/dL, 
neutrófilos >1G/L, plaquetas >100G/L e ausência de blastos no SP (dada ausência de reavaliação medular na 
maioria, pelo contexto clínico). Análise estatística realizada com o programa SPSS Statistics version 25. 
 
Resultados: Foram incluídos 45 doentes, com idade mediana de 80 anos (65-93), sendo 51,1% do género 
masculino. Dezasseis (35,6%) apresentavam LMA “de novo” e 29 (64,4%) LMA secundária. Foram tratados 
com AHM 22 doentes (48,9%). A mediana de idades entre os 2 grupos não foi estatisticamente diferente. A 
realização de tratamento com AHM ou apenas TS foi independente do género, do subtipo de LMA e do 
diagnóstico prévio de doença hematológica. Os doentes com AHM apresentaram valores de ECOG inferiores 
(58% vs 42%). A SG mediana geral foi de 2 meses (M). A SG do grupo tratado com AHM foi superior à do 
grupo com TS (8M vs 1M, p<0,001). O número médio de ciclos AHM foi de 8,9 ± 7,7 (1-26), com 45,5% de 
independência transfusional e havendo resposta hematológica em 38,1% dos casos. 
 
Conclusão: Os resultados obtidos corroboram a evidência científica actual, mostrando benefício clínico 
significativo na utilização de AHM em idosos com LMA. A idade não é o principal factor a ter em 
consideração na selecção de doentes candidatos a esta terapêutica, destacando-se outros, tal como um nível de 
performance status desfavorável. Em doentes não candidatos a TII estes fármacos são uma alternativa eficaz, 
para além de bem tolerada. 
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LEUCEMIAS MIELÓIDES AGUDAS AO DIAGNÓSTICO NA UCI: COMPORTAMENTO NA VIDA 
REAL  
 
Maria Eduarda Couto1; Fernando Coelho2; Anabela Jerónimo2; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; 
 Luísa Viterbo1; Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1; Sérgio Chacim1; Ana Espirito Santo1; Dulcineia Pereira1; 
Claudia Moreira1; Márcio Tavares1; José Mário Mariz1; Filomena Faria2  
(1-Serviço de Onco-hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E.P.E., Porto, 
Portugal; 2-Serviço de Cuidados Intensivos do Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, 
E.P.E., Porto, Portugal)  
 
 
Introdução: Os doentes Onco-hematológicos (OH) têm um comportamento distinto dos tumores sólidos 
quando admitidos na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), consequência do elevado risco infecioso 
proporcionado pela imunossupressão e comportamento da doença. A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é um 
dos diagnósticos OH com piores resultados de sobrevivência neste contexto. 
  
Objetivos: Caracterização dos doentes com LMA inaugural admitidos numa UCI ao longo de 5 anos.   
  
Materiais/ Métodos: Foi realizada uma caracterização dos doentes adultos com diagnóstico inaugural de LMA 
admitidos numa UCI oncológica entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016. Foram revistos retrospetivamente 
os processos clínicos dos doentes considerados até setembro de 2018: epidemiologia, clínica, tratamentos 
realizados e sobrevivência. 
  
Resultados: Identificaram-se 12 doentes, com uma mediana de 49 anos de idade, sendo 83.3% do género 
feminino. O APACHE mediano foi de 26.5 [16-48] e o SAPS II mediano de 56.5 [27-112]. O diagnóstico mais 
frequente foi LMA Promielocítica (6), seguido de LMA sem alteração genética identificada (3), LMA 
monocítica (2) e LMA com inv(16) (1). O tempo mediano de estadia na UCI foi de 4.5 dias. Todos os doentes 
foram submetidos a ventilação mecânica invasiva (tempo mediano de 34 horas). Foi realizada técnica dialítica 
em 25% dos doentes e recorreu-se a vasopressores em 41.7%. 
Iniciaram tratamento dirigido para a LMA 66.7% dos doentes (25% antes da admissão na UCI, 25% no dia de 
admissão e 50% após alta da unidade), tendo apenas um doente terminado o protocolo previsto. Alcançou-se 
resposta completa em 25% dos casos tratados (os restantes faleceram sem avaliação). Não se registou nenhuma 
recidiva de LMA.   
A sobrevivência global à UCI e após o primeiro mês foi de 25% (ambas) e a sobrevivência ao 1 ano e 5 anos de 
8.3% (ambas). A principal causa de morte foi choque sético com disfunção multiorgânica (77.8%), seguida de 
hemorragia cerebral (22.2%, casos de LMA Promielocítica). 
  
Conclusão: Um quarto dos doentes sobreviveu à UCI, estando um doente vivo após 1 ano. A disfunção 
multiorgânica foi a principal causa de morte. Dos que fizeram tratamento, um quarto alcançou resposta e não se 
registaram recidivas. Este trabalho evidencia uma elevada mortalidade associada à LMA admitida na UCI 
aquando do diagnóstico. 
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LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA: FATORES PREDITIVOS DE MORTALIDADE E 
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Carlos Mendes3; Manuel R. Teixeira2; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 2-Serviço de 
Genética do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Departamento de Hematologia 
Laboratorial do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)  
 
 
Introdução: A LMA promielocítica (LPA) é um tipo particular de leucemia aguda, caracterizada por 
fenómenos de disfunção hemostática que condicionam elevada mortalidade ao diagnóstico. A elevada taxa de 
resposta ao tratamento confere classicamente um bom prognóstico a esta patologia. Estão descritos na literatura 
várias propostas de fatores preditivos de sobrevivência e risco de recaída nestes doentes. 
 
Objetivos: Determinação de fatores desfavoráveis na sobrevivência e recaída após resposta ao tratamento num 
grupo de doentes com LPA inaugural diagnosticada num Serviço. 
 
Métodos: Realizou-se uma colheita retrospetiva de dados de doentes diagnosticados com LPA entre junho de 
1993 e junho de 2018, através da revisão de processos clínicos. Consideraram-se os possíveis fatores 
preditivos: género, idade, ECOG inicial, diagnóstico de neoplasia prévia, tratamento prévio com agentes 
alquilantes ou inibidores de topoisomerase, radioterapia prévia, fenómenos de coagulação intravascular 
disseminada, clinica ao diagnóstico, valores analíticos à admissão, admissão na UCI ao diagnóstico, síndrome 
de ATRA, subtipo variante de LPA, risco da LPA, subtipo de transcrito PML-RARα expresso. Utilizou-se o 
método de chi-quadrado para a análise estatística dos dados. 
 
Resultados: Identificaram-se 80 doentes, idade mediana de 44 anos, sendo 45% do género masculino, a 
maioria com ECOG<2; 13 casos tinham diagnóstico oncológico prévio (6 realizaram alquilantes/inibidores da 
topoisomerase e 5 radioterapia). Estratificou-se como de alto risco 27,5% dos casos, intermédio 51,3% e baixo 
21,3%.  
A sobrevida global média foi de 145,11 meses [121,7-168,5]. Dentro dos possíveis fatores estudados, aqueles 
que tiveram impacto negativo na sobrevivência da população em estudo foram: o ECOG ao diagnóstico >1 
(p<0,001), IMC >25 (p=0,048), diagnóstico de outra neoplasia prévia (p=0,035), leucocitose > 
20.000/mm³ (p=0,012), aumento da creatinina (p=0,01), a admissão na UCI ao diagnostico de LPA (p<0,001) e 
a não realização de tratamento (p<0,001). 
Os fatores identificados ao diagnostico como preditores de recaída após resposta completa foram o ECOG >2 
(p<0,001) e IMC>25 (p=0,019). 
 
Conclusão: A casuística deste serviço identifica fatores com impacto negativo na sobrevivência das LPA 
semelhantes aos descritos na literatura. Contudo, revela que alguns dos fatores com importância estatística 
referidos na literatura não são relevantes nesta casuística baseada em dados da vida real (como a 
trombocitopenia). 
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Maria Eduarda Couto1; Nuno Cerveira2; Susana Bizarro2; Lurdes Torres2; Susana Lisboa2; Teresa Sousa3; 
Cristina Silva3; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; Luisa Viterbo1; Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1;  
Sérgio Chacim1; Ana Espírito Santo1; Dulcineia Pereia1; Claudia Moreia1; Márcio Tavares1; Cecília Correia2; 
Carlos Mendes3; Manuel R. Teixeira2; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 2-Serviço de 
Genética do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Departamento de Hematologia 
Laboratorial do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)  
 
 
Introdução: A LMA promielocítica (LPA) é um tipo particular de leucemia aguda, caracterizada por 
fenómenos de disfunção hemostática e elevada mortalidade ao diagnóstico. A identificação é fundamental para 
a rápida indução farmacológica. A elevada taxa de resposta ao tratamento confere-lhe classicamente um melhor 
prognóstico.   
  
Objetivos: Descrever a população de doentes com LPA diagnosticada num serviço ao longo de 25 anos.   
  
Materiais/Métodos: Realizou-se uma revisão retrospetiva dos processos clínicos dos doentes diagnosticados 
com LPA entre junho de 1993 e junho de 2018 num Serviço, com colheita de dados epidemiológicos, clínicos, 
sobre os tratamentos realizados e sobrevivência. 
  
Resultados: Identificaram-se 80 doentes, idade mediana de 44 anos, sendo 45% do género masculino, a 
maioria com ECOG<2; 13 casos tinham diagnóstico oncológico prévio (6 realizaram alquilantes/inibidores da 
topoisomerase e 5 radioterapia). A clínica mais comum consistiu em perdas hemáticas (61,3%), equimoses 
(46,3%) e astenia (38,8%); verificou-se coagulação intravascular disseminada em 37,5%. 
Diagnosticou-se LPA variante em 16,3% dos casos. Foi encontrada a t(15;17) em 80% dos doentes e a 
expressão PML-RARα em 91,3%. Estratificou-se como de alto risco em 27,5% dos casos, intermédio em 51,3% 
e baixo em 21,3%.  
Iniciou-se tratamento em 97,5% dos doentes (46,3% com Protocolo AIDA, 31,3% com Protocolo APL 2005, 
20% com Protocolo LAP99), obtendo-se resposta completa à indução em 76,9%; realizou-se manutenção em 
73,1%. Ocorreu Síndrome de Diferenciação em 32,5% e foram admitidos na UCI 23,8%. 
Ocorreu uma primeira recaída em 12 doentes (mediana de 1 mês até recidiva) alcançando-se nova resposta em 
91,7% (66,7% receberam autotransplante de progenitores hematopoiéticos). Ocorreu segunda recaída em 5 
doentes (numa mediana de 14 meses), alcançando-se resposta em 40% (um recebeu transplante alogénico). 
Houve terceira recaída num doente, após 16 meses, realizando-se transplante alogénico com resposta 
molecular.  
Atualmente 68,8% dos indivíduos estão vivos e sem doença, 31,3% faleceram (84% com doença; 6 com 
hemorragia cerebral e 1 com hemorragia traqueobrônquica). A sobrevivência global foi de 82,5% ao mês, 
73,8% ao ano e 65% aos 5 anos. 
  
Discussão/Conclusão: Este trabalho evidencia uma casuística de LPA semelhante à literatura, salientando-se a 
mortalidade precoce e boa resposta alcançada com o tratamento nos sobreviventes. 
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LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA: DA APRESENTAÇÃO CLÍNICA AO DIAGNÓSTICO  
 
Paulo Franco-Leandro1; Maria Eduarda Couto2; Carlos Palmeira3; Inês Godinho3; Maria Emília Sousa3;  
Nuno Cerveira4; Susana Bizarro4; Lurdes Torres4; Susana Lisboa4; Cecília Correia4; Isabel Oliveira2;  
Nelson Domingues2; Luísa Viterbo2; Ângelo Martins2; Ilídia Moreira2; Sérgio Chacim2; Ana Espírito Santo2; 
Dulcineia Pereira2; Cláudia Moreira2; Márcio Tavares2; José Mário Mariz2; Manuel R. Teixeira4;  
Teresa Sousa5; Carlos Mendes5; Gabriela Martins3  
(1-Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 2-Serviço de Onco-
Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Serviço de Imunologia, Instituto 
Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 4-Serviço de Genética, Instituto Português de Oncologia do 
Porto, F.G. E.P.E.; 5-Serviço de Hematologia Laboratorial, Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. 
E.P.E.)  
 
 
Introdução: O diagnóstico inaugural da Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), caracterizada pela 
translocação cromossómica (15;17), é considerado uma emergência hematológica, exigindo o reconhecimento 
atempado e início de tratamento (mesmo antes da confirmação diagnóstica). 
 
Objetivo: Realizou-se uma caracterização clínica, morfológica, imunofenotípica e genética dos doentes com 
LPA diagnosticados numa instituição ao longo de 126 meses. 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva dos processos clínicos de doentes com diagnóstico de LPA realizado 
entre janeiro de 1998 e abril de 2018, com extração de dados clínicos e analíticos. 
 
Resultados: De um total de 77 doentes seguidos na instituição com o diagnóstico inaugural de LPA, foram 
analisados 59 casos (77%). Os restantes foram excluídos por: diagnóstico e tratamento noutra instituição (8); 
ausência de imunofenotipagem ao diagnóstico (3); ausência de resultado genético ao diagnóstico (2); 
diagnóstico distinto de LPA (5 casos). 
A idade mediana foi de 41 anos [9-78], sendo 52,5% do género masculino. A mediana de tempo de seguimento 
foi de 46 meses [0-135]. 
Os sinais e sintomas iniciais mais frequentes foram hemorragia (52,5%), hematomas/equimoses (45,8%) e 
astenia (33,9%).  
Analiticamente, 98,3% apresentavam trombocitopenia, 64,4% tinham leucopenia e 40,7% tinham anemia; 22% 
apresentavam leucocitose. 
Em pelo menos 50% dos casos estava descrita coagulopatia à admissão. Foi instituído tratamento em 98,3% 
dos casos.  
A nível citogenético não foi encontrada a translocação PML-RARα em 2 doentes (ausência de mitoses na 
análise do cariótipo). 
Imunofenotipicamente todos os doentes analisados expressavam os marcadores CD33, CD13 e MPO, com 
ausência ou fraca positividade para HLA-DR. 
 
Conclusão: Esta casuística apresenta um número relevante de casos com LPA seguidos numa instituição. O 
diagnóstico definitivo baseou-se na integração de informação proveniente da morfologia, citometria de fluxo e 
genética. A citometria de fluxo representa um importante método de confirmação de diagnóstico, aliado aos 
restantes atualmente em uso, permitindo ao clínico um diagnóstico e início de tratamento atempados. 
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PERFIL DE TOXICIDADE E EFICÁCIA DE PROTOCOLOS PEDIÁTRICOS VERSUS 
HYPERCVAD EM ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS (AYA) COM LEUCEMIA 
LINFOBLÁSTICA AGUDA  
 
J. A. Melo; A. V. Mata; E. Espada; H. Martins; S. Valle; G. Esteves; D. Alves; B. Polo; C. Lopes; R. Moreno;  
J. F. Lacerda; F. Lourenço; C. Martins; J. Raposo; M. J. Costa  
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria, Serviço de Hematologia e Transplantação 
de Medula)  
 
 
Introdução: Adolescentes e adultos jovens com leucemia linfoblástica aguda/linfoma linfoblástico (LLA/LL) 
são habitualmente tratados com protocolos pediátricos (PP), os quais condicionam melhor controlo da doença, 
menor tempo de internamento e menor toxicidade a longo prazo. No entanto, a toxicidade precoce pode 
acarretar elevada morbi-mortalidade nesta população. 
 
Objetivos: Comparar a eficácia e eventos adversos (EA) dos PP com HyperCVAD neste grupo etário. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos doentes, dos 17 aos 25 anos de idade, diagnosticados com LLA/LL, de 2011 
a 2018, no nosso centro. Foram comparados os EA associados à terapêutica de indução assim como as 
sobrevivências global (SG) e livre de progressão (SLP). Os EA foram documentados de acordo com o CTACE 
v.5.0, sendo considerados EA graves aqueles de grau ≥3. A análise estatística foi realizada usando 
o IBM® SPSS® Statistics 24. 
 
Resultados: Foram incluídos 12 doentes com o diagnóstico LLA/LL, 92% do sexo masculino (n=11) com 
mediana de idade de 21 anos (mín-máx 17-23), 58% (n=7) com apresentação leucémica, e 2 com t(9;22) 
positiva. Um doente faleceu antes do início da terapêutica, 5 (42%) cumpriram terapêutica com HyperCVAD e 
6 (50%) com PP: 1 aBFM e 5 DFCI 05-01. O EA mais frequente foi infeção, verificada em 5 doentes 
submetidos a HyperCVAD, todos com grau ≥3, e em 4 doentes tratados com PP, 50% grau ≥3. Os segundos 
EA mais frequentes foram os gastrointestinais (GI) ocorrendo em 2 doentes submetidos a PP (grau <3) e 1 no 
grupo HyperCVAD (grau 3); neurológicos em 2 doentes submetidos a PP (grau ≥3) e 1 com HyperCVAD 
(grau <3); e alterações de coagulação em 3 doentes PP, 1 grau 4. EA cardiovasculares, músculo-esqueléticos e 
nefrológicos foram apenas verificados no grupo submetido a PP, ocorrendo apenas em 1 doente e todos de grau 
<3. 
Dos 5 doentes que cumpriram PP, 2 suspenderam por EA graves e 1 por resposta parcial no final da indução. 
Dos 2 que prosseguiram o tratamento, 1 faleceu por isquemia mesentérica na fase de manutenção. 
À mediana de seguimento, de 18 meses, 80% dos doentes submetidos a HyperCVAD e 44% dos tratados com 
PP estavam vivos (p=0,153). A mediana de SLP não foi atingida para os doentes submetidos a HyperCVAD, 
sendo 10 meses com PP (p=0,113). 
 
Conclusão: Os EA parecem ser mais frequentes e mais graves com PP quando comparado com HyperCVAD, 
com exceção dos EA infeciosos e GI, mais graves no segundo. Nesta pequena amostra, a SG e SLP parecem 
favorecer a utilização de HyperCVAD. 
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EFICÁCIA E TOXICIDADE DA TERAPÊUTICA DA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA) NO 
IDOSO: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Rita Gavancha; Mariana Koehler; Carla Alves; Maria Gomes da Silva; Albertina Nunes 
(IPO de Lisboa)  
 
 
Introdução: 20-30% dos doentes (dts) com LLA tem ≥60 anos. Os resultados terapêuticos neste grupo são 
pouco satisfatórios pela maior incidência de características biológicas desfavoráveis e menor tolerância às 
terapêuticas eficazes na população mais jovem. 
 
Objectivo: Caracterização da doença, avaliação da exequibilidade e resultados terapêuticos em doentes com 
LLA ≥60 anos num centro único. 
 
População e métodos: Estudo retrospectivo das características epidemiológicas, clínicas e terapêuticas 
(incluindo taxa resposta completa (RC), sobrevivência global (SG), e toxicidades não hematológicas grau≥3) 
dos dts idosos com LLA diagnosticada entre 2012 e 2016. 
 
Resultados: Identificámos 18 dts num período de 4 anos (33% das LLA). A mediana de idades foi de 65 [60-
85] anos e 7 (39%) tinham ≥70 anos; 10 eram homens. Embora 94% tivesse PS ECOG<2, a maioria 
apresentava comorbilidades (Hematopoietic Cell Transplant-Comorbidity Index, HCT-CI>1: 72%) e 22% 
tinham antecedentes oncológicos. A LLA B foi o subtipo mais frequente (94%). Nove dts tinham 
características genéticas desfavoráveis: 5 Philadelphia positivos (Ph+),1 rearranjo do gene KMT2A e 5 
cariótipo complexo. 
Dos 17 dts avaliáveis, 11 foram tratados com o protocolo HyperCVAD: 10 com doses reduzidas, em 
associação com Imatinib em 3 casos Ph+ e com Rituximab em 2 CD20+. Quatro dts fizeram protocolos 
CALGB e 2 corticoide±vincristina (1 associado a Imatinib). 
16/17 dts (94%) obtiveram RC após indução; a doença mínima residual por citometria de fluxo foi negativa em 
9/16 casos; 2/4 casos Ph+ obtiveram resposta molecular completa. 
Com uma mediana de seguimento dos dts vivos de 36.5 meses, a SG aos 18 meses foi 59% e a SG mediana foi 
de 28 meses. Ocorreram 9 óbitos, 7 em progressão. 
Das toxicidades não hematológicas grau ≥3 a infecciosa foi a mais comum: 80% dos dts na indução e 29 
episódios adicionais em 63 ciclos de consolidação. Durante o tratamento foi necessário reduzir a intensidade 
terapêutica em 7 dts por toxicidade. 
 
Conclusão: Ainda que com toxicidade infeciosa frequente, a terapêutica - maioritariamente o regime 
miniHyperCVAD - desta série de idosos com LLA induziu RC na maioria dos dts, com uma mediana da SG 
que compara favoravelmente com a descrita na literatura. Estes resultados requerem confirmação em estudos 
multicêntricos. Nas populações idosas em que não é possível a intensificação da quimioterapia, é urgente a 
identificação de novos alvos terapêuticos e de estratégias dirigidas para o controlo da doença. 
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BLINATUMOMAB-INDUCED GRAFT-VERSUS-LEUKEMIA IN POSTTRANSPLANT RELAPSED 
ADULT ACUTE CD19-POSITIVE LEUKEMIA: EXPERIENCE OF 2 CLINICAL CASES  
 
Ana Sofia Jorge1; Isabelina Ferreira1; Filipa Moita1; Albertina Nunes2; Gilda Teixeira1; Nuno Miranda1;  
Isabel Bogalho2; Marta Lima2; Manuel Abecasis1  
(1-Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopoiéticos, Instituto Português de Oncologia Dr. 
Francisco Gentil Lisboa; 2-Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia Dr. Francisco Gentil 
Lisboa)  
 
 
Introdution: B-cell acute lymphoblastic leukemia (ALL) relapsing after allogeneic hematopoietic stem cell 
transplant (allo-HSCT) has extremely poor prognosis and remains a therapeutic challenge. Patients are often 
refractory to salvage chemotherapy and donor lymphocyte infusion (DLI), and are particularly susceptible to 
chemotherapy-related toxicity. Recently, blinatumomab (BL), an anti-CD19+/CD3+ bispecific monoclonal 
antibody construct, has emerged as an effective treatment in relapsed/refractory B-cell precursor ALL. 
However, data on its efficacy and safety in the post-HCST setting are still scarce. 
 
Objective: We report our experience with BL in 2 cases of adult CD19+ acute leukemia relapsing after allo-
HSCT. 
 
Case 1: 57-y/o female with CD19+ biphenotypic leukemia submitted to related allo-HSCT in 1st CR with 
positive MRD, presented hematological relapse at 6 mo post-allo-HSCT, with 100% donor chimerism in 
myeloid cell and 92% in T-cell compartment. After steroid cytorreduction, she received 3 courses of BL, 
achieving MRD-negative CR with 100% donor T-cell chimerism after 1st course. During the 1st course she 
developed central hypothyroidism as probable manifestation of BL-induced neurotoxicity. Also, she had mild 
cutaneous, ocular and pulmonary chronic GVHD, not requiring systemic treatment. The patient remains in 
MRD-negative CR at 5 mo after end of BL. 
Case 2: 37-y/o male with B-cell precursor ALL with t(14;18), submitted to haploidentical allo-HSCT in 2nd CR 
with negative MRD, presented hematological relapse at 4.5 mo after transplant, while maintaining 100% donor 
chimerism. After ineffective steroid and cyclophosphamide cytorreduction he received 3 courses of BL, 
achieving MRD-negative CR after 1st course. He presented severe cytokine release syndrome at 1st course, 
requiring short ICU stay. At the 2nd course, he had BL-induced neurotoxicity manifesting as self-limited mild 
encephalitis. The patient remains in MRD-negative CR and no signs of GVHD at 1 mo after end of BL. 
 
