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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Caros colegas e amigos,
A organização da 21ª edição da Reunião Anual da SPH, que decorrerá de 14 a 16 de Novembro em
Braga, está a cargo do Serviço de Hematologia do Hospital de Santo António-CHUP, dirigido pelo Dr
Jorge Coutinho. Os organizadores optaram por manter o formato condensado, com fecho ao fim da
manhã de sábado, que ganhou adeptos desde a sua implementação em 2017. O programa científico
é diversificado e aliciante, com foco particular em linfomas mas incluindo temas menos abordados
nos anos mais recentes, como as trombocitopatias e as síndromes de falência medular, ou temas de
grande actualidade como a doença residual mensurável nas hemopatias malignas. Quer nas
conferências quer nas sessões educacionais, os palestrantes nacionais e internacionais são
especialistas de mérito firmado na sua área.
Continuamos a privilegiar as comunicações livres, espelho da actividade dos serviços e das
colaborações multicêntricas, com a tarde de sexta-feira dedicada às comunicações orais e posters,
reaparecendo este ano a versão e-poster. Foram apreciados pela Comissão Científica mais de 150
resumos, boa medida da importância dada à reunião por todos aqueles que trabalham em
Hematologia, quer na clínica quer no laboratório.
Temos contado com mais de 500 participantes na Reunião Anual, vindos da Hematologia mas
também de especialidades afins e de áreas laboratoriais e de farmácia. A participação activa dos
enfermeiros tem constituído uma mais valia para a SPH, e seu programa paralelo é de novo muito
atractivo, com foco especial na comunicação, no bem estar do doente e nos cuidados de fim de vida.
O programa de quinta-feira atrairá certamente uma maioria de congressistas, quer pelos 3 cursos
paralelos da manhã, quer pelos 10 simpósios satélite promovidos pela indústria farmacêutica, que se
estenderão pelo almoço e jantar desse dia.
Mantemos a tradição de atribuir prémios a algumas comunicações escolhidas pela Comissão
Científica, estímulo simbólico à apresentação pública de trabalhos pela comunidade hematológica,
em particular pelos seus membros mais jovens.
A participação activa de todos os sócios na Assembleia Geral de sexta-feira é imprescindível para a
vitalidade e crescimento da Sociedade. Devem pronunciar-se sobre as iniciativas da Direcção e sobre
o destino dado aos fundos financeiros, ser postos a par das actividades dos Grupos, muito em
particular dos recém-criados. Os vencedores das Bolsas de Formação Avançada e do Prémio
Nacional de Hematologia serão anunciados nesta Assembleia, e serão divulgadas propostas relativas
à formação dos mais novos e à realização em Portugal do Exame Europeu de Hematologia.
Em nome da Direcção, desejo-vos uma excelente reunião, instrutiva e recheada de vivos debates.
Aida Botelho de Sousa
Presidente da SPH

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Bem vindos.
Em nome da organização da Reunião quero agradecer a todos a presença e desejar uma boa estadia
e bom trabalho.
Tentamos, na construção do programa, diversificar os temas de modo abrangerem as várias áreas da
hematologia.
Tivemos alguma dificuldade em alinhar o programa ao tempo disponível. O número de trabalhos
propostos é crescente e não é possível acomodar ao plano da reunião. Agradeço o trabalho da
Comissão Cientifica que selecionou os trabalhos e que nos parece de uma forma muito equilibrada.
Quero também agradecer a colaboração de todos os convidados que nos honram com a presença e
com as suas participações, com palestrantes ou moderadores das várias mesas.
Um agradecimento aos membros do serviço e ao dinâmico grupo da Enfermagem que tem um
programa com temas muito interessantes e importantes.
Obrigado também á Indústria Farmacêutica pelo interesse manifestado na Reunião e pela
colaboração que reputo de essencial para o êxito da mesma.
Mais uma vez espero que tenhamos uma boa reunião nos seus vários aspetos e que isso contribua
para uma crescente dinâmica da Sociedade Portuguesa de Hematologia.

Jorge Coutinho
Presidente da
Comissão Organizadora
da Reunião Anual da SPH 2019

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 16 de Novembro de 2019.
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 

Reunião
Anual

Sociedade Portuguesa
de Hematologia

14 15 16
novembro 2019
Altice Fórum Braga

PALESTRAS

15 de Novembro de 2019

09h00 | Auditório 1
SESSÃO EDUCACIONAL 1

LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA: DA FISIOPATOLOGIA MOLECULAR À CURA OPERACIONAL
António Almeida
(Hospital da Luz - Lisboa)
A Leucemia Mielóide Crónica (LMC) é uma patologia que tem vindo a surpreender ao longo dos
últimos 60 anos. A caracterização da sua fisiopatologia molecular, que permitiu a precisão do
diagnóstico e a avaliação da carga tumoral, também abriu as portas à terapêutica dirigida com
inibidores de tirosina cinase.
Apesar de relativamente rara, com uma incidência de cerca de 1 – 2 casos em cada 100.000
pessoas por ano, esta patologia tem sido exaustivamente estudada. Foi a primeira neoplasia
associada a uma alteração cromossómica especifica, o cromossoma Filadélfia. Este cromossoma,
resultado da translocação entre os cromossomas 9 e 22, gera o gene de fusão BCR-ABL que
funciona como “motor” da proliferação celular que é característica desta patologia. A deteção e
quantificação do BCR-ABL é um dos pilares do tratamento de doentes com LMC. Os métodos
moleculares, cada vez mais fiáveis e precisos, permitem identificar os doentes com maior risco de
progressão e adaptar a terapêutica adequadamente.
Durante o século 20 o único tratamento curativo para a LMC era o transplante de medula. No
entanto, por vários motivos, só cerca de 15% dos doentes podiam fazer um transplante e quase um
terço destes não conseguia sobreviver ao transplante. Os outros doentes eram tratados com
citoredução mas tinham uma sobrevivência mediana de cerca de 5 anos devido à transformação
para leucemia mieloide ou linfoide aguda.
No princípio do século 21 foram introduzidos os inibidores do BCR-ABL. Estes medicamentos
revolucionaram o tratamento dos doentes com LMC de tal forma que hoje em dia menos de 3% dos
doentes com LMC morrem devido à doença e prevemos que quase todos tenham uma esperança
de vida normal. O sucesso foi tão importante que este comprimido foi capa da revista Time.
Desde o Imatinib forma desenvolvidos novos inibidores, mais específicos e potentes contra o BCRABL. Estes novos inibidores não só permitiram o resgate dos doentes sem resposta o Imatinib como
também conseguiram obter reduções de carga tumoral mais rápidas e profundas.
Esta profundidade de respostas levou a interrupção terapêutica em alguns doentes. O sucesso
desta abordagem está a levar com que a interrupção terapêutica seja o novo objetivo terapêutico
para cada vez mais doentes com LMC.
A LMC é um exemplo paradigmático de como a caracterização molecular de uma neoplasia pode
transformar toda a abordagem terapêutica desta doença, melhorando incomparavelmente o
prognóstico dos doentes.
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LINFOMAS CUTÂNEOS – IMPORTÂNCIA DA MULTIDISCIPLINARIDADE:
Experiência do Centro Hospitalar Universitário do Porto
Renata Cabral1,2, Iolanda Fernandes1,3, Margarida Lima1,2
(1Consulta Multidisciplinar de Linfomas Cutâneos e Mastocitoses, Hospital de Santo António, Centro Hospitalar
Universitário do Porto, Porto, Portugal; 2Serviço de Hematologia Clínica, Hospital de Santo António, Centro
Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal; 3Serviço de Dermatologia, Hospital de Santo António,
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal)
Os linfomas primários cutâneos (LPC) são entidades raras, que diferem significativamente dos linfomas
ganglionares quanto ao comportamento clínico, às abordagens terapêuticas e ao prognóstico. Têm
geralmente origem nos linfócitos T, mais raramente nos linfócitos B e, excecionalmente, nas células NK.
Apesar de ter havido, durante os últimos anos, alguns avanços no conhecimento sobre a etiopatogenia dos
LPC e de estudos recentes terem evidenciado perfis oncogénicos distintos em alguns subtipos, a etiologia e
etiopatogenia da maioria dos LPC continua por esclarecer.
As manifestações cutâneas dos LPC podem ser de diferentes tipos, incluindo manchas, placas, nódulos e
tumores, com número, extensão e localização muito diversas. Algumas podem mimetizar outras doenças
como a psoríase, o eczema atópico, o vitiligo, ou até mesmo a acne. Às lesões primárias acrescem
frequentemente outras, secundárias à perda da integridade da cutânea e à imunossupressão, tais como
infeções fúngicas, bacterianas e víricas, além de uma vasta gama de dermatoses.
Os LPC de células T são particularmente ricos em manifestações de natureza paraneoplásica, resultantes
sobretudo da produção de citocinas (eritema, prurido, eosinofilia, hemofagocitose, disgamaglobulinemia,
etc.). O prurido pode ser excruciante e é frequentemente resistente às terapêuticas disponíveis.
O diagnóstico dos LPC nem sempre é fácil, já que as biopsias cutâneas são frequentemente inconclusivas e a
taxa de resultados discrepantes entre patologistas é relativamente elevada. Assim, as biopsias
adequadamente realizadas, o estudo imunohistoquímico adequado das mesmas, a sua análise por
patologistas experientes e a interpretação dos resultados em contexto clínico são aspetos essenciais. É
também importante o recurso a outros meios de diagnóstico, nomeadamente a citometria de fluxo, a
genética molecular e a citogenética. Assim, o diagnóstico dos LPC depende do trabalho de equipa entre
hematologistas, dermatologistas e patologistas e da existência de laboratórios diferenciados.
A classificação dos LPC é específica, mereceu a chancela da Organização Europeia para a Investigação e
Tratamento do Cancro (EORTC) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), e foi recentemente atualizada,
mas não é ainda inteiramente satisfatória. Para os LPC de células T, as entidades clínicas, definitivas ou
provisórias, incluem a Micose Fungoide e as suas variantes, a Síndrome de Sézary, a Papulose Linfomatóide, o
LPC de células grandes anaplásicas, o LPC de células T semelhante à paniculite, o LPC de células T gama/delta,
o LPC acral de células T CD8, e a doença linfoproliferativa primária cutânea de células T CD4 de tamanho
pequeno/médio; incluem ainda lesões cutâneas relacionadas com a infeção pelo EBV, como a doença
linfoproliferativa cutânea semelhante à hidroa‐vaciniforme e as úlceras mucocutâneas EBV+ associadas com
quadros de imunodeficiência; assim como outras neoplasias de células T ou NK que se podem manifestar
primariamente na pele, como é o caso da leucemia/linfoma de células T do adulto, HTLV‐1+ e dos linfomas
extraganglionares de células T/NK, tipo nasal, frequentemente associados à infeção pelo EBV. Nos LPC de
células B são considerados os LPC da zona marginal, os LPC do centro folicular e os LPC difusos de células B
grandes, onde se distinguem os “tipo perna”.
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Tal como a classificação, o estadiamento dos LPC obedece a esquemas específicos propostos pela Sociedade
Internacional para os Linfomas Cutâneos (ISCL) e pelo grupo de trabalho dos Linfomas Cutâneos da EORTC,
com as adaptações necessárias da classificação TNM para o estadiamento dos tumores malignos.
O prognóstico dos LPC é muito variável, dependendo, entre outros do tipo de linfoma e do seu estadio, mas
estes são maioritariamente doenças crónicas, com impacto na qualidade de vida. Algumas entidades que
anteriormente mereciam a designação de linfoma são agora designadas doenças linfoproliferativas,
reforçando o seu comportamento clínico indolente, pese embora tenham potencial maligno.
As armas terapêuticas disponíveis incluem tratamentos dirigidos à pele e tratamentos sistémicos, havendo
recomendações da Sociedade Europeia para a Oncologia Médica (ESMO) e da EORTC para o tratamento dos
LCP.
Os tratamentos dirigidos à pele consistem em medicamentos de aplicação tópica (incluindo os
corticosteroides), alguns dos quais não estão aprovados em Portugal, vários tipos de fototerapia com
radiações ultravioleta tipo B (UVB) de banda estreita ou tipo A (UVA), isolada ou associada a psoralenos
(PUVA), assim como várias modalidades de radioterapia, nas doses convencionais ou em baixa dose. A
fotoforese extracorporal continua a ter indicação sobretudo na Síndrome de Sézary com baixa carga tumoral
circulante.
Os tratamentos sistémicos incluem, entre outros, mono ou poliquimioterapia, imunomoduladores,
modificadores da resposta biológica e anticorpos monoclonais. A monoquimioterapia (ex. clorambucilo,
metotrexato, gemcitabina) e a poliquimioterapia (CVP, CHOP e similares, associados ou não a anticorpos
monoclonais), podem ter indicação nos casos mais agressivos. Outros fármacos com potencial variável para o
tratamento dos LPC, alguns aprovados e outros ainda em estudo, incluem anticorpos monoclonais (ex.
alemtuzumabe, rituximabe, mogalizumabe), que podem ser conjugados com fármacos (ex. brentuximabe
vedotina), inibidores das desacetilases das histonas (vorinostate, romidepsina, etc.), retinoides sintéticos (ex.
bexaroteno), e análogos dos folatos/inibidores da redutase dos dihidrofolatos (ex. pralatrexato), entre outros.
Alguns destes fármacos, apesar de estarem aprovados nos Estados Unidos e/ou na Europa, não foram ainda
aprovados em Portugal, carecendo a sua utilização de autorização especial. O transplante alogénico de
medula óssea pode estar indicado em LPC agressivos, embora muitos doentes não sejam elegíveis.
Um dos maiores desafios é decidir quando avançar para o tratamento sistémico e que fármacos usar. A
escolha depende de vários fatores, nomeadamente da idade, estado geral do doente, tipo, localização e
extensão das lesões cutâneas e existência, ou não, de envolvimento extracutâneo. Os resultados são
variáveis, às vezes satisfatórios, outras vezes frustrantes, além de efeitos colaterais indesejáveis. Infelizmente,
muitos tratamentos preconizados não são suportados pelo nível desejado de evidência científica, já que são
escassos os estudos prospetivos e randomizados. Muitos dos novos agentes biológicos, carecem ainda de
aprovação e/ou suficiente validação na prática clínica diária.
Pelos motivos acima apontados, tem sido cada vez mais reconhecida a importância dos centros especializados
onde a abordagem dos LPC é feita de forma multidisciplinar, por profissionais de saúde diferenciados e com
experiência na área.
Nesta sessão educacional, após uma breve apresentação dos LPC, reforçaremos a importância da
multidisciplinaridade na abordagem destes linfomas, quer do ponto de vista de diagnóstico quer do ponto de
vista terapêutico, dando o testemunho de 16 anos de experiência da Consulta Multidisciplinar de Linfomas
Cutâneos do Centro Hospitalar Universitário do Porto.
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TRANSPLANTE ALOGÉNICO NÃO MIELOABLATIVO: BIOLOGIA, PROCEDIMENTOS E
RESULTADOS.
Manuel Abecasis
(Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopoiéticos, IPO Lisboa)
Os regimes de condicionamento, que precedem a infusão dos progenitores hematopoiéticos, são um
componente essencial da transplantação autóloga e alogénica de células hematopoiéticas.
Tradicionalmente, e no campo da transplantação alogénica, estes regimens têm 2 objectivos:
imunossuprimir profundamente o receptor, permitindo assim a aceitação do enxerto, e reduzir
substancialmente as células malignas de modo a facilitar a eliminação da doença neoplásica. Com
base nestes 2 princípios foram desenvolvidos 2 regimens de condicionamento mieloablativos,
essencialmente pelos grupos de Seattle (irradiação corporal total, ou TBI, associada a
ciclofosfamida) e Baltimore (bussulfan associado a ciclofosfamida).
A toxicidade destes protocolos não é discipiente e é, por si só, limitativa da aplicação do
procedimento a indivíduos “saudáveis”, isto é sem outras co-morbilidades além da doença
hematológica, e relativamente jovens (idade inferior a 50 anos).
No decorrer dos anos 90’ do século passado, com a melhoria das medidas de suporte associadas
ao transplante e, sobretudo, com a compreensão do papel desempenhado pelo sistema imunitário
do dador no efeito anti-tumoral do procedimento, foram-se implantando os conceitos da redução da
intensidade do condicionamento e da exploração do efeito imunológico associado ao alotransplante
de modo a possibilitar a sua aplicação a doentes mais idosos e/ou com co-morbilidades, que
anteriormente não eram considerados como candidatos a transplante alogénico.
Iniciou-se então o desenvolvimento de protocolos de condicionamento de menor intensidade, com
numerosas variantes, sendo que numa tentativa de classificação destes protocolos, um grupo de
peritos internacionais, reunidos em 2006 e 2009, considerou 3 grupos: condicionamentos
mieloablativos (causando aplasia medular profunda, letal, só recuperável pela infusão de células do
dador) condicionamentos não mieloablativos (originando uma depressão dos valores hematológicos,
com potencial de recuperação autológa) e condicionamentos de intensidade reduzida ou RICs
(responsáveis por aplasia prolongada, passível de ser encurtada pela infusão de progenitores
hematopoiéticos de origem alogénica). Os 2 últimos grupos surgiram com o objectivo de alargar o
âmbito de aplicação da transplantação alogénica, e efectivamente têm permitido ampliar o nº de
candidatos graças à sua menor toxicidade e melhor tolerância.
Nesta apresentação serão revistos a biologia, procedimentos e resultados inerentes a estes
condicionamentos.
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DOENÇAS PLAQUETÁRIAS CONGÉNITAS – QUANDO E COMO DIAGNOSTICAR.
Sara Morais
(Serviço de Hematologia Clínica, CHUP)
O complexo processo de produção das plaquetas inicia-se com a diferenciação de progenitores
hematopoiéticos em megacariócitos, seguida pela maturação destes com formação e libertação das
plaquetas. Estas apresentam atributos que lhes permitem participar nos diferentes processos da
hemostase primária, incluindo a adesão, a ativação e a formação do coágulo no local da lesão.
Defeitos relacionados com a diferenciação dos megacariócitos, formação das plaquetas e/ou a sua
função, podem interferir com o papel das plaquetas na formação do trombo hemostático, na
manutenção da integridade vascular e na prevenção das hemorragias.
São múltiplas as alterações congénitas ou adquiridas das plaquetas que podem ser de número, de
função ou mais frequentemente, a associação de ambas. As alterações adquiridas das plaquetas
encontram-se entre as mais comuns das anomalias adquiridas da hemostase, sendo
frequentemente associadas a medicações ou diversas doenças sistémicas. As alterações
congénitas são um grupo heterogéneo de doenças raras tendo sido identificadas até ao momento,
variantes em mais de 50 diferentes genes. O grande espectro das doenças plaquetárias congénitas
(DPC), algumas delas muito raras, associado à complexidade da sua avaliação, torna o diagnóstico
destas patologias um desafio para qualquer laboratório.
Apesar de grandes progressos nos últimos anos, muitas das DPC mantêm-se sem diagnóstico
preciso. A avaliação inicial passa pela caracterização clínica, com avaliação da hemorragia (ISTHBAT), de doenças associadas (despiste de quadros sindrómicos) e de história familiar (padrão de
hereditariedade), avaliação quantitativa e morfológica das plaquetas (microscopia óptica e
electrónica) e estudos funcionais (tempo de oclusão, lumiagregometria, estudo de expressão de
glicoproteínas de membrana e activação plaquetária por citometria de fluxo). De acordo com
caraterização prévia, o estudo molecular é orientado para sequenciação por Sanger e/ou NGS
(Next-Generation Sequencing) através da sequenciação de painéis específicos de genes associados
predominantemente a doenças plaquetárias.
As DPC podem ser classificadas em alterações qualitativas das plaquetas (disfunções plaquetárias)
entre as quais se destaca a doença grave e rara, mas bem caracterizada, que é a Trombastenia de
Glanzmann, e em alterações quantitativas das plaquetas (trombocitopenias hereditárias). Estas
últimas, que podem ou não apresentar simultaneamente disfunção plaquetária, contribuem em cerca
de 80% para as DPC, e têm visto a sua prevalência e importância reconhecida e crescente. Isto
porque, as trombocitopenias hereditárias (TH), sub-diagnosticadas no passado, tornaram-se de
identificação mais comum pela utilização rotineira dos contadores hematológicos. No entanto a
verdadeira prevalência das TH ainda é desconhecida embora se saiba que varia consideravelmente
entre cada doença individual. Recentemente foi reportada pelo grupo italiano de Balduini, uma
incidência de 2,7 casos de TH por 10.000 recém-nascidos por ano, embora se considera que
provavelmente se encontra sub-estimada, especialmente nos quadros moderados.
A importância da caraterização das TH deve-se ao reconhecimento de que algumas destas podem
erradamente ser classificadas como trombocitopenias imunes e a correta identificação permite evitar
terapêuticas não indicadas ou deletérias (imunossupressão ou esplenectomia). Esta situação é
particularmente importante na mulher durante a gestação e o parto, altura em que a acentuação da
trombocitopenia quase sempre leva a medicações desnecessárias. De igual modo, as TH podem
associar-se a patologias graves, incluindo risco aumentado de malignidade, ou a doenças
sindrómicas, pelo que o diagnóstico preciso não só permite a correta orientação terapêutica, como
pode ter valor prognóstico.
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Nos últimos anos, o foco nas doenças plaquetárias congénitas mudou significativamente, sendo que
a hemorragia deixou de ser a principal preocupação para serem outras alterações sindrómicas, que
podem ter maior impacto na vida dos doentes do que a própria hemorragia. Estas alterações podem
incluir, entre outras, deformidades esqueléticas, alterações cognitivas, malformações no sistema
nervoso ou cardíacas, imunodeficiência, doença renal, surdez ou alterações visuais. Também se
sabe que variantes em alguns dos genes que causam TH, levam a que estas rapidamente evoluam
para aplasia medular, predisposição para neoplasias mieloides e leucemias agudas (“neoplasias
mieloides com mutações da linha germinativa e transtornos plaquetários preexistentes” classificação da OMS revista em 2016), ou fibrose medular. Assim, recentemente tem surgido a
classificação das TH em 3 subgrupos: trombocitopenias isoladas, formas predisponentes de
trombocitopenia ou trombocitopenias sindrómicas. Também útil é a classificação de acordo com o
principal mecanismo patogénico: TH com defeitos na diferenciação dos megacariócitos, defeitos na
maturação dos megacariócitos, defeitos na formação de pró-plaquetas e produção de plaquetas, ou
defeitos na clearance das plaquetas.
O reconhecimento e identificação de um número crescente de genes potencialmente envolvidos nas
DPC tem permitido o diagnóstico específico num número cada vez mais significativo de doentes, o
que tem sido possível pela implementação e generalização de técnicas de sequenciação que
permitem a avaliação simultânea de múltiplos genes. Esta identificação proporciona uma orientação
terapêutica dirigida e adequada à doença plaquetária específica, tem valor prognóstico nos quadros
sindrómicos e nas trombocitopenias com predisposição para neoplasias hematológicas, permite
aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal em casos selecionados, e contribui para o
conhecimento das doenças plaquetárias.
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UNCODING THE HEMATOPOIETIC STEM CELL NICHE IN ACUTE LEUKEMIAS
Delfim Duarte
(Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S); Portuguese Institute of Oncology (IPO)-Porto
Faculty of Medicine, University of Porto (FMUP))
The majority of acute myeloid leukemia (AML) patients and relapsed T-cell lymphoblastic leukemia
(T-ALL) patients have a poor response to conventional chemotherapy. Leukemia-bone marrow (BM)
microenvironment interactions are emerging as potential therapeutic targets. Yet, the in vivo role of
BM niches in leukemia is poorly understood.
Using intravital microscopy of mouse calvarium BM and pre-clinical mouse models, we have shown
that T-ALL expansion and chemoresistance is independent from particular niches (Hawkins ED*,
Duarte D* et al. Nature. 2016). Contrarily to the current dogma, we observed that chemoresistant TALL cells are highly migratory. We also questioned whether leukemia itself remodels the HSCsupportive microenvironment. We reveal a previously unappreciated vascular remodeling hierarchy
during progression of AML. We show that AML outcompetes non-malignant hematopoiesis by
gradual elimination of stroma cells, endosteal endothelium and osteoblastic cells.
In contrast, central marrow remains vascularized, while vascular niches expand in the spleen. We
further demonstrate that blood vessels in AML are more cell-permeable and contribute to loss of
hematopoietic cells. We show that the endosteal endothelium represents a unique microenvironment
in AML.
This environment rescues HSC loss and promotes chemotherapy efficacy (Duarte et al. Cell Stem
Cell. 2018). More recently, our work highlights the role of inflammation and iron in the vascular
changes induced by AML. Together, these data suggest therapies targeting the endosteal
vasculature could potentially improve existing AML therapeutic regimes.
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SÍNDROMES DE FALÊNCIA MEDULAR
Anita Hill
(Hematology Department, St. James University Hospital, Leeds, UK)
When a patient presents with pancytopenia and a hypocellular bone marrow, the following disorders
are considered:







Acquired Aplastic Anaemia
Inherited Bone Marrow Failures syndromes (e.g. Fanconi Anaemia, Dyskeratosis
Congenita)
Hypoplastic/ hypocellular myelodysplasia (h-MDS)
Acute myeloid leukaemia
Acute lymphoblastic leukaemia
Some lymphomas

Secondary causes should be excluded.
Emerging investigations will be discussed as well as an update on the management of aplastic
anaemia with the TPO-mimetics.
There has sometimes been difficulty distinguishing between hypoplastic myelodysplasia and aplastic
anaemia in certain patients. An interesting paper by Bono et al in Leukemia this year has proposed a
scoring system to help identify those patients most at risk of progression to leukaemia. Next
generation sequencing is becoming more common in the work up for patients with suspected aplastic
anaemia.
The link with Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria will also be mentioned and the need for flow
cytometry monitoring for all patients with aplastic anaemia.
Once the diagnosis is established as acquired aplastic anaemia, initial management is supportive
with transfusions and antimicrobial prophylaxis. The next decision is whether to proceed with
haemopoietic stem cell transplant (HCT) or immunosuppressive therapy. In view of the latter, the
immune pathophysiology of aplastic anaemia will be discussed as well as possible markers for
predicting response to antithymocyte globulin therapy.
For HCT candidates, HLA typing at diagnosis is required. The upper age limit is now 50 years but
biological age is more relevant. In Europe, the standard immunosuppressive therapy regimen is
currently horse antithymocyte globulin (ATG) with ciclosporin.
Therapy with eltrombopag is emerging and the mode of action and results will be highlighted. An
EBMT prospective randomised study (RACE) of horse ATG, ciclosporin with or without eltrombopag
has recently completed recruitment and results are awaited. In Europe, eltrombopag is licensed for
refractory severe aplastic anaemia, with response rates of approximately 40-50%.
Following immunosuppressive therapy, patients require long-term follow-up due to possible later
complications of clonal evolution to MDS/ AML, solid tumours especially lymphoma, relapse and
clinical PNH.
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LYMPHOMA GENOMICS: READY FOR PRIME TIME?
Jessica Okosun
(Centre for Haemato-Oncology, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London)
At the heart of the precision cancer medicine concept is the hypothesis that matching targeted
therapies to an individual patient’s underlying tumour characteristics will lead to improved clinical
outcomes. This initiative has in turn sparked strides to unravel the genomic landscapes for the
majority of cancers.
The advent of next generation sequencing (NGS) technologies has allowed a near complete
characterisation of the genomic landscape of both common and rare lymphoma subtypes. These
insights have provided detailed mutational profiles of the commonalities and differences between the
subtypes and particularly highlight the biological pathways deregulated by these genetic alterations.
The question is where do we go next with this information.
To translate these genomics data, we need to prioritise genetic information that has clinical relevance
such as those that may aid diagnoses, define prognosis or stratify patients into risk groups or are
‘actionable’ and predict response to a specific therapy. Although in clinical practice genomic profiling
platforms are now becoming more mainstream, there are challenges and implications to delivering on
the promise of the precision cancer medicine concept.
In this presentation, I will highlight the major genetic alterations with diagnostic, prognostic and
therapeutic potential in the major subtypes of lymphoma. I will present examples of how we are
beginning to utilise the genomic information to aid and guide clinical decisions.
I will also discuss some of the bottlenecks in making this a reality.
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RADIOTERAPIA: EVOLUÇÕES TÉCNICAS E USO EM LINFOMAS
Ângelo Oliveira
(Serviço de Radioterapia, IPO Porto)
Em meados do século passado, o fabrico de equipamentos de megavoltagem e a utilização de
volumes extensos de tratamento, permitiram que a radioterapia constituísse a primeira modalidade
terapêutica com potencial curativo para alguns tipos de linfomas. Classicamente descrita como “a
modalidade isolada mais efetiva no tratamento dos linfomas”.
Pela necessidade de utilizar doses elevadas em grandes volumes, com equipamentos e tecnologia
ainda numa fase inicial de desenvolvimento, a resposta terapêutica sustentada e duradoira obtida foi
acompanhada de significativa toxicidade quer aguda mas particularmente tardia.
Nas últimas décadas, os avanços nos tratamentos sistémicos de quimioterapia e imunoterapia com
elevada eficácia no tratamento dos linfomas, associado ao esforço de desenvolvimento e introdução
de novos agentes farmacológicos por uma enérgica industria farmacêutica, aliados à preocupação
com a toxicidade tardia da radioterapia conhecida após longos períodos de seguimento, levou a
uma tendência para a sua redução em termos de utilização, dose, volume ou mesmo omissão. Esta
tendência condiciona um risco acrescido dos oncologistas não identificarem as situações clínicas
onde a radioterapia mantem um importante papel terapêutico, facto que poderá afetar
negativamente o controlo local e eventualmente comprometer o sucesso terapêutico.
Os avanços da tecnologia relacionada com a radioterapia e do conhecimento biológico de
integração e sequencia da radioterapia combinada com quimioterapia, mantêm a terapêutica com
radiações um componente importante no tratamento dos linfomas, podendo ser utilizada como
tratamento primário ou como parte de uma estratégia combinada para maximizar o controlo local, ou
ainda como elemento de terapêutica de salvação de situações refratárias ou recidivantes ou mesmo
com intuito paliativo sintomático.
A Palestra para a qual fui convidado, “Radioterapia: evoluções técnicas e utilização em
Hematologia”, no programa da Reunião Anual da Sociedade de Hematologia, visa em primeiro lugar
permitir uma “visita guiada à Radioncologia Contemporânea”, desfazendo alguns mitos que limitam
a sua utilização.
Técnicas de radioterapia guiada pela imagem, novos conceitos de volume alvo, o standard atual de
radioterapia do local envolvido, avanços na planimetria, utilização de ferramentas como a
modulação de intensidade do feixe (IMRT/VMAT), monitorização óptica da superfície do doente e
possibilidade de radioterapia em inspiração profunda sustentada, estão atualmente ao nosso dispor.
Serão apresentados casos exemplificadores destas novas opções terapêuticas que nos permitem
maior rigor e segurança e como resultam numa menor irradiação dos órgãos em risco (tecidos
normais).
Serão abordadas algumas situações e entidades clínicas, “uma revisão” do papel da radioterapia do
ponto de vista do Radioncologista e relembrando os elementos clinico imagiológicos iniciais,
indispensáveis para a radioterapia de precisão que irá ser planeada sequencialmente à terapêutica
sistémica, muitas vezes já com desaparecimento do alvo que constitui o volume tumoral inicial.
Serão ainda apresentadas técnicas de radioterapia ainda não disponíveis em Portugal com potencial
indicação em alguns dos doentes com estas patologias.
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Conhecendo o mapa de distribuição nacional dos Serviços de Radioncologia, reafirma-se a
necessidade de um modelo corretamente definido de referenciação , permitindo que os doentes dos
Serviços de Hematologia sem recursos em Radioncologia não sejam privados da comunicação entre
especialidades.
Mais importante que uma maior utilização da Radioterapia em Hematologia será desejável uma
melhor utilização.
A fórmula para tal? Promover a comunicação e interação.
- Na formação: Incluindo estágios com aprendizagem recíproca em ambos os programas de
formação específica, conhecendo assim a realidade dos parceiros da equipa multidisciplinar e
estimulando o progresso científico.
- Na Clinica: Com interação e envolvimento de ambas as Especialidades na elaboração de
protocolos terapêuticos comuns.
- No dia-a-dia: Transformando as consultas multidisciplinares (quando já existentes) em mais que a
mera apresentação de casos clínicos sem resposta pretendida às terapêuticas sistémicas,
permitindo que a Radioncologia com atividade dedicada a esta entidade oncológica rara, possa
transmitir uma opinião e oferecer alternativas que podem ser tão ou mais efectivas, a menor custo e
eventualmente com menor toxicidade.
Com os Votos duma proveitosa Reunião.

20

16 de Novembro de 2019

12h00 | Auditório 1
SESSÃO EDUCACIONAL 5

THE ROLE OF STEM CELL TRANSPLANTATION IN NON-HODGKIN LYMPHOMA
Silvia Montoto
(Department of Haemato-Oncology, Barts Health NHS Trust, London, UK)
The role of stem cell transplantation (SCT), either allogeneic SCT (alloSCT) or autologous SCT
(autoSCT) varies significantly in different types of non-Hodgkin lymphoma (NHL), reflecting the fact
that this is not a single disease but a group of very different distinct entities.
There is clear evidence of the benefit of autoSCT in patients with diffuse large B-cell lymphoma
(DLBCL) in second remission, based on randomised trials and this is considered the standard
therapy. However, there is no evidence of the benefit of autoSCT, not even in patients with high-risk
disease.
Actually, autoSCT is considered the standard as consolidation of first-line therapy only in patients
with mantle-cell lymphoma (MCL) but not in other types of lymphoma. AlloSCT is generally reserved
for patients with lymphoma relapsing after autoSCT, but it can be considered in patients with T-NHL
in first remission.
This presentation will review current indications and the rationale for them.
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REGULAÇÃO DO METABOLISMO DO FERRO
Clara Camaschella
(Division of Genetics and Cell Biology, Regulation of Iron Metabolism Unit, San Raffaele Scientific
Institute, Milano, Italy)
Iron is essential to life, but potentially toxic when present in excess. To prevent iron overload iron
metabolism is conservative and body iron is tightly regulated at cell and systemic levels. Iron
Regulatory Proteins (IRPs) control at posttranscriptional level the production of proteins involved in
iron trafficking. The key regulator of systemic iron homeostasis is hepcidin. This liver peptide
modulates the levels of serum iron through degradation of the cell iron exporter ferroportin in
duodenal enterocytes that absorb dietary iron and in macrophages that recycle the metal.
Genetic disorders of iron and the corresponding animal models have greatly contributed to our
understanding of this system since both primary and secondary iron overload (in hereditary
hemochromatosis and iron loading anemias respectively) are due to deregulation of hepcidin
production. Mutations of the hemochromatosis proteins (HFE, HJV, TFR2) downregulate the
BMP/SMAD pathway that activates hepcidin; the expanded ineffective erythropoiesis in iron loading
anemias inhibits hepcidin by releasing the erythroid hormone erythroferrone. The latter sequesters
the BMP receptor ligand BMPs and switches off the signaling.
On the opposite side mutations of the hepcidin inhibitor TMPRSS6 inappropriately upregulate
hepcidin leading to the rare Iron Refractory Iron Deficiency Anemia. Production of interleukin-6 in
acute and chronic inflammation increases hepcidin levels causing iron-restricted erythropoiesis dn
anemia of inflammation in the presence of iron sequestration in macrophages.
The improved knowledge of iron metabolism is influencing our approach to the treatment of iron
deficiency and overload. Therapies that target the hepcidin-ferroportin axis, efficacious in preclinical
studies, are entering clinical trials for iron overload and anemia of inflammation.
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INTRODUÇÃO DE PICC’S
Formadoras: Ana Melo, Isaura Malta, Justina Teixeira
(Enfermeiras do Hospital de Dia Polivalente do CHUP)
A equipa de Enfermeiras responsáveis pela colocação de PICC’s, desenvolveu um workshop sobre
esta prática, realidade no nosso serviço desde Agosto de 2013.
O procedimento é realizado:

Em sala própria

1 vez/semana

8,30h – 10,30h

2 doentes

Agendamento próprio

Se necessidade, abertura a tempo extra

Doentes do foro Hemato-Oncológico, para realização de Quimioterapia
PICC – Cateter Central de Inserção Periférica - Uma Alternativa para o acesso vascular











Dispositivo para acesso venoso, composto por um cateter biocompatível e radiopaco de
1 via.
Inserido numa veia central (veia cava superior/junção cavo-atrial).
Pode ser usado por tempo prolongado.
Inserção ecoguiada (apresentação de vídeo).
Estruturas e localização das principais veias dos membros superiores.
Possibilidade de contato com material, ecógrafo e técnica de inserção.
Impacto na eficiência e segurança para o doente.
Dispensa punções venosas (colheitas de sangue, STP, ATB IV, Transfusões…).
Segurança na administração de fármacos irritantes e/ou vesicantes, como Quimioterapia
Manutenção de 15/15 dias ou em SOS (apresentação de vídeo).

A sessão será dinamizada em mesas práticas com material disponibilizado (kit, ecógrafo, simulador
e outro material).
Será também um momento de reflexão acerca desta prática, nossa experiência e troca de
impressões com outras realidades.