Conclusion: In our experience, BL seems to be effective in achieving molecular remission of post-allo-HSCT 
relapsed CD19+ acute leukemia, with manageable toxic effects. BL efficacy possibly relies on activation of 
donor T-cells, consequently enhancing its graft-versus leukemia effect. Moreover, this may occur without 
significantly increasing GVHD. More data are needed in order to confirm these findings, and to evaluate the 
need for post-BL consolidation (2nd allo-HSCT or DLI). 
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POTENCIAL TERAPÊUTICO DO ÁCIDO GAMBÓGICO E DA SILIBININA NA LEUCEMIA 
MIELOBLÁSTICA AGUDA – ESTUDOS IN VITRO  
 
João Lima1; Joana Jorge2; Raquel Alves2; Ana Cristina Gonçalves2; Ana Bela Sarmento-Ribeiro3  
(1-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); 2-Laboratório de Oncobiologia e 
Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Coimbra (FMUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra iCBR-
CIMAGO; CIBB; 3-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica 
Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia Clínica, CHUC)  
 
 
A Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) é uma neoplasia hematológica que tem por base alterações genéticas 
e/ou epigenéticas que conduzem à proliferação descontrolada de progenitores hematopoiético e à sua 
acumulação na medula óssea. Apesar do desenvolvimento de novas terapêuticas para o tratamento da LMA, 
este ainda se centra na quimioterapia intensiva com combinação de vários fármacos. Neste sentido, torna-se 
necessário introduzir novas estratégias terapêuticas. Compostos naturais com o Ácido Gambógico (GA), 
extraído da planta Garcinia hanburyi, e a Silibinina (SLB), da planta Silybum marianum, tem demonstrado 
efeito antitumoral em diferentes neoplasias, sendo o seu efeito mediado por indução da apoptose e da 
diferenciação e pela inibição da proliferação. No entanto, o efeito destes dois compostos na LMA não está 
esclarecido. 
 
Este trabalho avaliou o potencial terapêutico do GA e da SLB, em monoterapia e em combinação terapêutica, 
em modelos in vitro de LMA. 
 
Para tal, as linha celulares KG-1 e THP-1 foram incubadas na ausência e presença de GA e SLB, 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 o ciclo celular por CF (IP/RNase). Foi efetuada a análise estatística adequada considerando-se 
um nível de significância de 95%. 
 
Os resultados mostram que ambos os compostos reduzem a atividade metabólica de forma dependente do 
tempo de incubação, da dose e da linha celular, sendo as células KG-1 as mais sensíveis. O IC50 do GA foi de 
250 nM nas KG-1 e 500 nM nas THP-1, enquanto o IC50 do SLB foi de 50 µM e 250 µM nas KG-1 e nas THP-
1, respectivamente, após 72 horas de incubação. A administração fracionada mostrou-se mais eficaz nas células 
KG-1, enquanto que a terapia combinada apresentou um efeito aditivo em ambas as linhas celulares. Os 
compostos em estudo induziram morte celular por apoptose e possuem efeito citostático. 
 
Em conclusão, os nossos resultados sugerem que ambos os fármacos (GA e SLB) podem representar potenciais 
abordagens terapêuticas na leucemia mieloblástica aguda, no entanto o esquema de administração pode 
influenciar a sua eficácia terapêutica. 
 
Este trabalho foi financiado pela FMUC, pelo CIMAGO e pela FCT através de uma bolsa de 
doutoramento (SFRH/BD/51994/2012). 
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QUELAÇÃO DE FERRO E NECESSIDADES TRANSFUSIONAIS EM DOENTES COM SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICA DE RISCO BAIXO/INTERMÉDIO-1: ANÁLISE INTERINA DO ESTUDO 
IMAN  
 
Alexandra Santos1; Anabela Aires1; António Almeida2; José Carlos Almeida3; Celina Afonso4; 
 Margarida Badior5; Henrique Coelho5; Carlos Costa6; Lídia Costa7; Maria João Costa8; Maria P Coutinho7; 
Manuel Cunha9; Cristina Ferreira5; Gisela Ferreira3; Rita Fleming8; Rui Fonseca7; Ana Jorge4; Rui Magalhães9; 
Joana Martins10; Júlia Medeiros8; Teresa Melo5; Diana Mendes4; Bruno Mesquita9; Vanessa Mesquita7; 
Catarina Nunes4; Eunice Parcelas4; Amélia Pita4; Graça Porto7; Sofia Ramalheira5; André Ribeiro3;  
Susana Rodrigues11; Maria João Santos10; Rita Tenreiro3; Emília Cortesão3  
(1-Centro Hospitalar de Lisboa Central E.P.E.; 2-Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco 
Gentil E.P.E.; 3-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra E.P.E.; 4-Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental E.P.E.;  5-Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho E.P.E.; 6-Novartis Farma – Produtos 
Farmacêuticos, SA; 7-Centro Hospitalar e Universitário do Porto E.P.E; 8-Centro Hospitalar de Lisboa Norte 
E.P.E.; 9-Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro E.P.E.; 10-Unidade Local de Matosinhos E.P.E. 
– Hospital Pedro Hispano; 11-Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil E.P.E)  
 
 
Introdução: A sobrecarga de ferro em doentes com Síndrome Mielodisplásica (SMD) associa-se a menor 
sobrevivência e aumento de complicações, incluindo maior necessidade transfusional. O objetivo do estudo 
IMAN foi avaliar, em contexto de vida real em Portugal, o impacto da quelação de ferro na evolução da 
dependência transfusional. 
 
Métodos: O IMAN é um estudo observacional, prospetivo, multicêntrico, e incluiu doentes com SMD de risco 
IPSS baixo ou intermédio-1 com sobrecarga de ferro (SFe), avaliados em 9 centros nacionais no período 
04/2016 - 03/2018. Os critérios de SFe foram ferritina sérica (FS) ≥ 1000ng/mL, unidades de concentrado 
eritrocitário (UCE) transfundidas ≥ 20 e imagiologia hepática. Foram analisadas características demográficas e 
clínicas da população incluída e comparadas as linhas de tendência de variação temporal dos parâmetros 
analisados, entre os grupos de doentes quelados (Q) e não quelados (NQ) utilizando métodos equivalentes a 
ANCOVA. 
 
Resultados: 72 doentes, com idade mediana de 74 anos (18-94), 49,3% do sexo feminino, 65,6% com risco 
IPSS baixo. O tempo mediano de duração de doença foi 2,9 anos (0,1-14,7). À data da inclusão 81,2% dos 
doentes eram dependentes de transfusões, 47 sob quelação (74,4% com deferasirox). Não há diferenças de 
distribuição por sexo, idade ou outras variáveis entre os grupos Q e NQ. Globalmente, as medianas de UCE 
transfundidas/trimestre, hemoglobina (Hgb) e FS foram, respetivamente, 9 (1-23), 82 g/L (55-135) e 1678 
ng/mL (399-7834). O tempo mediano de seguimento foi de 9,8 meses (2-13,8). Foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas nas linhas de tendência temporal da FS [∆0-12 = -696 vs +1043 ng/mL 
(P=0,014)], UCE transfundidas/trimestre [∆0-12 = -3,5 vs +1,5 (P=0,034)] e ALT [∆0-12 = -4 vs +15,5 
ng/mL (P=0,039)] entre os grupos Q e NQ, respetivamente. Não se observaram diferenças de tendência em 
outros parâmetros hematológicos. Foram observados 26 eventos adversos em 18 doentes (25%), 9 dos quais 
atribuídos pelo investigador à terapêutica quelante: 5 eventos renais (2 redução de dose, 2 suspensão definitiva, 
1 suspensão temporária), 3 eventos gastrointestinais. Apenas um foi considerado grave. 
 
Conclusão: O estudo IMAN mostrou, pela primeira vez num contexto de prática clínica real nacional, que o 
uso de quelantes tem impacto na redução da FS, ALT e das necessidades transfusionais dos doentes com SMD. 
Mantém-se relevante uma avaliação de efetividade e perfil de segurança a mais longo-prazo. 
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PO54 
PONATINIB INDUCES A SUSTAINED DEEP MOLECULAR RESPONSE IN A CML PATIENT 
WITH AN EARLY RELAPSE WITH A T315I MUTATION FOLLOWING ALLOGENEIC HSCT  
 
Nuno Cerveira1; Rosa Branca Ferreira2; Susana Bizarro1; Cecília Correia1; Lurdes Torres1; Susana Lisboa1; 
Joana Vieira1; Rui Santos1; Fernando Campilho2; Carlos Pinho Vaz2; Luís Leite2; Manuel R. Teixeira1;  
António Campos2  
(1-Department of Genetics, Portuguese Oncology Institute, Porto, Portugal; 2-Department of Bone Marrow 
Transplantation, Portuguese Oncology Institute, Porto, Portugal) 
 
 
Background: Less than 5% of patients of chronic myeloid leukemia (CML) patients express atypical transcript 
types, of which e19a2, with breakpoints in the micro breakpoint cluster region (μ-BCR) and coding for the 
p230 BCR-ABL1 protein, is the most frequently encountered. p230 CML is associated with various clinical 
presentations and courses with variable responses to first-line Imatinib. 
 
Case presentation: Here we report a case of Imatinib resistance due to an E255V mutation, followed by early 
post-transplant relapse with a T315I mutation that achieved a persistent negative deep molecular response 
(MR5.0) after treatment with single-agent Ponatinib. Using CastPCR, we could trace back the presence of the 
T315I mutation to all the RNA samples up to the detection of T315 mutation by Sanger sequencing shortly 
after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). 
 
Conclusion: This case illustrates the major interest of Ponatinib as a valid treatment option for e19a2 CML 
patients who present a T315I mutation following relapse after HSCT. 
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PO55 
COREIA ASSOCIADA A POLICITEMIA VERA - UMA FORMA RARA DE APRESENTAÇÃO DA 
DOENÇA  
 
Catarina Campos Costa Moreira 
(CHTMAD - Vila Real)  
 
 
Introdução: A Policitemia Vera (PV) é uma neoplasia mieloproliferativa caracterizada por um aumento da 
produção de eritrócitos independente dos mecanismos que regulam a eritropoiese. Embora as complicações 
neurológicas, como cefaleia ou vertigem, sejam comuns, a coreia associada a PV é mais rara e são poucos os 
casos em que é descrita como manifestação inicial. 
 
Caso Clínico: Homem de 77 anos, sem antecedentes de relevo. Recorreu ao Serviço de Urgência por 
movimentos involuntários da face e membros superiores, associados a disartria e cefaleia, com cerca de 10 dias 
de evolução. Ao exame objetivo, salienta-se presença de movimentos coreiformes com expressão axial e 
apendicular, sem outros achados de relevo. Analiticamente, apresentava hemoglobina (Hb) 20,9g/dL, 
hematócrito (Hct) 60,8%. Sem alteração das outras linhagens no hemograma. Restante estudo analítico sem 
alterações de relevo. TC cranio-encefálico a evidenciar sequelas de enfartes lacunares, sem imagem de lesões 
agudas. 
Assumida clínica de coreia em contexto de poliglobulia, tendo o doente sido admitido em internamento do 
serviço de Hematologia Clínica para prosseguir investigação. 
Foram detetados valores de eritropoietina diminuídos (1,3mUI/mL) e mutação JAK2 V617F positiva. 
Realizada biópsia óssea cujo estudo anatomopatológico se mostrou compatível com neoplasia 
mieloproliferativa e com a hipótese clínica de PV. 
Durante o internamento, foram realizadas flebotomias seriadas e iniciada terapêutica com hidroxiureia 1g/dia e 
ácido acetilsalicílico 100mg/dia, verificando-se melhoria dos valores analíticos (Hb 17,46g/dL e Hct 51,8%). 
Optou-se por protelar a introdução de medicação neuroléptica, e aferir a resposta ao tratamento da poliglobulia. 
Clinicamente, o doente apresentou resolução da cefaleia e melhoria franca dos movimentos coreiformes. 
Doente mantém seguimento em consulta de Hematologia e Neurologia, com valores de Hb e Hct estáveis com 
as medidas instituídas, e com resolução quase total da clínica de coreia, embora mantendo coreia minor oro-
lingual e do membro superior esquerdo. 
 
Discussão: A fisiopatologia da coreia associada a PV ainda não se encontra esclarecida, mas assume-se que 
uma diminuição do fluxo sanguíneo condicionado por hiperviscosidade, sobretudo ao nível dos gânglios da 
base, possa ser responsável por esta condição. 
 
A coreia associada a PV corelaciona-se com o agravamento dos valores hematológicos, observando-se uma 
melhoria da sintomatologia com o tratamento da doença de base. 
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PO56 
UMA CAUSA INCOMUM DE MIELOFIBROSE?  
 
Bárbara Almeida Marques1; André Barbosa Ribeiro1; Margarida Coucelo2; Ana Teresa Simões3;  
Letícia Ribeiro3; Emília Cortesão1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra; Faculdade de 
Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra; 2-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra; iCBR - Coimbra Institute for Clinical and Biomedical Research, 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 3-Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra)  
 
 
A Mielofibrose Primária (MFP) é uma neoplasia mieloproliferativa clonal caracterizada por proliferação de 
megacariócitos atípicos e fibrose medular. A fibrose medular (FM) pode ter outras causas, como neoplasias, 
infeções, fármacos/toxinas ou doenças imunes. O diagnóstico diferencial é importante já que o prognóstico e 
tratamento diferem. 
 
Mulher, 61 anos, com antecedentes de tromboembolismo venoso pós-cirúrgico, foi estudada na Hematologia 
por quadro de astenia e anorexia com 2semanas de evolução. Ao exame objetivo, realça-se a palidez 
mucocutânea. O hemograma revelou pancitopenia (Leuc 1G/L, Hb 6,3g/dL, VGM 81,5fL, Plaq 67G/L, 
Reticulócitos 0,02G/L), com esfregaço de sangue periférico (SP) leucoeritroblástico, neutrófilos 
hipossegmentados e plaquetas gigantes.  
 
Apresentava esplenomegália, 14,4cm, por ecografia abdominal. O aspirado medular foi difícil, não sendo 
possível avaliar fragmentos. A biópsia óssea apresentava celularidade elevada (90-95%), fibrose grau 3 e 
agregados de pequenos linfócitos. O estudo molecular no SP foi negativo para os genes BCR-
ABL1, JAK2 e CALR, mas positivo para MPL e para os genes ASXL1, U2AF1 e TET2, por NGS. Assim, foi 
feito o diagnóstico de Mielofibrose Primária, score DIPSS plus risco intermédio 2 e iniciou Danazol. Após 
3meses, mantinha necessidade transfusional, sem trombocitopenia ou leucopenia e iniciou quadro de 
poliartralgias, padrão inflamatório confirmado por cintigrafia do esqueleto. Do estudo auto-imune, realça-se 
ANA’s padrão mosqueado, sem outros auto-anticorpos. Perante o diagnóstico de Poliartrite não classificável, 
suspendeu Danazol, iniciou analgesia e esquema curto de corticoterapia com melhoria da poliartrite e da 
anemia, atingindo independência transfusional. Para esclarecimento, foi feito novo estudo medular que revelou 
>10% displasia na linhagem eritróide e megacariocítica no aspirado medular e redução da fibrose (grau 2) com 
5-10% de blastos na histologia. Após desmame de corticoterapia, ocorreu agravamento da anemia e 
trombocitopenia e reiniciou transfusões. 
 
Os autores apresentam um caso clínico incomum de FM com hematopoiese clonal, com características 
mielodisplásicas/mieloproliferativas e em simultâneo componente auto-imune. A Mielofibrose auto-imune é 
uma causa rara de FM caracterizada por auto-anticorpos e boa resposta terapêutica à imunossupressão.  
 
Distingue-se da MFP por esplenomegália ligeira, ausência de eosinofilia e basofilia, sem alterações 
morfológicas e infiltração linfocitária medular. 
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PO57 
EFICÁCIA E TOXICIDADE DO RUXOLITINIB NUM GRUPO DE DOENTES COM 
MIELOFIBROSE  
 
Marco Pinto; Blanca Polo  
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE)  
 
 
A mielofibrose (MF) é uma neoplasia mieloproliferativa caraterizada pela fibrose medular e esplenomegália 
progressivas, hematopoiese extramedular e leucoeritroblastose periférica. A idade média ao diagnóstico é de 65 
anos. 
Nos doentes com mielofibrose primária (MFP) a  mutação JAK2V617F está presente em 60-65% dos doentes, 
a mutação CALR em 20-25%,  a MPL em 5% e a ausência das três mutações em 8-10%. 
A esplenomegália leva a sintomas debilitantes como a saciedade precoce, dor abdominal, inatividade e 
citopénias progressivas. 
O Ruxolitinib (RUX) é um inibidor seletivo do JAK1/2, e modesto sobre a TYK2. 
Os benefícios do RUX foram observados em diferentes grupos de doentes, mesmo sem a mutação JAK2. Com 
o RUX há uma melhoria na esplenomegália e nos sintomas relacionados com a MF. 
Deve ser realizada uma monitorização analítica cuidadosa principalmente nos primeiros 3 meses. O uso do 
questionário MPN10, validado em Portugal em 2017, consegue estabelecer a carga sintomática da MF pela 
avaliação de 10 sintomas. 
 
Objetivo: Avaliar a eficácia e toxicidade do RUX num grupo de doentes com MF. 
 
Material e métodos: Foram avaliados retrospetivamente os dados clínicos e laboratoriais de 34 doentes 
tratados com RUX. 
O tratamento estatístico efetuou-se no software IBM®SPSS® Statistics V24. 
 
Resultados: Dos 34 doentes: 50% eram do sexo masculino;  idade média ao diagnóstico 66 anos e ao início do 
tratamento de 69 anos. A MF foi primária em 67,6%, secundária a policitémia vera em  26,5% e secundária a 
trombocitémia essencial em 5,9%. 
Dos 26 doentes em que foi estudada a mutação, 84,6% tinham JAK2 e 7,6% CALR. De 18 doentes com estudo 
do cariótipo, 50% tinham um cariótipo normal. 
Dos 13 doentes com registo da avaliação seriada da esplenomegália, em 11 verificou-se redução de >50 % da 
mesma. 
Foi aplicado o questionário  MPN10 em 12 doentes: 9 tiveram uma melhoria >50 %, e 3 doentes, com carga 
sintomática baixa, tiveram uma diminuição ligeira. 
Não se evidenciou toxicidade hematológica grau  3-4 relacionado com o RUX, sendo que 73,5% dos doentes 
não tiveram agravamento  hematológico. A toxicidade não hematológica apenas foi evidenciada em grau 1. 
 
Conclusão: No nosso centro os doentes melhoraram em relação à redução da esplenomegália e aos sintomas 
relacionados com esta e com a mielofibrose. O Ruxolitinib foi bem tolerado pela maior parte dos doentes. 
Atualmente estamos a realizar uma avaliação prospetiva sintomática e da esplenomegália para melhor 
avaliação da eficácia da terapêutica. 
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PO58 
CARACTERIZAÇÃO DE DOENTES COM NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA COM 
MUTAÇÃO NO GENE CALR: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Daniela Sofia Pereira Coelho1; Margarida Coucelo1; Raquel Guilherme1; Ana Teresa Simões1; Letícia Ribeiro2  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 2-Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; 2- iCBR - iCBR – 
Institute for Clinical and Biomedical Research, Universidade de Coimbra)  
 
 
Introdução: A mais recente identificação de mutações da Calreticulina (CALR) nos doentes com 
Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF) trouxe um progresso substancial na compreensão 
das Neoplasias Mieloproliferativas (NMP). As mutações CALR consistem em inserções ou deleções que 
modificam o domínio C-terminal, existindo 2 tipos principais: tipo-1 (deleção 52pb; pL367fs*46) e tipo-2 
(inserção de 5pb; p.K385fs*47). 
 
Objectivo: Caracterização clínica e laboratorial dos doentes diagnosticados com TE e MF diagnosticados com 
mutação CALR. Avaliar a associação entre tipo de mutação e variáveis demográficas e clínicas. 
 
Material e métodos: Estudo retrospetivo, no qual foram incluídos doentes com diagnóstico de TE e MF com 
mutação CALR+, num Centro Hospitalar. Análise estatística recorrendo ao programa GraphPad Prism. 
 
Resultados:  Identificados 63 doentes com mutação CALR, 52,4% do género masculino. Dos doentes 
estudados, 77,8% tinham diagnóstico inicial de TE(n=46) e 27% de MF(n=17).  A média de follow up foi de 
53,8 meses. 
 
Das TE CALR+, 27 tinham mutação tipo-1, 16 mutação tipo-2 e 3 foram classificadas como CALR-outro tipo. 
Apresentavam mediana de idade de 64,5 anos (23-83) e média de plaquetas de 887x109L (+393). Cerca de 
22,2% evidenciaram plaquetas >1000x109L, dos quais 6,5% com sintomatologia hemorrágica. 8,7% doentes 
apresentaram eventos trombóticos. Fibrose de grau I foi documentada em 47,8% dos doentes. 
 
Das MF CALR+, 11 tinham mutação tipo-1, 5 mutação tipo-2 e 3 foram classificadas como CALR-outro tipo. A 
mediana de idade foi de 69 anos (34-93) e média de plaquetas de 612x109L (+400). Sem eventos trombóticos 
ou hemorrágicos documentados. 82% encontravam-se num estadio de baixo risco ou intermédio-1, 
segundo IPSS. Houve necessidade de suporte transfusional em 4 doentes. Foram submetidos a alotransplante de 
células hematopoiéticas 2 doentes. Transformação para Leucemia aguda objetivada num doente CALR tipo-1. 
 
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as mutações CALR tipo-1 e tipo-2, 
nomeadamente nas variáveis idade, nº de plaquetas, eventos trombóticos, fibrose e morte. 
 
Discussão/Conclusão: Tanto na TE como na MF, a mutação tipo 1 foi a mais frequente. Em conformidade 
com a literatura, as mutações CALR estão associadas a uma idade jovem, nº de plaquetas elevado e escasso nº 
de eventos trombóticos. A mutação CALR tipo-2 tem sido relacionada com maior mortalidade, porém neste 
estudo não verificámos essa associação. 
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PO59 
MIELOFIBROSE: ESTUDO RETROSPETIVO DOS ÚLTIMOS 8 ANOS DE UM HOSPITAL 
CENTRAL 
 
Tânia Mota Maia; Inês Pereira Brito; Fernanda Trigo; José Eduardo Guimarães  
(Centro Hospitalar São João, EPE Porto)  
 
 
Introdução: A mielofibrose (MF) é uma neoplasia mieloproliferativa crónica (NMC) BCR-ABL negativa 
caracterizada por proliferação clonal de células progenitoras hematopoiéticas e fibrose da medula óssea. 
Clinicamente condiciona risco aumentado de trombose/hemorragia, infecção e progressão leucémica. 
 
Objetivo: Descrever as características da doença e as várias opções terapêuticas. 
 
Material e métodos: Pesquisa dos casos de MF diagnosticados num centro hospitalar entre Janeiro de 2010 e 
Dezembro de 2017. Dados obtidos retrospectivamente através do processo informático. 
 
Resultados: No período de tempo referido foram diagnosticados 75 doentes com MF, 43 do sexo masculino 
(57,3%), com média de idade ao diagnóstico de 63,2 anos. Do total, 18 doentes (24%) eram previamente 
seguidos em Hematologia por NMC (15 casos de trombocitemia essencial e 3 de policitemia vera). 
 
Durante o seguimento, a intercorrência mais frequente foi infecção (28%), seguida de trombose (21,3%), esta 
com manifestação 26,5 meses após o diagnóstico. Do total de doentes, três evoluíram para leucemia 
aguda, com uma média de 31 meses entre o diagnóstico de MF e a progressão. 
 
Comparando os grupos IPSS com score igual ou inferior a um com os que são superior a um existe diferença 
nas percentagens de granulócitos imaturos em circulação (p=0.024) e do valor da proteína C reativa. Esta 
diferença mantém-se estatisticamente significativa para o valor dos granulócitos imaturos, quando 
estratificados os doentes para o DIPSS plus. 
 
Um terço dos doentes manteve-se em vigilância sem iniciar terapêutica ou apenas tratamento de suporte. Os 
restantes iniciaram terapêutica cerca de 3 meses após diagnóstico, sendo a hidroxiureia a mais frequentemente 
usada (74%), seguida de interferão (16%) e talidomida (8%). A maioria dos doentes (72%) realizou apenas 
uma linha terapêutica e 21,3% dos doentes morreram durante o follow-up. 
 
Conclusão: A maioria dos casos referenciados já se apresentavam em fase de mielofibrose avançada. Sendo 
uma patologia rara e com grande morbimortalidade e impacto na qualidade de vida de doentes com esperança 
de vida superior a 10 anos, e tendo em conta a idade média de diagnóstico baixa que verificamos, salienta-se a 
importância de aumentar a percepção da comunidade médica para as patologias precursoras e a referenciação 
precoce. 
 