25

15 de Novembro de 2019

09h15 | Auditório 2

MESA 1
MODELOS DE SERVIÇOS DE HEMATO ONCOLOGIA

MODELO ORGANIZACIONAL DE POLIVALÊNCIA
Isabel Alves e Fernandes
(Enfermeira CHUP)
Atualmente, assiste-se a um aumento do número de Hospitais de Dia em quase todas as
Organizações de Saúde. Esta tendência para a criação de Hospitais de Dia, surge na sequência do
crescimento da vertente ambulatória dos serviços de saúde, o que veio, não só melhorar o
aproveitamento dos recursos hospitalares, mas também promover a autonomia e qualidade de vida
dos utentes.
A especialidade de Hematologia foi pioneira nos tratamentos em ambulatório e impulsionadora para
a criação desta unidade no CHUP.
Olhando para a definição da recomendação para a criação destes espaços, emitida pela DGS em
2005, “O Hospital de Dia é uma estrutura organizacional de uma instituição de saúde com um
espaço físico próprio onde se concentram meios técnicos e humanos qualificados, que fornecem
cuidados de saúde de modo programado a doentes em ambulatório, em alternativa à hospitalização
clássica, por um período normalmente não superior a 12 horas, não requerendo estadia durante a
noite.”
O Hospital de Dia Polivalente do CHUP, criado em 1999 foi pioneiro na organização que apresentou,
sendo o primeiro Modelo Organizacional de Polivalência de Cuidados em Hospital de Dia.
O desafio foi lançado e superado. Hoje, 20 anos depois, este Serviço teve um enorme
desenvolvimento técnico, o que permitiu passar de uma resposta a duas especialidades médicas
inaugurais (Hematologia/Oncologia) para 8 especialidades médicas (Hematologia, Oncologia,
Medicina, Nefrologia, Neurologia, Dermatologia, Urologia e Imuno-alergologia).
Esta sessão permite discutir em que medida esta Organização de Cuidados é funcional, como dá
resposta a todas as solicitações do CHUP, quais as maiores dificuldades com que as equipas se
deparam diariamente e quais as vantagens/desvantagens da mesma. Pretendemos ainda expor de
que modo a Equipa de Enfermagem se organiza e programa os cuidados ao Doente Hematológico
em segurança e tecnicamente capaz.
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EMPODERAMENTO AO DOENTE PARA O TRATAMENTO
Cecília Borges
(Enfermeira CHUP)
O conceito de Empoderamento, tradução para a língua Portuguesa de “Empowerment” iniciou-se
nos EUA em 1970, em Portugal só três décadas mais tarde foi foco de atenção por parte dos
cuidados de saúde com o objetivo de capacitar o doente e a família para assumirem o controlo da
gestão da saúde/doença.
Para a OMS (2001) “é um processo contínuo, no qual indivíduos e/ou comunidades adquirem e
ganham confiança, autoestima, compreensão e poder necessários para articular os seus interesses,
seguros de que essas ações são tomadas para as próprias pessoas se prepararem e, mais
largamente, ganharem controlo nas suas vidas”.
Na perspetiva do Empoderamento o enfermeiro tem um papel fundamental para que o doente e a
família adquiram competências e conhecimentos para lidar com a doença/mudança, reforçando a
autoestima e autoconfiança para obter maior realização pessoal e sucesso no tratamento.
As estratégias utilizadas e potenciadoras do Empoderamento do Enfermeiro são: parceria de
cuidados, relação de ajuda, capacitação, disponibilidade, promoção de adesão à terapêutica,
educação para a saúde na consulta de ensino.
Desde 2005 que foi sentida pela equipa de enfermagem do HDP-CHUP a necessidade de
desenvolver um contato próximo com o doente hemato-oncológico e família, previamente ao
tratamento de quimioterapia, num ambiente com mais privacidade, permitindo identificar
necessidades e vulnerabilidades do doente, onde se crie empatia, confiança, segurança e onde se
definam estratégias para obter os melhores resultados do tratamento prescrito.
A CEEO (consulta de ensino de enfermagem oncológica) é o momento favorável para a educação
em saúde, sendo um instrumento fundamental para potenciar a qualidade de vida do doente,
pretende-se desmistificar o conceito de quimioterapia, alertar para sinais de alarme, efeitos
secundários do tratamento e realizar a triagem social, nutricional e psicológica do utente.
Com esta sessão pretende-se valorizar o papel do enfermeiro que para além de cuidador é um
educador tanto para o doente como para a família, sem esquecer a comunidade em que está
integrado. Mesmo estando a ganhar mais visibilidade a CEEO ainda não abrange a totalidade de
doentes que realizam tratamento diariamente em HDP.
Quais as medidas a tomar para contrariar a situação? Uma vez que esta será uma área de
excelência no futuro.
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FIM DE VIDA – DA LEI À OPERACIONALIZAÇÃO
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FIM DA VIDA
Luísa Neto
(Prof. Associada da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e Investigadora do CIJE-FDUP)
I.
II.
III.
IV.
V.

O Direito entre a vida e a morte: o contexto normativo
O Direito e o corpo humano
O dano morte
(A escolha d)o momento da morte
As diretivas antecipadas de vontade
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MESA 2
FIM DE VIDA – DA LEI À OPERACIONALIZAÇÃO
HUMANIZAÇÃO DOS CUIDADOS EM FIM DE VIDA
Elisabete Moreira Delgado
(Enfermeira CHUP)
Em 2017 os tumores malignos foram a segunda causa de morte em Portugal, com 25% dos óbitos,
com um aumento de 0,5% face a 2015. Os tumores malignos do tecido linfático/hematopoético
representam 8,3% dos óbitos (INE - Estatísticas da saúde 2017).
As Doenças Hemato-Oncológicas, pela sua natureza, percurso e tratamento, têm elevado impacto
na qualidade de vida da pessoa e família. Importa por isso falar sobre a humanização dos cuidados
em fim de vida.
Na prestação de cuidados de saúde, existem situações complexas que dificultam a definir com
clareza quais os objetivos e estratégias clínicas a seguir. Curar/tratar e o prolongar a vida não são
incompatíveis com o cuidar da pessoa humana. As intervenções de índole curativa e as paliativas
devem ser conjugados sempre que possível, ao longo do processo de doença crónica e progressiva,
mesmo que por vezes, os paliativos sejam os únicos alcançáveis. Estabelecer o objetivo é
fundamental para que se tomem decisões. Não curar a pessoa humana quando é possível, é um
erro grave, mas é igualmente grave não reconhecer que o doente não pode ser curado. Deve-se
reconhecer quando a terapêutica curativa deve ser substituída pela paliativa (Gonçalves, 2006).
Esta realidade é vivenciada no serviço de Hematologia. Os tratamentos das doenças Hematooncológicas na sua maioria são agressivos e com efeitos secundários severos, causadores de
grande sofrimento para a pessoa e família. Não muito raramente estes tratamentos de índole
curativa falham e a decisão de os suspender não é fácil. As estratégias passam por, após discussão
em equipa multidisciplinar (incluindo a equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos) e a família,
controlar os sintomas adversos e maximizar o conforto da pessoa na fase final da vida.
Não sendo um serviço especializado em Cuidados Paliativos, inúmeras intervenções de índole
paliativa que são executadas com muita frequência á pessoa com doença Hemato-oncológico, em
algum momento no curso da sua doença.
Humanizar os cuidados em fim de vida são uma prioridade para a equipa, só desta forma podemos
alcançar o objetivo de melhorar a qualidade de vida da pessoa e família.
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MESA 3
A QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDAR EM HEMATOLOGIA
QUIMIOTERAPIA, UM CIRCUITO COM SEGURANÇA
Patrícia Seabra1, Joana Costa2
(1Médica CHUP. 2Enfermeira CHUP)
A segurança do doente, é atualmente um dos principais objectivos das políticas em saúde. Tanto a
OMS como a DGS têm vindo, ao longo dos tempos, a promover programas, a emitirem normas e
orientações clínicas com o intuito de induzirem as instituições prestadoras de cuidados a
operacionalizarem práticas cada vez mais seguras.
Uma das áreas alvo destas directrizes é sem duvida a administração de fármacos. Em Portugal
entre 2000 e 2015 ocorreram cerca de 220 mil incidentes com medicação.
Quando nos focamos no tratamento do doente hematooncológico, a segurança do doente adquire
um enfoque ainda maior, uma vez que tem por base a utilização de protocolos de quimioterapia. Ora
a administração de quimioterapia - que é por definição a aplicação (em monoterapia ou em
terapêutica combinada) de um conjunto de fármacos citotóxicos que atuam de forma sistémica e
interferem no processo de crescimento e divisão celular de forma não seletiva desencadeando
também toxicidades e efeitos colaterais - deve obedecer a um conjunto de boas práticas que
reduzam ao máximo a incidência de ocorrências relacionados com erros.
Assim, a utilização segura dos citotóxicos deve ter por base a implementação de um circuito
multiprofissional com características interdisciplinares, de cariz mais ou menos formal, bem definido
e onde há a determinação clara e inequívoca da intervenção directa e inderecta de cada profissional
envolvido.
O circuito contempla várias fases: 1. Identificação correcta do doente; 2.a decisão do protocolo a
instituir, 3. a prescrição correcta de doses de cada fármaco; 4. a preparação dos fármacos
(dose/doente); 5. A administração correcta ao doente. O funcionamento correcto e sem
intercorrências, de todo o circuito, depende essencialmente de três pedras basilares que são: 1. a
existência de uma comunicação segura entre todos os intervenientes, 2. a implementação de
medidas institucionais e operacionais de verificação, controlo e prevenção da ocorrência do erro 3. A
implementação de mecanismos de monitorização contínua do exercício de boas práticas. A
abordagem deste tema neste congresso irá permitir uma reflexão p0artilhada da prática diária dos
serviços prestadores de cuidados.
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MESA 3
A QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDAR EM HEMATOLOGIA
A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS
Cristina Soares1, Noémia Loio2
(1Farmacêutica CHUP. 2Médica CHUP)
Os e as profissionais de saúde (P.S.) estão diariamente expostas a inumeros riscos profissionais
que influenciam a sua saúde e segurança no local de trabalho. São de fato varios os perigos
laborais que diariamente requerem de conhecimento e da adoção de procedimentos de boas
práticas em segurança e saude no trabalho de forma a garantir locais de trabalho saudaveis e que
promovam a saude dos e das profissionais.É com este conceito que a Agencia Europeia de Saúde e
Segurança no Trabalho, OSHA-EU, realiza há varios anos a sua campanha “ Locais de trabalho
saudáveis”, focando-se num tipo de risco professional especifico e de acordo às necessidades
laborais europeias do momento em questão.
É neste sentido que durante o ano de 2018/2019 a gestão das substancias quimicas foi o tema
central permitindo analisar de forma mais detalhada e pormenorizada a saude e segurança de
profissionais de saude que no seu dia a dia estão expostas ao risco quimico ocupacional,
nomedamente os agentes citostáticos.
Estes são subtancias citotoxicas e reconhecidas como “hazardous drugs” pela sua toxicidade a nivel
reprodutivo, desenvolvimento celular, genetico e carcinogenico requerendo portanto de formação e
sensibilização atualizada por parte de PS. A revisão de protocolos de boas praticas em segurança e
saude no trabalho nas diferentes categorias profissionais de acordo às recomendações
internacionais e a adoção de um programa específico de vigilancia de saude destas/es PS, bem
como a realização periodica de consulta de medicina do trabalho são alguns dos exemplos que
permitem proteger e promover a saude e segurança de PS.
A monitorização biológica destes agentes apesar de ser limitada pode ser abordada pela possível
toxicidade sobre a função mitocondrial, uma função vital ao funcionamento dos tecidos do
organismo humano e coloca a investigação médica ao serviço da saude de PS que diariamente
contatam com agentes citostáticos, tão necessarios na abordagem terapeutica hematologica,
contribuindo para o seu cuidado em saude e bem estar humano.
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MESA 3
A QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDAR EM HEMATOLOGIA
SEGURANÇA TRANSFUSIONAL
Milena Bessa
(Enfermeira IPST)
Os procedimentos e boas práticas de administração componentes sanguíneos no contexto da
prática é fundamental na minimização da ocorrência de erros, e dos respectivos danos para seus
utilizadores / receptores.
O Manual para Uso Óptimo do Sangue Apoio refere que a transfusão segura, eﬁcaz e eﬁciente é
a transfusão de uma unidade de componentes sanguíneos para o doente correcto, no momento
correcto e nas condições correctas e de acordo com guidelines apropriadas e que tem
como resultado uma utilização segura, clinicamente eficaz e eficiente do sangue humano doado.
A transfusão continua a ser um meio privilegiado e seguro de suporte terapêutico de varias
patologias, mas como todos as intervenções em saúde, não é isento de riscos, o que é comprovado
pelos dados colhidos pelos sistemas de Hemovigilância.
De forma a evitar erros, eventos e as reações adversas na transfusão, dever-se-á cumprir com
procedimentos rigorosos desde a recolha da amostra pré transfusional até à pós administração de
cada unidade.
No caso de haver uma reação adversa, os profissionais tem que estar devidamente formados e
informados de como agir e treinados para o fazerem de forma célere, não só perante o doente mas
também nos atos subsequentes para posterior investigação das causas e estabelecimento de
imputabilidade.
O registo e notificação por parte dos serviços, dos quase-erros, erros, e reações adversas constitui
o suporte da melhoria continua da segurança e tratamento dos doentes.
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MESA 1
A CRIANÇA COM DOENÇA HEMATO ONCOLÓGICA
A CRIANÇA COM DOENÇA HEMATO ONCOLÓGICA
Sónia Isabel Martins Gomes Pereira
(Enfermeira IPO Porto)
Embora temida em qualquer idade, a doença, na criança, é encarada de uma forma mais dramática,
pelo potencial de vida naturalmente esperado, que pode ficar comprometido, sendo uma frequente
causa de desestruturação familiar. A criança é considerada como o ser que representa o futuro, é a
esperança, embora não deixe de sofrer, adoecer e morrer (Pereira et al., 2001).
A doença oncológica em idade pediátrica é “uma doença rara (…) e existe uma maior variedade de
tumores do que na população adulta” (Stiller e Draper, 2005, p.1). É uma ameaça para toda a
família, principalmente para os pais que vêem os seus projetos para o filho ameaçados e são
privados das alegrias e compensações de o ver tornar-se um adulto saudável.
A doença oncológica infantil é um processo complexo, que exige uma reflexão por parte de todos os
que nele são envolvidos, incluindo a família, o enfermeiro e a restante a equipa de saúde, com quem
a criança/família convivem e partilham esta transição com maior proximidade.
Desde o aparecimento dos sinais e sintomas até ao diagnóstico e ao início do tratamento, a
criança/família passam por momentos de muita angústia e dor. Tudo o que é inerente à doença
oncológica é estranho, principalmente pela série de experiências desconhecidas e assustadoras de
que vão ser alvo: compreensão e experiência da dor e de procedimentos terapêuticos dolorosos,
evolução da doença, etc. O processo de diagnóstico é complicado, o tratamento é rigoroso (ou
mesmo uma ameaça à vida) e a possibilidade de recaída está sempre presente. Até se saber ao
certo a patologia de que a criança padece, não há uma trajetória nem uma meta, tudo está em
suspenso. Mas a partir do momento em que o diagnóstico de doença oncológica é confirmado “a
maior preocupação dos pais é o medo da morte e a incerteza inerente (…) ” (Silva et al., 2002,
p.44), o que os faz viver e encarar o futuro como incerto. A vida normal acaba e pode não voltar ao
que era anteriormente. O risco de vida está sempre presente, não só pelo processo de doença como
pelas intercorrências ao longo do tratamento.
O medo causado por esta doença e a conotação social negativa que lhe atribuem de doença fatal,
implicam uma série de perdas: de saúde, de objetivos de vida, de planos para o futuro, com
consequentes mudanças no estilo de vida, de comportamento; o que leva muitas vezes à rotura do
equilíbrio familiar. Todos têm a difícil tarefa de se ajustarem a situações dominadas pelo stresse da
incerteza e desorientação de longa duração (Last e Grootenhuis, 2005). Dificilmente existe outra
patologia que provoque tantos sentimentos negativos: o choque do diagnóstico, o medo da cirurgia,
a incerteza do prognóstico e recorrência, os efeitos da quimioterapia e radioterapia, o medo da dor e
de encarar uma morte indigna (Silva et al., 2009a).
A doença oncológica do filho é uma das maiores crises que os pais terão de enfrentar no
desempenho do seu papel parental e “implica mudanças significativas na vida quotidiana da família,
reorganizações da vida e da estrutura familiar que passam a ser necessárias devido ao tratamento
da criança” (Othero e De Carlo, 2006, p.102).
Apesar de, nos últimos anos, se verificarem avanços notáveis na compreensão da etiologia e
tratamento do cancro, na evolução da tecnologia, combinação de modalidades terapêuticas mais
eficazes, o aparecimento de novos fármacos, aliados à evolução das condições da população, à
coordenação dos cuidados e equipas de saúde e à prestação de cuidados de excelência, o cancro
infantil continua a ser a principal causa de morte não acidental nas crianças após o primeiro ano de
vida, nos adolescentes e jovens adultos (Dias e Barbosa, 2013).
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A criança é um ser com necessidades cuja satisfação está dependente de outros desde o
nascimento, sendo a família o conjunto de indivíduos com maior responsabilidade de lhe prestar
cuidados e que maior influência exerce nas diferentes etapas do seu desenvolvimento (que incluem
as transições normativas e acidentais). Mais concretamente, são os pais os maiores responsáveis
pela prestação de cuidados.
Em pediatria oncológica o enfermeiro tem como missão o trabalho em parceria com a
criança/família, por forma a promover o melhor estado de saúde possível. Assume a
responsabilidade do cuidado à criança, mas também do cuidado à criança inserida no seu contexto
familiar. A criança é o alvo dos cuidados, porém, é essencial a valorização dos pais na tomada de
decisões relativas aos cuidados e como elementos ativos e responsáveis pelo cuidar, encarando-os
como elo de ligação entre o profissional e a criança.
O processo do cancro infantil costuma ser longo e doloroso e faz com que a criança se afaste da
escola, dos amigos, até mesmo de familiares – principalmente dos irmãos, do seu quotidiano - e
seja inserida num mundo até então desconhecido. Entra no universo das punções, dos tratamentos,
dos exames, das sessões de quimioterapia, das diversas restrições, dos sucessivos internamentos e
consultas rotineiras. Neste ambiente as crianças têm inseguranças, mas continuam a ser crianças e
necessitam de um cuidado mais humano, que não vise apenas o tumor, os processos fisiológicos,
ou o processo de tratamento curativo. A criança saudável e com um projeto de vida “passa a ser
uma criança a que aos desafios do desenvolvimento correntes, acrescem os condicionalismos
provenientes da sua nova circunstância” (Silva, 2009, p.24).
Cuidar em oncologia pediátrica exige profissionais com responsabilidade, compromisso, preparação
adequada e sensibilidade. Exige, além de conhecimentos técnicos e científicos, afetividade e
competência relacional na prestação dos cuidados à criança/família em crise, visando a qualidade
de vida, o conforto e bem-estar dos mesmos.
O enfermeiro que trabalha em pediatria deve ser imaginativo, carinhoso, alegre, comunicativo,
criativo e inovador, ter força de vontade, entusiasmo, encanto e diplomacia, gostar de crianças e
trabalhar com estas por opção. Deve ser especialista em enfermagem de saúde infantil e pediatria,
possuir capacidades pedagógicas e de relacionamento interpessoal, estar motivado para o
envolvimento da família na prestação de cuidados (Sousa, 1997).
O mais sedutor para o exercício das funções em pediatria oncológica passa pela diversidade das
trajetórias de cada criança/família; pelo enigma de um percurso repleto de perigos e peripécias,
onde o desconhecido reina; pela epopeia cujo único objetivo é a salvação da criança. Percorrer em
parceria estes múltiplos caminhos é estar na linha da frente na luta contra a morte, alteração da
imagem, e intenso sofrimento humano. Envolve enfrentar frequentemente crises e exige
desempenho, organização e priorização de diversas e complexas tarefas (Cohen et al., 2010,
p.561).
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MESA 1
A CRIANÇA COM DOENÇA HEMATO ONCOLÓGICA
PSICO-ONCOLOGIA O IMPACTO DA DOENÇA NA CRIANÇA E NA FAMÍLIA
Susana Moutinho
(Psicóloga IPO Porto)
Os processos de adaptação à doença oncológica na infância, afectam a criança e a sua família,
tendo o potencial de poder alterar profundamente a sua estrutura.
Deste modo, à medida que a criança e os seus familiares se vão adaptando à doença oncológica,
vai existindo uma restruturação ao nível dos seus papéis, podendo ocorrer desequilíbrios e
mudanças ao nível dos seus alicerces, como eram concebidos até então.
A criança com diagnóstico de doença oncológica enfrenta uma multiplicidade de problemáticas e
consequente sofrimento emocional relacionadas com: internamentos, muitas vezes frequentes,
terapêuticas agressivas, isolamento social, dificuldades ao nível de separação de alguns membros
da família, e alteração das suas rotinas diárias, entre outras.
A importância do papel do Psicólogo na equipa multidisciplinar, em Oncologia Pediátrica baseia-se
na compreensão dos fenómenos psicológicos associados à vivência da doença, prevenção de
processo patológicos e tratamento de situações de sofrimento emocional da criança e da família,
aumentando assim a percepção de suporte.
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MESA 2
ABORDAGEM COMPLEMENTAR AO BEM-ESTAR DO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO
O MEU CONTRIBUTO NA IMPLEMENTAÇÃO DA TERAPIA DE REIKI, COMO TERAPIA
COMPLEMENTAR, NOS DOENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS DO CHSJ, PORTO
M. Zilda Alarcão
(Enfermeira Supervisora do CHSJ, (aposentada em 2009) e Coordenadora do Voluntariado de Reiki)










Definir e concetualizar o que é a terapia de Reiki
Mencionar alguns estudos científicos que ajudem a conhecer esta terapia
Apresentar a investigação de campo realizada no Serviço de Hemato Oncologia (piso 8)
do CHSJ (2007/2009)
Mencionar quais os benefícios de Reiki encontrados nas conclusões preliminares da
investigação (2011)
Testemunhar o Contributo da Ordem dos Enfermeiros nesta Investigação (2011)
A coordenação e funcionamento do Voluntariado de Reiki nos Doentes Hematooncológicos (2012 a 2019)
O Impacto da Terapia de Reiki na Qualidade de Vida dos Doentes Hemato-oncológicosconclusões (2014)
Trabalhos publicados pela palestrante (2016, 2017)
O maior desafio superado….
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MESA 2
ABORDAGEM COMPLEMENTAR AO BEM-ESTAR DO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO
ACUPUNTURA
José Malta
(Enfermeiro Acupuntor)
A Acupunctura está enquadrada na Medicina Tradicional Chinesa e tem um história de mais de 5000
anos. Uma sabedoria milenar que chegou à actualidade e faz parte integrante do tratamento de
centenas de patologias.
A sua aplicação em Oncologia é cada vez mais comum principalmente na melhoria da qualidade de
vida do doente. Durante a palestra irei explorar vários temas:




Fundamentos e efeitos da Acupunctura
Benefícios da Acupunctura no doente oncológico:






Controlar o stress, ansiedade e depressão
Aliviar os sintomas causados pela quimioterapia
Estimular o sistema imunitário, afim de evitar a interrupção da terapêutica
Tratamento de outros sintomas comuns em Oncologia

Exemplo de casos reais tratados no meu percurso profissional
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Moderadoras: Cláudia Casais (CHUP), Isabel Oliveira (IPO Porto)