Os resultados evidenciam ainda que o grau de granulócitos imaturos é diferente de acordo com o IPSS ou 
DIPSS plus ao diagnóstico, sugerindo este parâmetro como indicador de prognóstico. 
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PO60 
A AMEAÇA OCULTA DA TOXICIDADE NEUROLÓGICA DOS INIBIDORES DA TIROSINA 
CINASE NA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO  
 
Adriana Roque; José Carlos Almeida; Marília Gomes; Ana Luísa Pinto; Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal)  
 
 
Introdução: Os inibidores da tirosina cinase (TKIs) revolucionaram o prognóstico da leucemia mieloide 
crónica (LMC). Com o advento de TKIs de nova geração coloca-se a necessidade de ponderar não só a 
eficácia, mas também o seu perfil de toxicidade, tendo em conta as comorbilidades de cada doente. A 
toxicidade neurológica dos TKIs é um efeito adverso pouco frequente. A capacidade do dasatinib transitar a 
barreira hemato-encefálica (BHE) é diminuta, exceto quando esta se encontra disfuncional. Por outro lado, o 
potencial neuropático do ponatinib é conhecido, mas muitas vezes subvalorizado. 
 
Objetivos: Apresentação de um doente com LMC que desenvolveu toxicidade neurológica central e periférica 
com diferentes TKIs. 
 
Caso clínico: Homem de 79 anos, diabético e hipertenso, com o diagnóstico de LMC em fase crónica, sob 
imatinib 400mg id, com estabelecimento de resposta molecular major (RMM), por 62 meses (M). Por perda de 
resposta transitoupara dasatinib 100mg id, inicialmente sem toxicidades, com re-estabelecimento de RMM. 
Após 21M apresentou quadro subagudo de lentificação psicomotora, com padrão eletroencefalográfico 
sugestivo de encefalopatia grau II-III. Sem outras alterações sistémicas, nomeadamente infeciosas/metabólicas, 
e o estudo bioquímico, imunofenotípico e infecioso do líquor, assim como a TC e RMN cranioencefálicas, 
normais. 
 
Após suspensão do dasatinib verificou-se resolução completa do quadro neurológico, que reapareceu 2M após 
a reintrodução do fármaco. Em virtude do estabelecimento de causa-efeito temporal, o quadro foi atribuído ao 
dasatinib, tendo sido suspenso definitivamente. 
 
Por identificação da mutação BCR-ABL1 T315I foi iniciado ponatinib, com estabelecimento de RM3.0. Após 
6M o doente apresentou paralisia facial periférica, resolvida após interrupção do TKI. O fármaco foi 
reintroduzido 2M depois, em dose reduzida (7,5mg, 2x/semana), sem nova toxicidade neurológica e com 
estabelecimento de RMM, que mantém após 9M. 
 
Discussão e Conclusões: Este caso ilustra duas vertentes de efeitos adversos neurológicos de diferentes TKI, 
cuja identificação necessita de uma elevada suspeição clínica. A existência de uma BHE disfuncional, pelo 
envelhecimento/ comorbilidades, poderá justificar a toxicidade central do dasatinib neste doente. 
 
Para além disso, ilustra a possibilidade de manejar com sucesso os efeitos secundários através da redução da 
dose, com compromisso limitado da resposta, particularmente em doentes menos fit. 
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PO61 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA E O SISTEMA IMUNITÁRIO: O IMPACTO DOS INIBIDORES 
TIROSINA CINASE  
 
Raquel Alves1; Stephanie E.B. McArdle2; Jayakumar Vadakekolathu2; Ana Cristina Gonçalves1;  
Paulo Freitas-Tavares3; Amélia Pereira4; Antonio M. Almeida5; Ana Bela Sarmento-Ribeiro6; Sergio Rutella2  
(1-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia Molecular Aplicada e Clínica Universitária de 
Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); Instituto de Investigação Clínica e 
Biomédica de Coimbra iCBR-CIMAGO; CIBB.; 2-John van Geest Cancer Research Centre, School of Science 
and Technology, Nottingham Trent University, UK; 3-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra (CHUC);  4-Serviço de Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
(HDFF); iCBR-CIMAGO; 5-Hospital da Luz e CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde) 
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa; 6-Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Biologia 
Molecular Aplicada e Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBR-CIMAGO; CIBB; Serviço de 
Hematologia Clínica, CHUC)  
 
 
Durante a tumorigénese, as células tumorais alteram a sua imunogenecidade na tentativa de escapar à vigilância 
do sistema imune (SI). Este processo de vigilância envolve as células NK e os linfócitos T, e vários factores 
imunológicos, de modo a combater a progressão tumoral. Por oposição, as células tumorais recrutam células 
imunosuppressoras [T reguladoras (Treg), células supressoras de origem mielóide (MDSC)] e segregam 
factores como PD-L1. As terapêuticas dirigidas, como o Imatinib (Ima), têm efeitos off-target podendo 
influenciar o funcionamento imunológico. A eficácia terapêutica do Ima e de outros inibidores tirosina cinase 
(TKIs) na leucemia mieloide crónica (LMC), mudaram radicalmente o curso desta doença. O desafio atual é 
prever quais os doentes que irão desenvolver resistência aos TKIs e que necessitarão de outra abordagem 
terapêutica. O conhecimento sobre os mecanismos imunológicos e a sua relação com a promoção tumoral são 
essenciais para o desenvolvimento da imunoterapia. 
 
O objectivo deste trabalho foi caracterizar as diferentes população do sistema imune em doentes com LMC 
sobre tratamento. 
 
Para tal foram incluídos 41 doentes com LMC (33 tratados com TKI e 8 com TKI+IFN-α) e 20 controlos. Em 
amostras de sangue periférico foram avaliadas por citometria de fluxo as diferentes populações do SI (painel 
OVIS, Treg e MDSC) e a expresão de PD-1. O perfil imunológico foi avaliado pelo transcriptoma usando a 
plataforma NanoString. A análise estatística foi efetuada considerando um nível de significância de 95%. 
 
Os doentes sob terapia combinada apresentaram menor quantidade de linfócitos, em especial de linfócitos T, e 
maior percentagem de Treg (≈9%) e de células CD4+/PD-1+. Os doentes tratados com TKI apresentaram mais 
Mo-MDSC (≈12,5%) enquanto que o grupo TKI+IFN-α mais Gr-MDSC (≈20%), comparativamente aos 
controlos (p≤0,05). Além disso, os doentes tratados com TKI de 2ª geração, apresentaram menores % de 
CD4+Treg e de Gr-MDSC em comparação com doentes sob Ima, e níveis mais elevados de CD4+/PD-1+. A 
análise do transcriptoma permitiu identificar o único doente sem resposta à terapêutica. 
 
Os nossos resultados sugerem que os TKIs têm impacto no SI e que a terapia combinada com IFN-α parece 
estar associada a maior imunosupressão. Contudo, é necessário incluir mais doentes no estudo, sobretudo ao 
diagnóstico. 
Este trabalho foi financiado pela FMUC, CIMAGO, FCT pela bolsa de doutoramento. (SFRH/BD/51994/2012) 
e pela John and Lucille van Geest Foundation. 
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PO62 
UTILIZAÇÃO CLÍNICA DE PLASMA NO ADULTO – EXPERIÊNCIA DE 2 ANOS  
 
Ana Rita Leal; Carolina Pavão; Fátima Oliveira; Joana Oliveira; Andreia Moreira; Ana Luísa Araújo;  
Carolina Viveiros; Cristina Fraga  
(Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada)  
 
 
Introdução: A utilização adequada de componentes sanguíneos, nomeadamente plasma, é de extrema 
importância na medicina transfusional. A sua utilização criteriosa deve ter em conta a relação risco/benefício e 
a capacidade de mudar o prognóstico, considerando a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos. As 
indicações para uso de plasma estão bem definidas e descritas em recomendações nacionais e internacionais.  
 
Métodos: Análise retrospetiva dos pedidos de transfusão de plasma em adultos, na nossa Instituição, entre 
janeiro/2016 e dezembro/2017, e subsequente avaliação da adequação terapêutica de acordo com a Norma da 
Direção-Geral de Saúde (DGS) Nº009/2012 (Utilização Clínica de Plasma no Adulto). Os dados foram obtidos 
por consulta no Sistema Integrado de Bancos de Sangue (SIBAS). 
 
Resultados: Registaram-se 258 pedidos de plasma, correspondendo a 145 doentes. Na maioria dos casos (149) 
o motivo foi hemorragia por défice múltiplo de fatores, incluindo doença hepática, trauma ou transfusão 
maciça. Em 28 casos para profilaxia de procedimentos invasivos em situações de défice adquirido de fatores, 
sem hemorragia, com razão APTT e/ou TP superior a 1.5 vezes a referência. A reposição profilática/terapêutica 
do défice congénito de fator XI, associado a hemorragia, foi indicação em 9 situações. Em 6 casos, a indicação 
foi tratamento de síndromes de microangiopatia trombótica, nomeadamente síndrome hemolítico urémico e 
síndrome HELLP. Em 11 casos, houve sobreposição de indicações, maioritariamente dupla indicação por 
hemorragia ativa e profilaxia de procedimentos invasivos com alterações das provas de coagulação. A Norma 
da DGS prevê ainda a utilização de plasma em situações como no défice isolado de fator V, na hemorragia 
associada a terapêutica trombolítica e na indisponibilidade de concentrados de complexo protrombínico, para 
reversão da intoxicação por dicumarínicos. Nenhuma destas condições foi verificada. Em 55 casos, foi 
administrado plasma em situações não previstas, como para correção de alterações laboratoriais sem 
manifestação clínica (30 casos) ou para profilaxia de técnicas invasivas sem alterações das provas de 
coagulação (25 casos). 
 
Conclusões: Da análise das indicações para prescrição de plasma conclui-se que em 203 casos (79%) havia 
indicação para a sua utilização, enquanto em 55 casos (21%), a indicação não estava contemplada nas 
recomendações, sendo necessário manter estratégias de sensibilização dos médicos para a correta prescrição de 
plasma. 
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PO63 
CORREÇÃO DO INR PRÉ-PROCEDIMENTOS INVASIVOS NO DOENTE HEPÁTICO: SIM OU 
NÃO?  
 
Ana Sofia Ribeiro; Beatriz Ferro; Teresa Araújo; Filipa Bargado; Rita Pardal; Fabian Rincón 
(Serviço de Imunohemoterapia, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Lisboa Central) 
 
 
Introdução: A doença hepática crónica (DHC) caracteriza-se por complexas alterações da coagulação e os 
testes coagulométricos standard não avaliam com precisão a tendência hemorrágica nestes doentes. Apesar da 
falta de evidência clínica, o plasma fresco congelado (PFC) e concentrado de complexo protrombínico (CCP) 
são frequentemente administrados pré procedimentos invasivos, em doentes com DHC e INR moderadamente 
prolongado:1.3≤INR≤2. 
Estudos recentes demonstram que a transfusão de PFC/CPP tem um efeito mínimo na correção do INR, 
expondo o doente a riscos desnecessários. 
  
Objetivos e Métodos: O nosso principal objetivo foi avaliar a segurança da realização de procedimentos 
invasivos hepáticos, em doentes com DHC e INR moderadamente elevado, sem correcção prévia. 
Secundariamente, pretendemos avaliar se houve correcção do INR nos doentes transfundidos. 
Analisámos todas as requisições de componentes sanguíneos (n=161) para os procedimentos invasivos 
supracitados, entre setembro/2015 e agosto/2018. Os doentes foram classificados em 2 grupos: Grupo A (não 
transfundidos) e Grupo B (transfundidos com PFC/CCP pré procedimento) (Tabela 1). 
Subdividimos os grupos em 2 classes, de acordo com o INR (1,3-1,6 e 1,7-2,0). Avaliámos a variação do INR 
nos doentes transfundidos e a ocorrência de hemorragias pós procedimentos. 
 
Resultados: Do total de 161 doentes,113(70%) foram transfundidos com PFC/CCP(Grupo B) e 48 (30%) não 
receberam transfusão(Grupo A). A avaliação posterior do INR foi realizada em 40 doentes do Grupo B, 
verificando-se correção em apenas 11 doentes (10%). Observou-se um único evento hemorrágico após 
esfincterectomia duodenal num doente com INR=1,0 previamente transfundido com PFC por INR=1,4. 
 
Discussão: Nos 43 doentes não transfundidos com INR 1,3-1,6 não se verificaram eventos hemorrágicos,o que 
sugere que que a transfusão podia ter sido evitada nos 64 doentes do Grupo B com INR 1,3-1,6. 
Não foi possível avaliar a segurança da não correcção de INR 1,7-2,0,dada a pequena amostra do Grupo A com 
INR 1,7-2,0 (n=5). 
 
Conclusão: Não foi encontrada uma correlação entre valores de INR moderadamente elevados e complicações 
hemorrágicas, o que está de acordo com a literatura recente. 
Continua a ser um desafio encorajar os outros médicos a não corrigir valores de INR moderadamente elevados 
em doentes hepáticos, pré procedimentos invasivos. 
 

   
  
Grupo A

  
Grupo B 

  
Total

INR 1,3-1,6 43 64 107

INR 1,7-2,0 5 49 54

Total 48 113 161



 

16 de Novembro de 2018  17h00 | Foyer dos Posters 

 

159 

PO64 
AGREGOMETRIA DE TRANSMISSÃO DE LUZ AUTOMATIZADA NO SYSMEX® CS-2500 - 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Dalila Marques; Rute Preto; Joana Rita Pinheiro; Tiago Luís; Catarina Borges; Rogério Barreira;  
Gonçalo Órfão; Teresa Sevivas; Ramón Salvado; Jorge Tomaz  
(Serviço de Sangue e Medicina Transfusional-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução. A Agregometria de Transmissão de Luz (LTA), gold standard para a avaliação da função 
plaquetar, ainda é uma técnica manual, de execução até 4 horas após a colheita, requer grande volume de 
amostra e, a raridade da doença plaquetar (DP) torna dispendioso o agregómetro tradicional. A mais-valia da 
automatização surgiu, recentemente, com adaptação aos coagulómetros, embora a sua utilização para 
diagnóstico ainda esteja em estudo. A esta tecnologia de walk away  acresce a vantagem da redução do volume 
de amostra necessária, importante para os centros que servem população pediátrica. Estabelecer Intervalos de 
Referência locais (IR) torna-se imperativo para os laboratórios de diagnóstico de DP. 
 
Objetivo: Apresentar os resultados preliminares de LTA automatizada na determinação IR para o sistema 
Sysmex®CS-2500 com agonistas Siemens Heathcares® (Hyphen®), e num pequeno grupo de doentes, 
comparando os resultados obtidos com os da LTA manual ,no Dual Aggregometer ChronoLog®(Chronopar®), 
(Tabela 1) 
 
Material e Métodos: Foi efectuada LTA no CS-2500, em 25 amostras: 20 indivíduos saudáveis (estabelecer 
IR) e, 5 doentes: 4 para investigação de clínica hemorrágica sugestiva de DP, e 1 (idade pediátrica) com 
suspeita de Storage Pool Disease/Defeito de Sinal, estas processadas em paralelo  no Dual Aggregometer 
ChronoLog®. A obtenção de amostras e preparação do plasma pobre (PPP) e rico em plaquetas (PRP) 
seguiram as recomendações ISTH. 
 
Resultados: Foram estabelecidos os RI através da avaliação dos parâmetros automáticos Lag phase, AUC, 
Slope e MA (%) das 20 amostras-controlo (Tabela 2). Quando comparados os resultados da avaliação 
qualitativa da LTA manual com os da avaliação quantitativa da LTA automática, nos doentes, obteve-se uma 
boa concordancia entre os 2 métodos, de acordo com o padrão de resposta. 
 
Conclusão: A LTA automatizada apresentou uma boa concordância com o agregometria tradicional e 
ainda,menor tempo de resposta (30 versus 60 minutos/amostra), com necessidade demenor volume de amostra 
(-68%), o que facilita oestudo de DP na criança.  A determinação dos RI, embora necessite de uma amostra 
maior, foi uma mais-valia por possibilitar uma avaliação mais adequada dos resultados. Como centro que 
diagnostica DP, consideramos substituir o agregómetro pelo analisador Sysmex®CS-2500, assim que os 
estudos em curso, em doentes com DP conhecida, confirmarem que com estas concentrações de agonistas se 
detectam distúrbios plaquetários. 
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PO65 
SÍNDROME DE OSLER-WEBER-RENDU - 14 ANOS DE EVOLUÇÃO DE DOENÇA  
 
Catarina Campos Costa Moreira 
(CHTMAD - Vila Real) 
 
 
Introdução: A síndrome de Osler-Weber-Rendu (SOWR) é um distúrbio vascular autossómico dominante, 
cujos critérios de diagnóstico se baseiam na presença de epistaxis espontâneas recorrentes; telangiectasias 
mucocutâneas; malformações vasculares (MAVs); e um familiar de 1º grau com SOWR. 
A presença de 3 critérios é necessária para o diagnóstico definitivo. O estudo genético pode ser útil na 
confirmação do diagnóstico, embora não seja obrigatório. 
 
Caso Clínico: Mulher, 66 anos. Antecedentes de epistaxis recorrentes com cerca de 10 anos de evolução; 
seguida em consulta de Pneumologia, de 2004 a 2016, por múltiplos nódulos pulmonares dispersos, que se 
mantiveram estáveis em termos de localização e tamanho; internamento no serviço de Neurologia em 2014, por 
fístula dural do seio cavernoso direito, com necessidade de embolização. Sem antecedentes familiares de 
relevo. 
Referenciada a consulta de Medicina Interna por eritrocitose. Ao exame objetivo, de referir presença de 
telangiectasias faciais e hematomas dispersos; Hipoxémia (pO2~60mmHg; Sem alterações de pCO2). 
Analiticamente, apresentava eritrocitose (Hb 18mg/dL; HCT 54%), já evidente em estudos anteriores desde 
2004; Quantificação de eritropoetina dentro do intervalo normal (4.4mU/mL); Estudo genético sem evidência 
de mutação V617F no gene JAK2. Realizado AngioTC Torácico, que revelou conglomerados vasculares de 
aspeto nodular, sobreponíveis aos referidos em exames anteriores, compatíveis com malformações vasculares. 
Assim, a doente apresentava 3 critérios para o diagnóstico de SOWR (epistaxis, telangiectasias e MAVs 
pulmonares e cerebral). Neste contexto foi pedido estudo genético e angiografia pulmonar para melhor 
caracterização das lesões descritas e eventual embolização, quse se encontra ainda em curso. 
 
Discussão: Embora a anemia ferripriva seja mais comum nestes doentes, nomeadamente por epistaxis ou por 
perdas gastrointestinais, a doente em questão apresentava eritrocitose, com valores normais de eritropoetina, 
tendo esta sido interpretada como secundária à hipoxemia resultante das MAVs pulmonares. A doente mantém 
seguimento em consulta externa de Medicina Interna e Pneumologia. 
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PO66 
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE EM IMUNODEFICIÊNCIA COMUM VARIÁVEL – 
QUANDO ENTIDADES PARADOXAIS COEXISTEM NA MESMA CONDIÇÃO CLÍNICA 
 
Sara Duarte1; Graça Mousinho2; Cármen Faria2; Ana Esesúmaga2; Jorge Tomaz2; Maria Letícia Ribeiro1  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução: A imunodeficiência primária comum variável (IDCV) é a imunodeficiência primária (IDP) mais 
comum no adulto, caracterizada por hipogamaglobulinémia e incapacidade de produzir anticorpos (acs). 
Embora a existência de reatividade imune numa condição de ID pareça paradoxal a prima facie, manifestações 
autoimunes (AI) não são incomuns nas IDPs e representam uma faceta da desregulação imune subjacente a 
estas patologias. Os distúrbios AI do tipo hematológico são trombocitopenia (14%), anemia hemolítica (AHAI; 
7%) e neutropenia (<1%) AI. 
 
Objetivos: descrever um caso raro de IDP associado a reação AI. 
 
Métodos: diagnóstico de AHAI investigado pela avaliação de parâmetros laboratoriais e estudo 
imunohematológico (IH) completo: classificação sanguínea, pesquisa de acs irregulares (PAI) e teste de 
antiglobulina direto (TAD; poli e moespecífico) utilizando como métodos a aglutinação em microcoluna de gel, 
estudo do eluado. Fenotipagem eritrocitária (FE) por Biologia Molecular (BM). 
 
Resultados: Mulher, 46 anos,antecedentes de IDCV sob imunoglobulina humana (IgH), admitida por anemia 
grave (Hb 4.6g/dl) de novo com necessidade de transfusão urgente. Apresentava parâmetros de hemólise 
elevados (bilirrubina (BLR) total 3.0mg/dl, BLR indireta 2.0 mg/dl, LDH 822U/L, K+ sérico 3.9mmol/L) e 
índice de produção de reticulócitos 6.63. O esfregaço de sangue periférico mostrava anisocitose com 
policromasia intensa, esferócitos e inúmeros eritroblastos. Os testes IH pré-transfusionais revelaram grupo 
ABO com discrepância celular-sérica (prova celular, grupo B e prova sérica, grupo AB). A ausência de anti-A1 
e anti-A2 foi confirmada. PAI e painel de identificação de acs panreactivos, TAD positivo IgG(++), estudo 
eluído panreactivo. Perante estes resultados e a necessidade transfusional, procedeu-se à FE por BM que 
estabeleceu grupo sanguíneo do tipo B (fenótipo alargado S-s+, Fy(a+b+)Jk(a-b+)). 
 
Conclusão: este caso mostra que, perante uma citopenia grave em doentes com IDP, particularmente IDCV, 
além da interferência nos testes IH mediada por aloimunizações em transfusões prévias/gravidezes e 
medicação, comumente IgH e corticóides, a reatividade AI deverá ser sempre suspeitada. Apesar da ID, estes 
doentes apresentam citopenias AI mediadas por auto-acs da classe IgG produzidos por um subclone de células 
B autorreativas que podem comprometer a fenotipagem ABO e as provas pré-transfusionais. A realização de 
FE por BM torna-se assim vital para viabilizar uma transfusão segura. 
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PO67 
ELIPTOCITOSE HEREDITÁRIA COM POIQUILOCITOSE TRANSITÓRIA NEONATAL VS 
PIROPOIQUILOCITOSE HEREDITÁRIA – A MESMA APRESENTAÇÃO… UM CURSO CLINICO 
DISTINTO  
 
Dino Andrade Luís; Sofia Afonso; Bruno Loureiro; João Silva Gomes; Luís Relvas; Celeste Bento;  
Joana Azevedo; Tabita Magalhães Maia; M. Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Coimbra)  
 
 
Introdução: A Eliptocitose Hereditária (ElipH) é uma anemia hemolítica (AH) congénita de transmissão 
maioritariamente dominante, com fenotipo heterogéneo, causada por alterações quanti/qualitativas das 
proteínas da membrana do GV. A maioria dos casos não apresenta anemia, apenas eliptócitos no esfregaço de 
sangue periférico (ESP); 10-20% tem AH de gravidade variável, podendo apresentar esplenomegalia. A 
Piropoiquilocitose Hereditária (PPH) é uma forma grave de ElipH, cujos fenótipos mais severos estão 
associados a mutações no self-association contact site da αβ-espectrina. Em doentes com ElipH pode observar-
se no período neonatal um quadro transitório de poiquilocitose transitória (PTN), com AH importante e 
anisopoiquilocitose acentuada, confundível com a PPH, sendo que a evolução clinica permite distingui-las. A 
PTN associa-se ao predomínio de HbF nesta faixa etária, com reduzida afinidade para a enzima eritrocitária 
2,3-DPG. A partir do primeiro ano de vida, com o declínio da HbF, a criança passa a apresentar um fenótipo 
mais ligeiro, típico da ElipH. 
 