CO1 - HIPERLEUCOCITOSE NA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA – FATOR PROGNÓSTICO NA
ERA DO RISCO GENÉTICO?
Bárbara Marques1, André Barbosa Ribeiro2, Carolina Afonso3, Sandra Marini3, Margarida Coucelo4,
Ana Teresa Simões3, José Pedro Carda2, Ana Isabel Espadana3, Letícia Ribeiro4, Emília Cortesão2
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra , 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; iCBR - Coimbra
Institute for Clinical and Biomedical Research, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra ,
3
Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra , 4Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; iCBR - Coimbra Institute for
Clinical and Biomedical Research, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra1 Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitá)
Introdução: Os novos conhecimentos moleculares da leucemogénese, sobretudo os padrões
mutacionais na Leucemia Mielóide Aguda (LMA), vieram alterar a estratificação de risco. A
European LeukemiaNet (ELN) 2017 reconhece elevada importância do perfil genético, enquanto os
fatores de risco clássicos parecem ter sido colocados em segundo plano. A hiperleucocitose é
classicamente um fator de mau prognóstico, associado a doença mais proliferativa, sendo um fator
de ponderação na referenciação para AloTMO.
Objetivo: Avaliar o impacto prognóstico da leucocitose acima de 50G/L nos doentes com LMA.
Materiais e Métodos: Análise retrospetiva (2015-2018) de doentes com LMA, exceto LPA, divididos
de acordo com a leucocitose <50G/L (L-50) e ≥50G/L (HL-50) ao diagnóstico. A estratificação de
risco foi realizada segundo os critérios ELN.
Resultados: Foram analisados 177 doentes, 93(52,5%) do género masculino e 70(39,5%) HL-50.
Os dois grupos apresentavam idade semelhante (mediana 66[55-77]anos). A hemoglobina
(mediana=8,7[7,3-9,9]g/dL) e as contagens plaquetares (mediana=48[26-92]G/L) foram
semelhantes. Os doentes HL-50 apresentaram mais coagulopatia, protrombinémia mediana
71%(64-78,5) vs 56,5%(48,3-67,8) (p<0,001); fibrinogénio 4,2g/L(3,0-5,5) vs 3,6g/L(2,4-4,5)
(p=0,016). Foi possível calcular o risco ELN em 116 doentes, sendo semelhante nos dois grupos.
Contudo, o grupo HL-50 apresentou mais frequentemente a mutação FLT3 (38,9% vs 61,1%,
p=0,01; Odds Ratio [OR]=3,8, intervalo de confiança 95%[IC]1,3-11,1), e NPM1 (47,2% vs 52,8%,
p=0,002; OR=4,1, 95%CI=1,6-10,2). Apesar da mediana de idades ser semelhante, o grupo L-50 foi
mais submetido a esquemas de quimioterapia intensiva (69,1% vs 30,9%, p=0,012). A sobrevivência
global (SG) do grupo HL-50 foi significativamente menor em comparação com o grupo L-50,
apresentando sobrevivência mediana de 2,2 meses, vs 5,7 meses (p=0,001). A análise por
subgrupo de risco ELN, mostrou que a SG do grupo HL-50 de risco intermédio foi significativamente
inferior, 12,5 meses vs 2,33 meses (p=0,005), assemelhando-se à SG do grupo HL-50 de risco
adverso (2,03 meses).
Conclusão: Esta análise revela que os doentes com Leucocitose acima de 50G/L apresentam um
curso clínico diferente, com pior prognóstico, em particular nos doentes com risco ELN intermédio. A
leucocitose parece continuar a ser um fator de prognóstico importante, com implicações na decisão
da terapêutica de consolidação dos doentes com LMA.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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CO2 - MARCADORES LINFÓIDES NA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA (LMA): CD7 E
CD56 TÊM IMPACTO PROGNÓSTICO?
Mariana Leal Fernandes, Filipa Saraiva, José Pedro Cidade, Rebeca Brito, Timóteo Costa,
Joana Caldas, Patrícia Ribeiro, Aida Botelho de Sousa
(Serviço de Hematologia, Hospital dos Capuchos-CHULC)
Introdução: o prognóstico da LMA é influenciado por múltiplos factores, uns específicos do doente,
outros da doença. Dos segundos, o perfil citogenético e molecular é consensualmente aceite como o
mais relevante, mas a identificação de outros parâmetros, de fácil e rápida obtenção no momento do
diagnóstico, viria facilitar sobremaneira as decisões estratégicas. O imunofenótipo surge como o
candidato óbvio a preencher essa lacuna. No entanto a influência de marcadores linfóides
aberrantes mantem-se uma área de grande controvérsia, e em particular o impacto adverso da
expressão de CD7 ou de CD56 tem sido documentado em múltiplos estudos mas negado noutros.
Objetivo: Avaliar o valor prognóstico da expressão de CD7 e CD56 na LMA.
Material e Métodos: de 442 adultos com LMA não promielocítica, consecutivamente tratados no
nosso centro entre jan/2008 e jun/2018 com quimioterapia intensiva (3+7), 88 foram excluídos da
análise por ausência de dados de imunofenotipagem no diagnóstico. Foi avaliada a expressão de
CD7 e CD56 nos blastos por citometria de fluxo, em citómetro FACSCalibur (2008-2014)
e FACSCanto II (2014-2018), com cut-off positivo ≥ 20%, e foi analisado o seu impacto na taxa de
remissão completa (RC), incidência cumulativa de recaída (ICR), sobrevivência global (SG) e
sobrevivência livre de doença (SLD).
Resultados: foram avaliáveis 354 doentes, com idade mediana de 60 anos (19-79 anos), 50% do
sexo feminino. Documentou-se positividade para CD7 em 24% dos casos e para CD56 em 26%. A
presença destes 2 antigénios não teve influência sobre a taxa de RC (CD7 67% vs 69%, p=0.685 e
CD56 69% vs 62%, p=0.180) nem sobre a ICR (CD7 38% vs 42%, p=0.489 e CD56 39% vs 36%,
p=0.617). Com um follow up mediano de 62 meses, a SG e SLD aos 5 anos foram também
sobreponíveis (CD7- vs CD7+, respectivamente com SG 20% vs 22%, p=0.896 e SLD 26% vs 19%,
p=0.353; CD56- vs CD56+, respectivamente com SG 20% vs 21%, p=0.317 e SLD 24 % vs 26%,
p=0.537).
Conclusões: nesta grande série de doentes com LMA, apesar de termos uma frequência de
positividade de CD7 e CD56 sobreponível à habitual, não se confirmou qualquer impacto
desfavorável da expressão destes 2 antigénios nas taxas de RC, de ICR ou na SG. Estes resultados
servem de advertência contra o uso futuro destes marcadores em algoritmos de decisão terapêutica.
(sem conflitos de interesse)
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CO3 - EXPRESSÃO DE ANTIGÉNIO LINFÓIDE CD7 NA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA:
POTENCIAL MARCADOR DE MAU PROGNÓSTICO
Joana Infante, Helena Martins, Sara Valle, Conceição Lopes, Maria João Costa, Blanca Polo,
Raul Moreno, Fernanda Lourenço, Carlos Martins, João Forjaz Lacerda, Graça Esteves,
João Raposo
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar
Lisboa Norte)
Introdução: Na Leucemia Mielóide Aguda (LMA), a expressão de antigénios linfóides pelos
mieloblastos é útil para monitorização de doença residual mínima/mensurável (DRM).
O antigénio linfóide expresso mais frequentemente na LMA é o CD7, marcador de linfócitos T. Não é
claro se a expressão aberrante de CD7 se associa a características morfológicas e genéticas
específicas, nem se a sua presença ad initio modula o prognóstico da leucemia.
Objectivos: O objectivo deste trabalho é descrever as características morfológicas e genéticas de
doentes com LMA CD7+ e avaliar a associação da expressão de CD7 com outcomes clínicos (taxa
de resposta completa e sobrevivência global).
Métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, incluindo todos os doentes com diagnóstico inicial de
LMA admitidos no nosso centro entre 2008-2018, que fizeram quimioterapia de indução.
Registaram-se a caracterização demográfica e laboratorial da doença e o follow-up. Determinação
da expressão de CD7 por citometria de fluxo em amostras de aspirado de medula óssea. Análise
estatística com Stata v13.
Resultados: Incluíram-se no total 103 doentes, mediana de idade de 56 anos [17-79], e 25 (24,3%)
destes expressavam CD7. A mediana de follow-up do estudo foi de 28 meses.
A expressão de CD7 pelos mieloblastos associou-se significativamente a trombocitopénia mais
grave (59 vs 103/uL, p=0.0260), disgranulopoiese medular (p=0,048), classificação FAB M2
(p=0,018) e maior frequência de mutação bialélica no gene CEBPA (CEBPAmut, p=0,008).
Os doentes com LMA CD7+ tiveram taxa de resposta completa à indução inferior (32% vs 53,3%,
p=0,09), maior mortalidade nos primeiros 30 dias (p=0,01) e sobrevivência global diminuída (5,4 vs
13,3 meses, p=0,043). Alternativamente, a presença de CEBPAmut representa um subgrupo de
LMA CD7+ com bom prognóstico (OS: 35,9 meses).
Esta sobrevivência inferior não se reflecte em diferenças na RFS entre LMA CD7+ e CD7-.
Por regressão de Cox multivariada, a expressão de CD7 (HR 1,8; p=0,05) e o risco genético
intermédio e alto (HR 1,6; p=0,014) surgem como preditores independentes de mortalidade.
Discussão: A expressão de CD7 na LMA associa-se a menor sobrevivência, reflectindo-se em
maior mortalidade precoce e non-relapse mortality.
Para além da sua utilidade na avaliação de DRM, a expressão de CD7 prenuncia outcomes
reservados, pelo que a sua incorporação nos algoritmos de decisão terapêutica poderá ser benéfica.
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CO4 - A TROMBOCITOSE REATIVA NA SAÍDA DA APLASIA PÓS-INDUÇÃO É UM FATOR
PROGNÓSTICO FAVORÁVEL NA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA
Rebeca Brito, Filipa Saraiva, Marcos Lemos, Mariana Leal Fernandes, Hugo Parreira, Emília Araújo,
Francisco Lopes Morgado, Mariana Bilreiro, Paula Sousa Santos, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos-CHULC)
Introdução: a estratificação de risco na leucemia mieloblástica aguda (LMA) baseia-se
predominantemente em características pré-tratamento, desde o grupo etário às anomalias genéticas
no diagnóstico. Embora a importância de fatores pós-tratamento esteja documentada (blastos
medulares no dia 14, número de ciclos para RC, profundidade da RC) é ainda mal conhecido o
impacto prognóstico da cinética de recuperação medular em resposta à quimioterapia. A recente
sugestão (Schnell 2019, Malkan 2015) de que a trombocitose reativa (TR) na saída da aplasia é um
fator independente de bom prognóstico, podendo constituir um biomarcador simples e poderoso,
merece confirmação.
Objetivo: avaliar o impacto prognóstico da recuperação das plaquetas, nomeadamente da TR, na
saída de aplasia do 1º ciclo de indução (IND1) em doentes com LMA.
Material e Métodos: entre Jan/08 e Dez/17 tratámos com QT intensiva (3+7) em 1ª linha 427
doentes consecutivos. Destes, foram excluídos, para a finalidade específica desta análise, os
doentes que não sobreviveram a IND1 ou que não recuperaram contagens normais de plaquetas.
Definimos TR como contagem de plaquetas ≥500 x109/l na saída de aplasia de IND1. Além da TR,
analisámos as seguintes variáveis: idade, grupo de risco European Leukemia Net (ELN), leucócitos,
plaquetas e LDH no diagnóstico. As sobrevivências global (SG) e livre de doença (SLD) foram
calculadas pelo método de Kaplan-Meier. Realizaram-se análises uni- e multivariada por regressão
de Cox.
Resultados: são avaliáveis 275 doentes, com idade mediana de 58 anos (19-78, 42% com >60
anos), 51% do sexo masculino, 23% com LMA secundária, e 18% de risco ELN favorável.
Documentou-se TR em 42% dos casos. Com um follow-up mediano de 71 meses, a SG e a SLD aos
5 anos foram significativamente superiores nos doentes com TR, respetivamente 38% vs 18%
(p<0.001) e 32% vs 15% (p=0.011). Dos restantes fatores foram também significativos a idade
(p<0.001) e os leucócitos à entrada (p=0.044). Em análise multivariada estes 3 parâmetros retiveram
significado independente.
Conclusão: estes resultados, numa série robusta de doentes, confirmam a relevância prognóstica
independente da TR para a SG e a SLD. Embora esteja ainda por esclarecer o mecanismo
subjacente a esta interação, que poderá refletir uma trombopoiese mais saudável, este novo
parâmetro pode constituir uma adição importante ao armamentário prognóstico na LMA, devendo
ser confirmado em estudos prospetivos.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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CO5 - RESULTADOS TERAPÊUTICOS, AO LONGO DE 11 ANOS, DE UMA SÉRIE
UNICÊNTRICA DE DOENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA E MUTAÇÃO FLT3
Carla Alves1, Albertina Nunes1, Isabelina Ferreira2, Maria Jesus Frade1, Nuno Miranda2,
Gilda Teixeira2, Ana Sofia Jorge2, Mafalda Castro1, Maria João Gutierrez2, Maria Gomes Silva1,
Manuel Abecasis2
(1Serviço de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil , 2Serviço
de Transplante Medular do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)
A presença da mutação FLT3 ITD ou D835 permite estratificar o prognóstico da leucemia mielóide
aguda (LMA) e constitui um potencial alvo terapêutico. Avaliámos as características e resultados
(sobrevivência livre de recaída (SLR) e global (SG)) de doentes (dts) com mutação FLT3 identificada
no nosso centro entre Maio 2008 e Julho 2019, com follow-up (FU) até 31/08/19. As mutações foram
pesquisadas através de amplificação por PCR e analisada por genescanning. A análise estatística
foi feita em Excel e XLSTAT, pelo método de Kaplan-Meier, Teste Log-Rank e Regressão de Cox.
Identificámos 123 dts. Excluídos os doentes pediátricos (6) e as Leucemias promielocíticas agudas
(25), analisámos 92 dts, com idade mediana (IM) de 62 anos (21-88) e dividimo-los em 3 grupos:
grupo A, 27 dts (IM 52), intensificado com Alo-TPH em RC1 (19 dts), RC2 (6 dts) ou doença
refractária/1ª recaída (2 dts); grupo B, 55 dts (IM 65), submetido a indução com 5-AZA (15 dts) ou
indução e consolidações baseadas em ARA-C (40 dts), sem intensificação. Seis dts receberam 1-3
ciclos de inibidores FLT3. O grupo C, 10 dts (IM 77), fez terapêutica de suporte.
Dos 82 dts dos grupos A e B, 56 obtiveram RC morfológica, com SLR aos 2 anos de 38%. Das 32
recaídas, 75% surgiram no 1º ano após RC. Dos dts intensificados com alo-TPH, 14 realizaram
condicionamento mieloablativo e 13 de intensidade reduzida. Os dadores foram 13 familiares,
incluindo 4 haploidênticos e 14 não relacionados, 4 com mismatch HLA. Em D30 todos estavam em
RC; 10 recaíram após alo-TPH (mediana 8.16 meses). O FU mediano foi 25,4 meses. Aos 3 anos do
diagnóstico a SG foi 62% e a SLR aos 3 anos pós alo-TPH foi 49.8%. Houve 69 óbitos, incluindo 10
durante indução e 11 após alo-TPH; 49 óbitos ocorreram em contexto de doença recaída/refratária,
incluindo 8 após alo-TPH.
Com um FU mediano de 10.06 meses para toda a série, a SG mediana foi (grupo A) 79.8 meses,
(grupo B) 7.8 meses e (grupo C) 3.4 meses (p <0.0001). Na análise multivariada, a idade >65 anos
foi fator independente para a mortalidade (HR 5.35 [3,16-9,05], p <0.0001) e foram fatores
protectores o alo-TPH (HR 0.10 [0-0,22], p<0.0001) e RC após 1ª indução (HR 0.39 [0-0,72], p
0.003).
O Alo-TPH continua a ser uma estratégia terapêutica viável nos dts com LMA e mutação FLT3. No
entanto, a recaída/refratoriedade da LMA permanece a principal causa de mortalidade. Os inibidores
FLT3, incluindo em regime de manutenção, poderão ser equacionados para melhorar os resultados
destes dts.
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CO6 - LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA - SERÁ A IDADE DETERMINANTE?
Carolina Afonso, Adriana Roque, Bárbara Marques, João Gomes, Telma Nascimento,
Sandra Marini, José Pedro Carda, Emília Cortesão, Ana Isabel Espadana, Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: Na Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), a resposta à terapêutica dos doentes (dts)
idosos parece ser idêntica à dos mais jovens. No entanto, as complicações da terapêutica, a maior
mortalidade precoce e em remissão completa em idade mais avançada, tem levado à investigação
de alternativas com menor toxicidade.
Métodos: Análise retrospetiva dos dts diagnosticados com LPA entre Jan/2007 e Dez/2018, num
único centro. Foi efetuada comparação de características clínicas, toxicidades e outcomes entre o
grupo de dts com idade < 60 anos (Y) e aqueles com idade ≥60 anos (O). Consideraram-se
estatisticamente significativos (ES) valores de p<0,05. No modelo de análise multivariada (AM)
foram incluídas todas as variáveis significativas na análise univariada (AU).
Resultados: Foram identificados 76 dts, com idade mediana ao diagnóstico de 47.5 anos (17-82),
74% (n=56) no grupo Y e 26% (n=20) no grupo O; 50% (n=38) do sexo masculino. A maioria dos dts
(91% Y e 90% O) realizou indução segundo protocolo AIDA. Quando comparados os grupos Y e O,
encontraram-se diferenças ES no tempo médio até remissão hematológica (36.1 vs 43
dias;p=0.049) e na taxa de remissão molecular (RM) no final da consolidação (98% vs
82%;p=0.044). Não se observaram diferenças significativas nos restantes parâmetros analisados:
género, contagem leucocitária, plaquetar e LDH ao diagnóstico, risco, variante morfológica, isoforma
do PML-RARα, incidência do síndrome de diferenciação, neutropenia febril e hemorragia major
durante a indução, RM após indução e taxa de recidiva.
Quando considerados apenas os dts que realizaram indução com AIDA, observaram-se diferenças
ES entre os 2 grupos na Sobrevivência Livre de Progressão mediana após 1ª indução (SLP1) (NR
vs 41.7 meses; p=0.026) e na sobrevivência global (SG) mediana (NR vs 51.9 meses;p=0.009). Na
AU, demonstraram ter impacto na SLP1 e na SG: idade ≥60a, LDH, alto risco, morfologia
hipergranular e transcrito não-bcr1 (apenas na SLP1). Na AM, a idade ≥60a manteve associação
com diminuição da SLP1 (HR 2,63;p=0,08) e da SG (HR 2,13;p=0,173), embora não ES.
Conclusão: Na nossa cohort a idade≥60a está associada a uma diminuição ES da SLP1 e SG,
embora esta significância não se mantenha após AM, não constituindo um fator independente de
mau prognóstico. Não se observaram diferenças significativas nas complicações ocorridas durante a
indução entre os 2 grupos etários. Assim, a idade≥60 anos per si não deverá determinar a
intensidade do regime terapêutico.
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CO7 - LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA DO IDOSO: RESULTADOS DO TRATAMENTO
COM ATRA E IDARRUBICINA
Ana Isabel Marques, Maria Eduarda Couto, Teresa Ribeiro, Márcio Tavares, Dulcineia Pereira,
Sérgio Chacim, Nelson Domingues, Ângelo Martins, Ilídia Moreira, Luísa Viterbo, Isabel Oliveira,
Cláudia Moreira, Ana Espírito Santo, José Mário Mariz
(Serviço de Onco-Hematologia do IPO Porto)
Introdução: A leucemia promielocítica aguda (LPA) é menos frequente nas idades mais avançadas,
e descrevem-se resultados menos favoráveis comparativamente aos doentes mais jovens,
sobretudo pela maior incidência de comorbilidades, mortalidade precoce, e mortalidade pósremissão não relacionada com recidiva. No entanto, a LPA parece responder à terapêutica de modo
semelhante ao dos mais jovens.
Objetivo: Comparar a sobrevivência global (SG) da população com LPA com ≥60 anos tratada com
protocolos de indução baseados em ATRA e idarrubicina com a dos doentes mais jovens.
Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes diagnosticados com LPA no nosso Serviço entre 1998 e
2016. Análise de sobrevivência e comparação entre grupos realizadas pelo método Kaplan-Meyer e
Log rank, respetivamente.
Resultados: Obteve-se uma amostra de 73 doentes, 54,8% do sexo feminino, com idades entre 15
e 78 anos (mediana 44 anos; 17 doentes com ≥60 anos, dos quais 7 com ≥70 anos). Vinte casos
eram de alto risco e 40 de risco intermédio, sem diferença na distribuição entre grupos etários.
Em cerca de 11% dos doentes (n=8) não houve condições para iniciar/completar a indução ou
ocorreu óbito até 15 dias após o diagnóstico (4 doentes <60 anos, 2 doentes com 60 e 65 anos, e 2
doentes com >70 anos).
Dos restantes 65 doentes, 13 tinham idade ≥60 anos (5 doentes ≥70 anos), e completaram indução
de acordo com o protocolo em vigor. Obteve-se resposta completa (RC) após indução em 9 (69,2%)
dos doentes ≥60 anos e em 48 (92,3%) dos restantes.
Com tempo mediano de follow-up de 75,2 meses, a SG dos doentes ≥60 anos que completaram a
indução não foi significativamente diferente da dos mais jovens (aos 5 anos, 69,2% vs 86,3%; aos
10 anos, 69,2% vs 83,4%, respetivamente, p=0,143). Do mesmo modo, não se observaram
diferenças significativas na SG dos doentes ≥70 anos comparativamente aos restantes (aos 5 anos,
60% vs 84,8%, respetivamente, p=0,143).
Conclusão: Nos doentes ≥60 anos que completam a indução, apesar de menor taxa de RC, não se
verificou diferença significativa em termos de SG relativamente aos doentes mais jovens. A indução
com ATRA e idarrubicina pode apresentar resultados satisfatórios em idades mais avançadas se
corretamente ponderadas as condições individuais. Será necessário, no futuro, avaliar se
estratégias sem quimioterapia permitem uma melhoria destes resultados.
Declaração de Conflito de Interesse: não existem conflitos de interesse neste trabalho por parte de
nenhum dos autores.
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CO8 - DEZ ANOS DE EXPERIÊNCIA EM INFEÇÃO FÚNGICA INVASIVA E LEUCEMIA
MIELÓIDE AGUDA NA ERA DO POSACONAZOL
Carolina Marini, Pedro Chorão, Eliana Aguiar, Rui Bergantim, Jorge Cancela Pires, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar de São João)
Introdução: A profilaxia com posaconazol mudou o paradigma de infeções fúngicas invasivas (IFI)
em doentes com Leucemia Mielóide Aguda (LMA).
Objectivo: Descrição de casos de IFI e factores predisponentes em doentes com LMA não-M3 e
não alo-transplantados.
Métodos: Análise retrospectiva de 217 doentes com LMA diagnosticados entre 2008 e 2018 num
centro hospitalar terciário, em tratamento de quimioterapia intensiva e até referenciação para
transplante alogénico.
Resultados: Idade mediana 51 anos [19-71] e 52% mulheres. Tempo mediano de follow-up 7
meses [1-132]; 104 doentes (48%) foram alotransplantados e 34 doentes (15%) realizaram
autotransplante. Do tempo em neutropenia durante o período de tratamento, doentes sem recaída
apresentaram mediana de 69 dias [26-421] e com recaída uma mediana de 104 dias [30-356]; 10%
de doentes tiveram >2 episódios de neutropenia grave ≥28 dias consecutivos.
Foram identificadas 38 IFI, classificadas de acordo com critérios da EORTC - 11 confirmadas, 17
prováveis e 10 possíveis. Metade (n=19) ocorreu após recaída. Nas IFI possíveis, foi realizada
terapêutica antifúngica pre-emptiva em doentes de alto risco com febre persistente; 1 doente faleceu
em choque séptico, os restantes resolveram a infeção. Das IFI confirmadas, 5 eram aspergiloses, 3
candidémias, 2 infeções a Fusarium e 1 mucormicose; 5 doentes foram tratados com anfotericina, 3
com caspofungina e 3 com voriconazol; 8 doentes curaram a infeção e 3 faleceram com progressão
de doença + IFI. As infeções prováveis foram de origem pulmonar com características radiológicas
típicas mas sem confirmação microbiológica/serológica; destas, lavado bronco-alveolar e/ou biópsia
pulmonar (BAT) foram realizados a 6 doentes com resultados negativos, sendo que 1 doente faleceu
por hemorragia alveolar após BAT e 3 faleceram com progressão de doença + IFI, os restantes
resolveram a infeção. A mortalidade por IFI confirmada/provável foi de 25%. Na análise multivariada,
doentes com LMA em recaída (0<0.01), LMA refratária (p=0.01) e >2 episódios de neutropenia
prolongada (p=0.012) tinham maior probabilidadede ter IFI.
Conclusão: Baixa incidência de IFI confirmadas/prováveis em 10 anos de profilaxia com
posaconazol mas com alta mortalidade. Devem ser realizados testes microbiológicos e serológicos
para adequada abordagem, tratamento e prognóstico, principalmente em doentes de alto risco
(doença refratária e longos períodos de neutropenia sustentada).
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CO9 - INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA (ICS) A KLEBSIELLA PNEUMONIAE
PRODUTORAS DE CARBAPENAMASES (KPC) EM DOENTES HEMATOLÓGICOS
Rita Gavancha, Joana Lobato, Albertina Nunes, Maria Gomes da Silva
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)
Introdução: As ICS a KPC em doentes (dts) hemato-oncológicos têm alta taxa de mortalidade
sobretudo na ausência de instituição atempada de antibioterapia (AB) adequada. O aumento da
prevalência destas infecções torna ainda mais complexo o tratamento de suporte nesta população.
Objectivos: Caracterizar as ICS a KPC numa enfermaria de Hematologia, atitudes terapêuticas
adoptadas e resultados (resolução de infecção e sobrevivência).
Materiais e métodos: Estudo de ICS a KPC num centro hematológico de referência entre
Maio/2017 e Maio/2019. Analisadas características epidemiológicas, padrões de resistência,
terapêutica e evolução clínica.
Resultados: Identificados 23 episódios em 21 dts; idade mediana de 56 anos [17-74]; 61% em
homens. 26% dos dts (N=6) tinham residido recentemente no estrangeiro. Leucemia Aguda em 52%
(N=12) e Linfoma Não Hodgkin B de alto grau em 35% (N=8). 13 dts fizeram rastreio á admissão e 5
estavam colonizados. A maioria dos episódios (65%;N=15) ocorreu em contexto de neutropénia
febril com uma mediana de neutrófilos de 20x10³/uL. Início da infecção em mediana ao 20º dia de
internamento [1-64]; 65% dos dts tinham catéter venoso central (CVC) e 22% já tinham sido tratados
com carbapenemes nesse internamento. Focos infecciosos mais frequentes foram: gastrointestinal
(35%;N=8) e CVC (26%;N=6). Identificada resistência a ertapenem - 83%, imipenem - 30%, a
meropenem (MEM) - 52% e a ceftazidima/avibactam (CAZ-AVI) – 0% (nos 10 casos testados).
Sensibilidade a colistina (CST) foi 87% e a tigeciclina (TGC) 67%. 26% eram Klebsiellas produtoras
de OXA-48. 83% dos dts cumpriu esquemas de AB combinada, que incluíam MEM em alta dose e
perfusão prolongada (70%), amicacina (52%), TGC (52%) ou CST (30%). CAZ-AVI foi a escolha em
17% dos casos. A AB inicial não foi adequada em 65% dos dts (N=15); contudo a mortalidade
devido a infecção foi de 13% (N=3). Destes, apenas 1 iniciou AB empírica eficaz, todos tinham
neutropenia profunda e faleceram sem recuperação de neutrófilos. Nos 23 episódios, 78% (N=18)
obtiveram hemoculturas de controlo negativas; a mediana do total de dias de internamento foi de 30
[5-91].
Discussão: A neutropénia profunda e o tempo de internamento prolongado parecem estar
associados à ICS a KPC. A não recuperação da neutropenia foi um factor presente em todas as
mortes por infecção. A mortalidade na nossa serie foi inferior à publicada; questionamos se a taxa
de OXA-48 identificada poderá ter contribuído para os nossos resultados.
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CO10 - INFECÇÃO NO DOENTE HEMATO-ONCOLÓGICO E ADMISSÃO EM CUIDADOS
INTENSIVOS
Carolina Marini, Rui Bergantim, Margarida Lima, Sérgio Gaião, Jorge Cancela Pires, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar de São João)
Introdução: A infeção é a complicação mais frequente nos doentes hemato-oncológicos, mantendose o debate quanto ao seu prognóstico aquando da escalada de cuidados e admissão em cuidados
intensivos.
Objectivos: Caracterização de doentes hematológicos em unidades de medicina intensiva (UMI)
por infeção/choque séptico e comparação com doentes hematológicos internados em enfermaria.
Avaliação de factores preditivos para admissão em UMI e sobrevivência.
Métodos: Análise retrospetiva de doentes internados com doença hematológica primária num
período de 3 anos num centro hospitalar terciário, total de 668 internamentos (dos quais, 157 em
UMI). Foram excluídos doentes sem tratamento intensivo (n=221), sem intercorrências infeciosas
(n=133), sem doença hemato-oncológica (n=27) ou com <24h em UMI (n=13). Em doentes com
mais do que um internamento, foi considerado apenas o mais recente.
Resultados: Analisados 239 internamentos em enfermaria e/ou quartos de pressão positiva e 35
internamentos em UMI. A idade mediana foi de 54 anos [intervalo, 18-76] e cerca de 73% dos
doentes tinham índice de comorbilidade Charlson ≤2. A maioria dos doentes (70% na enfermaria e
80% na UMI) estavam em primeira linha de tratamento. O foco de infeção mais comum nos doentes
na UMI foi o respiratório (54%), enquanto que na enfermaria foi a neutropenia febril sem foco (35%)
e a bacteriémia/infeção associada a cateter venoso central (22%), sendo que 86% de todos os
doentes estava com neutropenia grave (<500/mm3). A causa principal de admissão na UMI foi
insuficiência respiratória (72%) e/ou instabilidade hemodinâmica (20%). Na análise multivariada,
doentes transplantados (autólogo ou alogénico) (p=0.05), com tratamento de quimioterapia recente
(<5 dias) (0=0.01), albumina <20 g/L (p=0.02) e necessidade de transfusões (p=0.039), estava
relacionado com admissão em UMI. Dos doentes em UMI, a mortalidade atingiu 45% aos 30 dias,
dos quais 74% não esteve relacionado com progressão de doença, e a neutropenia grave (0=0.047)
assim como disfunções de ≥2 órgãos (p<0.01) associaram-se a mortalidade.
Conclusão: O estado de imunossupressão do doente (transplante prévio, tratamento recente e
estado de aplasia) está relacionado com uma necessidade mais frequente de escalada de cuidados.
Após a admissão em UMI, a falência multiorgânica e a recuperação hematológica parecem estar
relacionadas com a evolução e prognóstico do doente.

50

15 de Novembro de 2019

14h30 | Auditório 1

Moderadoras: Cláudia Casais (CHUP), Isabel Oliveira (IPO Porto)

CO11 - FALÊNCIA AGUDA DE ÓRGÃO EM DOENTES COM NEOPLASIA HEMATOLÓGICA
SOB TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO SISTÉMICO: ESTUDO DE COORTE PROSPETIVO
Teresa Ribeiro, Sara Coelho, Delfim Duarte, Isabel Azevedo, Ana Afonso, Iolanda Vieira,
Sofia Pinelas, Brigitte Pereira, Fernando Coelho, Anabela Martins, Mário Mariz, Nuno Sousa,
Filomena Faria
(Instituto Portugês de Oncologia Francisco Gentil do Porto)
Introdução: Com a evolução do tratamento das neoplasias hematológicas (NH) a sobrevivência
destes doentes (dts) tem aumentado significativamente, no entanto, à custa de maior toxicidade.
Estima-se que até 15% de doentes com NH necessitem de cuidados intensivos.
Objetivo: Estabelecer a incidência cumulativa de falência aguda de órgão à admissão hospitalar e
durante o internamento em dts com NH sob tratamento sistémico em ambulatório.
Métodos: Coorte prospetivo de dts com cancro internados até 8 semanas após tratamento
antineoplásico, entre agosto 2018 a fevereiro 2019. Selecionamos dts com diagnóstico de NH. A
sobrevivência foi avaliada pelo método de Kaplan-Meier. Análise exploratória do impacto
prognóstico foi efetuada através de regressão deCox.
Resultados: De 397 dts recrutados, 65 (16%) apresentavam NH, dos quais 45% sexo masculino e
com idade mediana de 67 [45-83] anos. As NH mais frequentes foram linfoma não hodgkin (37%),
leucemias (30%) e mieloma múltiplo (21%). À admissão, estavam em tratamento de intenção
curativa 75% dos dts e 32% foram classificados como sem indicação para suporte artificial de órgão
(SAV). O motivo de internamento mais frequente foi infeção (80%), dos quais 46% apresentavam
neutropenia febril e 40% (n=21) sepsis grave/choque. A incidência cumulativa de falência aguda de
órgão no internamento foi de 57% (n=37), dos quais 16% (n=6) foram admitidos em UCI. A
incidência cumulativa de admissão em UCI foi 14% (n=6), dos 44 dts com indicação para SAV. A
mortalidade durante o internamento foi 20% (n=13) e aos 30 dias de 25% (n=16). Após o evento
agudo que motivou o internamento, 59% (n=38) retomaram tratamento antineoplásico e dos dts
admitidos em UCI 33% retomaram tratamento. O tempo de seguimento mediano foi 269 dias,sendo
que 35% (n=18) faleceram durante o período de seguimento com sobrevida aos 6 meses de 57%.
A intenção terapêutica paliativa relacionou-se com a mortalidade aos 30 dias (p=0.02aHR 2.9 IC95%
1.2-6.3) e com a mortalidade a médio prazo (p<0.0001aHR 2.9 IC95% 1.6-5.3). O mesmo se
verificou com os doentes com falência de órgão aguda aos 30 dias (p=0.01aHR 6.5 IC95% 1.528.6)e durante o tempo de seguimento (p=0.003 aHR 2.4 IC95% 1.1-5.3).
Conclusão: Em dts com NH o risco de falência de órgão aguda foi de 57% e o risco de admissão
em UCI foi de 14% com uma mortalidade aos 30 dias em 25%. A mortalidade a curto e médio prazo
relacionou-se com a intenção paliativa do tratamento sistémico e com a falência de órgão aguda.
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CO12 - NRF2 AND HEPCIDIN DOUBLE KNOCKOUT: A NEW PRE-CLINICAL MOUSE MODEL
OF MDS?
Tiago L Duarte1, Marta Lopes1, Mónica Oliveira1, Ana G Santos1, Sérgio Chacim2, Catarina Vasco1,
Sandra Marques1, Cláudia Oliveira3, Beatriz Porto3, Rui Henrique4, Graça Porto5, Delfim Duarte6
(1i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde & Instituto de Biologia Molecular e Celular,
Universidade do Porto , 2Departamento de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia
(IPO)-Porto , 3Laboratório de Citogenética, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS),
Universidade do Porto , 4Departamento de Anatomia Patológica, IPO-Porto, Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Universidade do Porto , 5i3S - Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde & Instituto de Biologia Molecular e Celular, Univ. do Porto, Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Universidade do Porto, Centro Hospitalar Universitário do PortoHospital Santo António , 6i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde & Instituto de Biologia
Molecular e Celular, Univ. Porto, Departamento de Onco-Hematologia, Instituto Português de
Oncologia (IPO)-Porto, Departamento de Biomedicina, Faculdade de Medicina da Univ. Porto)
Myelodysplastic syndromes (MDS) are characterized by ineffective hematopoiesis and peripheral
blood cytopenias. MDS increases with aging and is one of the most common hematologic cancers in
the elderly. High risk MDS are likely to progress to acute myeloid leukemia (AML). However, the
drivers of MDS development and MDS transformation remain unclear. MDS patients often have iron
overload due to regular red blood cell transfusions. Free iron generates reactive oxygen species. It is
hypothesized that iron participates in the pathophysiology of MDS by (1) increasing genomic
instability, (2) altering the microenvironment and (3) modulating clonal evolution and transformation
to AML. Yet, the data supporting this hypothesis are circumstantial or observational. There is lack of
in vivo experimental evidence demonstrating the causative role of iron overload and oxidative
damage in the development of MDS.
While studying the cytoprotective role of the transcription factor NRF2 (master regulator of antioxidant defenses) in the liver of Hfe-/- mice (model of human HFE-hemochromatosis) we generated
double knockout Hfe/Nrf2-/- mice. At the age of 24 months, we noticed hematologic alterations that
were suggestive of MDS: macrocytic anemia and myelodysplasia. To exclude a particular phenotype
caused by the loss of Hfe expression in hematopoietic cells and confirm the effect of iron overload
per se, we crossed Nrf2-/- mice (defective in oxidative stress response) with an alternative model of
iron overload - Hamp1-/- mice (a knock-out for the iron regulator hepcidin) – to generate the double
knock-out Nrf2/Hamp1-/-.
The loss of hepcidin causes severe iron overload. Hamp1-/- mice are more severely iron loaded than
Hfe-/- mice. We show that Nrf2/Hamp1-/- mice have reduced survival (p=0.0002) and a MDS-like
disease at the age of 6 months: macrocytic anemia (RBC 9.3 vs. 10.5 ×106/µl in WT, p=0.0345 and
MCV 53.3 vs. 48.6 fL in WT, p=0.0059) in the absence of significantly reduced folate or vitamin B12
levels (p>0.05), thrombocytopenia (626.5 vs. 1220.5 ×103/µl in WT, p<0.0001), splenomegaly (0.74
vs. 0.33% body weight in WT, p=0.0034) and ineffective erythropoiesis, accumulation of immature
myelodysplastic cells in the marrow, increased microvascular density and extramedullary
hematopoiesis. We hypothesize that iron overload induces MDS development through oxidative
damage in NRF2-defective cells, and propose that Nrf2/Hamp1-/- mice may represent a new preclinical model of MDS.
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CO13 - DEREGULATION OF IRON METABOLISM IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA
Marta Lopes1, Mónica Oliveira1, Tiago L Duarte1, Maria J Teles2, Sérgio Chacim3,
João T Guimarães4, José M Mariz3, Graça Porto5, Delfim Duarte6
(1i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde & Instituto de Biologia Molecular e Celular,
Univ. do Porto , 2Departamento de Patologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário São João ,
3
Departamento de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia (IPO)-Porto , 4Departamento
de Patologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário São João; Departamento de Biomedicina,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) , 5i3S - Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde & Instituto de Biologia Molecular e Celular, Univ. do Porto; 5Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Univ. do Porto; Centro Hospitalar Universitário do Porto-Hospital
Santo António , 6i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde & Instituto de Biologia
Molecular e Celular, Univ. do Porto; Departamento de Onco-Hematologia, Instituto Português de
Oncologia (IPO)-Porto; Departamento de Biomedicina, Faculdade de Medicina da Universi)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer with poor prognosis and limiting
treatment strategies. AML cell expansion and the survival of chemoresistant AML cells are thought to
depend on interactions with the surrounding bone marrow microenvironment. It was recently shown
that the endosteal vascular niche is selectively lost in AML. Importantly, the use of the iron-chelator
deferoxamine in pre-clinical models of AML protects the endosteal endothelium as well as nonmalignant hematopoietic stem cells (HSCs). This suggests that iron toxicity may play a role in the
remodeling of the niche. In the present work we aimed at (1) analyzing the regulation of systemic iron
metabolism in AML and (2) study the relevance of local iron overload in the AML-induced remodeling
of the microenvironment.
An exploratory cohort of thirty patients (18 control and 12 AML) was established. We prospectively
collected paired samples of bone marrow fluid and plasma for each patient and analyzed iron-related
parameters and proteins (transferrin, ferritin, EPO, sTFR, hepcidin, CRP, IL-6, haptoglobin and
heme). An additional cohort of 99 AML patients was used for retrospective confirmatory analysis. To
gain further insights into the systemic regulation of iron metabolism in leukemia, we used the
syngeneic MLL-AF9-induced AML mouse model. We performed extensive analysis of iron deposition
in relevant tissues (BM, liver and spleen), iron levels and hepcidin and examined the expression of
key genes (Hamp1, Tf, Il6, Erfe) and key proteins (FPN, CD71). We also analyzed the marrow
vasculature by flow cytometry, transmission electron microscopy and histology.
We show that AML is a disorder with an iron overload phenotype: low to very low transferrin levels,
normal to very high transferrin saturation, high ferritin and high hepcidin levels. These observations
hold for non-transfused patients. Importantly, AML contrasts with other malignancies, which are
characterized by low transferrin levels and low transferrin saturation. We speculate that inflammation
and hypoxia may explain the uncoupling between high hepcidin levels and normal/high iron serum
levels observed in AML. Ongoing work is exploring the iron-induced remodeling of the vascular niche
and the therapeutic implications of targeting iron metabolism in AML.
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CO14 - STAT5 – UM ALVO TERAPÊUTICO EM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA?
Beatriz Lapa1, Alexandre Estevam2, Joana Jorge3, Raquel Alves3, José Manuel Nascimento-Costa4,
Ana Cristina Gonçalves3, Ana Bela Sarmento-Ribeiro5
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de
Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO , 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia Molecular Aplicada, FMUC , 3Laboratório
de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia
Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB , 4Clínica Universitária de Oncologia, FMUC;
ICBR-CIMAGO , 5Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia
e Unidade de Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia
Clínica, CHUC)
As proteínas da família STAT funcionam como factores de transcrição capazes de regular a
expressão de múltiplos genes envolvidos nas vias de sinalização celular de proliferação,
sobrevivência, diferenciação e apoptose. O desenvolvimento de várias neoplasias hematológicas,
incluindo a leucemia linfoblástica aguda (LLA), está associada à desregulação desta família de
proteínas. A LLA é caracterizada pela desregulação da proliferação e acumulação de células
linfóides imaturas da linhagem B ou T, na medula óssea e tecidos linfóides. Na base desta patologia
estão alterações genéticas e epigenéticas, que induzem um desequilíbrio na homeostasia celular
que se traduz em bloqueio da diferenciação, aumento da proliferação e/ou resistência à apoptose. O
pimozide (PIM) é uma inibidor da proteína STAT5 que demonstrou efeito anti-neoplásico em alguns
tumores.
Assim, o objectivo deste trabalho foi avaliar o potencial terapêutico do pimozide em modelos in vitro
de LLA de linhagem B e T. Para tal, as linha celulares 697 (LLA-B), REH (LLA-B), CEM (LLA-T) e
JURKAT (LLA-T) foram incubadas na ausência e presença de pimozide em administração única e
fraccionada. 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. O ciclo celular foi também avaliado por CF (IP/RNase). Foi
efetuada a análise estatística adequada considerando-se um nível de significância de 95%.
Em todas as linhas celulares o pimozide reduziu a atividade metabólica de forma dependente do
tempo de incubação, da dose e da linha celular, sendo as linhas celulares de LLA-T as mais
sensíveis. O IC50, após 72 horas de incubação, foi de 7,5 μM nas células CEM e JURKAT e de 10
µM nas células 697 e REH. A administração fracionada de baixas doses foi mais eficaz que a
administração única nos modelos de LLA-B. O pimozide induziu morte celular por apoptose e
bloqueio do ciclo celular em fase G0/G1 em todas as linhas celulares.
Em conclusão, os nossos resultados sugerem que o pimozide apresenta potencial terapêutico nas
LLA e deverá ser estudado noutros modelos pré-clínicos.
Sem conflito de interesses a declarar.
Este trabalho foi financiado pela FMUC, pelo CIMAGO e pela Fundação Portuguesa para a Ciência
e Tecnologia (SFRH/BD/51994/2012).
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CO15 - LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) PHI+ DO ADULTO. EXPERIÊNCIA DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS EM PORTUGAL
Carolina Marini1, Joana Caldas2, Fátima Costa2, Mafalda Castro3, Eliana Aguiar1, Raquel Rodrigues3,
Ana Espirito Santo4, Ana Marques4, Ana Rita Gomes5, Carolina Afonso5, José Pedro Carda5,
Júlia Medeiros6, Ana Mata6, Maria João Costa6, Albertina Nunes3, José Mario Mariz4,
Aida Botelho de Sousa2, Fernanda Trigo1
(1Centro Hospitalar São João , 2Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central , 3Instituto Português
de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil , 4Instituto Português de Oncologia do Porto , 5Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra , 6Centro Hospitalar de Lisboa Norte)
Introdução: A LLA Phi+ constitui perto de um terço das LLA do adulto, e o seu prognóstico mudou
radicalmente com a associação de inibidores de tirosinacinase (TKI) ao regime terapêutico de 1ª
linha.
Objectivo: revisão retrospetiva multicêntrica das LLA Phi+, com t(9;22) / BCR-ABL1 identificada por
análise de cariotipo, FISH ou outras técnicas moleculares, tratadas em 5 centros portugueses ao
longo de 10 anos (Jan/2008 a Dez/2017) em adultos.
Material e métodos: foram avaliadas as características clínicas e os factores prognósticos em 129
doentes avaliáveis, com idade mediana de 52 anos(a) (18-82, 42% com >55a). Foram analisadas as
sobrevivências global (SG) e livre de doença (SLD), que foram correlacionadas com a idade, o nº de
leucócitos, o tipo de transcrito, o regime terapêutico e alo-transplante.
Resultados: ao diagnóstico, 32% dos doentes apresentavam >30000 leucócitos/ul, e 9.4%
infiltração do SNC e/ou testicular. A terapêutica de 1ª linha consistiu em hyperCVAD em 55% dos
casos, em regimes de inspiração pediátrica em 31.5%, e em regimes de intensidade reduzida nos
restantes 13.4%. Todos receberam um inibidor de tirosinacinase (TKI), que foi imatinib em primeira
linha em 88%. Foram submetidos a transplante alogénico 41%. A taxa de RC hematológica foi 92%
e a de RC molecular 66%. Documentou-se recaída em 41.6% dos casos. Com um follow up
mediano de 26 meses, a SG aos 2a foi de 65% e a SLD de 54%. De 56 mortes verificadas, 41%
ocorreram no 1º ano de tratamento e 52% em RC. A maioria (75%) das mortes por progressão de
doença ocorreram em doentes de > 55a.
Conclusões: confirma-se nesta grande série que a maioria dos doentes com LLA Phi atinge a RC, e
que 2/3 estão vivos aos 2 anos. Para estes resultados terá contribuído a junção de TKI à
quimioterapia. A taxa de mortalidade tóxica é extremamente elevada, o que nos leva a questionar o
beneficio de esquemas terapêuticos tão intensivos. Por outro lado, a não menosprezável taxa de
recaída, demonstra a necessidade de optimização da terapêutica pós-remissão. Esta revisão
constitui uma excelente base para um estudo prospectivo conjunto multicêntrico.
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CO16 - LINFOMA PRIMÁRIO DO MEDIASTINO DE GRANDES CÉLULAS B: O DILEMA DA
RADIOTERAPIA
Filipa Saraiva, Christopher J. Saunders, Margarida Fevereiro, Alexandra Monteiro,
Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos-CHULC)
Introdução: O linfoma primário do mediastino (LPM) constitui uma entidade distinta, com estreita
relação clínica e molecular com o linfoma de Hodgkin escleronodular com mediastino volumoso (LHEN,MV) em estadio precoce, com o qual partilha um excelente prognóstico quando tratado com RCHOP + radioterapia (RT). A adição de RT transforma >90% das remissões parciais PET+ em
remissões completas (RC) e aumenta a sobrevivência global (SG) aos 5 anos para 93% (Jackson
2019). Nos últimos anos o receio da toxicidade rádica tardia conduziu um número crescente de
centros a optar por um regime mais intensivo (DA-EPOCH-R) sem RT. Esta controvérsia agudiza-se
com a recente comparação deste último regime com R-CHOP (Bartlett 2019), desfavorável ao
primeiro por razões de toxicidade.
Objectivo: Para resolver este importante dilema, considerámos útil revisitar os nossos resultados
em LPM em 2 vertentes: a) eficácia e toxicidade tardia de R-CHOP+RT; b) comparação com os
nossos resultados em LH-EN,MV, recém-actualizados (SPH15).
Material e métodos: Avaliámos, nos doentes com LPM consecutivamente tratados de jan/07 a
dez/17, as características clínicas, a taxa de RC, a SG e a sobrevivência livre de doença (SLD)
estimadas pelo método de Kaplan-Meier, e a toxicidade tardia.
Resultados: Em 32 doentes com idade mediana de 34 anos (23-70), 56% do sexo masculino, o
estadio era precoce em 91% dos casos e o IPI desfavorável em 6%. A taxa de RC foi de 91% (2
doentes necessitaram 2ª linha para RC), com 2 recaídas (aos 6 e 11 meses) resgatadas com
transplante autólogo. As 3 mortes registadas foram atribuídas a não resposta. Com uma mediana de
seguimento de 86 meses, a SG e a SLD estimadas aos 10 anos são respectivamente 91% e 93%.
Para além de 2 casos de fibrose pulmonar grave, não há outra toxicidade tardia relevante a registar,
nomeadamente cardíaca ou de 2asneoplasias. Estes resultados são totalmente sobreponíveis aos
que obtivemos em LH-EN,MVcom Stanford V+RT (SG 93%, SLE 84%).
Conclusões: Por um lado, estes resultados confirmam o excelente prognóstico do LPM,
sobreponível ao do LH-EN,MVe muito superior ao dos restantes linfomas difusos de grandes células
B. Por outro, desaconselham claramente a mudança de estratégia terapêutica para regimes mais
tóxicos e logisticamente mais complexos, dada a escassa toxicidade encontrada no longo prazo com
o regime actual.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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CO17 - FDG-PET/CT NO LINFOMA PRIMÁRIO DO MEDIASTINO DE CÉLULAS B APÓS RQUIMIOTERAPIA: INDICADOR PROGNÓSTICO E IMPLICAÇÕES NA RADIOTERAPIA DE
CONSOLIDAÇÃO
Ana Carolina Freitas1, Inês Carvalho2, Susana Esteves3, Raquel Rodrigues1, Susana Carvalho1,
Lucília Salgado2, Maria Gomes da Silva1
(1Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, 2Serviço de
Medicina Nuclear, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, 3Unidade de
Investigação Clínica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)
O Linfoma Primário do Mediastino de Células B (LPMCB) é um tipo de linfoma B agressivo. O
regime terapêutico ideal é controverso e pode incluir 6 ciclos de R-CHOP seguidos de radioterapia
de consolidação (RT) ou 6 ciclos de da-EPOCH-R. Uma estratégia terapêutica adequada é
fundamental numa população de doentes (dts) maioritariamente jovem e do sexo feminino, na qual
os efeitos a longo prazo da RT devem ser considerados. A FDG-PET/CT tem sido importante na
avaliação de resposta e pode vir a contribuir para uma melhor estratificação terapêutica.
Procedemos a um estudo unicêntrico retrospetivo de 50 dts com LPMCB, tratados na nossa
instituição entre 2005 e 2018, com R-quimioterapia (RQT), submetidos ou não a RT. A resposta foi
avaliada por FDG-PET/CT, segundo os critérios de Lugano. Pretendeu-se avaliar o valor prognóstico
da FDG-PET/CT após RQT mediante análise da associação com sobrevivência global (SG) e livre
de progressão (SLP): método de Kaplan-Meier e teste logrank; e do valor preditivo positivo (VPP) e
negativo (VPN) da recaída/progressão de doença aos 2 anos. Analisou-se a relação entre estádio,
doença volumosa (dv) (>10cm) ao diagnóstico e o resultado da FDG-PET/TC após RQT (teste exato
de Fisher).
Dos 50 dts [mediana de idade 33 anos (17-63), 62% sexo feminino], 72% tinham dv e 28% estádio
avançado. Verificou-se resposta metabólica completa (RMC) em 28 dts (56%) (grupo A). Nos
restantes 22 houve resposta parcial (15) ou progressão (7) (grupo B). Das variáveis analisadas,
apenas a dv parece associar-se a resultado positivo no FDG-PET/CT, com uma proporção de 61%
no grupo A e 86% no grupo B (p=0,06). No grupo A, 6 dts realizaram RT por massa residual >5cm;
os restantes 22 mantiveram vigilância. No grupo B, 2 dts não foram tratados, 13 fizeram RT (destes,
7 obtiveram RMC) e 7 (em progressão) receberam RQT de resgate. Com uma mediana de
seguimento de 47 meses, a SLP aos 2 anos foi de 100% no grupo A e 42%, no grupo B (p<0,001). A
SG para os grupos A e B aos 3 anos foi de 100% e 59%, respetivamente (p=0,001). O VPN da FDGPET/CT foi de 100% (95%CI=0,78-1,00), em contraste o VPP foi apenas de 60% (95%CI=0,360,81).
Este estudo demonstra a importância da avaliação metabólica em dts com linfomas mediastínicos e
assume particular importância pelo seu elevado VPN. Apesar das limitações de um estudo
unicêntrico retrospetivo, os dados poderão favorecer a não realização de RT nos dts em RMC após
RQT. Esta questão está a ser formalmente avaliada no ensaio IELSG-37.
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CO18 - O PAPEL DA RADIOTERAPIA DE BAIXA DOSE, 4GY EM 2 FRACÇÕES, NO
TRATAMENTO DO LINFOMA FOLICULAR: CARACTERIZAÇÃO DE UM CENTRO ÚNICO
Teresa Ribeiro, Tiago Ramos, Isabel Pereira, José Freitas, Ana Marques, Bruno Loureiro,
Márcio Tavares, Dulcineia Pereira, Sérgio Chacim, Nelson Domingues, Ana Espírito Santo,
Isabel Oliveirs, Ângelo Martins, Ilidia Moreira, Luísa Viterbo, Carla Castro, Ângelo Oliveira,
Cláudia Moreira, Mário Mariz
(Instituto Português de Oncologia, Porto)
Introdução: O Linfoma Folicular (LF) apresenta um curso tipicamente indolente, com um padrão
continuo de recaídas, que predomina na sexta década de vida. A radioterapia de baixa dose (RTbd), 4gy em 2 frações, em dias alternados, apresenta-se como uma alternativa atrativa em primeira
linha nos doentes com múltiplas comorbilididades, bem como no LF em recidiva ou em tratamento
paliativo. Na literatura estão descritos resultados impressionantes, com taxas de resposta completa
(RC) de 49%, com um perfil de toxicidade reduzido. O objetivo deste estudo passa por analisar as
características clínico-biológicas e evolutivas ( resposta ao tratamento, sobrevivência e toxicidade)
em doentes com LF tratados com RT-bd.
Métodos: Realizamos um estudo retrospetivo e descritivo de doentes com LF tratados com RT-bd
na nossa instituição entre 2010 e 2017.Foram divididos em 2 grupos: doentes tratados com RT-bd
em primeira linha (grupo A) e doentes submetidos a pelos menos 1 linha prévia de tratamento
(grupoB).
Resultados: Incluímos 63 doentes que foram submetidos a um total de 75 tratamentos com RT-bd.
A mediana de idade ao diagnóstico foi de 67 anos (32-98); 54% do sexo masculino; mais de 50%
apresentavam ECOG >=1 com múltiplas comorbilidades associadas; estadio III-IV em 75% dos
casos, com FLIPI baixo risco em 61,4%, intermedio em 21,1% e alto em 17,5%. A região abdominal
foi a localização irradiada com mais frequência, sendo a dimensão mediana das lesões de 4 cm (215). A mediana de seguimento foi de 57 meses. No grupo A, incluímos 33 doentes (n=21, RT-bd em
monoterapia; n=12, RT-bd em associação com imunoterapia), dos quais 54,5% (n=18) alcançaram
resposta completa (RC), 36,4% (n=12) resposta parcial (RP) e 9% (n=3) progressão de doença
(PD). No grupo B, analisamos 42 doentes (n=29 foram tratados com RT-bd em 2ª linha e n=13 em
3ª linha), dos quais obtiveram RC em 39,3% e 36,4% dos casos, RP em 40% e 45,5% e PE em
10,7% e 18,2%, respetivamente. A sobrevivência libre de progressão (SLP) aos 4 anos, foi de 45%
no grupo A e 39,4% no grupo B. A sobrevivência global (SG) foi de 80,4% aos 4 anos.
Não foram observados efeitos adversos relacionados com o tratamento.
Conclusão: Nos doentes unfit, a RT-bd parece ter um papel importante no tratamento do LF
inaugural bem como em linhas subsequentes, com curvas de SLP e SG semelhantes aos doentes
tratados com quimioterapia convencional. Trata-se de uma opção cómoda, eficaz e que apresenta
um perfil de toxicidade quase inexistente.
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CO19 - PROGRESSÃO EM 24 MESES E AUSÊNCIA DE RESPOSTA COMPLETA AOS 30
MESES DEFINE DOENTES COM LINFOMA FOLICULAR COM ALTO RISCO DE MORTALIDADE
José Guilherme Freitas, Maria Couto, Márcio Tavares, Dulcineia Pereira, Cláudia Moreira,
Sérgio Chacim, Nélson Domingues, Ana Espírito Santo, Ângelo Martins, Isabel Oliveira,
Ilídia Moreira, Rui Henrique, José Mário Mariz
(Instituto Português de Oncologia, Porto)
Introdução: O Linfoma Folicular (LF) é um Linfoma não-Hodgkin indolente caracterizado por
recidivas frequentes. Recentemente foram identificados dois endpoints associados a piores
outcomes e aumento da mortalidade: progressão em 24 meses após tratamento de 1ª linha
(POD24) e ausência de resposta completa aos 30 meses (CR30).
Objetivos: Avaliar a POD24 e CR30 na sobrevivência global (SG) e identificação de fatores
preditores de risco.
Materiais e métodos: Avaliados retrospetivamente 254 doentes (dts) com LF entre Jan/2010 e
Dez/2017. A análise de SG foi avaliada através de curvas Kaplan-Meier e a identificação de fatores
preditivos pelo método de regressão Cox.
Resultados: 52.2% dos dts eram do sexo feminino. A mediana de idade foi de 59anos [25-83] e 107
dts (43.7%) tinham >60anos ao diagnóstico. 42 dts (17%) apresentavam Hb<12g/dL, 61 dts (23.9%)
LDH elevada e 16 dts (20% dos 80 dts com β2M doseável ao diagnóstico) com β2M >3mg/dL. 14%
dts apresentavam sintomas B, 94.3% ECOG <2 ao diagnóstico, 76% estadio III-IV Ann Arbor e
envolvimento medular (EM) em 45%. Em 64.9% dos casos observou-se atingimento de pelo menos
4 áreas ganglionares (gg) e 40.4% com >6cm o diâmetro do maior gânglio. De acordo com o score
FLIPI, 65 dts (26,5%) eram baixo risco, 78 (31,8%) intermédio e 102 (41,6%) alto risco.
A SG aos 5 anos foi de 84%, a POD24 ocorreu em 37 dts (15,1%) e CR30 em 162 dts. Tanto a
POD24 como a ausência de CR30 estão associadas a pior SG, com um hazard ratio de 10.39 (95%
[IC] 5.16-20.92) e 8.61 (95% [IC] 3.73-19.88), respetivamente (fig.1).Na análise univariada, os
fatores estatisticamente preditivos de POD24: estadio III-IV, ECOG ≥2, sintomas B, >4 áreas gg
envolvidas, EM e alto risco FLIPI. Na análise multivariada, o estadio III-IV, ECOG ≥2 e >4 áreas gg
apresentavam significado estatístico. Em relação à CR30, na análise univariada: >60anos, estadio
III-IV, sintomas B e >4 áreas gg. Na análise multivariada, >60anos e >4 áreas gg mantinham poder
estatístico. Na análise das curvas de sobrevivência, não foi possível estabelecer qual dos outcomes
(POD24 ou ausência de CR30) é melhor preditor de piores SG (fig.2).
Conclusões: POD24 e ausência de CR30 associam-se a outcomes desfavoráveis e pior SG. Estes
resultados suportam o potencial de usar estes critérios como endpoints primários. A análise de
sobrevivência não permitiu concluir quais dos endpoints tem maior poder discriminativo na SG, de
modo que serão necessários estudos prospetivos e com maior amostragem.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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CO20 - CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, DO TRATAMENTO, EVOLUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DOS LINFOMAS DA ZONA MARGINAL ESPLÉNICOS E NODAIS: ANÁLISE MULTICÊNTRICA
NACIONAL
Catarina Dantas1, Rita Pinho Peixeiro1, Diana Viegas2, Pedro Chorão3, Mª Eduarda Couto4,
Cátia Lino Gaspar5, João Paulo Fernandes5, Daniela Alves6, Lídia Ribeiro6, Pedro Monteiro6,
Ana Luísa Tomé7, Fernando Príncipe3, Sérgio Chacim4, Maria Gomes da Silva2, Rita Coutinho1
(1Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, 3Centro Hospitalar de São João, 4Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil,
5
CUF- Descobertas, Lisboa, 6Centro Hospitalar Lisboa Norte, 7Hospital Garcia da Horta)
Introdução: O linfoma da zona marginal (LZM) é um subtipo raro de linfoma indolente. O tratamento
nos subtipos esplénico (LZME) e nodal (LZMN) não é consensual. A transformação (Tf) dos LZM é
um evento de mau prognóstico, cuja biologia e clínica é incerta.
Objetivo: Caraterização clínica, do tratamento, evolução e Tf dos LZMN e LZME.
Métodos: Estudo retrospetivo de 6 centros Portugueses incluindo doentes (dts) com diagnóstico
(dg) histológico de LZM em gânglio, baço, ou medula óssea ou quando a clínica, morfologia e
citometria de fluxo (CF) do sangue periférico foram concordantes com o dg. Recolhemos variáveis
clínicas, laboratoriais e de evolução incluindo Tf. Foram calculados o tempo até novo tratamento
(TTNT), a sobrevivência global (SG), tempo desde dg até à Tf e sobrevivência após Tf.
Resultados: Incluímos 174 dts com dg entre 03/2003 e 01/2017: 64 LZMNs e 95 LZMEs. Destes, 64
dts foram esplenectomizados e 19 diagnosticados por esplenomegalia, morfologia linfócitos vilosos
(11/19) e CF concordante. A mediana de idade ao dg foi 65 anos (31-91); 91 eram mulheres; 12%
com ECOG ≥2, 71% com estadio IV ao dg. A DHL e a b2-microglobulina estavam elevadas em 55%
e 73% dts, respetivamente. Realizaram tratamento sistémico 111 dts: 20 com quimioterapia, 70 com
quimioimunoterapia e 13 com rituximab (R) em monoterapia. A taxa de resposta global foi de 89,4%.
Com uma mediana de seguimento de 53,5 meses (0-189), a SG mediana foi de 135 meses; 46 dts
faleceram, 20 por progressão. Dos 111 dts tratados, 35 receberam segunda linha. A mediana do
TTNT (29 dts) foi de 13 meses (1-67), semelhante nos dts que fizeram ou não R previamente (25 e 9
dts). Consideramos Tf em 21 dts (12,1%), 16 com dg inicial de LZME; com confirmação histológica
em 18: 16 LNH-B difuso de grandes células, 2 LNH-T periféricos. A mediana do dg à Tf foi de 22
meses. 15 dts apresentavam clínica sugestiva de Tf, sendo que em 3 casos se assumiu Tf baseada
na clínica. 6 dts não tinham sido tratados e 10 tinham recebido R. A sobrevida mediana desde a Tf
foi de 18 meses.
Conclusões: Numa série multicêntrica de dts com dg quase exclusivamente histológico de LZM, o
tratamento baseou-se maioritariamente em regimes contendo R. A taxa de Tf e o momento do seu
dg, inferiores às de outros linfomas indolentes, são semelhantes ao descrito na literatura, e foi
documentada em doentes não previamente tratados e em doentes tratados com R.
Sem conflito de interesse.
* As autoras devem ser consideradas primeiras co-autoras.
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CO21 - LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: ANÁLISE RETROSPETIVA
DE DIFERENTES ABORDAGENS TERAPÊUTICAS
Inês Marques1, Pedro Oliveira Monteiro1, Elsa Fonseca2, Rui Bergantim1, Eliana Aguiar1,
Fernanda Trigo1
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário São João, 2Serviço Anatomia
Patológica, Centro Hospitalar Universitário São João)
Introdução: Os linfomas primários do sistema nervoso central (LPSNC) correspondem a <1% de
todos os LNH e a 3% de todos os tumores cerebrais. Nos últimos anos, o tratamento destes
linfomas tem evoluído consideravelmente.
Objetivo: Descrever as características demográficas e clínicas dos doentes com LPSNC
observados num hospital terciário. Pretende-se também comparar as estratégias terapêuticas
aplicadas nestes doentes quanto à sobrevida global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP).
Material e métodos: Foi efetuada uma análise retrospetiva dos doentes com LPSNC, idade ≥18
anos, seguidos num hospital terciário, entre janeiro/2000 e janeiro/2019. Os doentes foram
inicialmente divididos em 2 grupos: abordagem paliativa (AP) e abordagem curativa (AC). No grupo
AC, os doentes foram divididos em 3 grupos tendo em conta o tratamento: protocolo de Angelis
(Grupo 1); protocolo MATRix (Grupo 2); HD-MTX, R-HDMTX ou HDMTX+AraC (Grupo 3). A análise
dos dados foi efetuada recorrendo ao programa estatístico SPSS.
Resultados: Foram incluídos 47 doentes, 25 do género masculino (53.2%), com mediana de idades
de 62 anos (37-79). As alterações do comportamento e os défices motores foram os sintomas mais
frequentes ao diagnóstico (36.2% e 27.7%, respetivamente). Considerando o sistema de
Estadiamento do International Extranodal Lymphoma Study Group, os estadios 2-3 foram os mais
frequentes (57.4%). Os doentes com AC (n=33, 70.2%) foram tratados com diferentes protocolos
terapêuticos: Grupo 1 (n=8, 24.2%); Grupo 2 (n=5, 15.2%); 3) Grupo 3 (n=20, 60.6%). A mediana de
seguimento dos doentes com AC foi de 12 meses. A sobrevida global (SG) foi superior no Grupo 1
(65 meses) comparativamente ao Grupo 3 (10 meses) (p=0.019). Da mesma forma, a sobrevida livre
de progressão (SLP) foi superior no Grupo 1 (65 meses) relativamente ao Grupo 3 (4 meses)
(p=0.007). Não foi atingida a mediana de SG e SLP no Grupo 2.
Conclusão: Ao longo dos últimos anos, as estratégias terapêuticas nos LPSNC têm evoluído
consideravelmente. Apesar do número reduzido de doentes incluídos, devido à baixa incidência de
LPSNC, foi possível verificar que existem diferenças estatisticamente significativas entre os
esquemas/protocolos utilizados e que o protocolo MATRix parece ser promissor.
Os autores declaram não haver conflitos de interesse.
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CO22 - LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL – TERÁ O MATRIX
ALTERADO O PARADIGMA?
Adriana Roque1, Raquel Guilherme1, Lenka Ruzickova2, José Carda1, Catarina Geraldes1,
Luís Araújo1, Marília Gomes1, Letícia Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: O linfoma primário do sistema nervoso central (LPSNC) é uma entidade rara e com
prognóstico reservado. Em 2016 o protocolo para os doentes (dts) fit com idade≤70 anos (DeAngelis
[DANG], JCO 2002) foi alterado para o esquema MATRix (Ferreri, Lancet Haematol 2016).
Objetivo: Avaliação da toxicidade e outcomes dos dts com diagnóstico de LPSNC comparando os
protocolos DANG e MA(T)Rix (citarabina, metotexato e rituximab, omitindo o tiotepa – esquema B).
Métodos: Análise retrospetiva dos dts adultos com o diagnóstico de LPSNC (não-Hodgkin B difuso
de grandes células), estabelecido entre 2008 e 2018 e elegíveis para quimioterapia intensiva.
Resultados: Analisaram-se 25 dts, 48% do sexo masculino, com idade mediana 59a (40-70) e
ECOG-PS>1 em 64%. A apresentação consistiu em défices focais (60%), clínica neuropsiquiátrica
(56%) e hipertensão intracraniana (32%); 40% tinham LDH>normal, 96% lesões parenquimatosas,
56% múltiplas, 80% efeito de massa, e 60% atingiam estruturas subcorticais. Quinze dts (60%)
cumpriram o protocolo DANG e 10 dts (40%) o protocolo MA(T)Rix; 56% receberam RT como
consolidação (67% DANG vs 40% MATRix;p=NS). Não existiram diferenças entre os grupos nas
caraterísticas ao diagnóstico (p=NS). Relativamente às toxicidades (grau≥3 CTCAE), 52%
apresentaram neutropenia febril, 12% nefrotoxicidade e 28% hiperglicémia, sendo similares entre os
2 grupos (p=NS). Dos 23 dts com avaliação de resposta, 13% (n=3) foram primariamente refratários,
com uma taxa de resposta global de 91%, sendo similar entre o grupo DANG e MA(T)Rix (92 vs
89%; p=NS). Nos restantes, 70% obtiveram resposta completa (RC), sem diferença quando
comparados os 2 grupos de estudo (67vs75%;p=NS), mesmo após sub-análise para a realização de
RT. A PFS mediana foi de 38,1m, sendo similar entre os 2 grupos (38,1vsNR; HR0,79;p=NS), com
uma tendência favorável ao MA(T)Rix após ajuste para a RT (HR 0,27;p=0,064); 6 dts receberam
terapêutica de 2ª linha. A OS mediana foi de 64,0m, sem diferenças entre os grupos (64,0vsNR;
p=NS), sendo a principal causa de morte a infecção(43%).
Conclusão: Os dados apresentados não evidenciaram diferenças significativas de toxicidade e
outcomes entre os 2 grupos, e não sendo inferiores aos publicados para o esquema B do protocolo
MA(T)Rix. Ressalva-se o limitado número de doentes, equacionado-se que melhores resultados
poderão ser alcançados se existir disponibilidade em tempo útil para a inclusão de tiotepa.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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CO23 - LINFOMA DE HODGKIN: FATORES DE PROGNÓSTICO, TRATAMENTO E OUTCOME
EM DOENTES COM IDADE ≥60 ANOS
Teresa Ribeiro1, Adriana Soares2, Sara Coelho1, Ana Marques1, Bruno Loureiro1, Márcio Tavares1,
Dulcineia Pereira1, Sérgio Chacim1, Nelson Domingos1, Ana Espírito Santo1, Isabel Oliveira1,
Ângelo Martins1, Ilidia Moreira1, Luísa Viterbo1, Carla Castro1, Ângelo Oliveira1, Cláudia Moreira1,
Mário Mariz1
(1Instituto Português de Oncologia, Porto, 2Hospital Pedro Hispano)
Introdução: O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma das patologias oncológicas com maiores taxas de
cura. No entanto, esta realidade não se verifica nos doentes idosos com LH, em que o outcome é
significativamente inferior quando comparado com a população mais jovem. Desta forma, ainda não
há consenso sobre o melhor esquema terapêutico no tratamento deste subgrupo de doentes.
Objetivo: Caracterizar o tratamento e outcomes de sobrevivência no doente com idade ≥60 anos,
com diagnóstico de LH clássico (LHc), bem como avaliar as principais variáveis com impacto na
sobrevivência.
Métodos: Estudo retrospetivo unicêntrico de doentes com LHc, com idade ≥60 anos, diagnosticados
entre 2008 e 2016. A análise da sobrevivência foi efetuada recorrendo ao método Kaplan-Meier. Na
análise multivariada dos fatores de prognóstico foi utilizado o modelo de regressão de Cox.
Resultados: Incluímos 68 doentes, dos quais 53% eram do sexo feminino, com idade mediana ao
diagnóstico de 70 anos [60-85] e estadio avançado em 58,4% dos casos. Os subtipos histológicos
mais comuns foram esclerose nodular (47,5%) e celularidade mista (23,5%). A maioria dos doentes
tinha ECOG-PS 0 (n=35, 53,7%) e 27,9% (n=19) eram polimedicados (>5 fármacos). Como
tratamento de primeira linha, 54,5% realizaram quimioterapia, 33,8% quimioterapia e radioterapia, e
11,7% tratamento de suporte. Dos doentes tratados com quimioterapia, 63,3% cumpriram o
esquema CVP/CEB e 31,7% ABVD. Destes, 79% alcançaram resposta completa, 5% resposta
parcial e apenas 1 teve progressão de doença. Para um tempo mediano de follow-up de 64 meses
(IC95% 53,4-74,6), a sobrevivência global mediana foi de 109 meses (95%CI 25,6-192,4). Na nossa
análise, a idade avançada, ECOG PS ≥1, a histologia com variante depleção linfocítica ou
celularidade mista, e o estadio avançado foram fatores com impacto prognóstico, aumentando o
risco de morte aos 5 anos. O esquema de tratamento com ABVD em primeira linha também teve
impacto prognóstico na diminuição do risco de morte. No entanto, na análise multivariada o estadio
avançado foi a única variável com impacto significativo no aumento do risco de morte (aHR 4,7;
IC95% [1,07-21,12], p=0,04).
Conclusão: As características da população e os dados de sobrevivência são concordantes com os
existentes na literatura. Na nossa amostra, o principal fator com impacto prognóstico foi o estadio
avançado. Os doentes tratados com ABVD parecem ter melhor outcome.
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar.
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CO24 - O TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS (TAPH) É
EFICAZ E SEGURO NOS DOENTES MAIS VELHOS
Marcos Lemos, Filipa Saraiva, Margarida Fevereiro, Fátima Costa, Gilda Ferreira,
Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos-CHULC)
Introdução: persiste controvérsia sobre a indicação do TAPH nas pessoas de ≥ 65 anos(a). Se por
um lado se tornou claro que a idade em si não é uma barreira ao sucesso do transplante, dada a
melhoria progressiva da segurança do procedimento, por outro os ensaios clínicos excluem-nas
habitualmente e a publicação de dados de vida real é limitada. Em consequência, é frequente neste
grupo etário a proposta não ser sequer considerada.
Objectivo: avaliar os resultados de eficácia e segurança do TAPH em doentes com idade ≥65a
consecutivamente transplantados num centro em 12a, por mieloma/amiloidose (MM) e linfoma não
Hodgkin (LNH).
Material e métodos: de Mai/07 a Mai/19, realizámos em 104 doentes de idade ≥65a (65-73,
mediana 67,11 com ≥70), 85 com MM e 19 com LNH, 110 transplantes (sendo 4 duplos e 8
retransplantes, estes 32-160 meses[m] após o 1º, mediana 64m). O condicionamento consistiu em
MEL200 em MM e BEAM desde 2012 (antes BEAC) em LNH. A mediana de células CD34+
reinfundidas foi 2.8x106/kg. Avaliámos a toxicidade imediata, a mortalidade ao dia(d) +30 e +100 e
suas causas, e a sobrevivência global (SG) em comparação com as dos 378 doentes de <65a
transplantados pelas mesmas indicações nesse período.
Resultados: A toxicidade relevante da reinfusão consistiu em choque cardiogénico, anafilaxia por
DMSO e síndrome coronário agudo (1 cada). Na aplasia houve estomatite e diarreia graus 3/4 em
21 e 25%, colite neutropénica em 8%, pneumonia em 5% e bacteriémia em 31%. O enxerto de
neutrófilos e plaquetas deu-se em mediana em d+12 e +16, a mediana de CE transfundidos foi 0 (034), de transfusões de plaquetas 2 (0-20), de antibióticos iv 8d, e de internamento 18d (13-58).
Estes dados não diferem dos registados na globalidade dos transplantes. De 6 mortes não devidas a
recaída (NRM) até d+100, 5 foram infecciosas e 1 cardiovascular. A NRM foi de 3.8% ao d+30 e
5.7% ao d+100, superior à verificada no grupo de <65a (1.3 e 2.4%, com causa infecciosa em 6
casos e cardiovascular em 3). Com um follow up mediano de 44m, a SG do grupo de ≥65a é 86% ao
ano e 70% aos 5a, sendo no grupo de <65a 92% e 66% respectivamente (n.s. para ambas
comparações).
Conclusões: apesar de maior mortalidade precoce em comparação com doentes mais novos, esta
série mostra um perfil de segurança aceitável nos doentes mais velhos, com eficácia semelhante.
Estes resultados confirmam que a idade por si não deve ser critério de exclusão para a indicação de
transplante.
(sem conflitos de interesse)
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CO25 - ALOTRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS EM SÍNDROMES
LINFOPROLIFERATIVOS B MADUROS – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Marta Pires de Lima, Isabelina de Sousa Ferreira, Gilda Teixeira, Pedro Santos Sousa, Ana Sofia
Jorge, Maria João Gutierrez, Nuno Miranda, Fernando Leal da Costa, Manuel Abecasis
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)
Os síndromes linfoproliferativos maduros (SLP-B) - Linfomas Não Hodgkin B (LNH-B) e LLC contemplam um grupo heterogéneo de entidades para as quais, apesar do grande progresso
terapêutico, o alotransplante de progenitores hematopoiéticos (AloTPH) permanece uma opção.
Analisaram-se retrospectivamente todos os doentes com SLP-B submetidos a AloTPH entre
01/1995 e 05/2019 num centro único, tendo sido avaliadas as características demográficas, clínicas,
terapêuticas prévias, características do AloTPH e os outcomes relativos a doença de enxerto contra
hospedeiro (GVHD), recaída e mortalidade. A Sobrevivência Livre de Progressão (SLP) e a
Sobrevivência Global (SG) estimadas a partir do AloTPH, foram calculadas pelo método de KaplanMeier e o impacto do status préTPH e GVHD com o Log-rank. Os 47 doentes incluídos
apresentavam os seguintes diagnósticos: LLC (11), Folicular (15), Manto (9) e LNH B agressivos
(12). Ao diagnóstico, no subgrupo de LNH-B, 80% apresentavam estadio avançado (III-IV), 47%
sintomas B e 30% bulky; das LLC 55% apresentavam estadio Binet B e em 3 foi identificada del17p.
À data do transplante as medianas de idade eram 49a (19-67), HCT-CI de 2 e linhas prévias 3 (1-7),
incluindo rituximab em 83% e autotransplante em 50% dos LNH-B; 77% encontravam-se em
resposta (RP/RC) e estratificados pelo Disease Risk Index (DRI) em baixo (38.3%), intermédio
(55.3%) e alto risco (6.4%).
O condicionamento foi de intensidade reduzida (RIC/NMA) em 74%, o dador familiar idêntico em
62% e a fonte PBPCs em 91%. Com follow up mediano de 24m a ocorrência de aGVHD graus 2-4
foi 32% e de cGVHD 47%; registaram-se 10 recaídas/progressão, 30% resgatáveis com terapêutica
subsequente, e 23 óbitos, com uma mortalidade relacionada com o transplante (TRM) de 34%.
As SLP e SG foram respectivamente: Folicular=NR e NR; Manto=15.3 e 15.3m; LLC=9.3m e NR e
LNH B agressivos=3.3 e 9.7m. De acordo com o DRI, a SG para os grupos de baixo, intermédio e
alto risco foi respectivamente NR, 15.3 e 0.9m.
Verificou-se que um condicionamento RIC/NMA e o status préTMO têm um impacto significativo na
SG (p<0.001 e p=0.016, respectivamente) e que o cGVHD tem um impacto positivo na SLP
(p=0.003).
Concluindo, o AloTPH tem eficácia definida em doentes multitratados; regimes de condicionamento
de intensidade reduzida estão associados a melhor prognóstico; a obtenção de resposta pré
transplante é determinante e a correlação entre GvHD crónico e sobrevivência evidencia o efeito de
graft versus lymphoma.
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CO26 - O ÍNDICE DE ANISOCITOSE ERITROCITÁRIA (RDW) É UM INDICADOR PROGNÓSTICO
NOS DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO PRÉ-TRANSPLANTE AUTÓLOGO
Susana Gonçalves Pereira, Marcos Lemos, Hugo Parreira, Leonor Morais Sarmento,
Margarida Fevereiro, Gilda Ferreira, Fátima Costa, Aida Botelho de Sousa
(Serviço de Hematologia, Hospital de Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar e Universitário
de Lisboa Central)
Introdução: A identificação de biomarcadores não invasivos que permitam reflectir a actividade da
doença são de potencial utilidade clínica. O índice de anisocitose eritrocitária (RDW) é fácil de obter,
não invasivo e tem sido proposto como indicador prognóstico em inúmeras neoplasias, incluindo
hematológicas, como no linfoma difuso de grandes células ou na leucemia linfocítica crónica. Este
valor prognóstico não se encontra demonstrado no contexto específico dos doentes com mieloma
múltiplo (MM) candidatos a transplantação autóloga.
Objectivos: Avaliar o impacto do RDW medido à entrada para o transplante autólogo na
sobrevivência livre de progressão (SLP) e sobrevivência global (SG) e correlacioná-lo com outros
factores de prognóstico estabelecidos neste contexto clínico.
Materiais e métodos: avaliámos retrospectivamente doentes com MM consecutivamente
transplantados no nosso centro em 1ª linha, entre Set/05 e Mar/18. A correlação entre as variáveis
contínuas foi avaliada com o teste de Kruskal Wallis e entre as variáveis categóricas pelo teste de
χ2, o valor de corte para as variáveis com impacto prognóstico independente com o teste t-student,
os riscos relativos (RR) com a regressão linear de Cox e a sobrevivência com o método de KaplanMeier.
Resultados: analisámos 269 doentes, com idade mediana ao diagnóstico de 61 anos; 61% e 19%
com ISS e citogenética de alto risco, respectivamente. Para um follow up mediano de 39 meses,
apenas o RDW demonstrou impacto na SLP e SG, porém com significado estatístico apenas para a
primeira, com redução do risco de recaída para RDW<15.09 (RR 0.69, 95%CI 0.485-0.99, p=0.034),
com SLP aos 4 anos de 43.5% e 23.1% nos subgrupos com RDW<15.09 e RDW≥15.09,
respectivamente, p=0.036. O RDW demonstrou ser um preditor independente de recaída (p=0.01),
juntamente com citogenética (p<0.001) e resposta pré-transplante (p<0.001).
Conclusão: Na nossa coorte, doentes com RDW superior apresentam menor SLP, revelando-se um
preditor independente de recaída que permite identificar de forma fácil e pouco invasiva um
subgrupo de doentes com maior risco de recaída e porventura adequar estratégias de seguimento
ou mesmo de intensificação do tratamento.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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CO27 - GANHO 1Q21 COMO FACTOR PROGNÓSTICO NA RECAÍDA/PROGRESSÃO
PRECOCE APÓS TRANSPLANTE AUTÓLOGO NO MIELOMA MÚLTIPLO
Pedro Chorão, Maria José Soares, Tânia Maia, Carolina Marini, Juliana Bastos, Aida Barbosa,
Eliana Aguiar, Jorge Cancela Pires, Rui Bergantim, Paula Gomes, Fernanda Trigo
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal)
Introdução: Ganhos 1q21 detectados por hibridização in situ por fluorescência (FISH) tem-se
estabelecido como factor de mau prognóstico no mieloma múltiplo (MM). O objectivo deste estudo é
rever o impacto de ganhos 1q21 na sobrevivência livre de recaída/progressão (SLR/P) em doentes
com MM submetidos a transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH) em 1ª linha.
Métodos: Revisão retrospectiva unicêntrica de doentes com MM submetidos a TAPH com
condicionamento com melfalano (MEL) entre 2014-2018. O painel mínimo de FISH (plasmócitos
marcados por imunofluorescência) incluiu: del17p, ganhos 1q21, t(4;14) e t(14;16) em medula óssea
(MO) ao diagnóstico. Considerou-se FISH de alto risco (FISH-AR) a presença de del17p, t(4;14) ou
t(14;16). Utilizou-se a regressão de Cox para análise do impacto das alterações do FISH na SLR/P a
2 anos pós-TAPH.
Resultados: Identificaram-se 36 doentes, 15 com ganhos 1q21. Ao diagnóstico, mediana de idade
57 anos (intervalo 42-70), 64% mulheres, 69% apresentavam lesões líticas, 61% anemia, 15%
hipercalcemia e 11% lesão renal. Doentes com ganhos 1q21 apresentavam maior risco no ISSrevisto (grupo III 60% versus (vs) 10%, p=0.005), mas FISH-AR semelhante (27% vs 19%, p=0.588),
comparativamente àqueles sem a alteração. Não houve diferenças no tratamento entre doentes com
e sem ganhos 1q21. Todos induziram com esquemas com bortezomib (86% bortezomib, talidomida,
dexametasona), 60% mobilizou com ciclofosfamida, 78% realizou condicionamento MEL200 e 56%
cumpriram consolidação/manutenção pós-TAPH. A resposta pós-TAPH foi semelhante entre
doentes com e sem ganhos 1q21 (remissão completa 53% vs 67%; muito boa resposta parcial 20%
vs 24%, respectivamente). A mediana de seguimento pós-TAPH foi 22 meses. Ocorreram 20
recaídas/progressões (40% clínicas), 11 naqueles com ganhos 1q21. Aos 2 anos, a mediana de
SLR/P foi inferior nos doentes com ganhos 1q21 (11 vs 23 meses, p=0.004). Em análise
multivariada com FISH-AR e ganhos 1q21, ambas as variáveis retiveram significado prognóstico
adverso na SLR/P a 2 anos (p=0.021 e p=0.004, respectivamente).
Conclusão: Ganhos 1q21 ao diagnóstico parecem prever uma menor SLR/P no MM tratado com
TAPH em 1ª linha, independente da presença de FISH-AR. Serão necessários mais estudos para
estabelecer a integração desta alteração em algoritmos de prognóstico e tratamento.
Conflitos de interesse: Nenhum a declarar.