Caso Clínico: Lactente do sexo masculino, de 7M referenciado à consulta por anemia micro/hipo com má 
resposta ao Fe PO. Antecedentes de internamento em UCINN por parto complicado por asfixia neonatal e 
choque séptico. Em D2 de vida apresentou agravamento clínico-analítico da anemia - Hb 14.4>9.2mg/dl 
reticulocitose e evidência de hemólise, ESP com anisopoiquilocitose severa, GV fragmentados, com numerosos 
eliptócitos e microesferócitos. Por ausência de resposta ao Fe oral instituído, foi referenciado à consulta. Nesta 
realizou estudo de Hb por HPLC normal para a idade e screeningde esferocitose hereditária negativo. Pela 
clínica hemolítica, com microcitose acentuada, e presença de anisopoiquilocitose marcada no ESP, a hipótese 
diagnóstica inicial mais provável foi de PPH. Sequenciação do gene STAPA1excluiu polimorfismos, como 
o αLELY. Com cerca de 18M de idade iniciou melhoria espontânea da anemia e normalização de parâmetros de 
hemólise.  
Na última avaliação, mantém excelente desenvolvimento, com Hb11.3g/dL,VGM75.9fL,HGM22.5pg,RDW21 
e ret70G/L. 
 
Conclusão: Os autores pretendem alertar para a dificuldade na distinção entre estas duas entidades, que apesar 
de terem apresentação semelhante no período neonatal, têm um curso clinico diferente ao final de alguns 
meses/anos de vida, salientando a importância de uma correta abordagem diagnóstica nos casos de AH 
neonatal, e a importância da morfologia eritrocitária. 
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PO68 
CIANOSE NEONATAL – QUANDO A HEMATOLOGIA É A SOLUÇÃO  
 
Sofia Afonso; Bruno Loureiro; Carolina Marini; Dino Andrade Luís; João Gomes; Luís Relvas; Ana Oliveira;  
Celeste Bento; Joana Azevedo; Tabita Magalhães Maia; M. Letícia Ribeiro  
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)  
 
 
Introdução: A metahemoglobina (MetaHb) resulta da oxidação do ferro do grupo heme. O seu excesso - 
metahemoglobinemia - está associado a cianose neonatal refractária à oxigenoterapia, dado que a MetaHb tem 
pouca capacidade de transportar oxigénio (O2).  
A metahemoglobinemia pode ser adquirida por exposição a agentes oxidantes (mais frequentemente), ou ser 
congénita, resultando do défice de citocromo b5 redutase (cb5r) (sistema eritrocitário NADH-metemoglobina-
redutase) ou da presença de variantes M de Hb (Hb-M).  
O modo de transmissão da metahemoglobinemia congénita pode ser autossómico recessivo (nos casos de 
défice enzimático) ou autossómico dominante (Hb-M). As Hb-M resultam de alterações pontuais nas cadeias 
globínicas alfa, beta ou gama. Podem manifestar-se clinicamente desde o nascimento ou só após os primeiros 
meses de vida (consoante a cadeia globínica afectada). 
 
Objectivo: Apresentar 3 casos clínicos de cianose neonatal secundária a metahemoglobina por Hb F-Viseu. 
 
Casos clínicos: Documentação de cianose central em 3 recém-nascidos (RN), na ausência de cardiopatia 
congénita, patologia pulmonar e infecção. Analiticamente com doseamentos elevados de MetaHb. 
Estudo de hemoglobinas por HPLC (high-performance liquid chromatography) com perfil FA normal para a 
idade. A sequenciação do gene das cadeias gama-globínicas (gene HBG2) identificou a mutação 
c.85C>A;p.Leu29Met em heterozigotia (portador da variante Hb F-Viseu). Doseamento de cb5r normal. (Ver 
tabela 1). 
 
Conclusão: A presença de Hb-M é uma causa rara de cianose neonatal, devendo ser considerada nos casos 
refractários a oxigenioterapia (quando excluídas patologia cardiopulmonar e infecção) com níveis elevados de 
MetaHb e doseamento de cb5r normal. A existência de história familiar de cianose neonatal poderá reforçar a 
suspeita diagnóstica. A redução progressiva dos níveis de MetaHb é sugestiva da presença de uma variante M 
de HbF resultante de uma alteração nas cadeias globínicas gama. O estudo molecular deve sempre ser realizado 
em caso de suspeita, dado que algumas variantes de Hb-M não são detectadas na electroforese da Hb. 
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PO69 
AGONISTAS DO RECEPTOR DA TROMBOPOIETINA EM PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA 
IMUNE – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR  
 
António Ramos; Blanca Polo; Ana Silva Martins; Marta Bento; Lídia Alves; Helena Martins; Raul Moreno; 
Sara Valle; Daniela Alves; Maria João Costa; Graça Esteves; Conceição Lopes; Fernanda Lourenço;  
Carlos Martins; João Lacerda; João Raposo 
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula - Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)) 
 
 
Introdução: A púrpura trombocitopénica imune (PTI) é uma trombocitopenia adquirida causada por destruição 
imune das plaquetas. Ocorre em adultos e crianças, com uma incidência multimodal com um pico na infância e 
um segundo e terceiro picos em jovens adultos e idosos. Os agonistas dos receptores da trombopoietina estão 
aprovados para o tratamento de púrpura trombocitopénica imune crónica em doentes refractários a outras linhas 
terapêutica. 
 
Objectivos: avaliar o incremento da contagem plaquetária em doentes com PTI submetidos a toma de 
eltrombopag e romiplostin, com diferentes linhas terapêuticas prévias, a duração da resposta, de acordo com 
doses crescentes dos fármacos e o tempo de suspensão de terapêutica (plaquetas>50x109/L). 
 
Material e métodos: estudo de coorte retrospetivo, onde se incluem doentes com idade igual ou superior a 18 
anos ao diagnóstico com PTI, submetidos a terapêutica com eltrombopag e romiplostim. Incluiram-se os 
doentes submetidos a pelo menos 1 linha terapêutica prévia, sem resposta mantida e foram excluídos os que 
apresentaram qualquer causa identificada de trombocitopenia. A análise estatística dos dados foi efectuada com 
IBM® SPSS v23. 
 
Resultados: Foram incluídos 20 doentes, 7 cumpriram terapêutica com eltrombopag, 9 cumpriram terapêutica 
com romiplostim e 4 cumpriram terapêutica com eltrombopag e romiplostim. Eltrombopag: Os doentes 
tratados com eltrombopag tinham uma mediana de idades de 56 anos, 8 mulheres e 3 homens. A dose máxima 
foi de 50mg em 63,64% e 75mg em 36,36% dos doentes. A contagem plaquetária > 150x109/L foi alcançada 
em 3 doentes e a contagem plaquetária > 50X109/L teve uma mediana 12,8 meses.  A ausência de discrasias 
hemorrágicas teve uma mediana de 18,8 meses. A mediana de terapêutica suspensa foi de 5,27 
meses. Romiplostim: Os doentes tratados com romiplostim tinham uma mediana de idades de 49,23 anos, 8 
mulheres e 5 homens. A dose máxima (ug/Kg) foi 1 em 7,69% doentes, 2 em 23,07%, 3 em 38,46% e 10 em 
30,78,39% dos doentes. A contagem plaquetária > 150x109/L foi alcançada em 7 doentes e a contagem 
plaquetária > 50X109/L, teve uma mediana 38,76 meses.  A ausência de discrasias hemorrágicas teve uma 
mediana de 42,38 meses. 
 
Conclusão: Os agonistas do receptor da trombopoietina permitem alcançar a interrupção terapêutica 
(eltrombopag) e remissão na PTI (eltrombopag e romiplostim). Os dados obtidos não permitem, contudo, 
efetuar comparação entre os resultados obtidos com o eltrombopag e com o romiplostim. 
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PO70 
ANEMIA HEMOLITICA MICROANGIOPÁTICA - TEM PRÓTESE VÁLVULAR CARDÍACA?  
 
Dino Andrade Luís; Sofia Afonso; Bruno Loureiro; João Silva Gomes; Rogério Barreira;  
Tabita Magalhães Maia; M. Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Coimbra)  
 
 
Introdução: A anemia hemolítica microangiopática (AHMA) caracteriza-se pela presença de anemia 
hemolítica (AH) relacionada com a fragmentação de glóbulos vermelhos (GV). O termo Microangiopatia 
Trombótica(MAT) também é utilizado para descrever síndromes caracterizadas por AHMA, trombocitopenia e 
lesões trombóticas em pequenos vasos como a TTP e o SHU. A AHMA caracteriza-se por AH, 
trombocitopenia e esquizócitos (Ezq) no esfregaço de sangue periférico (ESP). Outros achados laboratoriais 
incluem hemosiderinúria pela hemólise intravascular. Apesar da TTP e do SHU serem os protótipos das 
MAT/AHMA, existem outras causas que não devem ser esquecidas, como as AHMA por leak valvular. 
   
Materiais e Métodos: Pesquisa parametrizada de todas as amostras de doentes com informação de AHMA 
e hemossiderinúria avaliadas numa consulta de Hematologia de um Hospital Central entre Janeiro 2007 e 
Março 2018. Foram analisados individualmente cada um dos processos clínicos, revistos os ESP e os 
antecedentes pessoais. 
 
Resultados: Foram identificados 9 doentes com AHMA por leak valvular, 6 homens (66%). Todos 
referenciados à hematologia por AH. A média de idades ao diagnóstico foi de 68A (58-73). Todos eram 
portadores de válvulas cardíacas mecânicas: 66% válvula mitral, 22% válvula aórtica e 11% ambas as 
válvulas.O tempo da cirurgia até ao diagnóstico de AHMA foi ~ 2 anos. O valor médio de Hb foi de 8.4mg/dl. 
Todos os doentes tinham Ezq no ESP. O valor médio de DLH foi de 3773U/L e o de BilT foi de 1.9mg/dL. 
88% doentes foram suplementados com ferro oral, e destes, apenas 3 doentes responderam (subida de ~1.5g de 
Hb com 3 meses de terapêutica). 1/3 dos doentes apresentou necessidade de transfusão de GV e 1/3 
suplementação com FeEV. 66% foram submetido a correcção do leak valvular e, destes 50% melhoraram 
significativamente a Hb (cerca de 1.5g/dL) e o padrão de hemólise. 
 
Conclusão: A AHMA por leak valvular é uma entidade rara, mas com tendência a aumentar. Apesar do 
número reduzido de casos, os autores consideraram pertinente realizá-la, por ser uma causa 
potencialmente reversível e subdiagnosticada de AHMA.  Com os dados obtidos torna-se evidente que a 
colheita de uma história clinica, aliado a um exame físico minucioso, e à observação do ESP, têm um papel 
fulcral no diagnóstico de doenças hematológicas. Apesar de se tratar de uma AH, destaca-se a elevação 
desproporcional do valor da DHL em relação ao da BilT como possível chave para o diagnóstico diferencial de 
outras causas de AH. 
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PO71 
ANEMIA HEMOLÍTICA NA HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA SOB 
ECULIZUMAB  
 
Filipa Santos; Patrícia Seabra; Marta Lopes; Marika Bini Antunes; Cristina Gonçalves; Jorge Coutinho 
(Centro Hospitalar do Porto)  
 
 
Introdução: A Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) é caracterizada por hemólise intravascular. Resulta 
da ausência parcial ou total das proteínas CD55 e da CD59 com aumento da susceptibilidade dos eritrócitos ao 
complemento. Nestes doentes pode ocorrer anemia macrocítica, neutropenia, trombocitopenia, infeções 
recorrentes e trombofilia. O eculizumab é um anticorpo monoclonal humanizado anti-C5 eficaz no controlo da 
doença. Todavia, têm sido descritos casos de hemólise extravascular em doentes sob eculizumab. 
 
Objetivo: Revisão de caso clínico de doente com HPN sob eculizumab que desenvolveu anemia hemolítica 
com TAD positiva de novo. 
 
Material e métodos: Revisão de estudos sobre o tema e um caso publicado semelhante. Análise do processo 
clínico da doente. 
 
Resultados: Mulher de 38 anos, seguida na nossa consulta desde 1995, onde foi confirmada HPN por 
citometria de fluxo. Tinha história de hematúria macroscópica recorrente com astenia e febre desde os 3 anos, 
seguida no Brasil, assumida como anemia hemolítica não imune medicada com corticóide (CT). 
Na tentativa de suspender CT, iniciou ciclosporina em 1996, que suspendeu 6 meses depois por ausência de 
benefício clínico, mantendo CT e ferro. 
Em 2007, alcançou desmame de CT com sucesso após reintrodução de ciclosporina. Mais tarde, por manter 
necessidade transfusional semanal a mensal e infeções recorrentes, foi proposta para tratamento com 
eculizumab, que iniciou em 2011. Apresentou acentuada melhoria clínica e subida da Hb (> 10 g/dL), sem 
intercorrências da perfusão do fármaco ao longo dos anos. Manteve, contudo, aumento de bilirrubina constante, 
à custa da indireta. 
Em 2018, verificou-se icterícia flutuante e diminuição de Hb e plaquetas associadas a complicações infeciosas, 
com Hb de 7,4g/dL em Agosto, agravamento da função hepática e Teste Antiglobulina Direto (TAD) positivo 
para complemento. Iniciou CT mantendo eculizumab, com subida da Hb para 9.2 g/dL em 15 dias. 
 
Conclusão: Este caso reflete a dificuldade do controlo terapêutico na HPN. Com a introdução do eculizumab, 
verificou-se uma rápida melhoria clínica e dos valores hematológicos. O aparecimento de hemólise 
extravascular 7 anos depois, vem apoiar as evidências de que o bloqueio do complemento em C5 pelo 
eculizumab, permite que as células da HPN sobrevivam por tempo suficiente para acumular C3, com 
consequente TAD positivo e hemólise extravascular. Apesar da melhoria com a reintrodução do CT, a 
suspensão do eculizumab não é apoiada pela literatura. 
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PO72 
ANEMIA APLÁSICA – ESTAREMOS A SUBVALORIZAR FACTORES PROGNÓSTICOS 
VALIOSOS?  
 
Adriana Roque1; Emília Cortesão1; Catarina Geraldes1; Ana Isabel Espadana2; Letícia Ribeiro2  
(1-Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2-Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal) 
 
 
Introdução: A anemia aplásica (AA) é uma entidade rara, cuja etiologia se centra no ataque imune às stem 
cells hematopoiéticas. Visto ser uma doença rara, não existem scores prognósticos definidos, sendo o algoritmo 
terapêutico ditado pela fitness do doente (dt). 
 
Objetivo: Avaliação dos fatores prognósticos na AA e estimativa da sua incidência. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos dts adultos com diagnóstico de AA estabelecido entre 2006 e 2017. A 
incidência foi estimada considerando a população da área de influência do hospital. 
 
Resultados: Foram diagnosticados 31dts - 29% sexo masculino, idade mediana 60ª (18-85), incidência 
estimada de 1,62 por milhão de habitantes-ano. Considerando a gravidade,19%dts classificavam-se como AA 
não-grave, 55% grave e 26% muito grave (critérios de Camitta). 
Dos 7dts<40A, apenas 1 tinha dador relacionado pelo que foi submetido a transplante alogénico de medula. 
Nos restantes, 25 fizeram terapêutica imunossupressora [11 ciclosporina(CsA) e 14 globulina 
antitimócito(ATG)+CsA], tendo 5 recebido apenas terapêutica de suporte. 
A taxa de resposta global(ORR) foi de 51,6%. Apesar de a ORR não ter sido estatisticamente diferente entre os 
tratamentos, existiu uma tendência favorável na ATG (45vs 64vs 40%;p=NS), sendo inferior nos dts com 
idade≥65 anos (HR0,17; 27vs68%;p=0,036). O tempo até RP foi superior no CsA comparativamente ao ATG 
(15,6vs7,8M;p=0,016). A resposta completa(RC) foi atingida em 18 e 36% dos dts tratados com CsA e ATG 
(p=NS), respetivamente. 
A macrocitose(VGM>97fL) (excluídos défices vitamínicos) associou-se a maior ORR 
(38vs77%;HR5,56;p=0,034) e menor tempo até RP (HR0,33;p=0,039), mesmo após ajuste para a idade e 
terapêutica. 
A OS mediana foi de 87M, tendo sido inferior nos dts≥65 anos (HR3,03; 4,3M vsNR;p=0,024). Apesar da 
ausência de diferença significativa (p=NS), os grupos CsA e ATG apresentaram uma tendência a maior OS aos 
3M (76vs86vs40%) e 2A (55vs64vs40%) comparativamente ao grupo da terapêutica de suporte. 
A principal causa de morte foi a infeção (60%), em particular no grupo ATG(83%), tendo o seu 
desenvolvimento estado associado a maior risco de morte (HR4,02;p=0,021). Nenhuma outra variável 
influenciou significativamente o prognóstico. 
 
Conclusões: Nesta coorte, a incidência estimada e OS foram sim lares ao previamente publicado. A idade <65 
anos e a macrocitose afiguraram-se os fatores de bom prognóstico mais consistentes. Estudos mais robustos 
serão necessários para validar estes fatores de prognóstico. 
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PO73 
ANEMIA SIDEROBLÁSTICA CONGÉNITA LIGADA AO X POR DÉFICE DE ALAS2- ESTUDO 
FAMILIAR  
 
Dino Andrade Luís; Sofia Afonso; Carolina Marini; João Silva Gomes; Janet Pereira; Tabita Magalhães Maia;  
M. Letícia Ribeiro 
(Serviço de Hematologia – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Coimbra)  
 
 
Introdução: As Anemias Sideroblásticas Congénitas constituem um grupo heterogéneo de doenças 
hematopoiéticas hereditárias com eritropoiese ineficaz e utilização defeituosa do ferro pelo GV. A forma mais 
frequente é a anemia sideroblástica congénita ligada ao X (XLSA) por défice de delta-aminolevulinato 
sintetase 2 (ALAS2), afectando geralmente homens, mas estando descritos casos de doentes no sexo feminino, 
desvio da lionização do cromossoma X. A clinica é heterogénea, com anemia microcítica e hipocrómica, RDW 
aumentado e sobrecarga de ferro. O diagnóstico é confirmado por estudo molecular do gene ALAS2. O 
tratamento baseia-se na administração de piridoxina, com resposta variável. 
 
Estudo Familiar: Propósito – mulher, 20A, grávida, referenciada por Hb 9,1g/dl,VGM93fL,HCM 30pg,RDW 
29%, reticulocitose, sem hemólise. No pós parto, Hb 9,3,RDW 35% e hiperferritinémia e esfregaço com 
dimorfismo acentuado. Após exclusão das causas mais frequentes de anemia, tendo em conta o RDW e ESP foi 
efetuado estudo do gene ALAS2 que revelou heterozigotia c.1232G>A; p.R411H, que fez o diagnóstico de 
XLSA. Pela sobrecarga hepática de ferro, cumprindo quelação por 6 anos. Terapêutica com piridoxina com boa 
resposta. Na última avaliação encontrava-se assintomática. 
 
Mãe do propósito – 44 anos, com Hb 11.2g/dl,VGM 94fL,HCM 32pg,RDW 30%,Ret 126G/L,Frt 330ng/mL, 
sem evidência de hemólise. Em estudo familiar, identificada a mesma mutação do gene ALAS2. Excluída 
sobrecarga orgânica de ferro. Fez terapêutica com piridoxina e atualmente mantém-se estável. 
 
Filha do propósito – 15 anos, assintomática,  com Hb 12.8g/dL, VGM 81fL, RDW 25, Frt 68ng/mL, sem 
padrão de hemólise. ALAS2 como a mutação familiar. Sem evidência de sobrecarga de ferro. Por apresentar 
anemia, iniciou suplementação com boa resposta. Na última avaliação, mantém-se assintomática, com 
hemograma estável. Nos 3 casos foi realizado o estudo do desvio da lionização do cromossoma X, segundo o 
ensaio HUMARA, que mostrou um desvio no sentido do alelo mutado > 85%. 
 
Conclusão: A XLSA é uma entidade com um comportamento clínico variável e subdiagnosticada. O objetivo 
dos autores é alertar para uma doença que, sendo mais frequente em homens, atinge 3 gerações de mulheres de 
uma mesma família. Apesar de ser uma causa de anemia pouco frequente em mulheres, deve ser considerada, 
sendo a interpretação do RDW e a observação do ESP fundamentais. Nesta família é interessante salientar o 
facto de o desvio da lionização acontecer precocemente.  
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PO74 
SAFETY PROFILE OF CAPLACIZUMAB DURING THE RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, 
PLACEBO-CONTROLLED PHASE III HERCULES STUDY  
 
Javier de la Rubia1; Paul Coppo2; Spero Cataland3; Flora Peyvandi4; Marie Scully5; Paul Knoebl6;  
Johanna A. Kremer Hovinga7; Ara Metjian8; Katerina Pavenski9; Filip Callewaert10; Debjit Biswas10;  
Hilde De Winter10  
(1-Universidad Católica de Valencia Hospital Dr. Peset, Valencia, Spain; 2-Saint-Antoine University Hospital, 
Paris, France; 3-The Ohio State University, Columbus, OH; 4-Angelo Bianchi Bonomi Hemophilia and 
Thrombosis Center, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan, 
Italy; 5-University College London Hospitals NHS Trust, London, United Kingdom; 6-Vienna University 
Hospital, Vienna, Austria; 7-Bern University Hospital, Inselspital, Switzerland; 8-Duke University School of 
Medicine, Durham, NC; 9-St. Michael´s Hospital/Research Institute, Toronto, ON, Canada; 10-Clinical 
Development, Ablynx NV)  
 
 
Introduction: Results of the Phase 3 HERCULES study in acquired thrombotic thrombocytopenic purpura 
(aTTP) patients demonstrated that caplacizumab was efficacious and overall well tolerated. 
(Scully et al., Blood 2017 130:LBA-1). 
 
Objective: To analyze the frequency of treatment-emergent AEs (TEAE) according to timing of occurrence 
(study period) during the Phase 3 HERCULES study. 
 
Methods: TEAEs were grouped and analyzed according to the following study periods: double-blind (DB) 
daily plasma exchange (PE) treatment period; DB post-daily PE treatment period; and the treatment-free 
follow-up (FU) period after DB treatment. Analysis was performed on the study’s safety population (i.e., all 
patients who received at least 1 administration of study drug). 
 
Results: TEAEs were reported in 57/71 (80.3%) vs. 56/73 (76.7%) patients during the DB daily PE period, and 
in 52/65 (80.0%) vs. 57/64 (89.1%) patients during the DB post-daily PE period, in the caplacizumab vs. 
placebo group respectively. In the caplacizumab group, the most common reported TEAEs during the DB daily 
PE period were: epistaxis [9 patients (12.7%)], gingival bleeding [8 patients (11.3%)], and urticaria [11 patients 
(15.5%)], while during the post-daily PE period epistaxis [15 patients (23.1%)], headache [11 patients 
(16.9%)], and gingival bleeding [5 patients (7.7%)] were the most frequently reported TEAEs. In the placebo 
group, the most common TEAEs during the DB daily PE period were hypokalemia [in 11 patients (15.1%)], 
and insomnia, anxiety, chest pain, contusion, urticaria and pruritus (each in 5 patients (6.8%)], while during the 
DB post-daily PE period, TTP [in 28 (43.8%) patients], contusion [in 7 (10.9%) patients] and headache [in 5 
(7.8%) patients] were the most frequently reported TEAEs. In the 28-day FU period, TEAEs were reported in 
36/66 (54.5%) patients in the caplacizumab and 18/39 (46.2%) patients in the placebo group. By PT, the 
TEAEs most commonly reported in the caplacizumab group during the FU period were headache [in 5 (7.6%) 
patients) and TTP [in 6 (9.1%) patients].  
 
Conclusions: The safety profile of caplacizumab was generally favorable. In line with its pharmacology, 
treatment with caplacizumab was associated with an increased risk of mucocutaneous bleeding. These events 
were reported with a similar frequency during the daily PE period (i.e., when platelet counts are low) and the 
post-daily PE period (i.e., when platelet counts are normalized). 
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PO75 
PHASE III HERCULES TRIAL OF CAPLACIZUMAB: TREATMENT OUTCOMES OF ATTP 
PATIENTS WITH INITIAL OR RECURRENT DISEASE  
 
Javier de La Rubia1; Marie Scully2; Spero Cataland3; Flora Peyvandi4; Paul Coppo5; Paul Knoebl6;  
Johanna A. Kremer Hovinga7; Ara Metjian8; Katerina Pavenski9; Filip Callewaert10; Debjit Biswas10;  
Hilde De Winter10  
(1-Universidad Católica de Valencia Hospital Dr. Peset, Valencia, Spain; 2-University College London 
Hospitals NHS Trust, London, United Kingdom; 3-Department of Internal Medicine, The Ohio State 
University, Columbus, OH;            4-Angelo Bianchi Bonomi Hemophilia and Thrombosis Center, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan, Italy; 5-Saint-Antoine University 
Hospital, Paris, France; 6-Vienna University Hospital, Vienna, Austria; 7-Bern University Hospital, 
Inselspital, Switzerland; 8-Duke University School of Medicine, Durham, NC; 9-St. Michael´s 
Hospital/Research Institute, Toronto, ON, Canada; 10-Clinical Development, Ablynx NV)  
 
 
Introduction: Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura (aTTP) is a life-threatening autoimmune blood 
clotting disorder. Patients are at risk for significant morbidity and death during each episode. Efficacy and 
safety data were obtained in the Phase III HERCULES study with caplacizumab in patients with aTTP 
(Scully et al., Blood 2017 130: LBA-1). In this analyses we characterize the disease presentation and evaluate 
the treatment outcomes in patients enrolled in the HERCULES study with an initial or recurrent aTTP episode. 
 
Methods: Demographics, baseline disease characteristics, and treatment outcomes (time to platelet count 
response, mortality, recurrence, major thromboembolic (TE) events and refractoriness) were evaluated for both 
subgroups using descriptive summaries. 
 
Results:145 patients were randomized, 82 with an initial aTTP episode and 63 with recurrent disease. 
Demographics were generally balanced between groups, whereas baseline disease characteristics were more 
severe in initial vs. recurrent episodes: mean platelet count (28.8x109/L vs. 44.4x109/L), mean LDH (598U/L 
vs. 523U/L) and median cardiac Troponin-I (0.119µg/L vs. 0.036µg/L).The time from first symptoms until 
diagnosis was also longer in those experiencing an initial episode (6.5 days) vs. a recurrent one (3.9 days). 
More patients in the caplacizumab group had their first aTTP episode (66.7%) vs. the placebo group (46.6%). 
Treatment with caplacizumab improved outcomes [i.e., faster time to platelet count response, lower proportion 
of patients with either death, recurrence or a major TE event during the treatment period, lower recurrence rate 
during the overall study period, and prevention of refractoriness in both subgroups compared to placebo. 
  
Conclusions: Patients with an initial aTTP episode have a delayed presentation and more severe disease at 
baseline than those with recurrent disease. Treatment with caplacizumab improves outcomes in both subgroups. 
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PO76 
HEPATITE A PÓS-TRANSFUSIONAL EM 3 DOENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS  
 
Olga Lourenço Santos; Ana Macêdo; Dialina Brilhante  
(IPOLFG)  
 
 
As transfusões sanguíneas, por se tratarem de produtos biológicos, não estão isentas de riscos. Em Fevereiro de 
2017 foi identificado um surto de hepatite A em Portugal que surgiu no contexto de um surto europeu. O 
processo de selecção de dadores inclui uma avaliação clínica que, para além de um inquérito e da anamnese, 
requer análises obrigatórias para despiste de marcadores virais de agentes transmissíveis por transfusão.  
 
As autoridades de saúde e de hemovigilância nacionais implementaram medidas de controlo do surto com a 
elaboração de normas e campanhas de vacinação mas não incluíram testes de rastreio da hepatite A nos 
dadores. A infecção por HAV transmitida através de transfusões de sangue constitui um risco possível. A 
incidência das seroconversões anti-HAV, a janela de detecção de anti-HAV após a transfusão, o período de 
persistência do anti-HAV circulante e a potencial infecciosidade das transfusões não têm sido estudadas. 
 
São descritos 3 casos clínicos de hepatite A pós-transfusional, investigados no seguimento dum episódio de 
internamento por hepatite A em dador regular, 3 semanas após a doação de sangue na instituição. Houve 
notificação desta ocorrência e foi iniciado o processo de look back para identificar os receptores dos 
componentes obtidos a partir dessa doação: doente do sexo masculino, de 37 anos, com diagnóstico de Linfoma 
Linfoblástico T sob quimioterapia e duas crianças do sexo feminino, ambas de 5 anos, uma com nefroblastoma 
estadio IV e outra com LLA-B risco standard, ambas sob quimioterapia. Constatou-se que o dador tinha uma 
serologia negativa e carga viral positiva na amostra do dia da doação. 
 
Verificou-se, genótipo idêntico do HAV do dador e doentes. Os doentes receberam tratamento com IgIV e os 
agregados familiares foram vacinados. Os doentes, embora não apresentando sintomatologia, tinham alterações 
das provas de função hepática. Os tratamentos oncológicos sofreram alterações da calendarização mas a 
evolução da doença de base não foi comprometida.  
 
Houve uma evolução favorável da hepatite A, com negativação das cargas virais. 
 
A comunicação de qualquer intercorrência infeciosa ao serviço colector, permite uma atitude pró-activa em 
termos de vigilância epidemiológica.  
 
Ficou por esclarecer: se o facto de ter havido uma intervenção precoce possa ter tido influência na evolução 
favorável desta infecção, qual a influência da mesma na doença de base e se nas situações de surto epidémico 
deve ser realizado rastreio suplementar. 



 

16 de Novembro de 2018  17h00 | Foyer dos Posters 

 

173 

PO77 
NEUTROPENIA FEBRIL EM DOENTES COM LNH DGCB TRATADOS COM R-CHOP  
 
Carolina Pavão; Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Fátima Oliveira; Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo;  
Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo, EPE, Ponta Delgada)  
 
 
Introdução: A neutropenia febril (NF) é uma complicação importante do tratamento do Linfoma Não Hodgkin 
Difuso de Grandes Células B (LNH DGCB) com o esquema R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, 
doxorrubicina, vincristina, prednisolona). A gestão apropriada da NF é essencial para garantir um resultado 
positivo no seu tratamento. 
 
Objectivo: Avaliar a frequência de NF durante o R-CHOP. Identificar preditores para o seu desenvolvimento. 
 
Material e Métodos: Descrição retrospectiva de 50 doentes diagnosticados com LNH DGCB entre 2011-2017 
e tratados com R-CHOP a cada 21 dias(D21). Incluíu-se doentes ≥ 18 anos que realizaram pelo menos 1 R-
CHOP. Foram excluídos doentes com HIV. Análise estatística com o SPSS 20, com realização de uma 
regressão logística binária para esclarecer o valor preditivo das variáveis: sexo, idade, existência de 
comorbilidades (categorizada pelo cálculo do índice de cormorbilidade Charlson),  infiltração medular, IPI, 
albumina ao diagnóstico. 
 
Resultados: Foram avaliados 50 doentes com média de idades 62.56(+/-15,067), sendo 66% do sexo 
masculino e 34% do feminino. Neste grupo, 2%(n=1) realizaram 1 ciclo R-CHOP, 4%(n=2) realizaram 3, 
6%(n=3) realizaram 4, 4%(n=2) realizaram 5, 52%(n=26) realizaram 6, 2%(n=1) realizaram 7 e 30%(n=15) 
realizaram 8 ciclos. A dose relativa de intensidade (DRI) administrada foi de 90%. Dos doentes analisados 
32%(n=16) apresentaram 1 episódio de NF e deste grupo 25%(n=4) apresentaram 2 episódios e 6,25%(n=1) 3. 
Dos doentes que desenvolveram NF apenas 18,75%(n=3) estavam sob profilaxia primária com G-CSF 
(Granulocyte Colony Stimulating Factor). A frequência da NF foi de 12%(n=6) no 1º R-CHOP, 6%(n=3) no 
2º, 2%(n=1) no 3º, 4%(n=2) no 4º e 5º ciclos, 10%(n=5) no 6º, 4%(n=2) no 7º e 2%(n=1) no 8º. A ocorrência 
da NF foi predominante entre D8 e D11 de cada ciclo, com 81% da totalidade dos episódios a verificar-se nesse 
período. A mortalidade relacionada com NF foi de 12,5%(n=2). De todas as variáveis consideradas a variável 
sexo mostrou um valor predito assinalável (OR=4,47 IC95%=1,150;17,366) enquanto as restantes varáveis não 
mostraram relevância na predição da NF.  
 
Conclusão: A população estudada, apesar de diminuta, permitiu identificar o sexo feminino como preditor 
independente para o desenvolvimento de NF, como já descrito na literatura. Com estes dados podemos 
igualmente verificar que a maioria dos casos de NF ocorreram numa determinada fase do ciclo, podendo 
orientar a prescrição da profilaxia com G-CSF. 
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PO78 
NEUTROPENIA PÓS-QUIMIOTERAPIA - UMA COMPLICAÇÃO DA CURA  
 
Sara Coutinho1; Fábio Salgueiro2; Catarina Dantas1; João Barradas1; Paula Rocha1; Conceição Constanço1;  
Mónica Santos1; Maria Reis1; Helena Matos Silva1  
(1-Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 2-IPO Coimbra)  
 
 
Introdução: Define-se neutropenia a contagem absoluta de neutrófilos (CAN) ≤1500/mm3 e neutropenia febril 
se associado a febre com CAN≤500/mm3 ou CAN≤1000/mm3 com nadir esperado≤500/mm3. O risco de 
infeções associadas a neutropenia surge com CAN≤1000/mm3, aumentando drasticamente se ≤500/mm3. 
 
Objetivo: Analisar a apresentação clínica da neutropenia em doentes hematológicos internados, a sua relação 
com a realização de quimioterapia (QT), abordagem terapêutica e evolução. 
 
Material e métodos: Foi realizado um estudo retrospetivo através da consulta dos processos clínicos dos 
doentes internados em 2017 com o diagnóstico de neutropenia. 
 
Resultados: Neste estudo foram identificados 22 episódios de internamento (n=18 doentes) com média de 
idade de 70.5 anos (26-87), 83% do sexo masculino. 
A patologia de base predominante foram as síndromes linfoproliferativas (78%). Realizaram R-CHOP 
(Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e Prednisona) ou suas variantes 50% dos doentes. Em 
73% dos episódios tratava-se de QT de 1ª linha, sendo que 79% dos doentes foram internados 7 a 14 dias após 
a última sessão. Encontravam-se a realizar fatores de estimulação de colónias de granulócitos (G-CSF) 50%, 
ainda assim à admissão 90% apresentou CAN≤500/mm3.  
Todos tinham Proteína C Reativa (PCR) elevada, 75% Procalcitonina (PCT) positiva, 3 estavam apiréticos e 7 
assintomáticos.  
Em todos foi instituída antibioterapia de largo espectro, tendo-se descalado em 4 episódios e associado 
antifúngico em 7. 
A maioria dos doentes atingiu um nadir de neutrófilos <200/mm3, mas à alta 75% apresentaram 
CAN>1000/mm3. Em 90% dos episódios foi administrado G-CSF. 
À data da alta nenhum apresentou PCR negativa, em oposição à PCT (100% negativa). 
A taxa de mortalidade foi de 22%, com uma duração média de internamento de 10 dias. 
 
Conclusão: Geralmente os doentes de alto risco com neutropenia pós-QT são internados para realizar 
antibioterapia de largo espectro. Em 77% dos episódios as culturas foram negativas, impossibilitando o 
descalamento da antibioterapia.  
Pela incapacidade de desencadear resposta inflamatória, 33% dos doentes não demonstraram sinais ou sintomas 
de infeção, revelando-se a PCT o biomarcador mais fiável, podendo orientar na individualização de decisões, 
nomeadamente redução da duração da antibioterapia. 
 
Esta amostra, embora pequena, evidência os bons resultados obtidos com a abordagem atual da neutropenia, 
mas também a dificuldade no diagnóstico precoce e tratamento direcionado. 
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PO79 
A DOENÇA HEMATOLÓGICA NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS – 17 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA  
 
A.Alho1; A.Moreira2; I.Gaspar3; I. Simões3; E.Carmo3  
(1-Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar de 
Lisboa Norte, EPE; 2-Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espirito Santo, Ponta Delgada;  
3-Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, EPE)  
 
 
Introdução: Os doentes com patologia hematológica (DH) têm um risco elevado de falência critica de órgão, 
sendo frequente a necessidade de prestação de cuidados intensivos. A otimização destes cuidados e a admissão 
precoce, permitiram melhoria da sobrevida nas últimas décadas. Objetivos: descrever a população de DH 
admitidos numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) num seguimento alargado e avaliar impacto do 
diagnóstico e condição da doença, na sobrevida. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo unicêntrico de DH admitidos numa UCI polivalente num período de 17 anos 
(2000-2017). Análise e tratamento dos dados com o programa estatístico Stata/MP14. 
 
Resultados: Foram admitidos 159 DH, 54,7% homens; mediana de idade 67 anos(Q1-Q3,56-74) com os 
principais diagnósticos: Neoplasia de Células B Maduras (NCBM) (59,9%) e LMA (14,8%). Focando nestes 
diagnósticos, das NCBM: 24,7% linfomas BDGC, 19,6% MM/Plasmocitoma; mediana idade 69 anos (Q1-
Q2,60-78); 38,1% admitidos por sépsis, 25,8% insuficiência respiratória global; mediana SAPSII 57(40-72); 
47,4% sob quimioterapia; 22,7% diagnóstico recente, 20,6% diagnóstico na UCI; isolamento de agente 
infeccioso 40,2%. Na análise de sobrevida: à mediana de seguimento de 6,3 dias (Q1-Q3, 2,25-13,79), mediana 
de sobrevida 78,4%; 51,5% mortes. Há diferenças na sobrevida comparando condições da doença (teste log-
rank , p=0.02), causas de admissão (p<0.001), tipo histológico (p<0.01), substituição renal (SR) (p=0.01) e 
periodo de admissão (p=0.05), com melhor sobrevida na admissão após 2010. São preditores independentes de 
mortalidade o SAPS II (HR 1,01, IC 95% 1-1,1, p=0,02) e a necessidade de SR (HR 1,77, IC 95% 0.96-3,24, 
p=0,06). Dentro das LMA: 33.3% LMA com alterações relacionadas com mielodisplasia; mediana idade 58,5 
anos (Q1-Q3,51-66,5); 70,8% admitidos por sépsis; mediana SAPSII 60(46-71); 83,3% sob quimioterapia; 
37,5% terapêutica de primeira linha; 29,2% diagnóstico recente; isolamento de agente infeccioso 58,3%. A 
sobrevida foi de 70,8% à mediana do tempo de seguimento (5,4 dias, Q1-Q3 1,64-9,37). SAPSII foi o único 
preditor independente de mortalidade (HR1,06, IC95%1,02-1,11, p=0.004). 
  
Conclusão: Observa-se melhoria na sobrevida dos doentes com NCBM admitidos na UCI nos últimos anos. 
Nos DH com critérios de gravidade para admissão numa UCI, a condição da doença e o diagnóstico 
hematológico não alteram a sobrevida, sendo SAPSII o único preditor independente de mortalidade. 
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PO80 
TUBERCULOSE NO DOENTE ONCO-HEMATOLÓGICO: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Maria Eduarda Couto1; Ana Lebre2; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; Luísa Viterbo1; Angelo Martins1;  
Ilídia Moreira1; Sérgio Chacim1; Ana Espirito Santo1; Dulcineia Pereira1; Claudia Moreira1; Márcio Tavares1;  
Rosário Rodrigues3; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 2-Infeciologista 
do GCL-PPCIRA do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Internista do GCL-PPCIRA do 
Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)  
 
 
Introdução: A imunossupressão tumoral aumenta a vulnerabilidade a infeção por Mycobacterium 
tuberculosis (MT), destacando-se o doente Onco-hematológico (OH) na literatura. Existem poucos estudos 
sobre a clínica, fatores de risco para a infeção e sobrevivência nestes doentes. 
  
Objetivos: Revisão casuística das infeções por MT diagnosticada num serviço de doentes OH ao longo de 13,5 
anos. 
  
Materiais/Métodos: Foram identificados e revistos os processos clínicos de doentes diagnosticados entre 
janeiro de 2005 e junho de 2018, com colheita retrospetiva de dados (clínica, tratamentos realizados e 
sobrevivência) e posterior análise estatística descritiva. 
  
Resultados: Identificaram-se 39 casos de infeção por MT: 22 casos suspeitos de doença OH, que revelaram ser 
apenas Tuberculose (TB) e 17 doentes com diagnóstico de TB e patologia OH confirmada. 
Estes 17 casos tinham mediana de idades ao diagnóstico de TB de 58 anos, sendo 52,9% do género masculino. 
Um caso tinha história prévia de TB; 2 doentes tinham patologia reumatológica; 6 estavam tratados com 
corticosteroides ao diagnóstico. Os diagnósticos OH mais frequentes foram Linfomas Não-hodgkin/LNH 
(n=8), Leucemia Mielóide Aguda (n=3), Leucemia Linfocítica crónica (n=2), e casos isolados de Linfoma de 
Hodgkin, Aplasia Medular, Leucemia Mielóide Crónica e Mieloma Múltiplo. Em 52.9% a doença OH estava 
ativa aquando do diagnóstico de TB, 17.6% estavam em período pós-transplante de progenitores 
hematopoiéticos, estando os restantes em remissão (29.5%). A clínica mais comum foi astenia (41%), 
expetoração (41%) e febre (35%). O foco pulmonar foi identificado em 76% (um doente com foco 
concomitante no sistema nervoso central) e ganglionar em 24%. Em 52.9% o diagnóstico foi no ambulatório. 
O esquema antibacilar clássico foi escolhido em 66.7%, sendo a taxa de sucesso com a primeira linha de 
tratamento de 76.5%. Na avaliação do tratamento, 14 doentes foram curados, estando 2 em tratamento e 1 ainda 
não foi avaliado. À data da última avaliação 52.9% dos doentes tinham falecido (nenhum deles por TB). 
  
Conclusão: Esta é uma casuística original que evidencia sintomas comuns entre TB e doença OH; maior 
frequência de TB no doente com LNH (patologia OH mais frequente) e naqueles com doença OH ativa 
(embora 30% estivessem em remissão); corticosteroides, imunossupressão, doença OH ativa e transplante são 
importantes fatores de risco; obteve-se sucesso com o tratamento antibacilar em doentes sob tratamento para a 
doença OH. 
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PO81 
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO NO DOENTE ONCO-HEMATOLÓGICO ADULTO  
 
Maria Eduarda Couto1; Gisela Fragoso2; Teresa Sousa3; Isabel Oliveira1; Nelson Domingues1; Luísa Viterbo1;  
Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1; Sérgio Chacim1; Ana Espirito Santo1; Dulcineia Pereira1; Claudia Moreira1;  
Márcio Tavares1; Gabriela Martins1; Carlos Mendes3; José Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E.P.E.;  
2-Departamento de Imunologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; 3-Departamento 
de Hematologia Clínica do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.) 
 
 
Introdução: O Síndrome Hemofagocítico (SHF) representa um espectro de alterações inflamatórias associadas 
à ativação de células T citotóxicas, NK e macrófagos; traduz-se em febre, citopenias, hepatoesplenomegalia e 
alterações analíticas típicas (aumento da ferritina, triglicerídeos, recetor da IL-2, entre outros). Pode ser 
primário ou secundário (por exemplo, a doença Onco-hematológica/OH). Há grande heterogeneidade na 
etiologia, resposta ao tratamento e sobrevivência, registando-se elevada mortalidade ubiquamente. 
  
Objetivos: Revisão casuística do SHF no doente Onco-hematológico (OH) ao longo de 10 anos numa 
instituição. 
  
Materiais/ Métodos: Foram identificados e revistos os processos clínicos de doentes diagnosticados com SHF 
entre janeiro de 2009 e agosto de 2018 num Serviço. Efetuou-se uma colheita retrospetiva de dados sobre os 
indivíduos afetados: características patológicas, tratamentos realizados e sobrevivência. A informação 
recolhida foi submetida a uma análise estatística descritiva. 
  
Resultados: Foram identificados 8 casos de SHF, idade mediana de 68 anos, 50% do género masculino. Os 
critérios de diagnóstico mais comum foram as bicitopenias, ferritina aumentada e febre. Apenas um dos casos 
foi identificado noutra instituição, sendo encaminhado posteriormente a fim de tratamento e acompanhamento. 
Todos os casos eram secundários (87,5% a doença OH e um caso a Artrite Reumatóide). Dois doentes 
encontravam-se sob tratamento de quimioterapia aquando do diagnóstico de SHF. Um doente necessitou de 
admissão no SCI no contexto de SHF. Um doente não realizou qualquer tratamento (por falecimento precoce), 
50% realizaram tratamento dirigido ao SHF e 37,5% efetuaram inicialmente tratamento dirigido à doença OH. 
Dos 8 casos, 75% dos doentes faleceram, num tempo mediano de 17 dias. A sobrevivência global mediana é de 
21 dias. Dois doentes alcançaram resposta completa com o tratamento, mantendo-se atualmente em seguimento 
e sem evidência de doença (SHF e doença OH). 
  
Discussão/ Conclusão: O SHF secundário é uma entidade rara no doente OH, que exige alto índice de 
suspeição para uma identificação precoce. Verificou-se elevada letalidade associada ao SHF, que depende 
principalmente do controlo da doença OH de base. 
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PE1 
O PAPEL DA ENFERMAGEM NA GESTÃO DA DOENÇA E TOXICIDADE DO TRATAMENTO 
EM NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA: UM CASO CLÍNICO  
 
Beatriz Louro 
(ULSBA - Hospital de Beja)  
 
 
Introdução: As neoplasias mieloproliferativas (NMP) Ph- são um grupo heterogéneo de patologias 
caracterizadas por proliferação e acumulação de células mieloides maduras. Estão classificadas (OMS 2016) 
em: Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose (MF) – três entidades com 
apresentação fenotípica heterogénea, frequentemente associadas a esplenomegalia, citopenias, sintomas 
constitucionais e aumento de risco para eventos trombóticos. A citorredução com Hidroxiureia (HU) ainda é o 
tratamento mais frequente, embora com efeitos secundários. Com a descoberta da mutação V617F do gene 
JAK-2 foi possível alargar o conhecimento e aperfeiçoar o diagnóstico e a abordagem terapêutica, uma vez que 
o desenvolvimento de inibidores JAK-2 (concretamente o Ruxolitinib) já demostrou eficácia e está aprovado, 
quer na MF, quer na PV resistente ou intolerante a HU. 
 
Objectivo: Na Consulta de Enfermagem da Unidade de Hematologia-Oncologia é feita a monitorização e 
gestão sintomática destas doenças e das toxicidades do tratamento (ambas determinantes na qualidade de vida 
destes doentes. Apresenta-se um caso clínico através do qual se pretende ilustrar a importância desta Consulta 
no âmbito da intervenção multisciplinar. 
 
Material e Métodos: Análise do processo e documentação fotográfica de doente com diagnóstico de PV desde 
2007. 
 
Resultados e Discussão: Iniciou tratamento com HU em Novembro de 2010, com necessidade de doses 
crescentes (até 2,5g/dia). Em Dezembro de 2016 iniciou quadro de lesões cutâneas em ambas as mãos, 
ulcerativas, muito dolorosas e incapacitantes para a doente. Após avaliação médica, foi referenciada à Consulta 
de Dermatologia para esclarecimento: lesões associadas a HU; tentativa de remissão com tópicos, gorada.Por 
decisão da Hematologia inicia tratamento de segunda linha (Ruxolitinib) por PV resistente/ intolerante a HU. 
Iniciou em 26-02-2018 Ruxolitinib na dose de 10 mg, 2x/dia. Actualmente, sob Ruxolitinib, verifica-se 
melhoria das lesões cutâneas, com evolução cicatricial – documentada fotograficamente. A doença também se 
encontra controlada, com impacto extremamente positivo na qualidade de vida da doente. 
 
Conclusão: O tratamento com Ruxolitinib revelou-se neste caso uma nova abordagem à doença, com eficácia 
não só sobre esta como também no manejo da toxicidade do tratamento de primeira linha. O papel da 
Enfermagem é, em casos como este, fundamental, na celeridade da deteção de toxicidade e na avaliação 
contínua e holística dos doentes. 
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PE2 
ADMINISTRAÇÃO DE DARATUMUMAB: BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM  
 
Maria Teresa Borges; Ângela Gonçalves; Laura Fernandes 
(Centro Clínico Fundação Champalimaud)  
 
 
O Mieloma Múltiplo (MM) é uma doença crónica, recidivante, cuja sobrevida do doente na última década tem 
aumentado devido às novas opções terapêuticas. O Mieloma Múltiplo afecta os doentes com idade superior a 
65 anos e já com comorbidades associadas. Muitos doentes já experienciaram múltiplas linhas terapêuticas o 
que implica um elevado impacto na sua qualidade de vida devido à toxicidade dos tratamentos. O 
Daratumumab é um anticorpo monoclonal aprovado pela European Medicines Agency (EMA), desde Maio de 
2016, para o tratamento de doentes adultos com mieloma múltiplo em recaída e refractário. Vários estudos 
demonstram boa tolerância ao Daratumumab quer seja usado em monoterapia quer em combinação com outros 
fármacos. O desenvolvimento de novos medicamentos no tratamento do MM originou uma necessidade ainda 
maior de intervenção dos enfermeiros, de forma a garantir a correta administração deste fármaco. 
 