67

15 de Novembro de 2019

14h30 | Sala 2

Moderadoras: Ana Macedo (CH Algarve), Luísa Regadas (CHUP)

CO28 - PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE EM DOENTES COM NEOPLASIAS
HEMATOLÓGICAS
Rafael Sousa Ferro1, Ana Sofia Pais2, Ana Paula Sousa3, Teresa Almeida Santos4
(1Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) , 2Serviço de Medicina da
Reprodução, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC); FMUC , 3Serviço de Medicina da
Reprodução, CHUC; Centro de Neurociências e Biologia Celular, UC , 4Serviço de Medicina da
Reprodução, CHUC; FMUC)
Introdução: Cerca de 10% das neoplasias no sexo feminino ocorrem em idade fértil. A sua
sobrevivência é condicionada por tratamentos como quimioterapia, radioterapia e transplante de
medula óssea que apresentam crescentes taxas de sucesso. Analisar a preservação da fertilidade
torna-se um ponto chave para garantir a qualidade de vida futura destas doentes.
Objetivo: Avaliar e descrever as opções tomadas para preservação da fertilidade feminina em
doentes com neoplasias hematológicas.
Material e métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo após recolha e análise dos dados clínicos
de doentes com neoplasias hematológicas seguidas na consulta de preservação da fertilidade, nos
últimos 10 anos.
Resultados: Foram avaliadas 61 doentes com idade média de 25,97±6,03 [15-36] anos. As
neoplasias foram linfoma de Hodgkin 58,3%(n=35), linfoma não Hodgkin 33,3%(n=20), leucemia
linfoblástica aguda 5,0%(n=3), leucemia promielocítica 1,7%(n=1) e síndrome mielodisplásico
1,7%(n=1). Os regimes de quimioterapia mais utilizados foram ABVD 29,5%(n=18), R-CHOP
16,4%(n=10) e BEACOPP 13,1%(n=8). A ciclofosfamida é o fármaco que tem maior risco de
provocar insuficiência ovárica prematura, tendo sido utilizada em 41,0%(n=25) das doentes. O
transplante de medula óssea está, também, associado a elevado risco de infertilidade e foi realizado
em 11,5%(n=7) das pacientes. Os tratamentos iniciaram-se antes da preservação da fertilidade em
21,3%(n=13) dos casos. A taxa de mortalidade foi 6,6%(n=4). A maioria das doentes eram nulíparas
(86,8%), sendo que nenhuma era pré-púbere. Quando comparados os doseamentos hormonais
realizados antes e após o início do tratamento, verificou-se uma diminuição significativa da reserva
ovárica, sendo a FSH 5,26±2,96 [0,98-12] vs 57,45±55,22 [1,6-148] mUI/mL, p=0,01 e a hormona
anti-mülleriana 2,58±2,18 [0,21-7,00] vs 0,19±0,31 [0,01-1,00] ng/mL, p=0,01. A preservação da
fertilidade foi feita por 80,1% das doentes. Em 30%(n=18) destas foi realizada a criopreservação de
ovócitos, 23,3%(n=14) criopreservação de tecido ovárico, 1,7%(n=1) criopreservação de embriões e
3,3%(n=2) criopreservação de ovócitos e embriões.
Conclusões: Algumas neoplasias hematológicas e respetivos tratamentos associam-se a um risco
elevado de infertilidade. O estudo realizado revela que a maioria das doentes referenciadas à
consulta opta por preservar a sua fertilidade e que há uma diminuição significativa da reserva
ovárica após os tratamentos oncológicos.
Sem conflito de interesse.
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CO29 - TRANSPORTADORES DE INFLUX/EFLUXO NA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA:
INFLUÊNCIA DAS VARIANTES GENÉTICAS NA SUSCEPTIBILIDADE E NA RESPOSTA À
TERAPÊUTICA
Raquel Alves1, Ana Cristina Gonçalves1, Joana Jorge1, Gilberto Marques2, André Barbosa Ribeiro3,
Rita Tenreiro4, Margarida Coucelo5, Joana Diamond6, Amélia Pereira7, Paulo Freitas-Tavares4,
António Medina Almeida8, Ana Bela Sarmento-Ribeiro9
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de
Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB , 2Serviço de Patologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) , 3Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica
Universitária de Hematologia, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB , 4Serviço de Hematologia Clínica,
CHUC , 5Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; ICBR-CIMAGO; CIBB , 6Laboratório de HematoOncologia, Instituto Postuigês de Oncologia de Lisboa , 7Serviço de Medicina Interna, Hospital
Distrital da Figueira da Foz (HDFF); ICBR-CIMAGO , 8Hospital da Luz e CIIS (Centro de
Investigação Interdisciplinar em Saúde), Universidade Católica Portuguesa de Lisboa , 9Laboratório
de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia
Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia Clínica, CHUC)
Os principais mecanismos de resistência aos inibidores tirosina cinase (TKIs) na leucemia mieloide
crónica (LMC) são os dependentes do BCR-ABL1. Contudo, a concentração do fármaco é também
determinante para a sua eficácia e depende do influxo dos TKIs através dos transportadores OCT1
(SLC22A1) e OCTN2 (SLC22A5) e do efluxo através da P-gP (ABCB1) e BCRP (ABCG2). Variantes
genéticas que afectem a função destes transportadores podem influenciar tanto a resposta à
terapêutica como a predisposição para doença. Assim exploramos o impacto das variantes de
nucleotídeos único (SNV) em genes relacionados com o transporte de fármacos (ABCB1, ABCG2,
SLC22A1, SLC22A5) na susceptibilidade para LMC, na resposta à terapêutica e no perfil mutacional
do BCR-ABL1. Para tal avaliou-se 10 SNVs nos genes ABCB1, ABCG2, SLC22A1 e SLC22A5, por
tetra-primers-AMRS-PCR, em 198 doentes com LMC e 404 indivíduos saudáveis. A associação
destas SNVs com a susceptibilidade e caraterísticas clinico-laboratoriais foi avaliada pelo teste
exacto de Fisher e por regressão logística, considerando significativo p<0,05. O genótipo AA do
gene ABCB1 (rs1045642) conferiu maior risco de desenvolver LMC [Odds ratio (OR): 1,92; 95%
intervalo confiança (IC): 1,13-3,28; P=0,015], enquanto o genótipo GG é factor protetor [OR: 0,62;
95%IC: 0.44-0,88; P=0,008]. O genótipo GG da SNV rs2231142 (gene ABCG2) foi associado a risco
de LMC, sendo o alelo T factor protetor [OR: 0,59; 95%IC: 0,39-0,89; P=0,001]. Os alelos recessivos
(G e C) das SNVs do gene SLC22A5 conferem proteção para o desenvolvimento LMC, e doentes
com pelo menos um alelo têm menor risco de a desenvolver. Diferentes haplótipos e perfis
genotípicos (GP) foram associados ao desenvolvimento de LMC. Na resposta à terapêutica, o
genótipo GG (rs2231142 ABCG2) foi associado a resistência aos TKIs [OR: 6,29; 95%IC: 1,4527,41; P=0,001], estando o alelo T relacionado a boa resposta [OR: 0,18; 95%IC: 0,04-0,75;
P=0,006]. A análise dos GP identificou 3 perfis associados a resistência aos TKIs. Por fim, os
doentes com genótipo CG do gene SLC22A1 (rs683369) apresentam 5x maior risco de desenvolver
mutações no BCR-ABL1.
Os nossos resultados sugerem que as SNVs nos genes de transportadores de influxo e efluxo estão
relacionadas com a susceptibilidade para LMC e parecem influenciar a resposta à terapêutica e o
desenvolvimento de mutações no gene BCR-ABL1.
Sem conflito de interesses a declarar.
Financiamento: CIMAGO (Projecto 18/12) e FCT (SFRH/BD/51994/2012).
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CO30 - DOENÇAS PLAQUETÁRIAS CONGÉNITAS: CASUÍSTICA DO SERVIÇO DE
HEMATOLOGIA CLÍNICA DE UM HOSPITAL CENTRAL
Sara Morais1, Catarina Lau1, Eugénia Cruz1, Catarina Monteiro1, Mónica Pereira1, Marta Gonçalves1,
Cristina Gonçalves1, Cláudia Casais1, Ana Rita Gonçalves2, Jorge Oliveira2, Rosário Santos2,
Jorge Coutinho1, Margarida Lima1
(1Serviço de Hematologia Clínica - CHUP, 2Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães CHUP)
Introdução: As Doenças Plaquetárias Congénitas (DPC) são um grupo de doenças raras e
heterogéneas, caraterizadas por alterações qualitativas e/ou quantitativas das plaquetas, tendo sido
identificadas variantes em mais de 50 genes diferentes.
Objetivo: Identificação e caraterização molecular de indivíduos com DPC seguidos num Serviço de
Hematologia Clínica.
Material e Métodos: Foram avaliados 207 indivíduos: 90 propositus com alterações qualitativas
e/ou quantitativas das plaquetas não explicadas por causas adquiridas, 81 familiares afetados e 36
familiares não afetados (estudos de segregação e de portador). Os indivíduos identificados foram
avaliados por estudos morfométricos e funcionais plaquetários (dados não apresentados) e
orientados de acordo com caraterização prévia para sequenciação por Sanger e/ou NGS (NextGeneration Sequencing).
Resultados: Em 151 indivíduos afetados (78 famílias não relacionadas) foi identificada a base
molecular da DPC; em 20 doentes (12 famílias) não foram identificadas variantes causais que
justificassem a sua DPC; 14 indivíduos foram identificados como portadores de alelo recessivo e em
22 indivíduos não foi identificada a variante causal presente na sua família. A orientação seguida
permitiu identificar a base molecular em 87% das famílias estudas. Das famílias identificadas, 13%
apresentavam disfunção plaquetária (6 com Trombastenia Glanzmann, 3 com Síndrome (S)
Hermansky-Pudlack, 1 com deficiência CalDAG-GEFI) e 87% apresentavam trombocitopenia ±
disfunção plaquetária (12 com ITGA2B/ITGB3-RT, 9 com TUBB1-RT, 7 com MYH9-RD, 7 com
ACTN1-RT, 8 com ANKRD26-RT, 2 com GFI1B, 5 com S Bernard Soulier (SBS) bialélico, 3 com
SBS monoalélico, 1 com DvW plaquetária, 1 com DIAPH1-RT, 1 com RUSAT, 1 com FLNA-RT, 1
com STXBP2-RD, 1 com S TAR, 1 com S Plaquetas Cinzentas, 1 com S Wiscott-Aldrich, 1 com S
DiGeorge, 2 com S Noonan, 1 com PTT e 3 com DvW2B).
Conclusão: A estratégia adotada permitiu a identificação molecular na maioria das famílias
estudadas. Esta identificação proporciona uma orientação terapêutica dirigida e adequada à doença
plaquetária específica, tem valor prognóstico nos quadros sindrómicos e nas trombocitopenias com
predisposição para neoplasias hematológicas, permite diagnóstico pré-natal em casos selecionados,
e contribui para o conhecimento das doenças plaquetárias.
Os autores declaram inexistência de conflito de interesses.
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CO ENF1 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO CONTROLO SINTOMÁTICO DE NÁUSEAS E
VÓMITOS À PESSOA COM DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA
Margarida Madeira Rebelo, Lara Isabel Soares Labego, Maria Inês Santos Catarino,
Sofia Pereira de Sousa, Sónia Isabel Araújo Sardinheiro
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria, Serviço de Hematologia e
Transplantação de Medula)
Introdução: No contexto das doenças hemato-oncológicas, as náuseas e os vómitos surgem com
bastante frequência, essencialmente após a administração de citostáticos. Estes efeitos colaterais
potenciam ansiedade, astenia e anorexia. Esta sintomatologia é referida pelos doentes como tendo
um impacto negativo no seu autocuidado, constituindo um dos seus maiores receios. A equipa de
enfermagem tem um papel preponderante na prevenção, despiste precoce, referenciação e
implementação de medidas farmacológicas e não-farmacológicas, de modo a atenuar e resolver
esta sintomatologia. As autoras questionaram-se da existência de atualizações acerca do tema, de
modo a que as intervenções de enfermagem sejam dirigidas, adequadas e atualizadas de acordo o
aparecimento de novos estudos e guidelines.
Objetivos: Atualizar os conhecimentos da equipa de enfermagem numa perspetiva evolutiva, com
base na evidência científica, acerca do controlo sintomático das náuseas e vómitos.
Metodologia: Elaboração da questão de investigação, definição dos critérios de inclusão e exclusão
utilizando o método PICO, com base nas orientações do Cochrane Handbook (2011). A pesquisa foi
concretizada eletrónica e manualmente e efetuada no período de julho a setembro de 2019. A
questão de investigação “Quais os contributos da evidência científica atual para o aperfeiçoamento
do controlo sintomático das náuseas e vómitos da pessoa submetida a protocolos citostáticos?”
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 2012 e 2019, através de descritores.
Resultados: Para realização desta revisão bibliográfica, procedeu-se à pesquisa de documentos
em base de dados indexadas, no Google Scholar e consultados sítios de instituições consideradas
de referência.
Conclusão: Com análise dos documentos selecionados, concluiu-se que foi pertinente a revisão
bibliográfica pois, foi possível, a atualização de conhecimentos e práticas da equipa de enfermagem.
Tendo esta conclusão, conduzido à realização de sessão de sensibilização à equipa.
Os autores declaram que não há conflito de interesses à publicação deste poster.
Referências Bibliográficas:



GRALLA, R., et al (2011). Recommendations for the Use of Antiemetics: EvidenceBased, Clinical Practice Guidelines. Journal of Clinical Oncology, Vol 17, No 9
(September), 1999: pp 2971-2994.
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CO ENF2 - PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS NA OTIMIZAÇÃO DO CATETER VENOSO
CENTRAL
Micaela Denise da Silva Rodrigues
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Reconhecendo a importância de adotar estratégias de intervenção para a prevenção das Infeções
da Corrente Sanguínea (ICS) associadas ao Cateter Venoso Central (CVC), o Centers of Disease
Control and Prevention (CDC, 2011) sugere a implementação de programas de formação
estruturados sobre as práticas dos enfermeiros na otimização do CVC. A melhoria do conhecimento
dos enfermeiros após formação valida a posição do CDC, de que a formação contínua sobre
práticas baseadas em evidência é essencial à prevenção das ICS associadas ao CVC (Humphrey,
2015).
Do exposto, facilmente se depreende a relevância e pertinência desta problemática no âmbito da
prestação de cuidados a doentes hemato-oncológicos, frequentemente imunodeprimidos e, por isso
com elevado risco de infeção. A inquietude face a esta realidade impulsionou o seu estudo, com
vista a definir e implementar estratégias para a prevenção e controlo das ICS associadas ao CVC.
Este estudo tem como objetivos conhecer as práticas dos enfermeiros na otimização do CVC antes
e após uma formação estruturada e, avaliar o impacto de uma formação estruturada nas práticas
dos enfermeiros na otimização do CVC. Realizaram-se 34 observações das práticas dos
enfermeiros na otimização do CVC, antes e após a formação, seguindo o guião de observação. A
colheita de dados foi efetuada num serviço de internamento médico multidisciplinar entre outubro de
2017 e maio de 2018. Trata-se de um estudo quantitativo, quase-experimental de desenho antesapós com grupo único, com amostra não probabilística.
Os resultados revelaram existir diferenças nas práticas dos enfermeiros na otimização do CVC,
antes e após a formação estruturada. Globalmente, verificou-se melhoria das práticas dos
enfermeiros, realçar que nunca se observou decréscimo da conformidade com as recomendações
após a formação. A análise inferencial confirmou a hipótese, de que as práticas dos enfermeiros na
otimização do CVC melhoram após a formação estruturada, inferindo-se, então, o impacto positivo
da formação nas práticas dos enfermeiros.
Sugerimos implementar programas formativos estruturados sobre otimização do CVC, com o intuito
de melhorar conhecimentos e práticas dos enfermeiros, contribuindo assim para a redução das ICS
associadas ao CVC.
Declaração de Conflito de Interesses:
A autora declara não haver qualquer conflito de interesse que possa estar relacionado com a
elaboração e apresentação deste estudo.
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CO ENF3 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM À PESSOA COM DOENÇA HEMATO-ONCOLÓGICA
- IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA
Marta Salomé Ferreira Lourenço Moreno, João Pedro Gomes Pedrosa
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte)
Os cuidados de reabilitação à pessoa com doença hemato-oncológica não devem ser considerados
como uma fase ou técnica isolada, mas sim como parte integrante dos restantes cuidados. De facto,
a Enfermagem de Reabilitação tem um papel fundamental na assistência à pessoa com doença
oncológica, na medida em que intervém com o intuito de maximizar a função, promover a
independência, desenvolvendo as suas capacidades.
Integrados na equipa de cuidados de Enfermagem, os Enfermeiros de Reabilitação, autores deste
trabalho, usando a metodologia de projeto, desenvolveram um Programa de Reabilitação à pessoa
com doença hemato-oncologica na unidade onde trabalham, propondo-se agora a apresentar as
especificidades do programa implementado e os resultados obtidos até à data.
Referências Bibliográficas: NHS, National Standards for Referências bibliográficas: Rehabilitation of
Adult Cancer Patients. National Health Service, Welsh Assembly Government, Wales, 2010.
Os Autores declararam não existirem conflitos de interesse.