Com este poster pretende-se descrever a experiência da equipa de enfermagem, relativamente à administração 
de Daratumumab, à medicação de suporte e à gestão das reações de hipersensibilidade. 
 
Como objetivos do trabalho pretende-se: 

1. A criação de um guia orientador de boas práticas a serem adotadas nas consultas de enfermagem; 
  

2. A elaboração de um guia educacional para o doente com recomendações relacionadas com a 
deteção precoce das reações de hipersensibilidade, gestão dos efeitos secundários e medicação a 
realizar no domicílio. 

 
A implementação de ambos os guias orientadores, quer para os enfermeiros, quer para os doentes, resultou uma 
melhoria dos cuidados prestados. Concluímos assim que a educação para a saúde à pessoa doente, sempre de 
acordo com as suas necessidades, ajuda a diminuir o seu isolamento e medos, promove o autocuidado e 
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos doentes com MM. 
 
Compete ao enfermeiro desenvolver esforços no sentido da disponibilização da informação objetiva e correta, 
adequada ao grau de consciência e capacidade de entendimento e que considere a singularidade de cada ser 
humano, garantindo assim o direito à autodeterminação. 
 
Referências Bibliográficas: 
KING, Tracy et al (2018). Best practice for the administration of daratumumab in multiple myeloma: 
Australian myeloma nurse expert opinion. Asian oncology nursing society.  
Acedido em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996585/ 
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PE3 
ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP) NUM DOENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO: ESTUDO DE 
CASO  
 
Viviana Matos; Lucília Carreiro; Ana Rita Dias; Cândida Damião; Rosa Romão  
(CHLC - Hospital dos Capuchos) 
 
 
Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica progressiva e incurável. Habitualmente 
o quadro clínico engloba lesões difusas e disseminadas, com afeção predominante do eixo vertebral, e as suas 
consequências major a longo prazo incluem destruição do tecido ósseo, compressão do canal vertebral, 
insuficiência renal e supressão da hematopoiese, o que tem implicações diretas na realização das atividades de 
vida diária e na qualidade de vida da pessoa. 
 
Objectivo: Identificar os fatores de risco do MM no desenvolvimento de UPP; Evidenciar o papel do 
enfermeiro na prevenção e tratamento da UPP. 
 
Metodologia: Descritiva e exploratória - pesquisa bibliográfica e processo clínico do doente. 
 
Caso Clínico: Doente de 53A, caucasiana, diagnóstico de MM desde 01.2016, tratada com CyBord de 02 a 
07.2016; foi submetida a duplo autotransplante de medula óssea (08 e 11.2016) e fez follow-up com 
talidomida. 
Dia 12.08.2018 recorre à urgência por quadro de astenia, náuseas, vómitos, dorsolombalgias e desequilíbrio. 
Exames complementares demonstraram progressão da doença com lesões líticas e volumosas massas com 
extensão intra-canalar ao longo da coluna e lesão orbitária à direita. 
Ficou internada num serviço de Medicina e foi transferida para o nosso serviço após 6 dias. À admissão com 
alto risco de UPP na escala de Braden, institui-se plano de prevenção: equipamento de alívio de pressão, 
alternância de decúbitos 2/2h, avaliação da pele, vigilância de sinais de UPP, dieta personalizada (nutricionista) 
e ensinos sobre prevenção de UPP. 
Submetida a Radioterapia (RT) à coluna de 17 a 31.08 e à órbita de 5 a 11.09. 
Dia 22.08 foi identificada UPP na região sagrada, categoria 3, com 2x2cm, tecido desvitalizado, bordos 
sangrantes e ruborizados. Com evolução para necrose e necessidade de desbridamento cirúrgico. Má evolução 
cicatricial, fez biópsia e antibioterapia dirigida. Necessário prestar apoio emocional, gerir expectativas face ao 
tratamento, envolver a equipa multidisciplinar e adequar plano de tratamento. 
 
Conclusão: Apesar do plano de cuidados instituído no âmbito da prevenção e tratamento da UPP houve uma 
evolução desfavorável. Contribuíram fatores intrínsecos: deficits motores e sensitivos causados pelo MM, 
anemia e hipoalbuminémia; e fatores extrínsecos: limitação dos decúbitos por intolerância, anorexia com perda 
de massa muscular, permanência em superfícies inadequadas e por tempo prolongado devido às deslocações 
para sessões de RT. 
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PE4 
A INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO À ALOPÉCIA 
INDUZIDA OR QUIMIOTERAPIA: APRESENTAÇÃO DE UM PROJETO  
 
Rita Carvalho 
(Centro Hospital de Lisboa Central - Hospital Santo António dos Capuchos)  
 
 
Introdução: Com o aumento da incidência das doenças oncológicas, tem-se verificado um crescente número 
de opções terapêuticas para o controlo das doenças oncológicas, e a quimioterapia continua a ser uma 
modalidade terapêutica muito utilizada. Este tipo de tratamento têm diversos efeitos secundários como as 
náuseas e os vómitos, astenia, anorexia, alopécia e a neuropatia periférica (Cho, Choi & Kim, 2013 citando 
Carelle, 2002). Dentro destes, muitos autores descrevem a alopécia como um dos efeitos secundários mais 
temido e traumático para o doente oncológico submetido a quimioterapia (Lemieux, Maunsell & Provencher, 
2008; Trueb, 2008; Erol, Can & Aydiner 2011). A alopécia pode causar alterações na autoimagem, baixa 
autoestima, diminuição da sensação de bem-estar, ansiedade e depressão (Hesketh, Batchelor, Golant et 
al 2004). Estas alterações tem um impacto significativo na qualidade de vida da pessoa, podendo causar 
sofrimento emocional, problemas pessoais, sociais e profissionais (Can, Yildiz & EmelEmineÖzdemir, 2017 
citando Hunt, 2005). 
 
Pertinência: Ao exercer funções num serviço de internamento de hematologia, cuja maioria das pessoas 
internadas têm o diagnóstico de leucemias agudas ou linfomas agressivos, submetidas a quimioterapia 
intensiva, com antineoplásicos que provocam a queda total do cabelo, a problemática da alopécia induzida por 
quimioterapia torna-se premente, dado que, atualmente, não existem publicadas linhas orientadoras 
sistematizadas que norteem as intervenções de enfermagem neste âmbito. 
 
Objetivos: Desenvolver linhas orientadoras da intervenção de enfermagem promotoras da adaptação à alopécia 
induzida por quimioterapia, que se possa traduzir numa melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem a 
esta população. 
 
Metodologia: Utilizar-se-á um protocolo de revisão scoping da literatura, a observação de consultas de 
enfermagem, questionários a enfermeiros com experiência na área, a análise de conteúdo e a validação por 
peritos das intervenções sistematizadas. 
 
Resultados esperados: Com este projeto pretende-se atingir uma prestação de cuidados de enfermagem de 
qualidade a esta população, produzindo ganhos em saúde nas pessoas com alopécia induzida por quimioterapia, 
na medida em que se consiga atingir satisfação das pessoas, o aumento do seu bem-estar físico, social, 
cognitivo e no seu autocuidado, com uma adequada gestão do efeito da alopécia, prevenindo o impacto 
negativo que esta alteração pode ter em vários níveis da vida das pessoas. 
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PE5 
APLICAÇÃO DO TERMÓMETRO DE DISTRESS EM CONSULTA DE ENFERMAGEM AO 
DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO  
 
Marta Pereira; Andreia Rocha; Sónia Frias; Ortélia Dias; Rita Graça 
(Serviço Hospital de Dia de Hematologia, Hospital de Santa Maria)  
 
 
O cancro representa uma patologia cujo impato torna-se ameaçador para a maioria dos doentes. Pode ameaçar o 
seu bem-estar físico, psicológico e social, afetando a qualidade de vida do mesmo. Representa inevitavelmente 
um fator de stress que, rapidamente pode tornar-se patológico, passando a denominar-se de Distress. 
 
A National Comprehensive Cancer Network (NCCN) desenvolveu uma ferramenta denominada de 
Termómetro de Distress (TD). Ela é composta por 2 instrumentos: um que analisa o nível de Distress 
emocional em doentes oncológicos, outro que identifica os problemas do doente. 
 
Num Hospital de Dia (HD) de Hematologia, a equipa de enfermagem desenvolveu um projeto de avaliação da 
qualidade do Programa Educacional da Consulta de enfermagem (CE) , no qual foram utilizados 3 indicadores: 
o TD, a perceção dos doentes sobre a capacidade para o autocuidado e a satisfação dos mesmos relativamente à 
informação fornecida pelos enfermeiros. Durante os meses de Junho a Dezembro de 2017 foram aplicados 
questionários de forma faseada, a 81doentes, com prevalência dos diagnósticos de Linfoma Não Hodgkins e 
Mieloma Múltiplo. 
 
Verificou-se que o impato da doença hemato-oncológica e seus tratamentos causam um elevado nível de 
Distress emocional, mas que o mesmo teve tendência a reduzir-se ao longo do tempo. No que toca aos 
problemas apontados pelos doentes no mesmo instrumento, os resultados demonstraram que a sua utilização foi 
essencial para um maior conhecimento sobre o estado dos doentes. 
 
A perceção do autocuidado progrediu positivamente ao longo do tempo. 
 
Concluiu-se que o Programa Educacional implementado pela equipa de enfermagem na CE é vital para o 
acompanhamento do doente em todo o processo terapêutico. A educação para a saúde promove o aumento da 
literacia nos doentes e a gestão de sintomatologia, contribuindo consequentemente para a diminuição do 
Distress emocional.  
 
Os resultados do TD não podem ser comparáveis, podendo alterar-se diariamente, no entanto, demonstrou ser 
um excelente indicador do estado de saúde do doente numa avaliação contínua. Ao revelar-se uma ótima linha 
condutora para a realização da CE, torna-se um potencial instrumento a adotar, por refletir uma abordagem 
holística da doença oncológica e permitir a elaboração de um plano de cuidados individualizado, na fase 
vulnerável em que o doente se encontra. 
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PE6 
DESSENSIBILIZAÇÃO ONCOLÓGICA EM HEMATO-ONCOLOGIA E O PAPEL DO 
ENFERMEIRO: ESTUDO DE CASO  
 
Cláudia Gaspar 
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E)  
 
 
A RHS (reação de hipersensibilidade) a fármacos é muito frequente e pode ser classificada em leve, moderada, 
grave e fatal.Perante a RHS a fármacos antineoplásicos, os doentes eram privados do tratamento de eleição. 
Atualmente, a Dessensibilização Oncológica (DO) surge como estratégia terapêutica que permite a re-
introdução da 1ª linha de tratamento, de forma segura e eficaz, traduzindo-se numa nova esperança para os 
doentes hemato-oncológicos. 
 
Apresentamos o caso de uma jovem de 22 anos, com o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin. Inicia tratamento 
de 1ªlinha tratamento (ABVD), apresentando prurido e rash cutâneo (RHS leve). No 2ºciclo, no início da 
perfusão de dacarbazina, refere prurido e rash cutâneo com evolução para edema da língua e pieira (RHS 
moderada). Admitida RHS a dacarbazina, re-inicia tratamento com 2ªlinha com ChlOPP, e, por RHS 
(moderada) prossegue tratamento com 3ªlinha -GVD. Apresenta novamente RHS (moderada), manifestada por 
hipotensão transitória e, desconforto pré-esternal. Perante o quadro de RHS, a doente é referenciada à nossa 
instituição hospitalar com proposta para AUTO-TPH. Por decisão das especialidades de Hematologia e 
Imunoalergologia, é retomada linha de tratamento de eleição – ABVD - com administração de dose total de 
dacarbazina sob DO.  
 
A equipa de Enfermagem surge com responsável pela operacionalização do protocolo de DO, preconizado pelo 
Serviço de Alergologia do Brigham and Women´s Hospital, pioneiro neste âmbito. A administração da dose 
total de dacarbazina, por meio de três soluções com concentrações crescentes, ocorre em doze passos 
sucessivos, com aumentos de velocidade de perfusão a cada 15 minutos e tem a duração de 6 horas. A RHS 
surge como um fator inibidor da transição em saúde/doença vivenciado por esta doente, sendo a  intervenção 
terapêutica de Enfermagem fundamental.  
 
Baseia-se não só na detecção precoce de sinais e sintomas sugestivos de RHS - pela contínua vigilância e 
monitorização da doente - como também, no apoio emocional ao doente pela transmissão de confiança e 
segurança. É competência do enfermeiro, avaliar o grau de RHS e, atuar de forma imediata respeitando 
protocolo do serviço.  
 
Cabe ao enfermeiro tornar o doente num agente ativo no processo do autocuidado, através do ensino sobre os 
comportamentos que permitam o controlo de eventos adversos, no caso de RHS tardias. Esta situação clínica 
em particular foi pautada pelo sucesso, permitindo remissão completa da doença, sem ser necessário AUTO-
TPH. 
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PE7 
EXCELÊNCIA NO CUIDADO DO DOENTE COM NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA. A 
IMPORTÂNCIA DE UM ESTUDO OBSERVACIONAL.  
 
Maria José Monteiro Silva; Judite Cristina Moreira Pacheco 
(Centro Hospitalar de Vila nova de Gaia e Espinho EPE)  
 
 
Introdução: As neoplasias mieloproliferativas cursam com uma variabilidade significativa de sintomas que 
influenciam a qualidade de vida dos doentes. Recomendações internacionais indicam a utilização da escala 
MPN10 (MPN-SAF-TSS Symptom Assessment Form total symptom score), para realizar a avaliação e 
monitorização dos sintomas no decurso do tratamento. A consulta de enfermagem é um ativo importante para 
iniciar, manter e otimizar esta vigilância. 
A informação obtida contribuirá para um melhor conhecimento acerca da doença, e sua sintomatologia, 
potenciando a capacitação do doente e seus cuidadores, pretende recolher e sistematizar a informação por 
forma a caracterizar a população e implementar condutas que facilitem a orientação e seguimento destes 
doentes. 
  
Objetivo: Caracterizar a carga sintomática dos doentes com síndrome mieloproliferativo acompanhados na 
consulta de enfermagem através da escala MPN-10. 
Caracterizar demográfica e clinicamente os doentes com síndrome mieloproliferativo, acompanhados na 
consulta de enfermagem. 
Verificar a importância da consulta de enfermagem, aferindo a existência de ganhos para a saúde. 
  
Material e métodos: Estudo observacional de 70 doentes com síndrome mieloproliferativo, tendo sido 
incluídos doentes com mielofibrose primária, trombocitopenia essencial e policitemia vera. O estudo foi 
realizado por via de entrevista telefónica ou via presencial, tendo sido aplicada a escala MPN10 de forma 
sistemática. 
  
Resultados e conclusões: Foram avaliados 70 doentes, no período compreendido entre janeiro e agosto de 
2018. A amostra em estudo é constituída na sua maioria por doentes com TE (53%), seguido de doentes com 
PV (27%) e MF (20%) 
Foram realizados 280 contactos telefónicos e 120 entrevistas presenciais constatando-se que a quase totalidade 
dos doentes (98%) referia a fadiga como o sintoma mais frequente e 80% apresentaram a inatividade como o 
fator mais limitante. 
Desta forma verificamos que o seguimento e monotorização destes doentes é fundamental para promover o 
auto-cuidado e a otimização da terapêutica. O impacto da sintomatologia constitucional na vida dos doentes 
salienta a importância do papel de enfermagem na tentativa de sinalizar as situações mais marcantes, bem como 
procurar alternativas integradas numa equipa multidisciplinar, por forma a diminuir a sintomatologia associada 
à doença. O que se pretende é a melhoria da qualidade de vida dos doentes o que resulta em ganhos de saúde 
evidentes. 
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PE8 
ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA POR SONDA NASOGÁSTRICA, SIM OU NÃO?  
 
Sílvia Magda Santos Pereira dos Reis 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
 
 
Introdução: A utilização de sonda nasogástrica para administração de medicação é uma prática comummente 
utilizada, que muitas vezes implica o triturar ou esmagar de comprimidos ou o abrir de cápsulas. A 
quimioterapia está incluída no grupo de medicamentos de alto risco em que a sua administração deverá ser uma 
prática segura de forma a evitar riscos para os doentes, para os profissionais de saúde e para o ambiente.  
 
Objectivo: Pretende-se dar resposta à questão “Poderá ser administrada quimioterapia por sonda 
nasogástrica?”  
 
Metodologia: Efectuou-se pesquisa bibliográfica recorrendo a bases de dados científicas (Ebsco e PubMed), 
guias de administração de quimioterapia, livros de caracter científico e sites de instituições do âmbito da 
saúde.  
 
Resultados/Discussão: A pesquisa efectuada revelou 2 tipos de resposta à nossa questão. Por um lado, alguns 
autores referem taxativamente que a quimioterapia oral não pode ser esmagada/triturada ou as cápsulas abertas 
pelo risco de aerossóis com consequências nocivas para os profissionais que os manipulam, mas também 
porque pode provocar a perda ou a alteração das propriedades físicas e químicas destes medicamentos. 
Por outro lado, outros autores referem que a quimioterapia oral não deve ser esmagada/triturada ou as cápsulas 
abertas, no entanto, esta manipulação poderá acontecer mediante determinadas condições: apenas realizada em 
câmaras de fluxo laminar mas há autores que consideram somente o uso de luvas, máscara, bata e bolsa de 
plástico. 
Quando a pesquisa é direccionada para alguns medicamentos frequentemente utilizados em Hematologia, a 
ambiguidade da informação ainda é maior porque existem informações diferentes, e também porque a 
informação fornecida pelo laboratório produtor do medicamento e pelas entidades que controlam e autorizam a 
sua utilização são omissas quanto à administração por sonda nasogástrica.  
 
Conclusão: A administração de quimioterapia é da responsabilidade e da competência da enfermagem. Tendo 
em conta que a quimioterapia é um medicamento de alto risco, para a sua administração por sonda nasogástrica 
o enfermeiro deve ter em consideração a segurança do doente, dos profissionais de saúde e do ambiente. Se o 
enfermeiro considerar que as condições de segurança não estão reunidas não deve fazer a sua administração e 
outras alternativas devem ser ponderadas multidisciplinarmente, nomeadamente a preparação de “seringas pré-
cheias” em câmaras de fluxo laminar, adequadas à administração nasogástrica. 
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PLR1 
TRICOLEUCEMIA- A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO  
 
Yaqueline Freitas; Marlene Pires; Fernando Jacinto; Mónica Caldeira; Elisabete Santos; Michelle Cordeiro;  
Ana Paula Coelho; Ana Filipa Vicente; Filipe Sousa; Kostiantyn Semeniuk; Nídia Neves; João Freitas;  
Mariana Fardilha; Cheila Plácido; Graça Andrade  
(Hospital Central do Funchal)  
 
 
Introdução: A tricoleucemia (TL) é uma neoplasia indolente, de células B maduras, caracterizada por 
linfócitos pequenos, com núcleo oval de cromatina condensada, citoplasma abundante com projecções vilosas. 
Habitualmente envolve o sangue periférico (SP) e infiltra a medula óssea (MO) e o baço. 
Manifesta-se habitualmente com esplenomegalia, astenia, fadiga, dor abdominal, infecção e/ou hemorragia 
associadas a pancitopénia com monocitopénia e presença de raras células vilosas em circulação. 
 
Caso clínico: Mulher, 46 anos. Antecedentes pessoais: cólica renal. 
Recorre ao SU por astenia e cansaço fácil desde há 1 mês. Há 15 dias inicia emagrecimento não quantificado, 
febre, sudorese nocturna, tosse seca e toracalgia posterior pleuritica. 
 
Exame Objectivo: Hemodinamicamente estável com palidez da pele e mucosas. AP: MVS com fervores 
bilaterais. ABD: sem alterações. 
 
Análises: 
GSA: Alcalose respiratória 
Hemograma: pancitopénia com monocitopénia 
Morfologia SP: 16% linfócitos atípicos de aspecto viloso. 
PCR: 308.34 mg/L 
Rx tórax: áreas de condensação nos lobos inferiores 
Internada com o diagnóstico de Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) e Pancitopénia. 
 
Internamento: 
Cumpriu antibioterapia para a PAC. 
TC TAP: focos pulmonares infecciosos bilaterais e adenopatias retroperitoneais. 
Mielograma: MO hipercelular, infiltrada por 68.6% de linfócitos atípicos semelhantes aos observados no SP. 
Imunofenotipagem: população de linfócitos com expressão de CD19, CD20, CD22, CD11c, CD200, CD103, 
CD25 (fraco), restrição de cadeias K. 
Biopsia óssea (BO): Moderado reforço da rede de reticulina. Infiltração medular maciça por linfócitos B, com 
morfologia e perfil imunohistoquímico (CD20, CD25, ciclina D1, TRAP, bcl-2) sugestivo de TL. 
Após estabelecido o diagnóstico, iniciou terapêutica com cladribina. 
 
Discussão e Conclusão: Neste caso, é imperativo fazer diagnóstico diferencial da TL com o linfoma esplénico 
da zona marginal, a tricoleucemia variante e o linfoma de células B difuso esplénico da polpa vermelha. 
Além da morfologia típica, os tricoleucócitos têm um imunofenótipo característico, com expressão de CD19, 
CD20, CD22, CD11c, CD25, CD103 e CD123. 
 
Este caso clínico destaca-se sobretudo pela ausência de esplenomegália, (observada em 80-90% das TL) e pela 
presença de uma MO hipercelular que é pouco habitual na TL. 
A imunofenotipagem do SP e MO permitiu estabelecer o diagnóstico final, obtendo-se um score imunológico 
de 3. A BO reforçou o diagnóstico. 
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PLR2 
HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA HIPOPLÁSICA: UM DIAGNÓSTICO 
INESPERADO  
 
Ana Rita Leal; Carolina Pavão; Fátima Oliveira; Joana Oliveira; Andreia Moreira; Ana Luísa Araújo;  
Carolina Viveiros; Cristina Fraga 
(Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada)  
 
 
Introdução: A Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) é uma entidade crónica rara, caracterizada por 
expansão clonal de uma célula hematopoiética mutada, que se traduz numa regulação anormal do sistema 
complemento e consequente suscetibilidade aumentada à hemólise intravascular. As manifestações clínicas 
típicas incluem anemia hemolítica, trombose e pancitopenia. Distinguem-se duas formas, nomeadamente a 
forma clássica e a hipoplásica. 
  
Objetivo: Descrição de caso de HPN num doente internado para estudo de pancitopenia. 
  
Métodos: Homem, 21 anos, antecedentes de asma, sem outros antecedentes pessoais ou familiares de relevo, 
com necessidade de internamento por pancitopenia (admissão: Hb 8.7g/dL, VGM 105.1fL, Leucócitos 
2.320/µL, Neutrófilos 500/µL, Plaquetas 17.000/µL). Clinicamente apenas se destaca quadro de cansaço fácil. 
Não refere hematúria/hemoglobinúria, hipersudorese noturna, perda ponderal ou febre. Sem história de viagens 
ou episódios infeciosos recentes. Sem toma de medicamentos ou outras substâncias. Objetivamente com 
mucosas pálidas, anictéricas, sem adenopatias periféricas ou organomegálias palpáveis. Com necessidade 
pontual de transfusão de pool de plaquetas. 
  