75

15 de Novembro de 2019

16h30 | Auditório 2
Moderação: Comissão Científica

CO ENF4 - ANÁLISE À DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM DE ALUNOS DE
ENFERMAGEM ERASMUS IN-COMING NO ÂMBITO DA AUTOGESTÃO DO REGIME
MEDICAMENTOSO EM DOENTE ONCOLÓGICO EM TRATAMENTO EM HOSPITAL DE DIA
Leonor Teixeira
(ESEP)
O conceito clínico da autogestão do regime medicamentoso e a sua respetiva área de atenção devese, à relevância desta temática, muito relacionada com o aumento das doenças crónicas, mas também
como uma área da intervenção autónoma do exercício profissional dos enfermeiros e
consequentemente de grande impato na construção de raciocínio dos estudantes.
Após a análise da parametrização de um plano de cuidados dos estudantes ERASMUS, dos respetivos
enunciados de diagnóstico e intervenções de enfermagem produzidos, de um doente oncológico em
tratamento em hospital de dia, iremos explorar quais os resultados-Diagnósticos e resultadosIntervenções enunciados, e quantos obtemos com utilidade clínica.
Os alunos usam termos e conceitos diferentes para representar o mesmo diagnóstico e a mesma
intervenção de enfermagem acerca do fenómeno em análise refletindo-se assim várias categorias finais
quer dos diagnósticos, quer das intervenções por eles planeadas e apresentadas ao ser professor.
Esta redundância concetual aumenta o número de enunciados de diagnóstico e respetivas intervenções
perante o mesmo problema, dificultando a interoperabilidade semântica entre os diferentes registos e
construção do deu processo de pensamento.
O estudante deve ser capaz de observar e interpretar de forma intencional evidências que o doente
pode revelar de acordo com o Foco (Autogestão do regime medicamentoso) e saber propor qual o Juízo
(comprometido e potencial para melhorar) e a Dimensão (Conhecimento, Capacidade,
Consciencialização, Significado dificultador, Apoio social, Apoio família).
Pretende-se apresentar, sob a forma de poster, a análise de um processo de enfermagem de um caso
clínico de doente oncológico em tratamento em hospital de Dia, realizado por alunos de uma instituição
académica, tendo por bases essenciais a completude, pertinência de dados e utilização de linguagem
classificada (CIPE® 2.0) .
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E-POST1 - IBRUTINIB COMO ESTRATÉGIA DE MANUTENÇÃO DE RESPOSTA NO LINFOMA
NÃO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL (LPSNC)
Joana Ramos Vieira, Ana Vagos Mata, Helena Martins, Sara Valle, João Raposo, Graça Esteves
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria; Serviço de
Hematologia e Transplantação de Medula Óssea)
Introdução: A maioria dos LPSNC são do subtipo ABC. A activação constitutiva da via NF-kB,
através de mutações na via de sinalização do receptor de célula B (BCR), demonstrou ter um
papel central. O ibrutinib (IBT) liga-se irreversivelmente à tirosina cinase de Bruton, inibindo a via
de sinalização BCR, o que, associado à sua capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, faz com que surja como uma opção terapêutica interessante para o LPSNC em
recaída/refractário (R/R). Apresentamos o caso clínico de uma doente que recebeu IBT em 1ª linha
em monoterapia, como ponte para transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH).
Caso Clínico: Mulher, 59 anos, com o diagnóstico de LPSNC, subtipo ABC, com volumosa lesão
frontal direita. Portadora de prótese mitral mecânica, sob anticoagulação. Cumpriu terapêutica de
indução com protocolo MATRix, com intenção de consolidação de resposta com TAPH após 4º
ciclo. Obteve resposta parcial ao 2º ciclo, com persistência de lesão mínima residual ao 4º ciclo.
No 4º ciclo de quimioterapia tem o diagnóstico de osteomielite com atingimento de todos os
elementos vertebrais lombo-sagrados, comprovado por RMN e biópsia de uma das lesões, com
isolamento de K. pneumoniae ESBL e exclusão de infiltração por células de linfoma. Por manter
indicação para consolidação com TAPH, iniciou terapêutica de manutenção com IBT como ponte
para TAPH, enquanto cumpriu antibioterapia (AB) com ertapenem. Recebeu IBT em monoterapia
na dose de 560 mg/dia, obtendo resposta completa após 3 meses de IBT. Verificou-se também
resolução do quadro infecioso após 3 meses de AB. Não se registaram toxicidades de grau ≥ 3,
como eventos hemorrágicos ou arrítmicos, tendo a doente mantido anticoagulação. Sete meses
após o início de IBT, a avaliação imagiológica pré-TAPH revelou recaída da doença, tendo vindo a
falecer antes da realização do TAPH.
Discussão: O IBT tem actividade no LPSNC, obtendo-se concentrações terapêuticas no SNC.
Embora a maioria dos casos publicados respeitem à doença R/R, no presente caso o IBT foi
utilizado em monoterapia e numa estratégia terapêutica de ponte para intensificação com TAPH,
não sendo este exequível na altura. A duração da resposta esteve de acordo com a literatura, sem
toxicidade de relevo. Pensamos que o IBT apresenta potencial para terapêutica de curta duração
no LPSNC, em doentes com intensificação terapêutica planeada.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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E-POST2 - EPIGASTRALGIA INEXPLICÁVEL EM IMUNOCOMPROMETIDOS COMO
MANIFESTAÇÃO DE INFEÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS
Rebeca Brito, Alexandra Monteiro, Aida Botelho de Sousa
(Serviço de Hematologia, Hospital dos Capuchos-CHULC)
Introdução: a reativação ou a infeção por citomegalovírus (CMV) clinicamente significativa não é
incomum após transplante hematopoiético, sendo menos frequente após quimioterapia não
intensiva. Quando surge infeção por CMV os locais mais frequentemente afetados são o pulmão,
cólon, olho e sistema nervoso central. Relatamos dois casos com apresentação clinica inabitual,
em diferentes cenários.
Caso 1: homem de 24 anos com linfoma de Hodgkin clássico, primariamente refratário mas com
resposta a 2ª linha seguida de transplante hematopoiético autólogo. A partir do d+4 de transplante
instalou-se quadro de febre neutropénica (FN) com náuseas, vómitos e diarreia. À data da alta
mantinha náuseas, a que se adicionaram epigastralgias intensas, refratárias ao tratamento
sintomático e impossibilitando a ingestão de alimentos. Três semanas depois, registando-se já
uma perda ponderal de 20%, um episódio de hematemeses motivou endoscopia digestiva alta
(EDA) que documentou esofagite grau C e gastrite pseudomembranosa, cuja histologia
apresentava inclusões intranucleares compatíveis com infeção por CMV, confirmada por
imunohistoquímica (IH). Foi tratado com valganciclovir com resposta sintomática completa.
Caso 2: homem de 70 anos com linfoma T anaplásico ALK+, sob CHOEP. Ao d11 do 2º ciclo
surgiu FN, disfagia baixa e epigastralgias intensas, de difícil controlo, agravadas pela ingestão de
alimentos. Apesar de resolução da FN e das epigastralgias, persistiu intensa disfagia baixa, sem
resposta ao tratamento sintomático. Quinze dias após alta, apresentava perda ponderal de 10%. A
EDA documentou ulceração esofágica de 8cm, cuja biópsia identificou células grandes com
inclusões intranucleares, confirmando-se por IH infeção por CMV. Apresentava carga viral CMV
positiva. Foi tratado com valganciclovir com excelente resposta clínica.
Discussão: a epigastralgia como manifestação de infeção a CMV está pouco descrita na literatura
podendo ser subestimada na prática clínica. Os casos de gastrite e esofagite por CMV que
descrevemos alertam para a existência de manifestações menos comuns de infeção por CMV, que
podem passar despercebidas, levar a um atraso no diagnóstico e ter consequências graves para o
doente.
(Sem conflitos de interesse a declarar)
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E-POST3 - A SUBSTITUIÇÃO DO GLIVEC POR GENÉRICOS DO IMATINIB É SEGURA?
Filipa Saraiva1, Marta Alves2, Ana Luísa Papoila3, Mariana Leal Fernandes1,
Aida Botelho de Sousa1
(1Hospital dos Capuchos-CHULC , 2Centro de Investigação do CHULC , 3Centro de Investigação
do CHULC; NOVA Medical School/FCM)
Introdução: O Imatinib é o inibidor da tirosina cinase (TKI) mais utilizado pelos doentes com
Leucemia Mielóide Crónica (LMC). Após a introdução dos genéricos em 2017 surgiram vários
estudos contraditórios relativos à sua eficácia e segurança sem resultados consistentes. A sua
utilização no nosso centro ao longo dos últimos anos criou a percepção duma redução na
profundidade de resposta.
Objectivo: Avaliar retrospectivamente a profundidade de resposta prévia e posteriormente à
introdução dos genéricos.
Material e métodos: De jan/94 a jul/15 foram identificados todos os doentes com LMC em fase
crónica tratados com Glivec como primeiro TKI durante pelo menos 2 anos com posterior
substituição por um dos genéricos do Imatinib (foram permitidos doentes com tratamento anterior
com hidroxicarbamida e interferão-α). Procedeu-se à caracterização da população e avaliação da
mediana do BCR-ABL1 por reação em cadeia da polimerase (PCR) em 8 tempos (últimos 4
prévios à introdução dos genéricos e os primeiros 4 posteriores a essa introdução).
Resultados: Identificaram-se 59 doentes com idade mediana de 54 anos (25-81), 56% do sexo
masculino e Sokal de alto risco em 6,4% (mediana geral de 0,85). A pesquisa por hibridização
fluorescente in situ (FISH) do cromossoma Philadelphia ao diagnóstico foi em média de 90%. No
momento da substituição a maioria dos doentes apresentava resposta molecular major (RMM) com
uma mediana de 0,0007. Observou-se uma tendência decrescente na PCR com a utilização do
Glivec. Com a introdução posterior dos genéricos detectou-se um ligeiro aumento de PCR no
primeiro tempo avaliado com posterior tendência decrescente nos restantes tempos; mantendo
sempre medianas abaixo de 0,001 (RM5) e sem perda significativa da profundidade da resposta.
Conclusão: Apesar dum follow-up curto após introdução do genérico, com possível efeito
de carry-over por parte do Glivec nas avaliações subsequentes, parece haver uma subida inicial da
PCR após a introdução dos genéricos, que se poderá dever a vários factores nomeadamente à
existência de efeitos secundários com a introdução do novo medicamento, mas com posterior
estabilização e até tendência decrescente sem perda de resposta. Estes resultados, embora
careçam de confirmação, com maior tempo de follow up, sugerem que a subtituição do Glivec
pelos genéricos, além de permitir a redução significativa dos custos inerentes ao tratamento da
LMC, não tem impacto negativo na eficácia.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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E-POST4 - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA COM T(14;18)
Marta Aguiar Gomes
(Centro Hospitalar Universitário São João)
Introdução: A t(14;18)(q32;q21) é característica de neoplasias de células B com origem no centro
germinativo, sendo uma marca do linfoma folicular. Na leucemia linfocítica crónica (LLC), ocorre
em menos de 2% dos casos e a sua importância prognóstica é controversa.
Objectivos: Descrever as características clínicas e patológicas de 4 casos de LLC com
t(14;18)(q32;q21).
Caso 1. Homem, 50 anos, LLC (Rai 0, Binet A) diagnosticada em 2002. A imunofenotipagem (IFT)
do sangue periférico (SP) revelou expressão atípica de CD79b e FMC7. Apresentou progressão
lenta da doença, com linfocitose crescente, adenomegalias e hepato-esplenomegalia. Em
Junho/2018, citogenética convencional do SP demonstrou um cariótipo complexo, inclusive
t(14;18)(q32;q21) e +12. Alterações TP53 foram excluídas. Em Junho/2019, o doente mantinha-se
assintomático e sem citopenias significativas.
Caso 2. Homem, 64 anos, LLC (Rai I, Binet A) diagnosticada em Junho/2015, com IFT do SP
típica. Apresentou progressão lenta da doença. Em Julho/2018, apresentava o cariótipo
46,XY,t(14;18)(q32;q21)[9]/46,XY,del(13)(q14q22),t(14;18)(q32;q21)[7]; alterações TP53 foram
excluídas. Em Junho/2019, mantinha-se assintomático, sem citopenias ou organomegalias.
Caso 3. Homem, 70 anos, LLC sintomática (Rai III, Binet C) diagnosticada em Maio/2019. A IFT do
SP e do aspirado medular revelou expressão heterogénea atípica de CD5 e CD23. O FISH excluiu
mutações TP53 e o cariótipo demonstrou t(14;18)(q32;q21)[20]. Em Julho/2019, iniciou tratamento
com Rituximab-Bendamustina.
Caso 4. Homem, 70 anos, LLC (Rai I, Binet A) diagnosticada em Março/2018 (linfocitose
conhecida e lentamente crescente desde Abril/2013). A IFT do SP mostrou expressão atípica de
CD79b, e heterogénea de CD5 e CD23. Apresentava o cariótipo 46,XY,+12,t(14;18) (q32;q21)
[18]/46,XY[2]; excluiu-se del17p13. Em Julho/2019, mantinha-se assintomático e sem necessidade
de tratamento.
Discussão/conclusão. Quatro casos de LLC com t(14;18), associada a outras alterações ou
isolada, foram avaliados. Três demonstraram IFT atípica. Em 2 casos, apresentou-se como
alteração genética primária. Um caso apresentou doença agressiva e com necessidade de
tratamento. Curiosamente, tratou-se do caso em que a t(14;18) foi a única alteração genética.
A t(14;18)(q32;q21) é rara na LLC. O seu papel na patogénese, evolução e prognóstico desta
doença é pouco claro. Mais estudos são necessários para esclarecer a relevância e implicações
terapêuticas desta anomalia na LLC.
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E-POST5 - SÍNDROME DE POEMS - UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Rita Oliveira1, Alexandre Sarmento2, Andreia Ferreira1, Ana Salselas3, Cristina Gonçalves1,
Susana Roncon3
(1Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 3Instituto Português
de Oncologia do Porto)
Introdução: O síndrome POEMS (Polyneurophathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal
protein, Skin changes) é uma doença multissistémica rara caracterizada pela presença de
gamapatia monoclonal e neuropatia periférica, associadas a outras entidades clínicas, que tornam
o diagnóstico complexo e tardio.
Caso Clínico: Mulher de 58 anos, sem antecedentes de relevo, apresentou em 2013 quadro
clínico de tetraparesia de predomínio dos membros inferiores e hipostesia álgica das mãos, pés e
pernas, sendo diagnosticada polineuropatia desmielinizante inflamatória crónica. Iniciou
terapêutica com corticóides e mais tarde imunoglobulina com melhoria clínica. Um ano depois, é
identificado pico monoclonal IgG/lambda, tendo sido diagnosticada gamapatia monoclonal de
significado indeterminado. Em 2017, por quadro de dor lombo-sagrada, identificou-se lesão
osteolítica na asa direita do sacro. Posteriormente, desenvolveu quadro progressivo de dor
pleurítica no hemitórax direito associada a astenia e perda ponderal sendo internada por derrame
pleural direito linfocítico. Foram identificadas múltiplas adenopatias axilares cuja biópsia excisional
revelou aspectos morfológicos sugestivos de doença de Castleman.
Perante este contexto clínico, em conjunto com trombocitose, hiperparatiroidismo,
hiperpigmentação e espessamento da pele, foi diagnosticado Síndrome de POEMS. Em abril/2018,
iniciou tratamento com lenalidomida e dexametasona e posteriormente dexametasona até
janeiro/2019, com resposta favorável. A doente foi proposta para consolidação de tratamento com
transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos, tendo iniciado mobilização com G-CSF
(Granulocyte Colony Stimulating Factor) em alta dose (600µg 2id; peso: 62Kg) e colheita por
aférese ao 5º dia, que decorreu sem intercorrências. O produto de leucaférese apresenta bom
conteúdo celular (7,4x106 células CD34+/Kg), é estéril e funcional (11.6 x105 CFU-GM/Kg). A
doente foi submetida a transplante em setembro/2019 (3.8 x106 células CD34+/Kg; viabilidade:
82% por método azul tripano), cuja infusão decorreu sem intercorrências. Atualmente, encontra-se
assintomática, hemodinamicamente estável e apirética.
Conclusão: A multiplicidade de entidades clínicas envolvidas com diferentes tempos de
apresentação tornam o diagnóstico final desafiante: decorreram 5 anos após as primeiras
manifestações clínicas. Apesar da evolução favorável da doente, é necessário um follow-up
prolongado para avaliar o sucesso terapêutico.
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E-POST6 - RADIOTERAPIA EXTERNA DE BAIXA DOSE NO LINFOMA NÃO HODGKIN B
INDOLENTE - UMA ARMA A CONSIDERAR
Raul Colaço1, Diogo Delgado2, António Mota1, Isabel Antão1, Filomena Santos1
(1IPO Lisboa FG, E.P.E. , 2CH Lisboa Norte, E.P.E.)
Introdução: O Linfoma Não Hodgkin B Indolente (LNHBI), é uma designação que abrange várias
entidades de linfoma. Com sobrevivências superiores a 80% aos 5 anos e grande propensão para
recidiva, a gestão da doença assume uma perspectiva crónica. É essencial a escolha da melhor
arma terapêutica para cada caso, como a Radioterapia externa de baixa dose (RTebd) para os
casos sintomáticos/paliativos.
Objectivos: Revisão da literatura no tratamento sintomático/paliativo de LNHBI com RTebd e
enquadramento num caso clínico.
Material e Métodos: Os dados foram obtidos através da consulta do processo clínico da doente.
Doente do sexo feminino, 81 anos, antecedentes irrelevantes, diagnóstico de LNHBI CD5+ NOS
localizado à amígdala esquerda e gânglios cervicais homolaterais, estádio IIA Ann Arbor, em
Novembro de 2007. Realizou 1 ciclo de CVP e 8 ciclos de RCHOP tendo resposta imagiológica
completa (RIC). Em Outubro de 2009 é detectada recidiva local e ganglionar (RLG), efectua 4
ciclos de ChPred, por persistência realiza 4 ciclos de FC com RIC. Em Outubro de 2012 é
detectada RLG, tendo a doente cumprido 4 ciclos de FC com RIC. Em Outubro de 2016 é
detectada RLG, sendo a doente enviada para Radioterapia (RT). Foi proposta para RTebd 4Gy 2fr
que efetuou em Janeiro de 2017 com RIC. Em Novembro de 2018 é detectada RLG sendo a
doente novamente referenciada a RT. Foi tratada pela segunda vez com RTebd 4Gy 2fr, tendo
resposta clínica completa. Todas as recidivas ocorreram com apresentação igual à doença inicial.
Resultados: A doente não apresentou toxicidades decorrentes dos tratamentos com RTebd, tendo
resposta completa (RC) após ambos os tratamentos.
A cronicidade destas entidades exige a escolha de tratamentos que combinem um bom controlo da
doença com um perfil de toxicidades aceitável. Existem na literatura vários trabalhos utilizando
RTebd com 4Gy 2fr em contexto sintomático/paliativo, com taxas de resposta de 80%-90%, um
perfil de toxicidades negligênciável, uma duração mediana de resposta de 22-42 meses e sem
aparente efeito negativo na sobrevivência global comparado com esquemas de 1º linha (24Gy
12fr).
Conclusão: Os LNHBI são entidades com acompanhamento crónico. No contexto de paliação
existem vários estudos que defendem a utilização de RTebd pela sua boa taxa de resposta e
excelente perfil de segurança. No caso apresentado obtivemos RC nos dois tratamentos
efectuados, com um intervalo livre de doença de 21 meses e ausência de toxicidades decorrentes
do tratamento.
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E-POST7 - DOENÇA DE ENXERTO VERSUS HOSPEDEIRO AUTÓLOGO: UMA ENTIDADE
COM MUITOS FATORES CONFUNDIDORES
Lídia Alves Ribeiro1, Joana Vieira1, Francisca Miranda2, Leonor Fernandes3, Júlia Medeiros1,
Raul Moreno1, Carlos Martins1, Fernanda Lourenço1, João Lacerda1, Sara Valle1, Emília Vitorino4,
Catarina Quadro4, João Raposo1
(1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa
Norte, 2Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 3Serviço de Oncologia,
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental , 4Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e
Universitário de Lisboa Norte)
A doença de enxerto versus hospedeiro (DEVH) é comum associada ao transplante alogénico de
células hematopoiéticas, contudo, já foram documentados associados ao transplante autólogo
(auto-TCPH). Muitos são os fatores confundidores associados.
O presente caso clínico descreve um homem de 61 anos, sem antecedentes pessoais de relevo,
com diagnóstico de mieloma múltiplo IgG/lambda, ISS III, com deleção 13q e 17p positivas, apenas
com lesões líticas à apresentação. Cumpriu terapêutica com bortezomib/talidomida/dexametasona;
e após progressão com carfilzomib/lenalidomida/dexametasona, com resposta parcial. Foi
submetido a auto-TCPH.
Cumpriu condicionamento com 180mg/m2 de melfalan, saída de aplasia ao 12º dia pós-enxerto
(D+12). Apresentou, a D+10, quadro de diarreia líquida esverdeada (3 a 4L/dia), toxina C. difficile,
coproculturas e parasitológico das fezes negativos. Ecograficamente documentou-se
“proeminência parietal de todo o quadro cólico e aumento da ecogenicidade da gordura
mesentérica, a favor de colite”.
A colonoscopia revelou “mucosa do cólon descendente com aspeto atrófico, áreas de exsudado
esbranquiçado e intensa hiperémia; sigmóide e reto com lesões necrosadas com aspeto vesicular,
compatível com colite infecciosa vs. DEVH”.O estudo anatomopatológico descreve “focalmente,
corpos apoptóticos no epitélio de revestimento de criptas e de superfície. A pesquisa de
microrganismos foi negativa. Assim, os aspectos são sugestivos de alterações associadas a
DEVH.
O doente iniciou terapêutica com prednisolona (1mg/kg/dia), com normalização do quadro ao
D+46. Não apresentou evidência de DEVH hepático ou cutâneo.
A DEVH no transplante autólogo é uma situação extremamente rara e que se especula estar
relacionada com alterações de subclasses das células T, resultando num mecanismo de
autoimunidade. Em regra, os doentes auto-transplantados têm um curso mais autolimitado e
menos grave que no transplante alogénico, sendo melhores respondedores à corticoterapia.
Importa ainda referir que esta entidade pode mais frequentemente ser associada a doentes com
mieloma múltiplo submetidos a imunomoduladores.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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E-POST8 - TRATAMENTO AGRESSIVO DE NEUROBLASTOMA DE ALTO RISCO EM
CRIANÇA EM QUE A HEMOFILIA A GRAVE NÃO FOI FATOR DE MAU PROGNÓSTICO
Maria Eduarda Couto1*, Lídia Costa2*, Juliana Moutinho3, Ana Maria Ferreira4, Luísa Lopes Santos3,
Eugénia Cruz2, Sara Morais2
(1Serviço de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.; Serviço
de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) , 2Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) , 3Serviço de
Imunohemoterapia, Instituto Português de Oncolologia do Porto (IPO-Porto) , 4Serviço de Pediatria,
Instituto Português de Oncolologia do Porto (IPO-Porto))
Introdução: Hemofilia A (HA) é uma doença rara (1/5000 RN do sexo masculino) que na forma
grave (FVIII:C<1%) cursa com hemorragias espontâneas. Por sua vez, o neuroblastoma tem uma
incidência de 1/100.000 crianças com idade <15 anos, sendo responsável por 10% das neoplasias
da infância e 15% das mortes infantis. Até à data, não estão reportados na literatura casos de
crianças com HA grave e neuroblastoma.
Objetivo: Relatar um caso de tratamento agressivo de neuroblastoma em criança com HA grave.
Material e métodos: Revisão retrospetiva dos dados clínicos e analíticos de menino de 4 anos
com HA grave diagnosticada ao nascimento devido a hemorragia subgaleal e com variante
c.4969C>T no F8, que desenvolveu neuroblastoma (estadio IV INSS) aos 20 meses de idade.
Resultados: Sem episódios hemorrágicos major, permaneceu em tratamento on demand até ao
diagnóstico do neuroblastoma, quando apresenta em simultâneo hematoma muscular (glúteos
paravertebrais). Inicia profilaxia com FVIII recombinante (25 UI/kg 3x/semana). A profilaxia foi
ajustada de acordo com o risco hemorrágico associado aos diferentes procedimentos de
tratamento do tumor: 50 UI/Kg imediatamente antes dos procedimentos invasivos incluindo os
cirúrgicos, seguido por 40 UI/Kg de 8/8 horas no pós-operatório imediato, até 25 UI/Kg diários
durante períodos de aplasia medular.
Dada a agressividade da neoplasia, durante o período de 1 ano, a criança foi submetida a cirurgia
major para redução da massa tumoral, várias inserções/remoções de CVC, 3 linhas de
quimioterapia, seguidas de duplo transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos. Não foram
detetados inibidores para o FVIII, nem houve eventos hemorrágicos graves ou necessidades
aumentadas de suporte transfusional.
Conclusões: O prognóstico oncológico não foi negativamente afetado pela HA grave, nem esta
interferiu com a quimioterapia ou outros procedimentos invasivos. Nesta criança com tumor de alto
risco, a orientação dos eventos hemorrágicos durante os tratamentos oncológicos, foi bem
sucedida, estando a criança bem e a fazer profilaxia com FVIII 2x/semana. A raridade deste tumor
associada a outra doença rara (HA), leva a grande complexidade da orientação terapêutica, sendo
a cooperação entre diferentes instituições e especialidades determinante para o sucesso
terapêutico, ao minimizar as consequências da presença de ambos os diagnósticos num único
doente.
Sem conflitos de interesses a declarar.
* Os autores contribuíram igualmente para o trabalho
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E-POST9 - MASTOCITOSE CUTÂNEA: A IMPORTÂNCIA DE UM FOLLOW-UP PROLONGADO
Inês Pereira Brito, Nuno Miguel Preto Gomes, Rui Bergantim, Rita Resende Duarte,
Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar São João)
Introdução: A mastocitose cutânea (MC) caracteriza-se pela proliferação de mastócitos que leva
ao aparecimento de lesões hiperpigmentadas. Por outro lado, a mastocitose sistémica (MS) resulta
de uma proliferação clonal de mastócitos em um ou mais órgãos extra-cutâneos que, por vezes,
implica tratamento agressivo.
Objetivo: Descrever um caso de MS em doente com diagnóstico prévio de MC e discutir as suas
implicações clínicas.
Material e métodos: Revisão do processo clínico da doente.
Resultados: Doente do sexo feminino, 37 anos de idade, antecedente de síndrome depressivo,
referenciada à consulta de Hematologia Clínica (HC) em 2010 por lesões maculares pruriginosas,
elevação da triptase sérica e biópsia cutânea com infiltração mastocitária. Do estudo realizado,
hemograma e bioquímica sem alterações, biópsia de MO com alterações reaccionais, achados
compatíveis com o diagnóstico de MC. A doente teve alta da consulta de HC, mantendo
seguimento por Dermatovenereologia, com estabilidade da dermatose.
Em 2018, por agravamento clínico e aumento da triptase sérica foi novamente referenciada à
consulta de HC. Apresentava lesões maculares pruriginosas, autolimitadas, desencadeadas pelo
exercício físico e calor, que cediam após cessação do estímulo, compatíveis com telangiectasia
macular eruptiva perstans. Referia também dor abdominal epigástrica esporádica, sem diarreia ou
vómitos. Analiticamente apresentava hemograma sem citopenias, sem eosinofilia, perfil hepático e
função renal normais, triptase sérica 22.70 ug/L (normal <11.4), radiografias do esqueleto sem
lesões ósseas e TAC sem hepatoesplenomegalia. A biópsia de MO revelou mastócitos fusiformes
e dispersos, focalmente formando agregados, um deles com um número de células >15 e sem
displasia. A citometria de fluxo da MO identificou um clone de monócitos (0.08%) com fenótipo
positivo CD2, CD25 e CD117. A mutação KIT D816V foi positiva. Assim, foi firmado o diagnóstico
de MS indolente, sem achados B ou C, mantendo a doente vigilância.
Conclusão: A MS é uma doença que se pode manifestar muitos anos mais tarde a nível
hematológico em relação à apresentação cutânea inaugural. Aproximadamente 50% dos adultos
com mastocitose aparentemente limitada ao tegumento podem apresentar um infiltrado
mastocitário na MO demasiado pequeno e por isso abaixo do limiar da deteção das ténicas
laboratoriais, sugerindo um estadio precoce de MS indolente. Este caso ilustra a importância do
seguimento dos doentes com MC a longo prazo.
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E-POST10 - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA B “ATÍPICA” COM MUTAÇÃO BRAF V600E
Cláudia Pedrosa1, Patrícia Seabra1, Cristina Gonçalves1, Jorge Coutinho1, David Tente2,
Francisca Costa2, João Rodrigues3, Sónia Fonseca3, Rita Coutinho3, Maria dos Anjos Teixeira3,
Margarida Lima3
(1Serviço de Hematologia Clínica – Centro Hospitalar Universitário do Porto , 2Serviço de Anatomia
Patológica – Centro Hospitalar Universitário do Porto , 3Serviço de Hematologia Clínica – Centro
Hospitalar Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica – Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar)
Introdução: As mutações no gene BRAF estão associadas a várias neoplasias. Na presença de
doença linfoproliferativa, a mutação BRAF V600E é praticamente patognomónica de tricoleucemia.
Contudo, tem sido detetada excecionalmente noutras neoplasias de células B.
Objetivo: Descrever e discutir um caso clínico de Leucemia Linfocítica Crónica B (LLC-B) atípica
com mutação BRAF V600E.
Caso clínico: Mulher de 77 anos, sem comorbilidades, referenciada à consulta de Hematologia
por linfocitose (112200/µL), assintomática e sem alterações ao exame objetivo.
A imunofenotipagem do sangue periférico (SP) detetou linfocitose B monoclonal: CD19+, forte;
CD20+, forte; CD5-/+, fraco; CD23-/+, fraco; CD200+; CD79b+, forte; FMC7+, fraco; Igs de superfície+,
forte (IgM, IgD, cadeias lambda). Apresentava 18% de linfócitos com morfologia atípica, não
prolinfocítica. A t (11;14) foi negativa. O estudo medular revelou infiltração difusa por linfoma de
células B pequenas de núcleo regular hipercromático e citoplasma escasso, imunorreativas para
CD20, CD5 e Bcl2 e negativas para CD23 e ciclina D1. A TAC TAP mostrou esplenomegalia
homogénea com 14.5 cm. Não tinha gamapatia monoclonal.
Por evolução com esplenomegalia sintomática,iniciou tratamento com clorambucilo e prednisolona,
com resposta parcial, mas progressão ao fim de 8 ciclos. Foi proposta para quimioimunoterapia
que não completou por reação grave ao rituximab, progredindo sob ciclofosfamida e prednisolona.
Fez esplenectomia para controlo sintomático, estando a doente assintomática e analiticamente
estável.
O exame histológico do baço revelou ocupação difusa da polpa vermelha por linfócitos pequenos e
de aspeto maduro, CD20+, CD5+, Ciclina D1-, SOX-11-, CD23-, Anexina A1-, CD10-, com expressão
forte de IgD e IgM. A pesquisa da mutação BRAF V600E foi positiva no baço e no SP. O padrão de
infiltração, citologia linfocitária e imunofenótipo favorecem o diagnóstico de LLC-B “atípica” em
detrimento de outras entidades como linfoma esplénico difuso da polpa vermelha, linfoma
esplénico da zona marginal ou linfoma do manto.
Conclusão: A mutação BRAF V600E foi descrita em casos raros de LLC-B, não sendo exclusiva
da tricoleucemia. Desconhece-se o impacto no prognóstico. Este caso tem por objetivo evidenciar
a sua presença noutras neoplasias indolentes de células B, em que o uso de inibidores da via de
sinalização RAS-BRAF-MAPK-ERK pode constituir uma oportunidade terapêutica.
Os autores declaram inexistência de conflito de interesses.
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E-POST11 - DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA PÓS-TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA
ÓSSEA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO.
Marcos Lemos1, Joana Santos2, Manuela Mafra2, Madalena Silva1, Aida Botelho de Sousa1
(1Serviço de Hematologia, Hospital de Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar e
Universitário de Lisboa Central, 2Serviço de Anatomia Patológica, Hospital de São José, Centro
Hospitalar e Universitário de Lisboa Central)
Introdução: A doença linfoproliferativa pós-transplante (DLPT) é caracterizada por proliferações
linfóides ou plasmocíticas que se desenvolvem em contexto de imunossupressão nos receptores
de transplante. A maioria dos casos encontra-se associada à infecção por EBV e pode ocorrer
tanto no transplante de órgão sólido, como hematopoiético, sendo que neste a quase toda
totalidade dos casos se restringe ao transplante alogénico (AloTMO). A ocorrência de lesões tipoDLPT ós transplante autólogo (AutoTMO) é um evento raro, como se comprova pelo limitado
número de casos reportados na literatura, não existindo por esse motivo noções sólidas sobre o
enquadramento nosológico e gestão clínica desta patologia neste contexto específico.
Caso clínico: Homem de 58 anos, com o diagnóstico de LNH-T angioimunoblástico, estadio IV B,
com envolvimento multi-adenopático generalizado e medular, IPI intermédio-alto, tratado com 7
ciclos de CHOEP, obtendo-se remissão completa. Esta resposta foi consolidada com transplante
autólogo, condicionado com BEAC (condicionamento sem melfalano por antecedente de
epilepsia), que ocorreu sem intercorrências de relevo. Após 27 meses de remissão surgiu quadro
de lesões cutâneas nodulares dispersas, francamente sintomáticas com prurido intenso, cuja
biópsia revelou infiltrado cutâneo CD20+, CD10+, BCL6+, CD30+ e EBER+, enquadrável em
DLPT. Iniciou terapêutica sistémica com R-GVD, obtendo-se resposta clínica logo após o 1º ciclo.
Discussão: A necessidade de imunossupressão no pós-aloTMO é o principal factor de risco para
DLPT, necessidade que não se verifica no AutoTMO, o que justifica a menor incidência neste
contexto. Destaca-se neste caso o facto de estarmos perante 2 linfomas associados ao EBV,
ambos EBER+ na histologia, o que leva a especular sobre se o efeito imunossupressor do
condicionamento associado a infecção persistente por este vírus possa ter desencadeado a DLPT.
Na DLPT “clássica”, a primeira linha terapeutica consiste na redução da imunossupressão, algo
que não é possível neste contexto, tendo-se optado pela imunoquimioterapia dada a carga
sintomática.
(Autores sem conflitos de interesse a declarar.)
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E-POST12 - MUTAÇÃO NO GENE GATA2 ASSOCIADA AO SÍNDROME DE EMBERGER
Catarina Dantas Rodrigues1, Conceição Constanço1, Joana Azevedo2, Ana T. Simões2,
Margarida Coucelo2, Helena Silva1
(1Centro Hospitalar Tondela-Viseu, 2Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: O Síndrome de Emberger é uma doença genética rara, autossómica dominante,
esporádica ou familiar com penetrância incompleta, que resulta da inactivação de um dos genes
GATA2. Caracteriza-se por linfedema primário dos membros inferiores associado a síndrome
mielodisplásico (SMD) e risco aumentado de evolução para leucemia mielóide aguda (LMA).
Outros sintomas incluem surdez, alterações imunológicas e cutâneas. O prognóstico depende
muito da velocidade de progressão para SMD/LMA.
Caso Clínico: Jovem do sexo masculino de 18 anos com antecedentes pessoais de linfedema
congénito bilateral dos membros inferiores, celulites e infecções respiratórias de repetição enviado
à consulta de Hematologia Clínica por pancitopenia ligeira desde a infância. O exame objectivo era
normal, além dos edemas. Analiticamente constatou-se: Hb 12,5g/dL, VGM 97.6fL, leucócitos
2400/L, 1400/L linfócitos, 900/L neutrófilos e 149000/L plaquetas com displasia evidente no
esfregaço de sangue periférico (SP). Os hemogramas subsequentes foram sobreponíveis e a
bioquímica não apresentava alterações. O estudo serológico e auto-imune foi negativo.
Do estudo medular destacou-se displasia marcada das 3 linhas celulares, sem excesso de blastos.
A pesquisa de quebras cromossómicas foi negativa, o cariótipo não teve metafases e o OncoFISH
de SMD não tinha alterações. O estudo genético com painel de NGS para Falências Medulares
revelou a presença da mutação GATA2 p.Trp360Arg (c.1078T>A) em heterozigotia no DNA do SP.
O estudo em DNA de raiz de cabelo revelou a presença da mutação na linha germinativa. O
estudo dos progenitores foi negativo, o que sugere que a mutação ocorreu de novo. O painel de
NGS para neoplasias mieloides não revelou a presença de mutações somáticas associadas a
SMD/LMA.
Conclusão: A mutação GATA2 p.Trp360Arg ocorre no domínio ZF2, fundamental para controlo da
transcrição através da ligação da proteína GATA2 ao DNA. Neste domínio estão descritas outras
mutações missense associadas a síndrome de Emberger e SMD/LMA familiar, sendo que a
mutação GATA2 p.Trp360Arg está reportada apenas num caso de síndrome de falência medular
de idade pediátrica. Mutações no gene GATA2 têm vindo a ser associadas a entidades clínicas
diferentes com predisposição para SMD. A sua identificação atempada, bem como a determinação
da sua natureza germinativa vs somática, é essencial para o diagnóstico, monitorização de sinais
de evolução para SMD/LMA e aconselhamento genético familiar.
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E-POST13 - LINFOMAS PRIMÁRIOS DA MAMA
Catarina Dantas Rodrigues, Conceição Constanço, Paula Rocha, Helena Silva
(Centro Hospitalar Tondela-Viseu)
Introdução: O Linfoma Primário da Mama (LPM) é uma entidade rara que corresponde a <1% dos
Linfomas não Hodgkin (LnH). A histologia mais frequente é o Linfoma de Grandes Células B
(LBDGC 50%) seguido do Linfoma Folicular (LF 15%). Com este trabalho pretendemos partilhar a
nossa experiência com 3 doentes do sexo feminino.
Caso 1: 93 anos, ECOG 3, detectou em 2015 uma tumefacção na mama esquerda. Assintomática,
sem outras alterações ao exame objectivo (EO) ou analíticas. Do estudo efectuado constatou-se
nódulo irregular e adenopatias axilares ipsilaterais, cuja histologia descreve envolvimento mamário
por LF grau 1. Estadiada segundo Ann-Arbor como IA-E, completou 3 ciclos com COP com
redução de dose e com boa tolerância. Por recusa da doente, não realizou TAC de reavaliação e
abandonou a consulta. Ao fim de 4 anos encontra-se viva.
Caso 2: 44 anos, em 2012 detecta em rastreio dois nódulos sólidos na região retro-areolar direita,
suspeitos de carcinoma. Realizou biópsia com histologia sugestiva de LBDGC. Clinicamente bem,
sem alterações ao EO ou analíticas. Considerada estadio IIA-E, por apresentar uma adenopatia
axilar, sem infiltração medular. Realizou ainda estudo citogenético, que foi normal. Completou 6
ciclos de R-CHOP com remissão completa (RC). Apresentou recidiva após 6 meses no mesmo
local, pelo que realizou protocolo ESHAP (5 ciclos) seguido de transplante autólogo de
progenitores hematopoiéticos (autoTPHP). Permaneceu em RC em 4 anos de follow-up.
Caso 3: 51 anos, internada em 2018 por síndrome febril e suspeita de abcesso mamário esquerdo.
Foi submetida a exploração cirúrgica, cuja histologia revelou neoplasia maligna pouco diferenciada
com características morfológicas e imunofenotípicas de Linfoma Anaplásico de Grandes células T,
ALK+. Na consulta constatou-se conglomerado volumoso supraclavicular esquerdo e a TAC de
estadiamento revelou ainda dois nódulos na transição da axila para a mama e conglomerado
adenopático axilar esquerdo, tendo sido estadiada como IIB-E. Cumpriu 6 ciclos de CHOEP e
realizou autoTPHP. Actualmente mantém-se em RC com 9 meses de follow-up.
Conclusão: Como a apresentação típica do LPM é uma massa unilateral sólida indolor em
mulheres entre os 50-60 anos, geralmente coloca-se como primeira hipótese de diagnóstico o
carcinoma da mama. Assim, pretendemos salientar como é fundamental ter um diagnóstico
histológico correcto para uma abordagem terapêutica adequada.
Os autores declaram inexistência de conflito de interesse.
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E-POST14 - LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T DIAGNOSTICADA EM FASE PRÉ-CLÍNICA, EM
DOENTE COM ATAXIA-TELANGIECTASIA
Filipa Santos1, Francisca Vasconcelos2, Renata Cabral1, Marlene Santos1, Sónia Dias1,
Sara Braga3, António Marinho4, Laura Marques5, Júlia Vasconcelos6, Esmeralda Neves6,
Margarida Lima1
(1Serviço de Hematologia Clínica – Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Serviço de
Hematologia Clínica – Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro , 3Departamento de
Diagnóstico Laboratorial do Instituto Português de Oncologia do Porto, E.P.E. Francisco Gentil ,
4
Unidade de Imunologia Clínica – Centro Hospitalar Universitário do Porto , 5Unidade de
Infeciologia e Imunodeficiências do Centro Materno Infantil do Norte – Centro Hospitalar
Universitário do Porto , 6Serviço de Imunologia – Centro Hospitalar Universitário do Porto)
Introdução: A Ataxia-telangiectasia (AT) é uma doença autossómica recessiva causada por
mutações no gene ATM, no cromossoma 11q23. Carateriza-se por degenerescência cerebelar,
imunodeficiência e aumento da suscetibilidade para neoplasias. A Leucemia Prolinfocítica T (LPLT) é uma neoplasia rara, geralmente associada a rearranjos do gene TCL1 no cromossoma 14q32.
Manifesta-se por linfocitose, citopenias, adenopatias e hepato-esplenomegalia; o comportamento
clinico é geralmente agressivo.
Objetivo: Apresentação e discussão do caso de um doente com AT, diagnosticado com LPL-T em
fase pré-clínica.
Caso clínico: Homem, 27 anos, parcialmente dependente, com diagnóstico de AT aos 3 anos,
manifestando-se por ataxia, telangiectasia oculo-cutânea, diarreia crónica e infeções respiratórias.
Manteve seguimento multidisciplinar, apresentando-se clinicamente estável nos últimos anos. Em
2013, foi detetada no sangue periférico (SP) pequena população de linfócitos T (LT) CD8 que
expressava CD4 com intensidade fraca (CD8+ CD4+fraco, 9% dos LT). Esta permaneceu estável
até 2019, altura em que se tornou mais exuberante, pelo que foi solicitada colaboração de
Hematologia para estudo mais detalhado. Os LT CD8 (que representavam 73% dos LT do SP, e
dos quais 23% expressavam CD4+fraco), estavam aumentados (1145/mm3), tinham fenótipo
compatível com LPL-T (CD2+, CD3+, CD5+, CD7+forte, CD26+, CD28+, CD31+, TCL-1+, CD1a- e
TdT-) e expressavam a família TCR-Vbeta21.3. A morfologia era compatível. O estudo dos
rearranjos dos genes que codificam para o recetor da célula T confirmou monoclonalidade. Não
havia linfocitose, nem citopenias. O exame não revelou organomegalias. A TC toraco-abdominopélvica não tinha alterações. O estudo citogenético está em curso. Mantém vigilância na consulta
de Hematologia.
Conclusão: A LPL-T, em contexto de AT, desenvolve-se na sequência da ativação do protooncogene TCL1, resultante de alterações citogenéticas típicas da LPL-T, e da instabilidade
genómica conferida por mutações no gene ATM. O diagnóstico de LPL-T pode ser precedido por
expansão clonal de LT. Neste caso, o diagnóstico de LPL-T (variante rara CD8+ CD4-/+) em fase
pré-clínica, foi assumido pelo perfil fenotípico caraterístico e expressão de TCL1. Para o
hematologista, o maior desafio será quando e como tratar, atendendo aos deficits neurológicos,
imunodeficiência associada e extrema sensibilidade dos doentes com AT a agentes genotóxicos,
como a radio e a quimioterapia.
Sem conflitos de interesse.
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E-POST15 - A IMPORTÂNCIA DA TRANSFUSÃO-PERMUTA NO TRATAMENTO DAS
ÚLCERAS DE PERNA CRÓNICAS REFRACTÁRIAS NA DREPANOCITOSE
Emília Araújo1, Maria Dias1, Madalena Silva2
(1Serviço de Imuno-Hemoterapia, Hospital São José, CHULC, 2Serviço de Hematologia, Hospital
Santo António dos Capuchos, CHULC)
Introdução: As úlceras de perna crónicas são umas das complicações relativamente comuns e
incapacitantes da drepanocitose. Apesar da existência de múltiplas opções terapêuticas, na sua
maioria, apresentam uma eficácia limitada. O Programa Transfusional Crónico (PTC) por
Transfusão-Permuta poderá estar indicado no seu tratamento. Contudo, não existe na literatura
evidência suficiente sobre a sua eficácia, indicações e os valores alvo de HbS.
Objetivo: Relatamos o caso de um doente com drepanocitose com úlceras crónicas extensas
bimaleolares resistentes à terapêutica clássica submetido ao PTC.
Caso clínico: Doente sexo masculino, 54 anos, com diagnóstico de drepanocitose aos 28 anos,
complicado por hemocromatose secundária, necrose asséptica coxofemoral bilateral, úlceras
bimaleolares e litíase vesicular.
Pelo agravamento das úlceras de perna associadas a queixas álgicas intensas, com indicação
para amputação de ambas as pernas, iniciou, aos 41 anos, o PTC. Foram realizadas 196 sessões:
90 Transfusões Simples, 79 Transfusões-Permuta Manual parcial (TPMp) e 27 TransfusõesPermuta Automática (TPA). Foi submetido a 13 procedimentos cirúrgicos para enxerto cutâneo
com necessidade de internamentos prolongados. Apesar da realização de inúmeras terapêuticas
(vacuoterapia, plasma rico em plaquetas, meias de pressão) só foi tratado com sucesso após
iniciar o PTC.
Inicialmente realizava TPMp com consumo de 3-4 Concentrados Eritrocitários (CE) em intervalos
quinzenais, encurtados perto da cirurgia e aquando agravamento clínico. Após a colocação do
enxerto realizava o regime hipertransfusional por transfusões simples. Apresentou melhoria clínica
(redução das dimensões das úlceras, das queixas álgicas e cicatrização da úlcera esquerda após
15 sessões e 2 enxertos cutâneos). Contudo, ocorria o agravamento/rejeição do enxerto da úlcera
direita ao fim de 2-3 meses. Em 2017 iniciou o TPA, com consumo de 7-8 CE por sessão, com
menor duração do procedimento, redução das vindas hospitalares, melhoria dos níveis pretendidos
(HbS<30% para manutenção do enxerto cutâneo) e melhoria clínica acentuada. Desde então
apresenta úlcera direita de pequenas dimensões.
Conclusão: Este caso demonstra a eficácia da Transfusão-Permuta para o tratamento de úlceras
crónicas que não cedem à terapêutica clássica. Concluímos que também é vantajoso manter
HbS<10-15% nas primeiras semanas pré e pós a colocação do enxerto cutâneo, com manutenção
dos valores de HbS ≤30%.
(ausência de conflitos de interesse)
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E-POST16 - HEMOGLOBINA N-BALTIMORE, UM QUEBRA CABEÇAS PARA A DIABETES CASE REPORT
Sandra Monteiro1, Ana Nascimento1, Ana Luísa Matos2, Carlos Cortes1
(1Serviço Patologia Clínica Centro Hospitalar Médio-Tejo, 2Serviço Medicina I Centro Hospitalar
Médio-Tejo)
Introdução: A monitorização do controle metabólico na diabetes assenta no doseamento da
hemoglobina glicada (HbA1C), que reflete a glicemia média dos últimos 2 a 3 meses. As guidelines
de padronização (NGSP e IFCC) recomendam níveis de HbA1C abaixo de 7% de modo a diminuir
o risco de complicações. O valor de HbA1C pode estar falsamente aumentado ou diminuído
nalgumas condições clínicas que alterem a sobrevida do eritrócito ou a reação de glicação,
nomeadamente algumas hemoglobinopatias sem expressão clínica, como o caso que agora se
descreve.
Caso: Homem de 67 anos parcialmente dependente nas atividades da vida diária. Como
antecedentes pessoais apresentava diabetes mellitus tipo II, doença renal crónica, hipertensão
arterial, dislipidemia, insuficiência cardíaca, status pós-AVC, status pós-enfarte do miocárdio. Tinha
como medicação habitual insulina, pantoprazol, furosemida, carvedilol, amlodipina, ácido
acetilsalicílico, atorvastatina, lorazepam.
Doente deslocou-se ao serviço de urgência com sinais de palidez, sudorese, astenia. À entrada na
urgência apresentava valor de glicemia capilar de 497mg/dL. Admitiu incumprimento terapêutico,
nomeadamente na administração de insulina.
Em estudo analítico, pedido durante internamento, apresentou valor de HbA1C de 5,7%. Dada a
admissão de incumprimento de terapêutica e tendo em conta a glicemia à entrada na urgência
questionou-se a veracidade do valor de HbA1C obtido.
No histórico de determinações de HbA1C havia registos similares ao que se obteve durante o
internamento, com exceção de determinação feita em laboratório privado, 2 meses antes deste
episódio de urgência, na qual o valor foi de 10%.
Discussão/conclusão: O cromatograma obtido no equipamento ADAMS HA-8160 revelou um
discreto pico anormal, que elui aproximadamente aos 60s e se sobrepõe parcialmente ao pico de
HbA1C, sem originar qualquer alarme. Na electroforese em pH alcalino e em focagem isoeléctrica
em gel de poliacrilamida observou-se uma fracção mais anódica do que a HbA. O estudo das
cadeias de globina por HPLC de fase reversa, realizado no INSA, revela a presença de grupo
heme, cadeias α normais, cadeias β normais (HbA), cadeias δnormais (HbA2) e uma cadeia β
variante com perfil de acordo com Hemoglobina N-Baltimore.
Em casos de persistência de inexplicável discordância entre a HbA1C e as glicémias, deve ser
conduzido um estudo de hemoglobinopatias. A monitorização do controlo metabólico deverá ser
feita através do doseamento da frutosamina.
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E-POST17 - LINFOMA NÃO HODGKIN DE CÉLULAS T ANAPLÁSICO CD30+ E ALK+ COM
ENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Élia Cipriano1, Isabel Pereira2, Luísa Viterbo2, José Mário Mariz2
(1Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 2Instituto Português de
Oncologia do Porto)
Introdução: O linfoma não Hodgkin (LNH) de células T anaplásico compreende cerca de 3% dos
LNH no adulto e está frequentemente associado a envolvimento extranodal. Aproximadamente 6085% são ALK+, associados à t(2;5) (p23;q35). Este fenótipo é mais frequente em doentes mais
jovens, está associado a um prognóstico mais favorável e raramente envolve o sistema nervoso
central (SNC).
Caso clínico: Mulher de 41 anos, com antecedentes de HTA e hérnia discal lombar submetida a
cirurgia em fevereiro de 2018. Apercebeu-se de nódulo na mama esquerda com 2 cm em setembro
de 2018, submetido a biópsia que foi inconclusiva. Em outubro de 2018, surgiu dor localizada na
anca direita de agravamento progressivo que condicionou ECOG 4 e motivou internamento para
controlo álgico e estudo etiológico. TC revelou uma lesão lítica extensa no osso ilíaco direito e
articulação sacroilíaca com componente de partes moles associado. A biópsia revelou LNH de
células T anaplásico CD30+ e ALK+. PET 18F-FDG evidenciou captação com envolvimento
extenso (figura 1) – estadio IV-A. DHL normal. Iniciou quimioterapia (QT) com protocolo CHOP em
fevereiro de 2019. Após o 3º ciclo, foi internada por febre, desorientação, insónia com 2 semanas
de duração, cefaleias e desequilíbrio da marcha. TC cerebral sem alterações. Punção lombar
revelou 14.4% de linfócitos anómalos CD30+ (fenótipo da população patológica: célula grande;
CD2- cCD3+ sCD3- CD4- CD5- CD7- CD8- CD14- cCD30++ CD45+). Assumido atingimento do
SNC. PET 18F-FDG apresentava melhoria em comparação à baseline (figura 2). Iniciou protocolo
HCVAD, tendo completado 2 ciclos e quimioterapia intratecal (QT IT) com metotrexato, citarabina e
metilprednisolona. Na reavaliação após o 1º ciclo, a imunofenotipagem do líquor encontrava-se
sem evidência de doença, mantendo-se assim nas reavaliações seguintes. PET 18F-FDG após 2º
ciclo foi compatível com resposta completa. Por manter ECOG 4 (atrofia muscular e incapacidade
para o ortostatismo secundária a afundamento da cabeça do fémur) foi decidido suspender QT
sistémica e prosseguir com QT IT e programa de reabilitação física.
Discussão: Este caso ilustra o envolvimento do SNC no LNH de células T anaplásico ALK+, sendo
esta uma forma de apresentação raramente descrita. Encontram-se descritos alguns casos na
literatura, com prognóstico variável. A suspeita de envolvimento do SNC no caso de surgir clínica
compatível é importante, de forma a orientar o diagnóstico e tratamento destes doentes.

95

E-POST18 - LINFOMA B DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS E TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR: DESAFIOS DE UM DIAGNÓSTICO CONCOMITANTE
Marco Oliveira Dias1, Isabel Furtado2, Cláudia Pedrosa1, Renata Cabral1, Maria João Gonçalves2,
Rui Sarmento e Castro2, Jorge Coutinho1
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Serviço de Doenças
Infeciosas, Centro Hospitalar Universitário do Porto)
Introdução: O Linfoma B difuso de grandes células (LBDGC) é um linfoma agressivo, sendo
conhecido o pior prognóstico quando surge no contexto de transformação de linfoma indolente. As
infeções oportunistas são complicações que podem surgir no contexto do tratamento e sobretudo
em doentes previamente imunossuprimidos. A tuberculose é uma doença cuja apresentação é
promovida pela imunossupressão celular.
Caso clínico: Homem de 35 anos, fumador e com gastrite crónica, apresenta quadro com um ano
de evolução de dor abdominal epigástrica. Por agravamento dos sintomas e início de vómitos e dor
lombar, recorreu ao serviço de urgência em 11/2018 tendo realizado ecografia abdominal que
revelou ascite e conglomerado adenopático abdominal. Analiticamente sem alterações além de
elevação da desidrogenase lática; serologias de VIH negativa. TC TAP a revelar conglomerados
adenopáticos a nível do mesentério e região lomboaórtica, cujo o maior diâmetro era de 13x9cm
(doença bulky), e mediastino. Estudo citológico do líquido ascítico com numerosos leucócitos com
predomínio de linfócitos, cujo estudo imunofenotípico foi compatível com linfoma folicular (células
pequenas, CD10+, hiperexpressão de BCL2). Imunofenotipagem de sangue periférico
concordante. Histologia de biópsia de conglomerado adenopático retroperitoneal compatível com
LBDGC de origem no centro germinativo. Assumido diagnóstico de LBDGC por provável
transformação de linfoma folicular, estadio IV, IPI ajustado à idade intermédio alto, tendo iniciado
tratamento com R-CHOP. Ao final de 2 ciclos de tratamento é isolado M. tuberculosis no exame
cultural do líquido peritoneal inicial. Não foi feita cultura do tecido ganglionar.
Pelo comportamento agressivo deste tipo de linfomas optou-se por manter quimioterapia tendo
iniciado esquema de antibacilares com rifabutina por interação medicamentosa. Atualmente, após
R-CHOPx6, encontra-se em remissão completa. Completou 6 meses de antibacilares.
Conclusão: O diagnóstico simultâneo de linfoma não Hodgkin e tuberculose é raro em
imunocompetentes, podendo neste contexto o linfoma criado um ambiente de imunossupressão. O
tratamento simultâneo destas doenças foi necessário pela gravidade do quadro clínico,
constituindo um desafio, quer pelas interações medicamentosas como pela possibilidade de
agravamento do quadro infecioso com a imunossupressão associada à quimioimunoterapia.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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E-POST19 - ANEMIA SIDEROPÉNICA REFRATÁRIA AO FERRO – DOIS CASOS, NÃO
RELACIONADOS, DE IRIDA
Ana Rita Leal1, Alina Ionita1, Catarina Campos Costa1, Marcos Gomes Lemos1, Paula Cereijo1,
Maria Bandeira Duarte2, Helena Oliveira2, Luís Relvas1, Celeste Bento1, Joana Azevedo1,
Tabita Magalhães Maia1, Maria Letícia Ribeiro1
(1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Hospital de Santarém)
Introdução: A causa mais comum de anemia hipocrómica microcítica (HM) é a sideropenia
adquirida (baixo aporte, mal-absorção ou perdas hemáticas). Contudo, existem causas raras de
anemia sideropénica congénita, como a anemia sideropénica refratária ao ferro (IRIDA). É uma
doença autossómica recessiva com mutações de perda de função no gene TMPRSS6, que
codifica a matriptase (regula negativamente a hepcidina). Cursa com anemia HM, VGM baixo,
baixas reservas de ferro, hepcidina aumentada e ausência de resposta a terapia com ferro oral,
com resposta parcial a ferro ev. Estão decritas pelo menos 45 mutações neste gene associadas ao
fenótipo de IRIDA.
Objetivo: Relato de 2 casos, não relacionados, de IRIDA, ambos heterozigotos compostos para
mutações no TMPRSS6.
Métodos: Revisão dos dados clínicos dos doentes. Foram excluídas talassémias (α e β) por
HPLC, GAP-PCR, sequenciação de Sanger e MLPA. Foi realizado estudo por NGS aplicando um
painel dedicado aos distúrbios do metabolismo do ferro, que incluí o gene TMPRSS6.
Resultados: Caso I: Mulher, 38 anos, anemia HM de longo curso, Hb 10.6g/dL, VGM 65.5fL, sat.
transferrina 6.7% e ferritina 33ng/mL. Clinicamente com astenia e alopécia. Com resposta parcial a
terapia com ferro oral, com ligeiro aumento da Hb (11.6g/dL), mantendo microcitose e ferritina
diminuída. Caso II: Menina, 11 anos, anemia HM, assintomática, Hb 11.3g/dL, VGM 69.8fL e
ferritina 96.6ng/mL. Sem resposta a ferro oral.
Em ambos os casos foram excluídas causas adquiridas de sideropenia e outras causas de HM.
O estudo do gene TMPRSS6 mostrou, no caso I, duas mutações em heterozigotia, uma
missense descrita como patogénica (c.1807G>A, p.Gly603Arg), e outra provavelmente patogénica
por causar uma potencial alteração de splicing na análise in silico (c.2140+489A>G). No caso II,
identificou-se uma variante patogénica em heterozigotia (c.1369+4A>T) e 2 variantes descritas
como modificadoras de fenótipo (c.2207T>C, p.Val736Ala e c.1869-1CCCCAG>G). Estudos
familiares estão em curso para avaliar a transmissão alélica das mutações.
Conclusão: Os achados clínicos e laboratoriais nos 2 casos eram compatíveis com IRIDA. É uma
condição rara que deve ser considerada em situações de anemia HM, especialmente quando a
resposta ao ferro oral é pobre. O doseamento da hepcidina sérica ajuda no diagnóstico mas está,
muitas vezes, indisponível. A terapêutica recomendada é a infusão intermitente de ferro ev, apesar
de não corrigir totalmente os parâmetros laboratoriais.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar
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E-POST20 - FRONTEIRA ENTRE DOENÇA CELÍACA REFRATÁRIA E LINFOMA DE CÉLULAS
T ASSOCIADO A ENTEROPATIA – INTERPRETAÇÃO DE ACHADOS LABORATORIAIS EM
CONTEXTO CLÍNICO
Rita Pinho Peixeiro1, Cristina Gonçalves1, Luciana Xavier1, Jorge Coutinho1, Joana Raposo Alves2,
David Tente2, João Rodrigues3, Marta Gonçalves3, Lurdes Oliveira3, Rita Coutinho3,
Margarida Lima3
(1Serviço de Hematologia Clínica – Centro Hospitalar Universitário do Porto , 2Serviço de Anatomia
Patológica – Centro Hospitalar Universitário do Porto , 3Serviço de Hematologia Clínica – Centro
Hospitalar Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica – Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar)
Introdução: O linfoma de células T associado a enteropatia (LTAE) é uma neoplasia de linfócitos
T (LT) intraepiteliais, reconhecido como complicação da doença celíaca (DC). Atinge
maioritariamente o íleo e jejuno e tem mau prognóstico pela fraca resposta à quimioterapia e pela
fraca performance dos doentes à apresentação.
Objetivo: Descrever e discutir um caso clínico de LTAE.
Caso clínico: Mulher, 51 anos, com história de dermatite herpetiforme e estudo imunológico
compatível com DC, sem clínica gastrointestinal valorizável apesar de não cumprir dieta
inteiramente livre de glúten. Quatro anos após o diagnóstico de DC, teve episódio de peritonite por
úlcera jejunal perfurada, que careceu de reintervenção cirúrgica por agravamento clínico, devido a
nova perfuração jejunal em local distinto. A endoscopia digestiva alta (EDA) revelou apagamento
das pregas duodenais, com aspeto em scalloping. Histologicamente, nas múltiplas biópsias
realizadas, descrito apenas leito de úlcera jejunal e lesões inespecíficas de duodenite, sem
critérios morfológicos de DC, nem de patologia maligna. Na imunofenotipagem por citometria de
fluxo da amostra obtida na EDA estavam presentes 95% de LT maduros, fundamentalmente de
tipo α/β, CD8+, com perda de expressão de CD5 e CD28 em cerca de 50% dos LT CD8.
Confirmada monoclonalidade em estudo molecular da mesma amostra. A TAC de corpo mostrava
espessamento ligeiro das ansas ileais, sem massa tumoral ou adenopatias patológicas. A biópsia
osteomedular não mostrou infiltração por linfoma. No contexto clínico, assumiu-se o diagnóstico de
LTAE localizado. A doente fez tratamento com ciclofosfamida, adriamicina e prednisolona,
mantendo dieta exclusiva com suplemento hipercalórico e normoproteico. O estado nutricional
manteve-se sempre preservado. A TAC de fim de tratamento mostrou normalização da espessura
das ansas ileais. Está atualmente em seguimento sem tratamento (tt) há 4 meses.
Conclusão: A DC refratária é uma entidade extremamente rara. Está descrita a presença de LT
monoclonais no intestino delgado, sendo difícil estabelecer a fronteira com LTAE. O tt não é
consensual, mas contempla o uso de quimioterapia. Este caso é de difícil enquadramento
diagnóstico, entre a DC refratária e o LTAE. Um seguimento mais prolongado e a introdução de
uma dieta normal com restrição total de glúten irão auxiliar à sua melhor compreensão, uma vez
que o LTAE apresenta quase universalmente um prognóstico muito reservado.
Sem conflito de interesses.
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E-POST21 - EVOLUÇÃO CLONAL NA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA DE BOM
PROGNÓSTICO
Dino Andrade Luís, André Barbosa Ribeiro, Ana Teresa Simões, Margarida Coucelo,
Emília Cortesão
(Serviço de Hematologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) compreende um grupo heterogéneo de doenças
da stem cell hematopoiética, que se caracteriza por uma expansão de progenitores mielóides. O
conhecimento da leucemogénese tem aumentado e é atualmente aceite que alterações a nível
molecular estão na base do fenótipo leucémico. Diversas mutações foram identificadas, tais como
a mutação no gene NPM1 que envolve fatores de transcrição e a mutação no gene FLT3 que afeta
a transdução de sinal intracelular. O conhecimento destas mutações tem particular interesse dado
o seu poder prognóstico.
Caso Clínico: Homem, 60 anos, ECOG 0, com diagnóstico de LMA, estabelecido em
Agosto/2015, com 42% de blastos, sem alterações no cariótipo ou FISH. O estudo por biologia
molecular(BM) foi positivo para a mutação NPM1e negativo para FLT3-ITD, estabelecendo-se o
diagnóstico de LMA com mutação NPM1, segundo a revisão da OMS/2016. O doente fez
quimioterapia de indução segundo o protocolo “3+7”, seguido de 2 ciclos de consolidação com
ARA-C em dose alta com múltiplas intercorrências infeciosas, tendo-se optado pela manutenção
com azacitidina, em detrimento de terapêuticas mais intensivas. Manteve resposta completa(RC)
durante 2 anos. Em Agosto/2017 é documentada recidiva da LMA, tendo sido efetuado um estudo
por painel de NGS que foi negativo para NPM1 e FLT3, mas detectou a presença de mutação no
gene RUNX1. Foi reavaliada a amostra do diagnóstico com estudo alargado por painel
de NGS que mostrou a presença de mutação NPM1 (previamente identificada), mas também a
presença da mutação RUNX1. O doente realizou indução segundo o protocolo MIC, atingindo uma
2ª RC, no entanto 2 meses depois surge com leucocitose de novo, sendo documentada uma 3ª
recidiva. O estudo realizado por BM detetou a presença das mutações FLT3-ITD(rácio
0,7), RUNX1, SRSF2, TET2 e com NPM1 negativo. Faleceu em Julho/2018 por progressão da
doença.
Conclusão: O caso clínico descrito retrata 3 fases da evolução clonal de uma mesma neoplasia
mielóide e a importância do estudo genético alargado por NGS. Numa primeira fase, estabeleceuse o diagnóstico de LMA NPM1positiva, que condicionava um bom prognóstico. No entanto evoluiu
para uma segunda fase sem mutações nos genes NPM1e FLT3, mas com a identificação
por NGSda mutação RUNX1incluída na classificação da ELN2017 e associada a prognóstico
desfavorável. Numa terceira fase, em contexto de leucocitose é identificada a mutação FLT3ITDcom rácio alto, agravando ainda mais o prognóstico.
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E-POST22 - SARCOMA DE KAPOSI ASSOCIADO AO RUXOLITINIB
Guilherme Sapinho1, Blanca Polo1, Daniela Alves1, Isabel Paulos Mesquita1, Isabel Fernandes2,
Luis Soares de Almeida3, João Forjaz Lacerda1, João Raposo1
(1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Portugal. , 2Serviço de Oncologia Médica,
Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Portugal. ,
3
Serviço de Dermatologia, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte,
EPE, Lisboa, Portugal.)
Introdução: O ruxolitinib é um inibidor da Janus activated-kinase (JAK) aprovado no tratamento de
policitemia vera (PV) resistente ou intolerante a hidroxiureia (HU) e de mielofibrose (MF)
sintomática, incluindo pós-PV ou trombocitemia essencial (TE). Está descrita a ocorrência de
neoplasias cutâneas em ensaios de fase 3, sobretudo em doentes expostos a HU ou com lesões
pré-malignas. Um caso de sarcoma de Kaposi (SK) foi relatado num doente com TE sob ruxolitinib,
com resolução após interrupção do fármaco.
Caso clínico: Homem de 76 anos com fatores de risco cardiovascular, foi referenciado em 2010
por trombocitose assintomática (1680000/µL) isolada e esplenomegalia ligeira. A mutação JAK2
V617F foi positiva e o mielograma e biópsia osteomedular (BOM) foram compatíveis com TE, com
ligeiro aumento de reticulina (MF-1). Foi tratado inicialmente com HU e posteriormente com
anagrelide, por resistência. Em 2016, por hepatomegalia, esplenomegalia crescente, anemia com
dependência transfusional e agravamento sintomático, foi repetida BOM revelando a presença de
fibrose reticulínica intensa e deposição de raras fibras de colagénio (MF-2). Perante o diagnóstico
de MF pós-TE iniciou ruxolitinib e reduziu a dose de HU, verificando-se uma redução sintomática
importante, melhoria da trombocitose e resolução da esplenomegalia. Após 18 meses surgiram
nódulos violáceos não pruriginosos nas pernas, cuja biópsia revelou SK com imunorreatividade
para herpesvírus-8 (HHV-8). A serologia do vírus da imunodeficiência humana foi negativa. Foi
excluído envolvimento sistémico. Perante a anemia e demais comorbilidades, optou-se por tratar
com radioterapia sem quimioterapia, obtendo resposta parcial. Com intuito de controlar o SK, a
dose de ruxolitinib foi reduzida até interrupção, com diminuição das lesões cutâneas. No entanto, o
doente recusou manter a suspensão por agravamento da esplenomegalia e dos sintomas
constitucionais. Após reintrodução do fármaco houve nova progressão lesional.
Discussão: Apresentamos o segundo caso descrito de SK associado ao ruxolitinib. Ambos os
casos sugerem uma relação etiológica atribuível ao potencial imunossupressor do fármaco. Foram
descritas várias infeções virais e compromisso funcional de células T e NK em doentes sob
ruxolitinib. Ensaios pré-clínicos apontam que o HHV-8 pode interferir nas vias de sinalização JAK
para aumentar a sobrevivência das células infetadas e a supressão da resposta imune do
hospedeiro, corroborando a associação proposta.
(Os autores não têm conflitos de interesse a declarar).
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E-POST23 - UMA MANIFESTAÇÃO INDOLENTE DE UM LINFOMA AGRESSIVO
Isabel Paulos Mesquita1, Maria Mendonça-Sanches2, Joana Vieira1, Inês Urmal3,
Guilherme Sapinho1, Miguel Alpalhão2, Júlia de Amaral Melo1, Daniela Alves1,
Luis Soares de Almeida2, João Raposo1
(1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula Óssea, Centro Hospitalar e Universitário de
Lisboa Norte, Lisboa , 2Serviço de Dermatologia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte,
Lisboa , 3Serviço de Medicina 2.1, Hospital de Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar)
Introdução: Os linfomas primários cutâneos de células B (PCBCL) surgem na pele sem evidência
de doença extracutânea ao diagnóstico e por um período de 6 meses. O linfoma difuso de grandes
células B (LDGCB) corresponde a cerca de 30-58% dos linfomas não-Hodgkin (LNH),
apresentando-se geralmente como uma massa rapidamente progressiva, de localização ganglionar
ou extra-ganglionar. A forma sistémica com envolvimento cutâneo secundário ocorre em cerca de
3.3% dos casos e apresenta pior prognóstico que a forma primária cutânea.
Caso clínico: Mulher de 74 anos, caucasiana, sem antecedentes pessoais de relevo, seguida em
consulta de Dermatologia por quadro com cerca de 4 anos de evolução caracterizado pela
presença de nódulos indolores, eritemato-violáceos acantonados à região escapular esquerda,
com crescimento progressivo. Referia ainda dor dorso-lombar com irradiação para os membros
inferiores. Por agravamento clínico, recorre ao serviço de urgência, sendo internada no serviço de
dermatologia por suspeita de linfoma primário cutâneo. A avaliação histopatológica da lesão
revelou infiltração por LDGCB (CD20+) do centro germinativo. A tomografia emissora de positrões
de corpo apresenta envolvimento supra e infra-diafragmático, hepático, ósseo e pancreático, e a
tomografia computorizada de corpo mostra envolvimento intra-canalar e componente de partes
moles de D12-L1 e de S1-S2. Analiticamente não apresentava alterações do hemograma. Tinha
LDH 465 U/L, ácido úrico 4,9 mg/dL, beta2-microglobulina 2.73mg/L, VS 116mm e serologias virais
negativas. Perante o diagnóstico de LDGCB sistémico, foi proposta para quimioterapia segundo o
protocolo R-CHOP-21, com profilaxia do sistema nervoso central, tendo, à data atual, terminado o
segundo ciclo, apresentando regressão quase completa das lesões do tegumento.
Conclusão: Este caso clínico pretende ilustrar a dificuldade na distinção entre linfomas nãoHodgkin cutâneos primários e secundários, não se podendo excluir se se trata ou não de um
linfoma primário cutâneo transformado. Assumindo o diagnóstico de LDGCB sistémico, trata-se de
uma apresentação atípica, com um quadro insidioso de manifestações cutâneas, sem
sintomatologia constitucional durante vários anos.
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar.
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E-POST24 - AMILOIDOSE CARDÍACA – UMA COMPLICAÇÃO RARA NA
MACROGLOBULINÉMIA DE WALDENSTRÖM
Isabel Paulos Mesquita1, Guilherme Sapinho1, Júlia de Amaral Melo1, Helena Martins1,
Sara Nunes do Valle1, Ana Maria Palha2, Graça Esteves1, João Raposo1
(1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa
Norte, Lisboa, 2Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte,
Lisboa)
Introdução: A Macroglobulinémia de Waldenström (MW) é uma doença linfoproliferativa rara
caracterizada pela acumulação clonal de linfoplasmócitos secretores de imunoglobulina (Ig) M. A
amiloidose é uma complicação rara na MW associada a pior prognóstico, ocorre em cerca de 3%
dos casos, sendo o subtipo mais frequente a amiloidose primária (AL).
Caso clínico: Homem, 69 anos, com diagnóstico recente de insuficiência cardíaca (IC) classe II da
New York Heart Association e neuropatia periférica, é referenciado a consulta de Hematologia com
diagnóstico de MW. Em tomografia axial de corpo apresenta adenopatias mediastínicas e massa
retroperitoneal a esclarecer, com biópsia dirigida inconclusiva. Destaca-se biópsia osteomedular
com 4% de plasmóticos; MYD88 negativo; componente M 1,1g/dL, IgM 2484mg/dL, cadeias leves
livres (CLL) kappa 12.6mg/dL e lambda 102mg/L, imunofixação sérica com clonalidade IgM lambda
e urinária sem proteína de Bence Jones, crioglobulinas negativas, VS 120mm, beta2microglobulina 4.02mg/dL, anticorpos anti glicoproteína associada a mielina negativos.
Por hipotensão ortostática e descompensação da IC, com NTproBNP 25172pg/mL e troponina T
326ng/L, realiza ecocardiograma transtorácico, sugestivo de cardiopatia infiltrativa, com hipertrofia
ventricular, septo interventricular espessado, aumento do brilho, hipocinésia difusa e função
sistólica global comprometida. Apesar de biópsia de gordura abdominal (BGA) negativa para
depósito amilóide, e dada a alta suspeição clínica de amiloidose cardíaca, realiza ressonância
magnética cardíaca que reforça esta hipótese. Realizou biópsia endomiocárdica que revelou a
presença de depósito amiloide positivo para CLL lambda e transtirretina (TTR). É assim feito o
diagnóstico de MW com Amoilodose AL (AAL) secundária, estadio IIIc. O doente iniciou terapêutica
segundo o regime Rituximab Ciclofosfamida Dexametasona, tendo cumprido 2 ciclos sem
resposta, acabando por falecer em sequência de síndrome cardio-renal, cerca de 4 meses após o
diagnóstico hematológico.
Conclusão: O diagnóstico de amiloidose no contexto de MW foi árduo porque a abordagem
comum para diagnóstico (BGA) foi negativa e a obtenção de amostras de outros tecidos dificultou
e atrasou o diagnóstico. A evolução da AAL depende da resposta à terapêutica do componente
monoclonal envolvido. No presente caso clínico, a ausência de resposta à terapêutica e a
avançada deterioração da função cardíaca determinaram este desfecho.
(sem conflitos de interesse)
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E-POST25 - NEUTROPENIA CONGÉNITA SEVERA ASSOCIADA A UMA VARIANTE NO GENE
SRP54
Sara Coutinho1, Pedro Chorão2, Muriel Ferreira3, Ana Teresa Simões4, Joana Azevedo4,
Letícia Ribeiro4, Margarida Coucelo4
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal;
Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Tondela Viseu, Viseu, Portugal; Os autores
contribuíram de forma equitativa para o trabalho , 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal; Os autores contribuíram de forma equitativa
para o trabalho , 3Pediatria, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra,
Coimbra, Portugal , 4Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra,
Coimbra, Portugal)
Introdução: As neutropenias severas congénitas (NSC) são um conjunto heterogéneo de doenças
raras. Cerca de 25% permanecem sem alteração genética identificada. Em 2017 foram descritas
alterações no gene SRP54 em doentes com NSC e síndrome de Shwachman-Diamond (SSD)-like,
com elevada prevalência no registo francês. A proteína srp54 está envolvida em vias de síntese
comuns à proteína SBDS. Descrevemos um caso clínico pediátrico de NSC, com identificação de
uma variante no gene SRP54.
Métodos: Revisão do processo clínico. Utilização de painel de Next Generation Sequencing (NGS)
Ampliseq® custom desenhado para investigação de falências medulares (ThermoFisher).
Confirmação das variantes por sequenciação Sanger.
Resultados: Criança do género masculino, pais não consanguíneos, sem história familiar de
neutropenia. Prematuro (36s), com sépsis neonatal e contagem absoluta de neutrófilos (CAN)
126/μL, boa evolução. Aos 10 meses, após infecção respiratória grave, mantém neutropenia e
inicia estudo de NSC. Apresentava ligeiro atraso psicomotor, pescoço curto e fronte proeminente.
Neutropenia severa (mediana 230/μL) persistente, com monocitose (mediana 2880/μL) e, por
vezes, eosinofilia. Medula óssea (MO) com paragem maturativa dos neutrófilos em promielócito e
desvio para eosinófilo, blastos <10%, cariótipo 46,XY. Elastase fecal sugestiva de insuficiência
ligeira, com pâncreas de dimensões pequenas e morfologia normal. Os estudos genéticos iniciais
(incluindo SBDS, ELANE, HAX1) não detectaram variantes explicativas do fenótipo. Por infecções
de repetição inicia G-CSF, sem resposta completa, com necessidade de aumento de dose até
6μg/kg/dia, e antibioterapia profilática, com melhoria do padrão clínico, mas mantendo CAN
mediana <1000/ul. MOs de reavaliação com o mesmo padrão, cariótipo normal, sem mutações
adicionais. O estudo NGS com novo painel detectou a variante no gene SRP54 c.349_351del,
p.Thr117del, em heterozigotia, na linha germinativa (presente no cabelo), de novo (ausente nos
pais), previamente descrita.
Conclusão: O nosso doente apresenta algumas alterações evocativas de um SSD/SSD-like, mas
com neutropenia muito severa e má resposta a doses baixas de G-CSF, como descrito nos
doentes com mutação SRP54. A inclusão do estudo deste gene em painéis genéticos alargados
para o estudo de NSC permitirá a identificação desta patologia, provavelmente subdiagnosticada
dada a sua recente descrição.
Conflitos de interesse: Nenhum a declarar.
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E-POST26 - ASSOCIAÇÃO DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA COM LINFOMA
LINFOBLÁSTICO T FILADÉLFIA-NEGATIVO
Catarina Dantas Rodrigues1, Cristina Gonçalves2, Cláudia Casais2, Maria dos Anjos Teixeira3,
João Rodrigues2, Ana Helena Santos2, Margarida Lima3, Jorge Coutinho2
(1Centro Hospitalar Tondela-Viseu , 2Centro Hospitalar Universitário do Porto , 3Centro Hospitalar
Universitário do Porto e Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica – Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar)
Introdução: A Leucemia Mielóide Crónica (LMC) carateriza-se pela t(9;22)(q34;q11), de que
resulta o gene de fusão BCR/ABL no cromossoma Filadélfia (Ph). O seu curso natural caraterizase por uma fase crónica com progressão para fase blástica resultante da evolução/transformação
do clone Ph+, com alterações citogenéticas adicionais. Foram descritos caros raros de
Leucemia/Linfoma Linfoblástico Ph- em doentes com LMC, sendo controversa a sua relação com o
clone Ph+ original.
Objetivo: Apresentar o caso de um doente com LMC que desenvolveu Linfoma Linfoblástico T PhCaso Clínico: Homem, 53 anos, com LMC diagnosticada em 2003 com t(9;22) e índice Sokal
elevado. Fez citorredução com hidroxiureia e, posteriormente, Imatinib, com tolerância e resposta.
Em 2004 apresentou anemia, pelo que suspendeu o inibidor de tirosina cinase (TKI). Fez
eritropoietina sem resposta, mantendo necessidade de suporte transfusional. Não havia história
infeciosa e o estudo serológico era negativo. O estudo medular mostrou Aplasia Rubra Pura
(ARP). Fez corticoterapia com resposta hematológica completa e, posteriormente, retomou
tratamento com TKI. Em 2005, recorreu à urgência com dispneia, sem clínica infeciosa. Tinha
conglomerado adenopático no mediastino anterior e derrame pleural unilateral. O estudo
imunofenotípico e genético das células do derrame conduziu ao diagnóstico de Linfoma
Linfoblástico T sem rearranjo BCR-ABL. O estudo medular era normal. Iniciou quimioterapia com
Hyper-CVAD associado a TKI, que suspendeu por toxicidade. Completou 4 ciclos e fez
radioterapia de consolidação, com resposta completa. Em 2006, por aumento do transcrito BCRABL, retomou TKI e, por receio de citopenias, optou-se por não fazer manutenção. A pesquisa de
dador HLA-compatível não relacionado foi negativa. Em 2010, foi encontrada a mutação p.F359I
associada a resistência ao Imatinibe. Iniciou Dasatinib, atingindo resposta molecular (RM) major
em 2013. Em 2018 suspendeu TKI, mantendo RM nível 5.
Conclusão: São raros os casos publicados de Linfoma Linfoblástico T Ph- em doentes com LMC.
A maioria ocorreu em doentes tratados com interferão ou TKI, tendo sido sugerido que a
emergência de clones Ph- se relaciona com o efeito da terapêutica sobre o sistema imune. A
ocorrência sucessiva, neste doente tratado com TKI, de uma ARP e de um Linfoma Linfoblástico T
Ph- apoia esta hipótese. Apesar do doente continuar em RM, estes casos têm mau prognóstico,
especialmente se não forem transplantados.
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E-POST27 - MACROGLOBULINÉMIA DE WALDENSTRÖM – O PARADIGMA DA
DESRREGULAÇÃO (AUTO)IMUNE
Adriana Roque1, Marília Gomes1, Catarina Geraldes1, Letícia Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra , 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra)
Introdução: A relação causal entre as proteínas monoclonais e a sintomatologia apresentada é
frequentemente difícil de estabelecer.
Em 30-40% dos doentes com Macroglobulinémia de Waldenström (MW) e neuropatia não é
possível identificar qualquer anticorpo(Ac).
Muito raramente, estes doentes podem desenvolver hipoglicémia, na maioria pela produção de Ac
anti-insulina, embora noutros a fisiopatologia seja desconhecida.
Caso clínico: Homem 73A, previamente com ECOG-PS 0, admitido por neuropatia sensorial e
motora dos membros inferiores sub-aguda, condicionando ECOG-PS 3-4. Hemograma e
bioquímica sérica sem alterações de relevo. Foram excluídas doenças autoimunes e infeções.
Avaliação bioquímica, citológica e fenotípica do líquido cefalorraquidiano e TC craneoencefálica
sem alterações. Pesquisa para Ac anti-MAG (myelin-associated glycoprotein), anti-neurónio, antigangliosídeo e anti-receptor de acetilcolina negativa.
Eletromiograma compatível com polineuropatia desmielinizante sensitivo-motora adquirida.
Foi identificada gamapatia monoclonal IgMK(IgM 11,6 g/L), e invasão medular óssea maciça por
células B clonais com fenótipo de MW. Mutação MYD88L265P positiva. TC cérvico-toracoabdomino-pélvica com discreta hepatoesplenomegália, sem adenopatias. Estabelecendo-se o
diagnóstico de MW(IPSSWM risco intermédio).
No internamento desenvolveu hipoglicémias(20-35 mg/dL) persistentes e sintomáticas, com
necessidade de glicose ev. Os doseamentos de hormona do crescimento, IGF1, peptídeo C,
glucagon, insulina e Ac anti-insulina foram normais.
A clínica foi presumivelmente atribuível à MW, pelo que iniciou terapêutica com o protocolo RCD(rituximab, ciclofosfamida e dexametasona), por 6 ciclos. Melhoria moderada após 1º ciclo, com
atingimento de resposta parcial na avaliação final, tendo o doente recuperado das limitações
neurológicas com sequelas minor e normalizado a glicémia, mantendo-se estável após um followup de 14M.
Conclusão: Embora raras, a neuropatia e hipoglicémia nas gamapatias monoclonais são
classicamente atribuíveis à presença de Ac anti-MAG e anti-insulina, respetivamente.
Este caso ilustra a necessidade de uma elevada suspeição para distúrbios de etiologia imune
provável em doentes com MW, ainda que a relação causa-efeito não possa ser demonstrada. A
importância desta atribuição centra-se na possibilidade de resolução da sintomatologia com o
tratamento da patologia subjacente, com benefícios muito significativos para o doente.
Sem conflitos de interesse.
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E-POST28 - LINFOMA NÃO-HODGKIN B FOLICULAR PRIMÁRIO DO DUODENO – UMA NOVA
ENTIDADE COM PROGNÓSTICO ESPECIALMENTE FAVORÁVEL
Adriana Roque, Ana Rita Gomes, José Carda, Marília Gomes, Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: O linfoma não-Hodgkin B Folicular (LNHBF) Primário do Trato Gastrointestinal (TGI) é
uma patologia rara e constitui 1-3% dos LNH primários do TGI. O LNHBF primário do duodeno
(mais comumente da 2ªporção [DII]) é uma entidade recente, classificada como uma variante
distinta do LNHF sistémico pela revisão de 2016 da classificação da OMS, e apresenta uma
evolução clínica favorável.
Os autores apresentam 3 casos de LNHBF localizado ao duodeno.
Casos clínicos: Homem, 70A, com epigastralgias e enfartamento precoce, sem sintomas B. Sem
adenopatias periféricas palpáveis ou organomegálias. Analiticamente sem citopenias, com lactato
desidrogenase (LDH) normal. Efetuou endoscopia digestiva alta (EDA) que revelou lesão nodular
em DII, cuja histologia foi compatível com LNHBF grau 2. TC-CTAP (TC cervico-toraco-abdominopélvica) e estudo medular sem outra evidência de doença. Pelo risco de oclusão foi decidido fazer
tratamento segundo protocolo CVP (ciclofosfamida/vincristina/prednisolona), por 6 ciclos. Obteve
resposta completa, que mantém após 9A de follow-up.
Homem, 55A, com antecedentes de gastrite crónica H. pylori positiva, já erradicada. Quadro
incipiente de pirose, sem outras queixas. Exame objetivo e avaliação analítica normais. Efetuou
EDA que revelou lesão circular ulcerada e infiltrativa com 15-20 mm, ligeiramente elevada, ao nível
do vértice bulbar/DII, caracterizada em eco-EDA como não infiltrando a parede do duodeno. A
histologia foi compatível com LNHBF grau 1. Estadiamento com TC-CTAP e avaliação medular
sem outra evidência de doença. Em virtude da resolução sintomática com inibidores da bomba de
protões foi decidida abordagem watch and waiting, mantendo-se estável nos controlos seriados,
após 18M de follow-up.
Homem, 67A, com queixas de epigastralgias, sem sintomas B. Exame objetivo sem alterações.
Analiticamente com hemograma e LDH normais. Realizou EDA que revelou mucosa duodenal
granulosa, cuja histologia foi compatível com LNHBF grau 1/2. TC-CTAP e estudo medular sem
outra evidência de doença. Foi decidido manter vigilância, encontrando-se estável após follow-up
de 3M.
Conclusão: Apesar de ser uma entidade rara, recentemente tem aumentado o conhecimento
acerca da fisiopatologia e prognóstico do LNHBF do duodeno. No entanto, ainda são necessários
consensos acerca da melhor abordagem terapêutica e follow-up adequados, em virtude de se
afigurar ter bom prognóstico, tal como é representado pelos casos descritos.
Sem conflitos de interesse.
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E-POST29 - LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA COM ALTERAÇÕES ASSOCIADAS A
MIELODISPLASIA E T(3;16)(Q21;Q22) – UMA ALTERAÇÃO GENÉTICA RARA DE IMPACTO
PROGNÓSTICO NEGATIVO
Adriana Roque1, Carolina Afonso2, Sandra Marini2, Nélia Jerónimo3, Margarida Coucelo1,
Marta Pereira1, José Carda1, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana2, Artur Paiva4, Letícia Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, 3Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra , 4Unidade
de Gestão Operacional de Citometria de Fluxo, Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra)
Introdução: A duplicação do 3q, que conduz à duplicação da banda q26 [envolvida na inv(3)],
parece conferir mau prognóstico na leucemia mieloide aguda (LMA). A t(3;16)(q21;q22) é
raramente descrita nas síndromes mielodisplásicas(SMD)/LMA, com apenas 3 casos publicados
(todos com eosinofilia), e tem prognóstico desconhecido.
Caso clínico: Homem, 62A, assintomático, referenciado por pancitopenia e 2% blastos no sangue
periférico(SP).
A avaliação medular (MO) apresentava hipercelularidade com displasia trilinhagem >10% e 16%
de blastos. O painel de FISH mielóide e o cariótipo de MO (46,XY[20]) eram normais.
Foi estabelecido o diagnóstico de SMD com excesso de blastos-2, IPSS risco intermédio-2, RIPSS de alto risco.
O doente iniciou tratamento com azacitidina (5-AZA) D1-D7(ciclos 28), tendo atingido
independência transfusional ao ciclo 13 (0% blastos SP e 7% MO; displasia<10%), que manteve
durante um ano. Interrompeu 5-AZA após 26 ciclos devido a intercorrências infeciosas e
pancitopenia iatrogénica, mantendo doença estável (7-8% blastos na MO). Após 5 meses sem
terapêutica, apresentava 25% de blastos na MO (CD34+/CD117+/CD13+/HLA-DR+/CD71
+/CD11b-/CD16), com displasia trilinhagem >50%, sem eosinofilia ou fibrose. Cariótipo de MO com
46,XY,t(3;16)(q21;q22),dup(3)(q25q27)[12]. O estudo molecular não mostrou mutações dos genes
FLT3 ou NPM1, nem o gene de fusão CBFB-MYH11.
O screening por NGS (painel de 45 genes mielóides) revelou mutações nos genes SH2B3 (LNK)
p.Ser559fs,c.1675_1676delTC,ex.8, (VAF44%), SF3B1 p.Lys700Glu,c.2098A>G, ex.15 (VAF44%)
eKRAS p.Gly12Ala,c.35G>C,ex.2 (VAF27%).
Efetuou-se o diagnóstico de LMA com alterações associadas a mielodiplasia e o doente realizou
terapêutica de indução 3+7 (mitoxantrone [3d] + citarabina [7d]). Ao D30, atingiu apenas remissão
parcial (12% blastos na MO), pelo que foi reinduzido (3+7), tendo falecido antes da avaliação de
resposta devido a neutropenia febril por K. pneumoniae.
Conclusão: Este caso descreve um doente com SMD com resposta hematológica tardia à 5-AZA,
e com progressão subsequente para LMA com t(3;16)(q21;q22), com má resposta à
terapêutica. As alterações envolvendo16q22 estão associadas a eosinofilia, por rearranjo do corebinding transcription factor (CBFB) (ausentes neste caso) e conferem bom prognóstico. Pelo
contrário, a relevância das alterações no 3q21 não está esclarecida, mas tem sido associada a
mau prognóstico, visto esta região incluir o gene GATA2 (não mutado).
Sem conflitos de interesse.
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E-POST30 - AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS EM DOENTES COM
NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS: RESULTADOS PRELIMINARES DA APLICAÇÃO DA
ESCALA MPN10
Maria Sarmento1, Sandra Ponte2, Maria José Monteiro3, Zilda Moura4, Gisela Ferreira5,
Blanca Polo6, Jorge Freitas7
(1ULS de Matosinhos, 2Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), 3Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho (CHVNG) , 4Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) ,
5
Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) – Aveiro , 6Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) ,
7
Associação Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP))
As neoplasias mieloproliferativas (NMP), Mielofibrose (MF), Policitemia Vera (PV) e Trombocitemia
Essencial (TE) associam-se a importante carga sintomática e consequente redução da qualidade
de vida (QOL). A avaliação e monitorização de sintomas durante o tratamento através da escala
MPN10 permite detetar alterações na sintomatologia, potenciais sinais de progressão da doença,
indiciando uma eventual necessidade de reavaliação da doença e da abordagem terapêutica.
Através da aplicação da escala MPN10 pretendeu-se caracterizar a clínica e sintomatologia dos
doentes com NMP.
Registo multicêntrico prospetivo de doentes com NMP seguidos em consultas de enfermagem,
com recolha de dados presencial e/ou telefónica na avaliação inicial (V1) e follow-up (FU).
Caracterização demográfica através da análise descritiva das variáveis sexo, idade e situação
laboral; caracterização clínica através do nº de doentes por NMP, tratamento farmacológico e
terapêutica de suporte; avaliação da carga sintomática baseada na pontuação da MPN10 em cada
avaliação, por tipo de NMP. Análise estatística realizada com recurso a SPSS, considerando
significativos resultados de p<0,05.
Incluíram-se 324 doentes, 57% mulheres, 60% reformados, idade média 70 anos, duração
mediana de doença >3 anos. Mais de 60% dos doentes com diagnóstico de TE, 24% PV e 13%
MF (74% primária). Terapêutica de suporte não instituída em 78% dos doentes, 88% sob
tratamento farmacológico, 71% hidroxiureia (>70% dos doentes PV e TE e 30% dos doentes MF),
31% AAS (±30% dos doentes TE e PV e 12% dos doentes MF), 9% flebotomia (30% dos doentes
PV e <5% dos doentes MF e TE), 4% ruxolitinib (21% dos doentes MF, 1% dos doentes PV e TE),
2% interferão (<2% dos doentes TE e PV) e 6% outro tratamento. Sintomas mais reportados pelos
doentes com NMP: fadiga (n=210), inatividade (n=153), prurido (n=114) e falta de concentração
(n=110); fadiga (n=37) e inatividade (n=29) na MF; fadiga (n=53), prurido (n=46) e inatividade
(n=36) na PV; e fadiga (n=120), inatividade (n=88) e falta de concentração (n=79) na TE. A média
(±DP) da MPN10 na V1 vs. FU final foi de 15,2±13,3 vs. 12,4±15,5 (p=0,265); 13,1±11,3 vs.
9,0±10,7 (p=0,015); 10,4±10,6 vs. 7,6±11,7 (p=0,004) nos doentes MF, PV e TE, respetivamente.
A aplicação sistemática da escala MPN10 levou a um conhecimento mais aprofundado dos
doentes e das suas queixas, o que, juntamente com alterações analíticas, motivou um reajuste
terapêutico que conduziu a ganhos na QOL destes doentes.
Estudo desenvolvido pela Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP) e apoiado
pela Novartis.
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E-POST31 - MASTOCITOSE SISTÉMICA ASSOCIADA A OUTRA NEOPLASIA
HEMATOLÓGICA - SMD/NMP COM SIDEROBLASTOS EM ANEL E TROMBOCITOSE: A
RARIDADE DENTRO DA RARIDADE
Marco Dias1, Renata Cabral2, Iolanda Fernandes3, Jorge Coutinho1, Margarida Lima2
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto; Consulta Multidisciplinar de
Linfomas Cutâneos e Mastocitoses, Centro Hospitalar Universitário do Porto; Unidade
Multidisciplinar de Investigação Biomédica, ICBAS, 3Serviço de Dermatologia, Centro Hospitalar
Universitário do Porto; Consulta Multidisciplinar de Linfomas Cutâneos e Mastocitoses, Centro
Hospitalar Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, ICBAS)
Introdução: A mastocitose sistémica (MS) é uma doença hematológica rara caraterizada por uma
proliferação neoplásica de mastócitos em um ou mais órgãos extracutâneos. A mastocitose
sistémica associada a outra neoplasia hematológica (MS-ANH) é um dos subgrupos definidos pela
classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo uma entidade seguramente
subdiagnosticada. A síndrome mielodisplásica / neoplasia mieloproliferativa com sideroblastos em
anel e trombocitose (SMD/NMP-SA-T) é uma entidade rara recentemente reconhecida pela OMS.
Caso Clínico: Homem de 75 anos, seguido na consulta de Dermatologia desde 2009 por lesões
cutâneas de mastocitose, referenciado à consulta multidisciplinar de mastocitoses em 2012 para
despiste de mastocitose sistémica. Apresentava lesões cutâneas maculopapulares pigmentadas
pruriginosas, compatíveis com Urticária Pigmentosa, em todo o tegumento. Após avaliação inicial
foi diagnosticada mastocitose sistémica indolente (mastócitos com morfologia fusiforme, fenótipo
atípico CD2+/CD25+, triptase 24.9 µg/L, sem achados B ou C), tendo iniciado terapêutica
sintomática. Desde 2015 apresenta anemia ligeira normocítica normocrómica (Hb 11-12.5g/dL) e
trombocitose persistente e progressiva (553-855 x103/µL). Após exclusão de trombocitose
secundária, foi efetuada reavaliação medular: medulograma com displasia eritróide e 24% de
sideroblastos em anel, 0.7% de mastócitos atípicos; biópsia óssea hipercelular, com formas
megaloblastóides na linhagem mielóide, aumento da linhagem megacariocítica com displasia, e
mastócitos CD2+/CD25+ com morfologia fusiforme. Cariótipo de medula óssea sem alterações,
FISH para deleções do 5q, 7q e 20q negativo. Presença de mutações JAK2 V617F, KIT D816V e
SF3B1 no sangue periférico; BCR/ABL negativo. Foi assumido o diagnóstico de MS-ANH
(SMD/NMP-SA-T), tendo iniciado hidroxiureia e ácido acetilsalicílico, por elevado risco trombótico.
Atualmente assintomático e com valores hematológicos controlados.
Conclusão: O diagnóstico de MS-ANH é um desafio, sendo relevante a elevada suspeição clinica
e a integração dos achados histológicos, citológicos, imunofenotípicos, citogenéticos e
moleculares. Até à data, não foram publicados casos de MS associada a SMD/NMP-SA-T. O
tratamento desta entidade depende da agressividade imputada a cada um dos elementos
integrantes.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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E-POST32 - UM CASO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM UMA ALTERAÇÃO
CITOGENÉTICA RARA: T(1,3)(P36,Q21)
Rita Paulino1, Francisca Miranda1, David Ranhel1, Ana Paula Azevedo1, Cândido Silva1,
Ana Batalha Reis1, Flora Meireles1, Ana Jorge1, Celina Afonso1, Sónia Santos2
(1Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 2Instituto de Medicina Molecular -Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa)
Introdução: As Síndromes Mielodisplásicas (SMD) são um grupo heterogéneo de doenças
hematológicas caracterizado por hematopoiese ineficaz e risco aumentado (1/3 casos) de evolução
para Leucemia Mielóide Aguda (LMA). Podem ser primárias (anomalias citogenéticas em 40-60%)
ou secundárias. Têm origem num defeito clonal de células hematopoiéticas, com citopénia em uma
ou mais linhagens (responsáveis pela sintomatología) e sem organomegálias. Estão descritos
poucos casos de SMD com t(1,3)(p36,q21), também encontrada na LMA. A idade de apresentação
é de 66 anos, predominante no sexo masculino. A sobrevida média é de 13-15 meses, estando
descritos casos com sobrevida superior. A maioria dos casos ocorre isoladamente, mas pode
associar-se às del(5q), del(13q) ou del(20q). O gene de fusão resultante, RPN1/PRDM16, conduz
à sobreexpressão de proteínas envolvidas na carcinogénese e eventos genéticos ou epigenéticos
que parecem estar na origem da neoplasia, com um mecanismo pouco usual. Na apresentação
caracteriza-se por contagens plaquetárias normais ou elevadas e displasia tri-linhagem (com
dismegacariopoiese) e tem mau prognóstico.
Métodos: Avaliação de caso clínico, com consulta de registos clínicos.
Resultados: Homem de 67 anos, ECOG 0, sem antecedentes relevantes, seguido desde
Jan/2018. Ao diagnóstico apresentava pancitopénia (Hb 6.7 g/dL, leucócitos 2.1x109/L, PMNs
0.9x109/L e plaquetas 42x109/L) e necessidade de suporte transfusional frequente, tendo iniciado
EPO semanal. O mielograma revelou hipercelularidade, aumento do número de mieloblastos
(14%) e displasia das linhagens eritróide, mielóide e megacariocítica; a coloração de Perls revelou
aumento do ferro extra-eritroblástico e 26% de sideroblastos em anel, compatível com SMD com
excesso de blastos 2. Cariótipo 46XY, com t(1,3)(p36,q21), sem del(5q), del(7q) ou del(20q).
Actualmente encontra-se clínicamente estável sob azacitidina, em ambulatório, mantendo
neutropénia (Hb 14.3 g/dL, PMNs 0.42x109/L e plaquetas 154x109/L).
Conclusão: As SMD são patologias relativamente frequentes no idoso. Este é um caso raro de
SMD asociado à t(1,3)(p36,q21), com provável produção do gene de fusão RPN1/PRDM16,
descrita em neoplasias mielóides. A apresentação com trombocitopénia na altura do diagnóstico
não é habitual. A escassez de casos descritos na literatura torna importante reportá-los no sentido
de aprofundar e melhorar o conhecimento e abordagem destas situações.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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E-POST33 - LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA-LIKE COM AMPLIFICAÇÃO DO MYC COM
DOUBLE MINUTES
Adriana Roque1, Carolina Afonso2, Bárbara Marques1, Nélia Jerónimo3, Gilberto Marques3,
Margarida Coucelo1, Sandra Marini2, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana2, Letícia Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
3
Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: A leucemia promielocítica aguda (LPA) sem t(15;17) e/ou que não expressa o gene
de fusão PML-RARA é extremamente invulgar, e associa-se a translocações envolvendo o gene
RARA com outro parceiro, em pontos de quebra diferentes ou, mais raramente, a ausência de
quebra do RARA.
Os cromossomas double minutes (dmin) constituem uma manifestação citogenética da
amplificação de proto-oncogenes.
Os autores apresentam um caso de LPA-like com fenótipo extremamente raro associado à
presença de dmins.
Caso clínico: Homem, 70 anos, saudável, assintomático, admitido por leucocitose de novo
(25G/L) e bicitopenia (hb 9,6g/dL; plaq 88G/L). Esfregaço de sangue periférico (SP) com 69,3% de
blastos (grânulos citoplasmáticos, sem bastonetes de Auer, sem excluir LPA variante); LDH
6585U/L, sem coagulopatia.
Imunofenotipagem de SP com 85% de blastos (mieloide) MPO+/CD45+/CD13+/HLA-DRlow/CD34/CD15high/CD33high, equaciona o diagnóstico de LPA variante.
Cariótipo de SP com 51-56,XY,del(17)(q22?),+»10dmin[10]/51-56,XY,+»10dmin[23], evidenciando
translocação atípica entre os cr.15 e 17[10] - o cr.15 está envolvido em 2 metafases e nas
restantes o cr.17 apresenta uma deleção do braço longo na região q22, que não é o ponto de
quebra tradicional da translocação típica t(15;17); presença de dmin em número variável(6-15)[23].
Avaliação por FISH sem evidência de t(15;17), observando-se amplificação do MYC (70%).
Estudo molecular sem o gene de fusão PML/RARA e painel de NGS(45 genes mielóides) com
mutações nos genes SH2B3(LNK), U2AF1, NRAS, DNMT3A e TET2.
Aspirado medular dry tap e biópsia medular óssea com invasão maciça por blastos de linha
mielóide.
Concluiu-se pelo diagnóstico de LPA-like, tendo o doente realizado terapêutica de indução
segundo protocolo AIDA(LPA de alto risco), sem intercorrências. Apresentou recuperação
hematológica, com remissão hematológica completa, com persistência de 0,14% de blastos
(fenótipo do diagnóstico), pelo que irá prosseguir para consolidação (alto risco, Pethema 2017).
Conclusão: Este caso ilustra um caso de LPA-like, sem evidência citogenética da t(15;17)
clássica, mas com uma forma atípica desta, e sem a presença do transcrito PML-RARa. O
algoritmo terapêutico não está definido, sendo mais frequentemente descrito o tratamento da LPA
de alto risco, embora com resposta inferior às formas clássicas. A amplificação do gene MYC sob
a forma de dmin e a mutação do gene NRAS estão associadas a prognóstico desfavorável.
Sem conflitos de interesse.
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E-POST34 - COMO AVALIAR A TOLERÂNCIA AO TRATAMENTO INTENSIVO NUM DOENTE
COM HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA E ANEMIA? O PAPEL DO RET-HE
Maria Jose Teles1, Graça Melo2, Graça Porto2
(1Centro Hospitalar de São João, 2Centro Hospitalar do Porto)
Introdução: A 1ª fase do tratamento da Hemocromatose Hereditária (HH) por meio de flebotomias
intensivas tem como objetivo a remoção do ferro total acumulado. Doentes com HH toleram bem
estes procedimentos, não se esperando o aparecimento de anemia, mesmo no final do tratamento
quando a ferritina (Ft) atinge 50ng/ml. No entanto, a co-existência de alguma forma de anemia,
como por exemplo na doença renal crónica (DRC), pode suscitar dúvidas quanto ao modo ideal de
tratamento. Nestes casos, a concentração de hemoglobina reticulocitária (Ret-He) poderá ser um
marcador importante, já que é usado também para decisões relativas à suplementação com ferro
(Ret-He<29pg).
Objetivo: avaliar a tolerância ao tratamento intensivo na co-existência de HH e anemia por DRC, e
testar o Ret-He como marcador indireto dessa tolerância.
Caso Clínico: mulher, 43 anos, enviada à consulta de hemocromatose por ter sido confirmado o
diagnóstico genético de HH (homozigotia para a variante C282Y do HFE) no estudo de
hiperferritinemia (Ft 1315ng/ml) com saturação da transferrina (TfSat) muito elevada (90%) e
transaminases normais. A doente era já seguida na consulta de nefrologia por Síndrome de Alport
manifestado por DRC estadio II, com anemia (Hb=11-12g/dl), proteinúria e hematúria. Sem
medicação específica para a anemia, nomeadamente EPO ou ferro. Uma biópsia hepática
confirmou uma sobrecarga de ferro severa (grau IV/IV). Foi encaminhada para a consulta de
hemocromatose onde realizou o protocolo habitual de tratamento intensivo até Ft<50ng/ml.
Realizou um total de 29 flebotomias sempre com boa tolerância hematológica e clínica, nunca
tendo valores de hemoglobina inferiores a 10g/dl. Surpreendentemente, nesta altura o Ret-He era
35,7pg tendo sido questionado se teria feito remoção total do ferro. Um mês após este curso de
flebotomias intensivas os valores da Ft e TfSat dispararam para valores de 140ng/ml e 79%
respetivamente sustentando a hipótese de manter excesso de ferro. Retomou então tratamento
intensivo, tendo tolerado mais 8 flebotomias, com Ret-He>35pg. No total, realizou 37 flebotomias,
removendo 4.6 gr de ferro.
Conclusão: pretendemos demonstrar que, na homozigotia para a variante C282Y do HFE, a
associação com a anemia da DRC não impede uma boa tolerância ao tratamento intensivo com
flebotomias. A quantificação do Ret-He poderá ser usada como marcador de segurança no
tratamento.A generalização deste perfil de tolerância a outros tipos de anemia está ainda por
demonstrar.
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E-POST35 - POLIMIALGIA REUMÁTICA COMO APRESENTAÇÃO DE LINFOMA: UMA
ANÁLISE DE TRÊS CASOS
Guilherme Sapinho1, Marta Bento1, Daniela Alves1, Isabel Paulos Mesquita1, Eduardo Dourado2,
Tiago Marques3, João Forjaz Lacerda1, João Raposo1
(1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria – Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Portugal, 2Serviço de Reumatologia, Hospital
de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Portugal, 3Serviço de
Doenças Infeciosas, Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE,
Lisboa, Portugal.)
Introdução: A polimialgia reumática (PMR) é uma doença inflamatória comum em idosos,
caracterizada por dor e rigidez na região cervical e das cinturas escapular e pélvica. Múltiplas
neoplasias são precedidas de quadros autoimunes paraneoplásicos. Os diagnósticos de linfoma de
Hodgkin (LH) e não-Hodgkin são precedidos de PMR com razões padronizadas de incidência de
2.2 (95% IC: 1,4–3,5) e 1.4 (95% IC: 1,2–1,6) respetivamente. Deste modo, a PMR tem sido
descrita como síndrome paraneoplásica.
Caso clínico: Caso 1: Mulher de 68 anos referenciada por sintomas de PMR, artrite periférica e
massa cervical direita dolorosa com 2 meses de evolução, já sob corticoterapia (CT). A velocidade
de sedimentação (VS) era elevada, mas a avaliação serológica para autoimunidade foi negativa.
Exames de imagem confirmaram uma massa cervical com atingimento da base do crânio e vários
nódulos pulmonares. Posteriormente desenvolveu rouquidão e perda ponderal progressiva. A
biópsia da lesão revelou linfoma difuso de grandes células B e a doente iniciou R-CHOP com
profilaxia do sistema nervoso central, obtendo regressão total da massa e resolução dos sintomas.
Caso 2: Homem de 68 anos com história de neoplasia da próstata submetido a cirurgia há 11
anos, foi diagnosticado com PMR. Seis meses depois desenvolveu linfocitose absoluta e perda
ponderal significativa. O exame objetivo era normal e a TC excluiu adenopatias ou
organomegalias. A imunofenotipagem de sangue periférico mostrou, no entanto, uma população
clonal compatível com neoplasia de células B maduras. Caso 3: Homem de 73 anos com
poliartralgias, febre, sudorese noturna e perda de peso, foi diagnosticado com PMR. O exame
físico não apresentava alterações e analiticamente destacava-se apenas elevação da VS. Por
sintomas atípicos e resposta insuficiente à CT, foi realizada TC, objetivando-se derrame
pericárdico e adenopatias mediastínicas e supraclaviculares. A biópsia ganglionar revelou LH
clássico e iniciou-se ChlVPP, com resolução sintomática e normalização da VS.
Discussão: Não é consensual se a PMR deve ser considerada uma síndrome paraneoplásica,
uma vez que a distinção entre PMR e os sintomas associados a neoplasia é complexa. No caso de
linfoma, a CT para a PMR pode inclusivamente atrasar o diagnóstico. Perante o diagnóstico de
PMR, é aconselhável uma análise cuidadosa para excluir malignidade, especialmente quando há
características atípicas ou fraca resposta à terapêutica.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PO1 - MUTAÇÕES FLT3 INDUZEM DIMINUIÇÃO DE EXPRESSÃO DE RECETORES
ENVOLVIDOS DA PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR
Bárbara Marques1, Carolina Afonso2, André Barbosa Ribeiro3, Sandra Marini2, Ana Isabel
Espadana2, Manuela Fortuna4, Rui Bártolo4, Margarida Coucelo5, Ana Teresa Simões2,
Letícia Ribeiro5, Emília Cortesão3, Artur Paiva6
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra; Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, 3Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; iCBR - Coimbra Institute for Clinical and Biomedical
Research, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, 4Unidade de Gestão Operacional de
Citometria, Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 5Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; iCBR - Coimbra Institute for Clinical
and Biomedical Research, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, 6Unidade de Gestão
Operacional de Citometria, Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
Portugal; iCBR - Coimbra Institute for Clinical and Biomedical Research, Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra)