Resultados: Analiticamente com reticulocitose (máx 3.08%), aumento de LDH (máximo 1181 U/L) e 
diminuição da haptoglobina (0.2g/L). Sem alterações da função renal, sem hiperbilirrubinemia, serologias 
virais negativas (HIV, HBV e HCV), TAD negativo, estudos de auto-imunidade negativos, serologias para 
Toxoplasma, CMV, EBV, Parvovírus B19, HHV8, HSV1 e HSV2 negativas. Ecografia abdominal sem 
evidência de hepatoesplenomegália. Biópsia óssea com referência a hipocelularidade, com hiperplasia eritróide. 
OncoFISH SMD sem alterações. CF  medular sem alterações sugestivas de envolvimento medular por doença 
linfoproliferativa. CF de sangue periférico com populações de células com deficiência em proteínas ligadas ao 
GPI, sugerindo o diagnóstico de HPN hipoplásica, com clone em 3.5% dos eritrócitos (células tipo II), 17% dos 
neutrófilos e 19% dos monócitos. Iniciou terapêutica com Eculizumab 2x/mês, a reavaliar ao fim de 6 meses. 
  
Conclusão: Este caso retrata a importância da suspeita de doenças raras em contextos pouco clássicos. Na 
ausência de hemoglobinúria, icterícia, hiperbilirrubinémia ou eventos trombóticos, apenas a pancitopenia 
associada ao aumento de LDH davam indicios da causa, concluindo tratar-se de uma forma hipoplásica de 
HPN, que cursa com doseamentos de clone <20% na CF. 
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PLR3 
TERAPÊUTICA DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IMUNE COM ELTROMBOPAG  
– A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO  
 
António Ramos; Blanca Polo; João Raposo 
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula - Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN))  
 
 
Introdução: A Púrpura Trombocitopénica Imune (PTI) é uma doença que se carateriza pela destruição imuno-
mediada e a alteração na produção de plaquetas, resultando numa contagem plaquetária menor que 100x109/L e 
vários graus de discrasia hemorrágica. Análises retrospetivas e prospetivas têm vindo a demonstrar a 
viabilidade da interrupção da terapêutica com agonistas do receptor da trombopoietina (eltrombopag) e 
remissão sustentada em pelo menos 20-30% dos doentes tratados. 
 
Caso clínico: O caso clínico que apresentamos, reporta a um doente, do sexo feminino, de 72 anos de idade, 
com o diagnóstico de púrpura trombocitopénica imune, estabelecido em Março de 2013, quando recorreu ao 
serviço de urgência por quadro clínico caraterizado por discrasia muco-cutânea (petéquias e 
equimoses dispersas) e trombocitopenia (plaquetas 18 x109/L). Iniciou após o diagnóstico terapêutica com 
prednisolona e imunoglobulina, que cumpriu até Julho de 2013, sem resposta. Foi submetida a esplenectomia 
em Outubro de 2013, sem resposta, tendo sido objetivado um baço acessório em tomografia computorizada 
abdominal.  
 
Foi, novamente, submetida a terapêutica com corticoide e imunoglobulina até Dezembro de 2013, sem 
resposta. Perante a ausência de respostas com as diferentes linhas terapêuticas iniciou em Janeiro de 2014 a 
toma de eltrombopag na dose de 50mg a 75mg, uma vez por dia, por via oral, com incremento sustentado do 
valor da contagem plaquetária até Junho de 2016, quando iniciou o desmame de eltrombopag, que viria a 
suspender em Maio de 2017, com um valor de contagem plaquetária de 295x109/L. Atualmente encontra-se 
assintomática, sem necessidade de administração de qualquer linha terapêutica para a PTI, com manutenção 
estável do valor de contagem plaquetária em avaliações seriadas. 
 
Conclusões: Embora os agonistas do recetor da trombopoietina, de que é exemplo o eltrombopag, sejam 
utilizados nos casos de PTI em doentes refratários a diferentes linhas terapêuticas prévias, são raros os casos 
descritos de suspensão de toma do fármacos por um longo período (neste caso superior a 1 ano). 
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PLR4  
PANCREATITE AGUDA COMO APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO LINFOMA DE BURKITT 
RETROPERITONEAL NUM PACIENTE ADULTO IMUNOCOMPETENTE – A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO  
 
Oana Popa1; Javier Capote García1; Alejandro Pérez Martín2; Francisco Javier Capote Huelva1  
(1-Hospital Universitário Puerta del Mar, Cadis, Espanha; 2-Hospital Universitário de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, Espanha) 
 
 
Introdução: O linfoma de Burkitt é um tumor frequentemente associado a situações de imunossupressão, com 
maior incidência em crianças e adultos jovens, representando menos de 1% dos linfomas não-Hodgkin em 
adultos. Sua localização é geralmente intra-abdominal, especialmente na região ileo-cólica e menos frequente 
nas áreas gastroduodenal, renal ou retroperitoneal. A sua alta agressividade e rápido crescimento podem 
envolver e comprometer estruturas adjacentes, causando múltiplas complicações. 
 
Objetivo: Descrever um caso clínico de linfoma de Burkitt e realizar uma revisão bibliográfica. 
 
Material e Métodos: Trata-se de um homem de 56 anos de idade com hipertensão, e com história de infarte 
agudo do miocárdio, que apresentou dor abdominal irradiando para ambos os lados, com níveis elevados de 
amilase e foi ingressado por pancreatite aguda. Durante o ingresso, apresenta rápida piora clínica, com 
deterioração da função renal e elevação dos reagentes de fase aguda. Em caso de suspeitas de complicação, 
solicita-se a tomografia abdominal. 
 
Resultados: Após os métodos diagnósticos realizados, destacamos: 
TC abdominal: massa retroperitoneal de tecido mole muito mal definida, estabelecendo diagnóstico diferencial 
entre sarcoma e linfoma. O tumor causa hidronefrose bilateral devido à compressão dos ureteres, além de 
compressão e edema pancreático. Observa-se também uma lesão hepática sólida no segmento IV do fígado e 
múltiplos implantes peritoneais. 
PET-CT: Marcada afetação infradiafragmática devido a lesões hipermetabólicas compatíveis com linfoma. 
Sorologia para VIH: Negativo. 
Biópsia da lesão hepática: linfoma de Burkitt (padrão no céu estrelado). 
Estudo de citofluorometria do LCR: sem populações clonais. 
A paciente apresentou complicações importantes, como ascite por envolvimento hepático, síndrome de lise 
tumoral com insuficiência renal, necessitando nefrostomias bilaterais, embolismo pulmonar maciça, trombose 
venosa profunda iliofemoral esquerda e síndrome da veia cava inferior. 
Foi iniciada quimioterapia sistémica associada à intratecal com boa tolerância e resposta clínica. 
 
Conclusões: O linfoma de Burkitt é considerado um linfoma com alto grau de malignidade, por isso é 
necessário conhecer os sinais radiológicos e as diferentes formas de apresentação para uma identificação rápida 
e correta do quadro, já que o rápido estabelecimento do tratamento produz uma excelente resposta e melhora a 
sobrevivência e evita potenciais complicações. 
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PLR5 
ASSIMETRIA DE MEMBROS INFERIORES ASSOCIADA À MASSA RETROPERITONEAL COMO 
APRESENTAÇÃO DA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO  
 
Oana Popa1; Alejandro Pérez Martín2; Concepción Sevillano Ruiz-Mateos1; Maria Carmen Fernández Valle1  
(1-Hospital Universitário Puerta del Mar, Cadis, Espanha; 2-Hospital Universitário de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, Espanha)  
 
 
Introdução: A leucemia linfocítica crônica (LLC) pode ter manifestações clínicas variadas. Na maioria dos 
doentes é assintomática e diagnosticada quando é encontrada linfocitose como uma descoberta incidental no 
hemograma. Outras vezes apresenta-se como linfadenopatias palpáveis e/ou hepatoesplenomegalia, que em 
casos raros causam síntomas, secundários a uma compressão local de estruturas adjacentes. 
 
Objetivo: Descrever um caso clínico de LLC e realizar uma avaliação do processo diagnóstico. 
 
Material e Métodos:  
Caso clínico: Mulher de 78 anos com hipertensão que foi avaliada com suspeita de trombose venosa profunda 
no membro inferior esquerdo. Desde há tres semanas, apresentava edema e aumento do perímetro da coxa 
esquerda e perna, sem dispnéia ou outros sintomas acompanhantes. 
Exploração: Palidez mucocutânea. Abdomén sem visceromegalias, nem adenopatias palpáveis. Aumento do 
perímetro do membro inferior esquerdo, com edema sem fóvea até à raiz da coxa, sem alterações de 
temperatura, nem dor (com o sinal de Homans negativo). 
Hemograma: leucocitose acentuada com linfocitose. D-Dimer no intervalo normal. 
 
Resultados: Perante a suspeita de trombose venosa profunda, foi realizada a ultrassonografia com Doppler 
venoso do membro inferior esquerdo, com evidência do sistema venoso profundo permeável e edema de partes 
moles. Completou-se o estudo com TC de abdome e pelve mostrando uma massa volumosa de tecido mole 
homogénea no espaço retroperitoneal pré-vertebral e paravertebral esquerdo, com extensão caudal em direção à 
região pélvica esquerda, que na sua trajetória inclui a aorta abdominal e vasos ilíacos esquerdos, de calibre 
reduzido, bem como o músculo psoas esquerdo, útero e lado esquerdo da bexiga, sem sinais de infiltração. O 
linfoma é estabelecido como o diagnóstico radiológico mais provável. 
 
Dados os sinais radiológicos e a observação de leucocitose com linfocitose, foi solicitado um estudo 
imunofenotípico, que confirmou a presença de um fenótipo de células B compatível com LLC (marcadores de 
linha B positivos com co-expressão de CD5 / CD20). 
 
Conclusões: A afetação do retroperitônio como apresentação inicial de síndromes linfoproliferativas é rara. A 
neoplasia maligna que é com maior frequência associada à massa retroperitoneal é o linfoma não-Hodgkin, 
sendo incomum no caso da LLC. Devido à sua aparência pouco frequente, o diagnóstico e o tratamento destes 
pacientes tendem a ser difíceis. 
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PLR6 
APLICAÇÃO DE DIFERENTES ALGORITMOS NA DETECÇÃO DO ANTICOAGULANTE 
LÚPICO - EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO  
 
Joana Rita Pinheiro1; Dalila Marques1; Tiago Luís1; Rute Preto1; Micaela Batista2; Rogério Barreira1;  
Gonçalo Órfão1; Teresa Sevivas1; Ramón Salvado1; Jorge Tomaz1  
(1-Serviço de Sangue e Medicina Transfusional-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de 
Patologia Clínica - Instituto Português de Oncologia de Coimbra)  
 
 
Introdução: O AnticoagulanteLúpico(AL)é um anticorpo antifosfolipídico,a sua presença persistente é critério 
para diagnóstico Síndrome Antifosfolipídico(SAF),que se associa com trombose e complicações 
obstétricas.As guidelinesBSH 2012/CLSI 2014sugerem para a sua deteção:TempoVenenoVíbora 
RussellDiluído(dRVVT) e 1teste baseado TempoTromboplastinaParcialAtivado(APTT);métodos e algoritmos 
diferentes criam a possibilidade de discrepâncias interpretativas. 
 
Objetivo: Analisar resultados de2métodos 2º algoritmosBSH2012/CLSI2014e Teste Integrado(TI)-estudo 
retrospetivo-assinalando diferenças que podem ser clinicamente significativas e avaliar as suas vantagens 
diagnósticas. 
 
Material e Métodos: Foram efectuados dRVVT e/o TempoCoagulação Sílica(SCT)(Werfen®)em 491 
amostras doentes com APTT normal ou prolongado.Para a determinação Intervalos Referência(RI)foram 
utilizadas77amostras indivíduos saudáveis(média±2SD)(Tab.1). 
Os tempos screening(S) e confirmatório(C)converteram-se em rácios normalizados(R),dividindo os tempos 
coagulação dos testes pela média do RI.Na nossa rotina(RUT),o AL foi positivo(POS)quando o R do S 
apresentava valores acima dos RIcomerciais e/ou R S/C > ao estabelecido para o reagente correspondente. 
BSH/CLSIpreconiza que haja R S acima dos RI locais,corrigidos por %≥10 no C.Para TI,basta que haja 
correção ≥10% no C.Se a presença do AL não é clara(R S e R C ≥ RI)consideraram-se testes mistura(MIX) 
(Fig1). 
 
Resultados: Dos doentes com tendência trombótica(TT)(250,187F+63M),94 tiveram trombose com média 
idade1º episódio 40.2[13-85]anos.Por dRVVT tivemos 20.7%AL POS na RUT, 22.4% 
BSH/CLSI,71.8%(120/167) TI.Nos negativos(NEG )só se efetuou SCT183/491(Tab.2).Alguns NEG(68) RUT 
por dRVVT ou SCT apresentaram trombose(2LES);22 POS paraBCS/CLSI e 28 TI(4 e 3 com trombose, 
respetivamente).Com AL POS e critérios clínicos para SAF 3/4 dRVVT;sem SAF com LES 6/8 POS SCT; 
17outras patologias autoimunes,7 POS(4 dRVVT,3 SCT)e 3SAF anteriores,dRVVT NEG.Com história de 
abortos repetição,3AL POS SCT.Consideramos MIX em 132/491. 
 
Conclusão: Optámos por considerar as misturas caso-a-caso,não como meio decisivo.Uma omissão relevante é 
a de que não temos TI para todos dRVVT (S normal/RUT):a discrepância entre R S (mesmo dentro dos RI) e R 
C pode detetar AL mais fracos.A utilização RI locais e/ou correção do S/C,em detrimento de RI genéricos 
comerciais,foi uma mais valia por estreitar a deteção.No entanto,há risco de aumentar falsosPOS, por isso é 
essencial ter em conta história clínica. 
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PLR7 
AMILOIDOSE PRIMÁRIA COM ENVOLVIMENTO MULTIORGÂNICO: A IMPORTÂNCIA DE 
UM DIAGNÓSTICO PRECOCE  
 
Teresa Ribeiro1; Ana Isabel Marques1; Bruno Loureiro1; Adriana Sousa2; Ana Afonso2; Isabel Pereira2;  
Tânia Madureira2; Ana Espirito-Santo1; Ana Bela Martins3; Cláudia Moreira1; Filomena Faria3; Mário Mariz1  
(1-Serviço de Onco-Hematologia, IPO-Porto; 2-Serviço de Oncologia Médica, IPO-Porto; 3-Serviço de 
Cuidados Intensivos, IPO-Porto)  
 
 
Introdução: A amiloidose compreende um grupo heterogéneo de doenças que têm em comum o depósito 
extracelular de substância amiloide em múltiplos órgãos. A amiloidose primária ou de cadeias leves (AL) é a 
forma mais comum de amiloidose sistémica, e pode associar-se a mieloma múltiplo. É uma entidade rara e 
agressiva, com predomínio masculino, e idade mediana ao diagnóstico de 65 anos. 
 
Caso clínico: Homem de 55 anos com antecedentes de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Em 
Setembro de 2017 iniciou quadro de astenia, dispneia em repouso, edemas periféricos e proteinúria. Neste 
contexto, realizou ecocardiograma transtorácico (ecoTT), que revelou a presença de hipertrofia ventricular 
(HV), que culminou com a colocação de cardioversor desfibrilhador implantável. 
 
Desde então, apresentou agravamento clínico progressivo, com necessidade de internamento prolongado em 
Junho por síndrome cardiorrenal; repetiu ecoTT que mostrou marcada HV com ecogenicidade aumentada, e 
realizou cintigrafia de perfusão do miocárdio, sugestiva de infiltração amiloidótica por cadeias leves. A 
eletroforese sérica de proteínas confirmou a presença de pico monoclonal IgG λ, associada a marcada 
proteinúria de Bence Jones λ. No final de Julho, por novo agravamento clínico foi reinternado, tendo 
apresentado instabilidade elétrica com episódio de taquicardia ventricular.  
 
Desenvolveu choque cardiogénico com disfunção multiorgânica, pelo que foi transferido para o Serviço de 
Cuidados Intensivos da nossa instituição, com necessidade de suporte vasopressor e técnica de substituição de 
função renal contínua. Pela clínica exuberante e forte suspeita de amiloidose, iniciou tratamento com 
bortezomib e dexametasona, sem melhoria. A biópsia de medula óssea mostrou 8% de plasmócitos e o exame 
histológico da biópsia de glândula salivar confirmou o diagnóstico de amiloidose AL. Posteriormente 
desenvolveu quadro de obstipação e dor abdominal, sem resposta a medidas médicas; realizou TC abdominal 
que revelou isquemia intestinal extensa, acabando por morrer neste contexto, 2 semanas após admissão na 
nossa instituição. 
 
Conclusão: A amiloidose AL é uma entidade heterogénea que se apresenta com sintomatologia sistémica e 
inespecífica, o que facilmente mascara o diagnóstico. São doentes com deterioração rápida do seu estado geral 
e com prognóstico muito reservado. O diagnóstico precoce de amiloidose AL, assim como a instituição 
atempada de terapêutica são essenciais para uma evolução clínica favorável. 
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PLR8 
HEPATITE C EM DOENTE HEMATOLÓGICO POLITRANSFUNDIDO  
 
Olga Lourenço Santos; Ana Macêdo; Isabel Bogalho; Dialina Brilhante 
(IPOLFG)  
 
 
A seroconversão para anticorpos do HCV associada à transfusão é remota mas possível. Em todos os 
componentes sanguíneos é realizado o despiste serológico e molecular dos marcadores virais de HCV, assim 
como, de outro vírus associados a infecção transmitida pela transfusão. Em 2016, em relação às dádivas de 
sangue, a prevalência de reactividade serológica e/ou molecular para HCV foi de 10,12/100.000 dádivas, a 
incidência 2,14/100.000 e o risco residual 0,09/100.000. 
 
Descreve-se o caso clínico de uma doente do sexo feminino, com 62 anos e diagnóstico de ARSA T desde 
2011, com diversas intercorrências infecciosas, a última das quais, um pioderma gangrenoso que motivou 
internamento numa unidade de cuidados intensivos noutro hospital, em Julho de 2017. Durante o curso da 
doença, necessitou de suporte transfusional, em internamento e em ambulatório, bem como de eritropoieitina. 
A doente tinha um histórico para marcadores virais (HCV) negativo. Em Novembro de 2017, por apresentar 
alterações das provas de função hepática, sem sintomatologia, foram pesquisados marcadores virais que 
revelaram uma seroconversão para anti-HCV com carga viral HCV positiva. Tratando-se de uma doente 
transfundida, foi realizada uma notificação ao serviço de imuno-hemoterapia que iniciou o processo de look 
back a todas as unidades transfundidas. 
 
Neste âmbito, realizou-se novo estudo de marcadores virais aos dadores envolvidos que permaneceu negativo 
em todos eles; tanto na altura da dádiva como à data da investigação; tanto dadores da nossa instituição como 
da outra instituições em que a doente foi, também, transfundida. A hepatite C surgiu e resolveu numa altura de 
progressão da doença hematológica de base. 
 
Através do look back, a causa transfusional como responsável pela infecção foi excluida e esta ocorrência 
notificada ao sistema nacional de hemovigilância como uma seroconversão para HCV não imputável à 
transfusão de componentes. A transmissão do vírus da hepatite C não é exclusiva da transfusão. Esta doente foi 
submetida a diversas manobras invasivas e, não se podendo excluir, de forma categórica, contactos 
interpessoais de risco, não é de excluir uma destas causas.  
 
Ficou por esclarecer se o facto de ter havido uma intervenção precoce possa ter tido influência na evolução 
favorável desta infecção e qual a influência da infecção na evolução da doença de base. 
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PLR9 
APRESENTAÇÃO RARA DE UM LINFOMA DE BURKITT  
 
Ana Vieira; Filipa Bazenga; Cristina Marques 
(Serviço de Patologia Clínica Centro Hospitalar de São João, Porto)  
 
 
Introdução: Linfoma de Burkitt (LB) é uma neoplasia de células B com tempo de duplicação extremamente 
rápido e pode ter uma apresentação extranodal ou como leucemia aguda. 
A translocação no gene MYC é altamente característica mas não específica. O fenótipo caracteriza-se por 
positividade de CD19,CD20,CD22,CD10 e CD38 forte. As células neoplásicas são geralmente BCL2- ou 
fracamete positivo e TdT-. 
Apresentamos um caso de uma doente do sexo feminino,caucasiana,33 anos que recorreu ao SU por dor 
abdominal e síndrome febril desde há 1 semana, odinofagia,astenia e anorexia. Ao exame objetivo observou-se 
fígado palpável e adenopatias cervicais bilaterais. Analiticamente, leucocitose (125,97x109/L), com 66,2% 
“outas” células, trombocitopenia (39x109/L), anemia (Hb 9,2g/dL), alterações da função hepática e renal e 
DHL (13414 U/L). 
Ecografia abdominal: múltiplas adenomegalias hepáticas e cefalopancreaticas e hépato-esplenomegalia. 
 
Materiais e Métodos: Realizou-se imunofenotipagem do sangue periférico (SP),medula óssea (MO) e LCR 
colhidos em tubo de EDTA,utilizou-se o painel ALOT “Acute Leukemia Orientation Tube” seguido do painel 
LST–Lymphoid Screening Tube e B–CLPD–B–Cell Cronic Linfoproliferatve Disease. No estudo do LCR 
utilizou-se o tubo SST–Small Samples Tube e as cadeias kappa e lambda. 
A aquisição das amostras foi feita no citómetro de fluxo BD FACSCanto™ II da Becton Dickinson®, 
utilizando o software FACSDiva™(BD PharmingenTM).  
Na análise utilizou-se o software Infinicyt 1.2™(Cytognos, Salamanca,Spain). 
 
Resultados e Discussão: A MO e SP revelaram uma população B CD10,CD20,CD38 e monoclonal lambda. 
No LCR observaram-se 92% de células linfomatosas,com fenótipo sobreponível à MO. 
Cariótipo SP: 47, XX, t(14,18)(q24;q32), -10, +12, t(14;18)(q32;q21), +mar[16]/46,XX[1]. Pela técnica de 
FISH 93% com t(8;14),que envolve o genes MYC e IGH. E BCR-ABL negativa. 
Foi diagnosticada como Linfoma/Leucemia de Burkitt estadio (IV) e iniciou de imediato o protocolo 
Burkimab. 
 
Conclusão: O presente caso tem uma caracterização morfológica, imunofenotipica e genética clássica de 
linfoma/leucemia de Burkitt. Este tipo de apresentação é pouco frequente. 
 
O envolvimento do SNC e MO é mais frequente que no LB endémico,sendo normalmente atingidos na doença 
terminal. Geralmente é consequência da disseminação tumoral,o seu envolvimento é raro na apresentação 
primária. 
Apesar de não ser um tumor frequente em Portugal,é importante os clínicos estarem conscientes da existência e 
das características do LB. 
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PLR10 
LINFOMA DE HODGKIN OU LINFOMA NÃO-HODGKIN?  
 
Carolina Pavão; Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Fátima Oliveira; Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo;  
Cristina Fraga 
(Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo, EPE, Ponta Delgada)  
 
 
Introdução: O Linfoma de Hodgkin (LH) e Linfoma não-Hodgkin (LNH) são entidades distintas, com 
critérios de diagnóstico específicos. Grey zone lymphoma (GZL) descreve uma entidade rara, o Linfoma de 
células B inclassificável com características intermédias entre LH e LNH Difuso de Grandes Células B 
(DGCB). 
 
Relato de Caso Clínico: Mulher, 64 anos, com os antecedentes pessoais de fibrilhação auricular e hipertensão 
arterial recorre ao serviço de urgência (SU) por quadro com uma semana de evolução de palpitações e tosse 
produtiva. À admissão, vigil e orientada, Sat.O2 em ar ambiente 90%, ligeiramente polipneica, TA 134/80 
mmHg, FC 137 bpm. Auscultação com discretos fervores crepitantes na base esquerda, sem outras alterações 
objectiváveis. Analiticamente a destacar elevação dos parâmetros de infecção, PCR 9,91 mg/dL, gasimetria 
com hipocápnia (28 mmHg) e hiperlactacidémia 9,56 mmol/L, D-dímeros 7431 ng/mL. ECG em fibrilhação 
auricular com resposta ventricular rápida. Radiografia do tórax com alargamento do mediastino. TC tórax 
revelou tromboembolismo pulmonar central bilateral e exuberante massa mediastínica (173x91x94cm).  
 
Por suspeita de doença linfoproliferativa é admitida em internamento para completar estudo. TC abdomino-
pélvica com evidência de envolvimento ganglionar retrocrural e retroperitoneal. Exame anátomo-patológico de 
biópsia de massa mediastínica identificou células grandes com núcleo grande e citoplasma claro, CD20-, 
CD79a-, PAX5+, CD3-, BCL6-, MUM+, AE1/AE3- e CAM5.2, alterações compatíveis com o diagnóstico de 
Linfoma de células B inclassificável, com características intermédias entre LNH DGCB e LH. Avaliação 
medular e do sistema nervoso central sem evidência de doença. A doente iniciou esquema CHOP 
(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisolona), tendo a TC de reavaliação intermédia após 4 ciclos 
demonstrado resposta parcial. Avaliação de resposta no final do tratamento, após 8 ciclos de CHOP, com PET 
a demonstrar persistência de doença. Proposta para iniciar 2ª linha de tratamento com ESHAP (etoposido, 
metilprednisolona, citarabina e cisplatino), tendo completado até à data um ciclo. 
 
Conclusão: O GZL envolve um diagnóstico complexo, continuando a haver uma necessidade de harmonização 
nos critérios consensuais de diagnóstico. O pequeno número de doentes e a heterogeneidade dos tratamentos 
utilizados dificulta a determinação do tratamento mais adequado, sendo, contudo, o (R)-CHOP um dos 
esquemas utilizados. 
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PLR11 
LINFOMA NÃO HODGKIN AGRESSIVO EM DOENTE COM INFEÇÃO INAUGURAL POR VIH  
 
Teresa Ribeiro; Ana Isabel Marques; Bruno Loureiro; Ana Espírito Santo; Cláudia Moreira; Mário Mariz 
(Serviço de Onco-Hematologia, IPO-Porto)  
 
 
Introdução: O linfoma difuso de grandes células B e o linfoma de Burkitt são os linfomas não Hodgkin (LNH) 
que mais se associam com a infeção por VIH. 
Embora historicamente considerados de prognóstico adverso, na era da terapia antirretroviral os LNH 
associados a infeção por VIH (LNH VIH+) demonstram um outcome semelhante aos LNH na população VIH-, 
desde que a carga viral esteja controlada e que o número de células CD4 seja superior a 200/µL. O uso de 
imunoterapia não está associado a um risco acrescido de infeção, exceto se a contagem de CD4 for inferior a 
50/µL. 
 
Caso clínico: Homem de 36 anos, sem antecedentes de relevo, referenciado à consulta por dor pleurítica 
esquerda, enfartamento, vómitos, dor abdominal e perda ponderal de 40Kg em 2 meses. O estudo etiológico 
deste quadro incluiu realização de PET (Fig1) que evidenciou envolvimento maligno ósseo (massa volumosa a 
envolver arcos costais da parede torácica posterior esquerda), ganglionar supra e infradiafragmático e intestinal. 
A biópsia da massa torácica revelou LNH difuso de grandes células B, subtipo centro germinativo (estadio IV-
B, IPI 2). Concomitantemente foi documentada positividade para o VIH-1 com contagem de CD4 76/µL 
(critérios de SIDA). O doente foi proposto para tratamento com R-CHOP (6 ciclos) e iniciou terapêutica 
antirretroviral alcançando carga viral indetetável e boa resposta imunológica. 
 
Com o tratamento apresentou melhoria sintomática significativa; a PET interina (após 4 ciclos) (Fig2), apesar 
da melhoria imagiológica, ainda mostrava evidência de doença nas áreas previamente envolvidas. Iniciou 
tratamento de 2ª linha com R-DHAP com progressão clínica após 2 ciclos: emagrecimento, diarreia e massa 
torácica posterior volumosa visível e palpável (> 12cm), apesar da supressão virológica sustentada. A 
progressão foi confirmada em PET (Fig3) com agravamento imagiológico exuberante: envolvimento 
ganglionar, muscular, pleural, hepático/peri-hepático, peritoneal (indissociável das ansas intestinais) e ósseo. 
Neste contexto, iniciou tratamento paliativo com o esquema PEPC, suspenso 20 dias depois por toxicidade 
hematológica e rápida deterioração do estado geral, vindo a falecer 5 dias mais tarde. 
 
Conclusão: Apesar de atualmente o outcome dos doentes com diagnóstico de LNH VIH+ ser semelhante ao 
dos LNH VIH-, a infeção por VIH continua a ser uma causa importante de morbi-mortalidade em doentes 
onco-hematológicos. 
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PLR12 
LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO – UMA APRESENTAÇÃO RARA  
 
Patrícia Ferraz; Francisca Vasconcelos; Fortunato Veira; Marisol Guerra; Margarida Inácio; Manuel Cunha 
(CHTMAD)  
 
 
Introdução: O Linfoma de células do Manto (LCM) é um subtipo de Linfoma não Hodgkin (LNH) que 
representa cerca de 7% de todos os LNH em adultos. Tem frequentemente um curso clinico agressivo e não 
existe tratamento curativo. É caracterizado pela translocação cromossómica t(11;14) com sobreexpressão de 
ciclina D1. Frequentemente envolve o tracto grastrointestinal mas raramente se apresenta como linfoma 
gastrointestinal primário.  
 
Objectivo: Apresentação e discussão de um caso clínico de evolução atípica de LCM com atingimento do 
tracto gastrointestinal.  
  
Material e métodos: Senhor de 71 anos com antecedentes de hipertrofia benigna da próstata e doença 
osteoarticular degenerativa. Observado em consulta de Hematologia por quadro de adenopatia inguinal 
unilateral com 2 meses de evolução, sem sintomas associados ou organomegalias palpáveis. Analiticamente, 
destacava-se uma beta2microglobulina e velocidade de sedimentação elevadas. A histologia da adenopatia 
confirmou o diagnóstico de LCM clássico, cuja avaliação permitiu estadiar como IV-A. Alcançou resposta 
completa após 6 ciclos de R-CHOP (Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e Prednisolona). 
Três anos depois, teve quadro de dejecções diarreicas, enfartamento pos-prandial e eruptações frequentes sem 
sintomas B associados. A endoscopia digestiva alta com biópsia revelou envolvimento da mucosa gástrica por 
processo linfoproliferativo com características morfológicas e imunofenotípicas de LCM. Apresentou também 
um pólipo único rectal, com histologia a relatar ectopia da mucosa gástrica no recto envolvida por LCM com 
KI67 positivo para 67% das células. Analiticamente, hemograma e DHL sem alterações. Do estudo 
imagiológico destacar, espessamento parietal difuso gástrico,  adenopatias de pequeno tamanho no tronco 
celíaco, peripancreático, hilo esplénico, lateroaórticas bilaterais e ilíacas esquerdas. 
 
De acordo com a descrição prévia estadiado como IV-E. Foi proposto para uma segunda linha de tratamento 
com R-Bendamustina alcanzando RC, após 3 ciclos, documentada por biópsia gástrica e jejunal. 
  
Conclusão: O envolvimento exclusivo do trato gastrintestinal (GI) de um recaída de um LCM é uma situação 
rara. No entanto, esta forma de apresentação deve ser incluída no diagnostico diferencial de lesões únicas do 
trato GI quer ao diagnóstico que no seguimento. 
 
Neste caso clinico, além do envolvimento gástrico na recaída, temos a raridade de tecido gástrico ectópico no 
recto com envolvimento do LCM.  
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PLR13 
DETEÇÃO DE HEMOGLOBINOPATIAS POR ELETROFORESE CAPILAR - CASO CLÍNICO  
 
Ana Paquete; Ruslana Shvets; José Luis Grañeda; Filomena Caldeira  
(Hospital Espírito Santo de Évora)  
 
 
Introdução: A determinação da hemoglobina glicada (HbA1c) pelo método de Eletroforese Capilar, tem 
demonstrado o benefício acrescido de permitir a deteção de variantes de hemoglobinas. No contexto português, 
em que a prevalência global de hemoglobinopatias é de 1-2%, este método para estimar a glicémia média tem 
sido um vantagem na identificação e estudo destas patologias. 
 
Relato de Caso: Doente do sexo masculino, de 38 anos, trabalhador rural, sem história de patologia conhecida, 
apresenta-se no laboratório para realizar análises. A determinação da HbA1c por eletroforese capilar revelou 
pequenos picos anómalos de hemoglobina. Como tal, é realizada uma eletroforese das hemoglobinas, que 
demonstrou a presença de dois picos anómalos, um na zona da Hb S e outro desconhecido, expressos em baixa 
concentração. 
 
A amostra é enviada para focagem isoelétrica de hemoglobinas e HPLC, sendo confirmados os achados da 
eletroforese. O estudo molecular das cadeias de Globina, em curso à data, permitirá uma melhor caracterização 
das alterações de que este doente é portador.  
 
Discussão/Conclusão: Os portadores de variantes de hemoglobinas são frequentemente assintomáticos, sendo 
o seu diagnostico muitas vezes um achado ocasional. No entanto, a deteção e aconselhamento genético destes 
indivíduos é importante na prevenção de formas graves de hemoglobinopatia. 
 
Desde a sua implementação no nosso laboratório, a determinação da HbA1c por Eletroforese Capilar tem 
permitido a identificação de varias hemoglobinopatias em doentes sem história conhecida destas alterações. As 
mais comuns são os portadores de HbS e de  β-talassémias e a persistência de Hemoglobina Fetal. 
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MOREIRA, ANDREIA      PLR 2, PO 62 
MOREIRA, A      CO 13 
MOREIRA, CATARINA CAMPOS COSTA      PO 55, PO 65 
MOREIRA, CLAUDIA      CO 11, PO 20, CO 17, PO 45, PO 81, PO 80, PO 18, PLR 7, PLR 11, PO 34, PO 48, PO 
29, PO 5, PO 38 
MOREIRA, ILÍDIA      PO 46, PO 47, PO 34, PO 48, PO 20, CO 17, PO 45, PO 5, PO 38, PO 81, PO 80, PO 18 
MOREIRA, JOÃO-NUNO      CO 23 
MORENO, MARTA SALOMÉ      COE 3 
MORENO, R.      PO 49, PO 15, CO 28 
MORENO, RAUL      CO 5, CO 15, PO 69, CO 30 
MOTA, ALEXANDRA      PO 11 
MOTA, D.      PO 14, PO 4 
MOTA, DIANA      CO 19, CO 20, PO 41, CO 12, PO 25 
MOUSINHO, FILIPA      PO 33, PO 3 
MOUSINHO, GRAÇA      PO 66 
MURTEIRA, RODRIGO      CO 21 
NAIA*, MARIA BEATRIZ      CO 22 
NASCIMENTO, TELMA      CO 10, PO 21, PO 37 
NEVES, DULCELENA      CO 12, PO 2 
NEVES, MANUEL      CO 5, CO 3, PO 35, CO 2 
NEVES, NÍDIA      PLR 1 
NIKIFOROW, S.      CO 28 
NOLASCO, I      CO 27 
NUNES, ALBERTINA      CO 24, CO 34, PO 19, CO 37, CO 33, PO 50, PO 51, PO 42 
NUNES, CATARINA      PO 53 
OLIVEIRA, ANA      CO 8, PO 68 
OLIVEIRA, ÂNGELO      PO 20, CO 17, PO 18 
OLIVEIRA, FÁTIMA      PO 77, PLR 10, PLR 2, PO 62 
OLIVEIRA, ISABEL      PO 46, PO 47, PO 34, PO 48, PO 20, CO 17, PO 45, PO 5, PO 38, PO 81, PO 80, PO 18 
OLIVEIRA, JOANA      PO 77, PLR 10, PLR 2, PO 62 
OLIVEIRA, RITA SANTOS      PO 28 
OLIVEIRA, SUSANA      PO 43 
OLIVEIRA, VÂNIA      PO 43 
ORFÃO, GONÇALO      CO 9 
P.PEREIRA      CO 28 
PACHECO, JUDITE CRISTINA MOREIRA      PE 7 
PAIVA, ANA ISABEL RAPOSO      CO 6 
PAIVA, ARTUR      PO 21, PO 25 
PALMEIRA, CARLOS      PO 48, PO 29 
PAPOILA, ANA LUÍSA      CO 11 
PAQUETE, ANA      PLR 13 
PARCELAS, EUNICE      PO 53 
PARDAL, RITA      PO 63 
PARREIRA, ANTÓNIO      CO 2 
PAVENSKI, KATERINA      CO 1, PO 74, PO 75 
PAVÃO, CAROLINA      PO 77, PLR 10, PLR 2, PO 62 
PEDROSA, JOÃO PEDRO GOMES      COE 3 
PEREIA, DULCINEIA      PO 46, PO 47 
PEREIRA, ÁLVARO AYRES      CO 30 
PEREIRA, AMÉLIA      PO 61, PO 21 
PEREIRA, DULCINEIA      PO 34, PO 48, PO 20, CO 17, PO 45, PO 5, PO 38, PO 81, PO 80, PO 18 
PEREIRA, ELIZABETE      CO 8 
PEREIRA, E      CO 27 
PEREIRA, ISABEL      PLR 7 
PEREIRA, JANET      PO 73 
PEREIRA, MARTA ISABEL      CO 23 
PEREIRA, MARTA      PE 5 
PEREIRA, SUSANA GONÇALVES      CO 32, PO 31, CO 4, CO 31 
PEREIRA, TERESA      PO 43 
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PEYVANDI, FLORA      CO 1, PO 74, PO 75 
PIERDOMENICO, FRANCESCA      CO 24, CO 37 
PIMENTEL, RITA      PO 9 
PINHEIRO, JOANA RITA      PLR 6, PO 64 
PINHO, LUCIANA      PO 28 
PINTO, A.      PO 4 
PINTO, ADRIANA      COE 2 
PINTO, ANA LUÍSA      PO 60, CO 29, CO 12, PO 25, PO 2 
PINTO, CATARINA SILVA      CO 9 
PINTO, MARCO      PO 57 
PINTO, RICARDO      CO 34, PO 7 
PIRES, ANA MARTA      PO 29 
PIRES, ANA SALOMÉ      CO 39 
PIRES, JORGE CANCELA      PO 39 
PIRES, LUÍS MIGUEL      PO 21 
PIRES, MARLENE      PLR 1 
PITA, AMÉLIA      PO 53 
PITA, INÊS      PO 20, CO 17, PO 18 
PLÁCIDO, CHEILA      PLR 1 
POLO, B.      PO 49 
POLO, BLANCA      CO 5, PO 57, PO 22, PO 23, CO 15, PLR 3, PO 69 
PONTE, ANDREIA      PO 1 
PORTO, GRAÇA      PO 53 
POSTOLACHI, RODICA      CO 7 
PRETO, RUTE      PLR 6, PO 64 
PRUESSNER, GUNNAR      CO 38 
PRÍNCIPE, FERNANDO      PO 6, PO 7, CO 19, CO 36, PO 17, CO 20 
RADIODIAGNÓSTICO, ALEJANDRO PÉREZ MARTÍN - MÉDICO ESPECIALISTA EM      PLR 4, PLR 5 
RAMALHEIRA, SOFIA      PO 53 
RAMIREZ, ANABELA      PO 35 
RAMOS, ANTÓNIO      CO 15, PLR 3, PO 69 
RAMOS, CATARINA      CO 21 
RAPOSO, J.      PO 49, PO 15 
RAPOSO, JOÃO   CO 34, CO 5, CO 11, CO 35, PO 22, PO 23, CO 15, PLR 3, PO 69, CO 30, PO 42, PO 9, PO 12 
REGADAS, LUÍSA      CO 34, PO 32 
REICHERT, ALICE      PO 33 
REIS, MARIA      PO 78 
REIS, SÍLVIA MAGDA SANTOS PEREIRA DOS      PE 8 
RELVAS, LUÍS      CO 8, PO 68, PO 67 
REYNOLDS, C.      CO 28 
RIBEIRO*, ANDRÉ BARBOSA      CO 22, PO 30, PO 41 
RIBEIRO, ANA BELA SARMENTO      CO 39, PO 21 
RIBEIRO, ANA SOFIA      PO 63 
RIBEIRO, ANDRÉ BARBOSA      CO 10, PO 56 
RIBEIRO, ANDRÉ      PO 53 
RIBEIRO, ILDA P.      PO 21 
RIBEIRO, L.      PO 14, PO 4 
RIBEIRO, LETICIA   PO 30, CO 34, CO 10, CO 22, PO 58, CO 23, PO 41, PO 60, CO 29, CO 12, PO 72, PO 25, 
PO 2, PO 37, PO 56 
RIBEIRO, M. LETÍCIA      CO 8, PO 68, PO 73, PO 67, PO 70 
RIBEIRO, MARIA LETÍCIA      CO 39, PO 21, PO 24, PO 66, CO 9 
RIBEIRO, PATRÍCIA      PO 10 
RIBEIRO, TERESA      CO 34, PLR 7, CO 11, PLR 11, PO 34, PO 29, PO 5 
RIGOTTI, FLAVIA      CO 16 
RINCÓN, FABIAN      PO 63 
RITO, LUÍS      CO 10 
RITZ, JEROME      CO 28 
ROCHA, ERNESTO      PO 40 
ROCHA, PAULA      PO 44, PO 78, PO 8 
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ROCHA,, ANDREIA      PE 5 
RODRIGUES, ÂNGELO      PO 20, CO 17 
RODRIGUES, CATARINA DANTAS      PO 44, PO 8 
RODRIGUES, RAQUEL      PO 19 
RODRIGUES, ROSÁRIO      PO 80 
RODRIGUES, SUSANA      PO 53 
ROLIM, LUÍSA      PO 1 
ROMÃO, ROSA      COE 1, PE 3 
ROQUE, A.      PO 4 
ROQUE, ADRIANA      CO 3, PO 36, PO 24, PO 60, CO 29, CO 12, PO 72, PO 25, PO 2, PO 37 
RUBIA, JAVIER DE LA      CO 1, PO 74, PO 75 
RUIVO, NICOLA      CO 38 
RUTELLA, SERGIO      PO 61 
RUZICKOVA, LENKA      PO 41, CO 29, PO 25 
SALAZAR, ISABEL      PO 43 
SALGUEIRO, FÁBIO      PO 78 
SALVADO, RAMÓN      PLR 6, PO 64 
SANTO, ANA ESPIRITO      PO 45, PO 81, PO 80, CO 34, PO 46, PO 47, PLR 11, PO 34, PO 48, PO 20, CO 17, 
PO 5, PO 38, PO 18 
SANTOS, ALEXANDRA      PO 53 
SANTOS, CATARINA      PO 40 
SANTOS, DIOGO COSTA      PO 27 
SANTOS, DIOGO      CO 25 
SANTOS, ELISABETE      PLR 1 
SANTOS, FILIPA      PO 71 
SANTOS, MARIA JOÃO      PO 53 
SANTOS, MÓNICA      PO 26, PO 44, PO 78, PO 8 
SANTOS, OLGA LOURENÇO      PO 76, PLR 8 
SANTOS, RUI      PO 54 
SARAIVA, FILIPA      CO 32, CO 14, CO 31, CO 7 
SARMENTO, ANA BELA      CO 3, CO 29, PO 25 
SARMENTO, LEONOR M.      PO 31, CO 4 
SARMENTO, LEONOR MORAIS      CO 31 
SARMENTO-RIBEIRO, ANA BELA      PO 61, CO 22, PO 52, CO 25, CO 23 
SCULLY, MARIE      CO 1, PO 74, PO 75 
SEABRA, PATRÍCIA      PO 71, PO 28, PO 32, PO 11, PO 13 
SEMEDO, LUÍSA      CO 14 
SEMENIUK, KOSTIANTYN      PLR 1 
SEVIVAS, TERESA      PLR 6, CO 10, PO 64 
SHVETS, RUSLANA      PLR 13 
SILVA, ANTÓNIO      PO 1 
SILVA, CRISTINA      PO 46, PO 47 
SILVA, HELENA MATOS      PO 26, PO 44, PO 78, PO 8 
SILVA, ISABEL      PO 25 
SILVA, MARIA GOMES DA  CO 24, CO 34, CO 16, PO 19, CO 11, CO 19, CO 21, CO 33, PO 50, CO 20, PO 42 
SILVA, MARIA JOSÉ MONTEIRO      PE 7 
SILVA, MARIA JOSÉ      CO 36 
SILVA, SÓNIA      CO 40 
SILVEIRA, MARIA PEDRO      PO 33, PO 27 
SIMÕES, ANA TERESA      PO 58, PO 41, PO 56 
SIMÕES, I.      PO 79 
SOARES, M.      CO 28 
SOIFFER, R.      CO 28 
SOUSA, ADRIANA      PLR 7 
SOUSA, AIDA BOTELHO DE      CO 34, CO 32, CO 11, PO 31, CO 14, CO 4, CO 31, CO 7, PO 42 
SOUSA, FILIPE      PLR 1 
SOUSA, MARIA EMÍLIA      PO 48, PO 29 
SOUSA, PATRÍCIA      CO 6 
SOUSA, TERESA      PO 46, PO 47, PO 48, PO 81 
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TAVARES, LUIS      PO 10 
TAVARES, MARCIO      PO 29, PO 46, PO 47, PO 48, PO 20, CO 17, PO 45, PO 38, PO 81, PO 80, PO 18 
TAVARES, NUNO TEIXEIRA      CO 36 
TEIXEIRA, FILIPE      PO 40 
TEIXEIRA, GILDA      CO 37, PO 51 
TEIXEIRA, G      CO 13, CO 18, CO 27 
TEIXEIRA, MANUEL R.      PO 54, PO 46, PO 47, PO 48, PO 38 
TENREIRO, RITA      PO 53 
TENTE, DAVID      PO 13 
TOMAZ, JORGE      PLR 6, PO 64, PO 66 
TORRES, LURDES      PO 54, PO 46, PO 47, PO 48, PO 38 
TRIGO, FERNANDA      CO 3, PO 39, PO 35, PO 36, PO 59 
TRINDADE, HÉLDER      CO 26 
VADAKEKOLATHU, JAYAKUMAR      PO 61 
VALLE, S.      PO 49, PO 15 
VALLE, SARA NUNES DO      PO 9 
VALLE, SARA      CO 5, CO 35, CO 15, PO 69, CO 30, PO 12 
VASCONCELOS, FRANCISCA      PLR 12 
VAZ, ANA SOFIA      CO 40 
VAZ, CARLOS PINHO      PO 54 
VEIRA, FORTUNATO      PLR 12 
VELOSA, FABÍOLA      CO 5, CO 11, PO 22, PO 23 
VICENTE, ANA FILIPA      PLR 1 
VICENTE, MARIA INÊS      CO 7 
VIEGAS, DIANA      CO 34, CO 19, CO 20 
VIEGAS, D      CO 13 
VIEGAS, ÉRICA      PO 3 
VIEIRA, ANA      PLR 9 
VIEIRA, J.      PO 15 
VIEIRA, JOANA      PO 54, CO 5, PO 38 
VITERBO, LUISA      PO 46, PO 47, PO 34, PO 48, PO 20, CO 17, PO 45, PO 5, PO 38, PO 81, PO 80, PO 18 
VIVEIROS, CAROLINA      CO 3, PO 77, PLR 10, PLR 2, PO 62 
WINTER, HILDE DE      CO 1, PO 74, PO 75 
XAVIER, LUCIANA      PO 32, PO 11 
YAN, TEÓFILO      PO 40 
ÓRFÃO, GONÇALO      PLR 6, PO 64 
 



Os prémios a atribuir serão os seguintes:

APRESENTAÇÃO ORAL

1.º prémio = 1 500 € 

2.º prémio = 1 000 €  

JOVEM HEMATOLOGISTA

1 250 € 

POSTER TRABALHO EXPERIMENTAL

1.º prémio = 1 000 € 

2.º prémio = 750 €  

POSTER TRABALHO CLÍNICO

1.º prémio = 1 000 € 

2.º prémio = 750 €  

TRABALHOS DE ENFERMAGEM

Melhor Comunicação Livre = 750 €  

Melhor Poster = 500 €  

Prémios SPH

A Sociedade Portuguesa de Hematologia atribui anualmente prémios aos trabalhos que 
contribuam para a investigação em Hematologia.

O anúncio e a entrega dos prémios decorrerá durante a Sessão de Encerramento, a realizar no 
sábado, dia 17 de Novembro de 2018.

Apoios

PATROCINADOR PLATINA

PATROCINADORES OURO

PATROCINADORES PRATA

OUTROS PATROCINADORES



Secretariado Executivo:
VERANATURA 
Rua Augusto Macedo, 12 D, Escrit. 2/3 
1600-503 Lisboa
Tel.: 217 120 778   Fax: 217 120 204 
cidaliampacheco@veranatura.pt
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