Introdução: Na Leucemia Mielóide Aguda (LMA), as mutações FLT3, como duplicação interna
em tandem (ITD) do domínio justamembranar ou mutações pontuais no domínio tirosina cinase
(TKD), estão envolvidas no processo de leucemogénese. As LMA FLT3+ parecem constituir um
subgrupo distinto, com pior prognóstico. No entanto, a correlação da mutação FLT3 com o
imunofenótipo é pouco conhecida.
Objetivo: Analisar a expressão imunofenotípica em doentes com LMA de novo, de acordo com o
perfil mutacional FLT3.
Materiais e Métodos: Foram analisados dados clínico-laboratoriais de 49 doentes com LMA,
divididos pela presença/ausência de mutação FLT3. Os blastos foram caracterizados por
citometria de fluxo, com base no painel recomendado pelo consórcio EuroFlow.
Resultados: Os 49 doentes apresentavam média de idades 54±14anos, 25(51%) eram do
genéro masculino e 23(46,9%) apresentavam mutação FLT3. 22 doentes apresentavam mutação
ITD e um mutação D835Y. O grupo FLT3+ tinha leucócitos ao diagnóstico superiores, mediana
36,4(63,5) vs 7,6(42,7)G/L (p=0,04) e tendência a maiores contagens de blastos, mediana 70(26)%
vs 56(42)%. Não houve diferenças estatísticas na Hb (9,2[4,3] vs 8,4[2,2]g/L) e plaquetas (56[43]
vs 36,5[50]G/L). Segundo a classificação WHO2016, 9 (18,4%) doentes foram diagnosticados
com Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), 4 deles FLT3+. Dos doentes FLT3+, excluindo LPA,
6 apresentavam risco ELN2017 favorável, 7 intermédio, 3 adverso e 3 não foi possível inferir o
risco. Não houve diferenças significativas nos dois grupos na sobrevivência global, 14,8 meses
vs 12,5 meses. Não houve diferenças na linhagem maturativa dos blastos nos dois grupos. Na
caraterização fenotípica, avaliou-se a expressão de cada recetor pela média de intensidade de
fluorescência (MIF). No grupo LMA FLT3+ (não LPA) observou-se uma diminuição estatisticamente
significativa da expressão de CD117 (recetor tirosina cinase) (MIF 3555[4958] vs 6895[7545],
p=0,015). Nos casos de LPA, além da diminuição de expressão de CD117 (MIF 1576[1194]
vs 3090[2220], p=0,05), também se observou diminuição da expressão de CD45 (tirosina
fosfatase) (MIF 936[476] vs 1465[963], p=0,027) e de CD71 (recetor de transferrina) (MIF 867[214]
vs 1785[650], p=0,014).
Conclusão: A presença de mutação FLT3 parece induzir alterações fenotípicas nos blastos em
moléculas envolvidas na proliferação e diferenciação celular, nomeadamente regulação negativa
da expressão de CD117, CD45 e CD71.
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PO2 - PERFIL MUTACIONAL DA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA COM CARIÓTIPO NORMAL
– O PAPEL DA NEXT-GENERATION SEQUENCING
Adriana Roque1, Carolina Afonso2, Bárbara Marques1, Ana Teresa Simões1, Margarida Coucelo1,
Sandra Marini2, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana2, Letícia Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra)
Introdução: Atualmente, as alterações no cariótipo convencional são determinantes para a
classificação e prognóstico na leucemia mielóide aguda (LMA).
No entanto, cerca de 50% dos doentes (dts) com LMA têm cariótipo normal (LMA-CN),
integrando-os no risco citogenético intermédio. A recente estratificação de risco da European
LeukemiaNet (ELN, 2017), com integração de dados moleculares criou um novo paradigma na
classificação e estratificação prognóstica dos dts com LMA-CN, reforçando a necessidade de
utilização de tecnologias que permitam num só estudo a avaliação de vários genes em simultâneo
-Next-Generation Sequencing (NGS).
Objetivo: Avaliação do perfil mutacional dos dts com LMA e cariótipo convencional normal.
Métodos: Avaliação dos casos de LMA de novo (diagnóstico 2015-2019), com cariótipo
convencional e citogenética por FISH sem alterações.
Resultados: Foram analisados 15 dts (7F/8M), idade mediana de 60ª (22-80). De acordo com a
classificação da OMS2016, 12 eram “LMA com mutação NPM1 (mNPM1)” e 3 “LMA, sem outra
especificação (NOS)”.
Por NGS, foi detetada ≥1 mutação driver em todos os dts, com uma mediana de 4 (1-7) (Tabela
1) –metilação do DNA (DNMT3A[7], KMT2A[2], TET2[4], IDH1[3], IDH2[2]), regulação do ciclo
celular (NPM1[11], STAG2[1], PTPN11[3]), splicing do RNA (SRSF2 [1]), supressores
tumorais/proto-oncogenes (BCOR[2], NRAS[4]) e fatores de transcrição (FLT3[6], GATA1[1],
RUNX1[2], ETV6[1]).
De acordo com a ELN, 11 tinham prognóstico favorável, 3 intermédio e 1 adverso, permitindo reestratificar 80% dos dts inicialmente classificados como “intermédio”.
De acordo com a classificação genómica, 10 eram “mNPM1”,4 “LMA com mutação dos genes
modificadores da cromatina, de splicing de RNA” e “LMA com mutações driver mas sem alterações
definidoras de classe”, tendo sido reclassificados 2(17%) dos dts com “mNPM1” e 100% dos
com “LMA, NOS” (OMS).
Dos dts que receberam indução (n=12), 75% alcançaram resposta (6RC/3RP). Não existiram
diferenças significativas nas características ao diagnóstico, resposta, recidiva ou mortalidade
entre os 3 grupos e entre as várias mutações driver (p=NS).
Conclusão: A incidência de mutações driver nesta cohort foi superior a outros estudos com LMACN. Apesar da dimensão limitada da amostra, estes resultados realçam a necessidade de uma
melhor caracterização genética dos casos de LMA-CN, no sentido de melhorar a estratificação
prognóstica e definir estratégias terapêuticas dirigidas.
Sem conflitos de interesse.
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PO3 - ENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA RECIDIVA DE LEUCEMIA
PROMIELOCÍTICA AGUDA – 2 CASOS CLÍNICOS
Carolina Afonso, Adriana Roque, Bárbara Marques, João Gomes, Telma Nascimento,
Sandra Marini, José Pedro Carda, Emília Cortesão, Marília Gomes, Luís Rito,
Ana Isabel Espadana, Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: O envolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) na recidiva de Leucemia
Promielocítica Aguda (LPA) é um evento raro, e associa-se a um pior prognóstico do que a
recidiva hematológica isolada.
Caso 1: Homem, 23 anos, com diagnóstico de LPA (risco intermédio) em Agosto/16. Realizou
terapêutica de indução segundo protocolo AIDA (tretinoína+idarrubicina), sem intercorrências.
Obteve remissão hematológica completa (RHC) e molecular (RM), que manteve após terapêutica
de consolidação, tendo iniciado manutenção em Junho/17. Desenvolveu recidiva hematológica
(RECH) em Abril/19. Por queixas de cefaleia, realizou TC-CE, que colocou a hipótese de
infiltração neoplásica do SNC, confirmada posteriormente por punção lombar.
Cumpriu re-indução com trióxido de arsénio (ATO) + tretinoína (ATRA), atingindo RHC, seguido
de consolidação com ATO; realizou concomitantemente, terapêutica intra-tecal tripla
(metotrexato/citarabina/dexametasona), bissemanalmente até negativizar o LCR e,
posteriormente, mensalmente. No final da consolidação (Agosto/19) evidenciava RM, aguardando
realização de transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (autoTPH).
Caso 2: Homem, 37 anos, com diagnóstico de LPA (risco intermédio) estabelecido em Março/15.
Realizou terapêutica de indução segundo protocolo AIDA, sem intercorrências major, alcançando
RHC e RM no final da consolidação. Em Novembro/17 (23º mês de terapêutica de manutenção),
apresentou RECH. Realizou re-indução com ATO, alcançando RHC2; cumpriu consolidação com
ATO, tendo sido proposto para autoTPH, que não realizou por 2ª RECH (Maio/18). Como 3ª
linha, cumpriu protocolo HAM (citarabina em alta dose/mitoxantrone) + ATRA, com RHC3, e foi
proposto para aloTPH. Em Maio/19, desenvolve recidiva molecular, iniciando terapêutica com
ATO, sem alcançar remissão. Três meses depois, no contexto de cefaleia holocraniana, foi
estabelecido o envolvimento do SNC por LPA, sem RECH concomitante. Iniciou citarabina em
alta dose e terapêutica intra-tecal tripla. Se resposta favorável, perspectiva-se consolidação com
aloTPH.
Conclusão: A invasão do SNC parece ser mais frequente nos doentes com LPA de alto risco e
com hemorragia do SNC durante a indução, estando indicada profilaxia na presença de pelo
menos um destes. Nenhum dos casos descritos cumpria esses critérios de risco, pelo que outros
fatores estarão implicados, nomeadamente a recidiva. Na presença de sinais ou sintomas
neurológicos é imperioso excluir envolvimento do SNC.

119

15 de Novembro de 2019

17h30 | Foyer – 1º Piso
Moderação: Comissão Científica

PO4 - SINDROME MIELODISPLÁSICO E TERAPÉUTICA COM 5-AZACITIDINA:
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Claudia Claudino1, Francisca Miranda2, Filipa Mousinho2
(1HSFX-CHLO , 2HSFX - CHLO)
Introdução: Síndromes Mielodisplásicos (SMD) são um grupo de neoplasias mielóides com um
curso clinico variável, citopénias e displasias morfológicas. O risco de transformação em leucemia
mielóide aguda (LMA) é cerca de 30%. A idade media de apresentação é de 70 anos com
predominância masculina, sendo a incidência de 3-5 casos /100000 (não corrigido à idade). O
“International Prognostic Scoring System Revised” (IPSS-R) estratifica os doentes em subgrupos
de risco com implicação na estratégia terapêutica. A sobrevida varia entre 106 meses no grupo
de baixo risco a 10 meses no grupo de muito alto risco. As opções terapêuticas incluem factores
de crescimento, lenalidomida, azanucleosidos, quimioterapia convencional intensiva ou de baixa
dose, alo-transplante ou ensaios clínicos.
Objectivos: Caracterizar os doentes com SMD tratados com 5-azacitidina (5-AZA) num Serviço
de Hematologia ao longo dos últimos 31 Meses (Jan 2017- Jul 2019) e avaliar os resultados.
Métodos: Análise retrospectiva do processo clínico dos doentes, com diagnósticos de SMD
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e estadiamento por IPSS-R, tratados com 5AZA, num período de 31 meses (Jan 2017- Jul 2019).
Resultados: Foram identificados 12 doentes, 8 do sexo masculino, mediana de idades de 76
anos (68-89); ECOG inferior a 2 em todos os doentes; 5 doentes tinham IPSS-R “Very High”, 4
“High” e 3 “Intermediate”. Nove (75%) doentes estavam dependentes de transfusão.
Houve resposta hematológica em 3 (25%) doentes documentada entre o 4-6º ciclo, 2 (17%)
doentes atingiram independência transfusional. Dois (17%) doentes realizaram 1 e 4 ciclos de
tratamento e encontram-se a aguardar avaliação. Os doentes com resposta realizaram entre 1116 ciclos de tratamento e a mediana de seguimento do início do tratamento até ao último “followup” foi de 15 meses. Houve 7 (58%) óbitos entre o 1º e 5º ciclo de tratamento, destes 4 por
progressão da doença.
Conclusão: Constata-se benefício clínico na utilização de 5-AZA em doentes com SMD no que
respeita a dependência de transfusão e resposta hematológica conforme a evidência científica
actual. Estes fármacos são uma alternativa bem tolerada para doentes não elegíveis a
terapêuticas mais agressivas.
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PO5 - PREVALÊNCIA E IMPACTO PROGNÓSTICO DA DOENÇA AUTOIMUNE NAS
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS
Adriana Roque1, Bárbara Marques2, Ana Rita Gomes2, Dulcelena Neves2, José Carda1,
Catarina Geraldes1, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana2, Letícia Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra)
Introdução: A alteração da homeostasia dos linfócitos T e a desregulação do controlo do sistema
imune parece ter um papel significativo na fisiopatologia da síndrome mielodisplásica (SMD), com
vários estudos a apontarem para que o escape à vigilância imune possa ter um papel na
progressão da SMD para leucemia mielóide aguda. A associação de doenças autoimunes (DAI)
com SMD tem sido descrita, embora o seu impacto prognóstico seja desconhecido.
Objetivo: Caracterização da incidência de DAI em doentes (dts) com SMD e respetivo impacto
prognóstico.
Métodos: Análise retrospetiva dos dts com diagnóstico de SMD estabelecido entre Julho/2015 e
Junho/2019, caracterização da incidência de DAI e avaliação do seu impacto nas características
da SMD ao diagnóstico e outcomes.
Resultados: Foram analisados 118 dts, com idade mediana 79 anos(54-94), 65% sexo
masculino. Quanto à categoria, eram SMD com displasia unilinhagem em 29%, multilinhagem em
25%, excesso de blastos-1(EB-1) em 21%, EB-2 em 15%, estando 10% incluídos nas outras
categorias.
Dezasseis doentes (14%) (9F/7M) apresentavam diagnóstico estabelecido do DAI aquando do
diagnóstico da SMD – hipotiroidismo (n=3), artrite (n=3), colite ulcerosa (n=2), lúpus eritematoso
sistémico (n=1), eritema nodoso (n=1), polimialgia reumática (n=1), psoríase (n=2), uveíte (n=1) e
vasculite eosinofílica (n=3).
As características ao diagnóstico - idade, categoria de SMD, blastos medulares, citopenias e
fibrose medular, dts dependentes de transfusão - foram similares entre o grupo com e sem DAI
(p=NS). Após um follow-up mediano de 17,9 meses, 14% dos doentes progrediram, sem
diferenças entre os grupos (p=NS)
As PFS e OS medianas foram de 26,2 e 27,7 meses, respetivamente, sendo similares entre os 2
grupos (p=NS).
Conclusão: A incidência de doença autoimune na nossa cohort é significativamente inferior ao
publicado na literatura (Komrokji, 2016 - 14 vs 28%; p<0,001), sendo o hipotiroidismo o mais
comum, tal como descrito.
Apesar de alguma evidência publicada de que os doentes com DAI possam ter menor OS e PFS
(em função da DAI e da sua terapêutica), tal não se verificou na nossa cohort.
Sem conflitos de interesse.
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PO6 - PREVALÊNCIA E IMPACTO CLÍNICO DE CLONES DE LINFÓCITOS B MEDULARES
DE SIGNIFICADO INDETERMINADO EM SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS
Adriana Roque1, Ana Rita Gomes2, Bárbara Marques2, Dulcelena Neves2, Catarina Geraldes1,
José Carda1, Emília Cortesão1, Ana Isabel Espadana2, Artur Paiva3, Letícia Ribeiro1
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, 3UGOC - Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra; Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra)
Introdução: A presença de pequenos clones de linfócitos B circulantes (<5x10^9/L) está presente
em cerca de 5% dos indivíduos com mais de 65 anos. Estes podem apresentar um fenótipo
de leucemia linfocítica crónica (LLC) ou outro (não-LLC), e raramente progridem para LLC ou
outra doença linfoproliferativa com significado clínico (DLPSC).
A incidência e o impacto clínico da presença de pequenos clones de linfócitos B quer circulantes
quer medulares na SMD não está esclarecida.
Objetivo: Caracterização da prevalência de clones linfocitários B medulares de significado
indeterminado (CBM) em doentes (dts) com SMD e respetivo impacto prognóstico.
Métodos: Análise retrospetiva dos dts com diagnóstico de SMD estabelecido entre Julho/2015 e
Junho/2019, que dispõe de imunofenotipagem de aspirado medular e relação da presença de
CBM com as características ao diagnóstico e outcomes.
Resultados: Analisaram-se 118 dts, com idade mediana 79 anos(54-94), 65% sexo masculino.
Quanto à categoria, eram SMD com displasia unilinhagem em 29%, multilinhagem em 25%,
excesso de blastos-1(EB-1) em 21%, EB-2 em 15%, estando 10% incluídos nas outras
categorias.
Foi identificado um CBM em 26 dts(22%), sendo 15(58%) com fenótipo de LLC e 11(42%) nãoLLC, com uma infiltração mediana de 0,59% (0,005-6,7). Para um follow-up mediano de 16,9
meses, nenhum dos dts progrediu para DLPSC.
Não existiram diferenças significativas relativamente à idade, categoria de SMD, blastos
medulares e citopenias, fibrose medular ou doentes dependentes de transfusão entre os grupos
com e sem CBM (p=NS). Nenhum dos dts apresentava linfócitos circulantes>5x10^9/L.
Dezasseis dts (14%) evoluíram para leucemia mielóide aguda, sendo a taxa de progressão
similar entre os dts com e sem CBM. A PFS mediana foi de 26,2 meses, sendo similar entre
grupos (p=NS), sem impacto da presença de CBM ou do fenótipo de CBM LLC.
A OS mediana foi de 27,7 meses, não existindo diferenças quanto à presença de CBM ou
fenótipo LLC (p=NS).
Conclusão: Cerca de um quinto dos dts com SMD apresentam CBM, embora esta não tenha
impacto prognóstico quer em termos de PFS e OS. Não existiu relação entre a presença de CBM
e o subtipo de SMD ou citopenias/dependência transfusional. Mais estudos são necessários para
avaliar de que forma a presença de CBM influencia o microambiente medular na SMD, e qual o
impacto que a terapêutica da SMD pode ter na evolução dos CBM para DLPSC.
Sem conflitos de interesse.
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PO7 - BLINATUMOMAB NA LEUCEMIA AGUDA DE CÉLULAS B PRECURSORAS,
RECAÍDA/REFRACTÁRIA (LA-B R/R) - EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Andreia Moreira1, Gilda Teixeira2, Isabelina Ferreira2, Maria de Jesus Frade1, Albertina Nunes1,
Nuno Miranda2, Manuel Abecasis3
(1Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Dr. Francisco Gentil, 2Serviço de Transplantação de
Progenitores Hematopoiéticos, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Dr. Francisco Gentil,
3
Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopoiéticos, Departamento de Hematologia,
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Dr. Francisco Gentil)
Introdução: O blinatumomab (BLIN), anticorpo biespecífico das células T, liga-se
especificamente ao recetor CD19 expresso na superfície das células com origem na linhagem B
e ao recetor CD3 expresso na superfície das células T, ativando as células T endógenas ao ligar
o CD3 do complexo de recetores das células T com o CD19 nas células B benignas e malignas.
O BLIN está indicado no tratamento de adultos com leucemia aguda de células B precursoras,
cromossoma Filadélfia negativo (Ph -), em recaída ou refratária.
Objectivo: Análise retrospetiva dos doentes (dts) com LA-B R/R tratados com BLIN num Serviço
de Hematologia.
Resultados: Foram identificados 5 dts, com uma idade mediana ao diagnóstico de 35 anos [2257]. Três dts em contexto pós transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (alo-TPH) e
dois dts recaídos após 2ªlinha.
Os 3 dts submetidos a alo-TPH completaram 3 ciclos de BLIN (1º ciclo, dose inicial de 9 mcg/dia
em perfusão contínua (Dias 1 – 7), incrementada para 28 mcg/dia (Dias 8-28). Dose total de
28mcg/dia no 2º e 3º ciclos (28 dias). Dois doentes atingiram DRM negativa após o 1º ciclo de
BLIN e um doente alo-TPH apenas alcançou DRM negativa após infusão de linfócitos de dador
(Tabela 1. Caraterização de 3 dts LA-B R/R após alo-TPH).
Os 2 dts recaídos após 2ªlinha (não alo-TPH), um doente atinge resposta parcial após 1º ciclo de
BLIN, no entanto recaí após 2º ciclo, falecendo com doença em progressão 5m após início BLIN.
O 2º dte não alo-TPH faleceu 2,5m após 1º ciclo de Blina com doença progressiva.
Do perfil de toxicidade, salientamos 3 dts com cytokine release syndrome durante o 1º ciclo de
BLIN; 2 dts com toxicidade neurológica (hipotiroidismo central / encefalite) e ainda um dte com
toxicidade hepática. Todos os dts alo-TPH apresentaram reativação da doença do enxerto contra
o hospedeiro, com necessidade de imunossupressão até à data.
Com um seguimento mediano de 16 meses, a taxa de resposta global foi de 100%. À data da
análise, 3 dts mantinham DRM negativa após 13m de mediana de suspensão de BLIN.
Conclusão: Na nossa experiência demonstrámos a eficácia do BLIN em doentes com LA-B R/R
após alo-TPH. Durante o tratamento com BLIN, ocorreram toxicidades não negligenciáveis, que
não impediram de completar o esquema de tratamento previsto.
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PO8 - TOXICIDADE ASSOCIADA AO PROTOCOLO DFCI NO TRATAMENTO DA LLA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Moreira A1, Mousinho F2, Duarte X3
(1Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada , 2Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
Hospital de São Francisco Xavier , 3Instituto Português de Oncologia de Lisboa Dr. Francisco
Gentil Lisboa)
Introdução: A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é a doença oncológica pediátrica mais
comum. Os doentes tratados com o protocolo Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) apresentam
uma sobrevivência livre de eventos (SLE) de 85% e sobrevivência global (SG) de 91%. Apesar
dos bons resultados obtidos com este tratamento os doentes podem apresentar toxicidade
significativa.
Objetivos: Caraterização da toxicidade dos protocolos DFCI 05-01 e 11-001 e possível
interferência no tratamento de crianças e adolescentes com LLA.
Métodos: Estudo retrospetivo, unicêntrico, observacional de crianças e adolescentes com LLA
tratadas segundo os protocolos DFCI 05-01 e 11-001 entre Agosto 2015 e Junho 2017.
Resultados: O estudo incluiu o total de 56 crianças (51,8% do sexo masculino), com diagnóstico
inaugural de LLA-B (89,3%) e LLA-T (10,7%) com uma mediana de 5 anos de idade ao diagnóstico
[2-16]. A estratificação de risco ao diagnóstico, Standard Risk (SR) 67,9%, High Risk (HR) 28,6%
e 3,5% Very High Risk (VHR). Os doentes estratificados com SR, 3 foram re- estratificados
para VHR após a indução, e no grupo HR, 1 foi re-estratificado em VHR.
Após tratamento de indução, obteve-se remissão completa em 98% (n=55) das crianças, sendo
que 91% (n=51) apresentaram DRM negativa. Um doente faleceu durante a consolidação II. No
que concerne à toxicidade farmacológica: registaram-se 8 reações de hipersensibilidade à
pegasparginase (PEG)/allergic-like, dos quais 4 mantiveram a sua administração. Relativamente
a eventos trombóticos registaram-se 7,1% (n=4) com necessidade de instituição de terapêutica
com enoxaparina e de atraso da administração de PEG em 2 doentes. Um dos doentes apresentou
trombose venosa cerebral. A ocorrência de pancreatite associada à PEG, verificou-se em 4
doentes. Apenas 2 doentes apresentaram fraturas patológicas. Registaram-se 3 doentes com
osteonecrose, apenas 1 com mais de uma articulação afetada e com 1 fratura patológica. O
impacto hematológico deste protocolo registou-se predominantemente na consolidação II.
Registaram-se 1 a 2 internamentos não programados, por doente, maioritariamente no grupo
VHR e por febre neutropénica.
Conclusão: Durante a terapêutica, podem ocorrer reações adversas / toxicidade não
negligenciáveis. A morbilidade associada durante e após completar este protocolo, não impede a
continuação da terapêutica e não parece afetar a qualidade de vida a longo prazo.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PO9 - TOXICIDADE PANCREÁTICA ASSOCIADA AO PROTOCOLO DFCI NA LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA EM IDADE PEDIÁTRICA
Filipa Mousinho1, Moreira A2, Duarte X3
(1Hospital São Francisco Xavier, 2Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 3Instituto
Português de Oncologia de Lisboa)
Introdução: A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é a neoplasia hematológica mais comum na
infância, com uma incidência de 3,4/100.000 crianças. A sobrevivência global é cerca de 90%,
estando agora voltada a atenção para a morbimortalidade relacionada ao tratamento. A PEGasparaginase (PEG) é utilizada no tratamento da LLA, sendo a pancreatite aguda (PA) a sua
toxicidade mais relevante, que com frequência obriga a sua interrupção. Complicações a longo
prazo incluem pancreatite crónica e diabetes.
Objetivo: Caracterizar a toxicidade pancreática numa série unicêntrica de crianças e
adolescentes com LLA tratadas segundo os protocolos DFCI 05-01 e-11-001.
Métodos: Estudo retrospetivo, observacional de crianças e adolescentes com LLA tratadas entre
Agosto de 2015 e Junho de 2017.
Resultados: O estudo incluiu 56 crianças com diagnóstico inaugural de LLA, com mediana de
idade de 5 anos, estratificadas em Standard Risk (SR) 67,9%, High Risk (HR) 28,6% e Very High
Risk (VHR) 3,5%. Relativamente a toxicidade associada à PEG, registaram-se 4 doentes com PA
grave, conforme os critérios do DFCI, correspondente a 7,1%. A mediana de idades deste grupo
era de 8.5 anos [3-14]. Destes 4 doentes, apenas 1 foi diagnosticado com diabetes mellitus (DM).
Relativamente à fase de tratamento em que a PA foi diagnosticada, 2 doentes encontravam-se
na fase de indução, 1 em fase de consolidação I e 1 em fase de consolidação II. Na maioria dos
casos (n=3) o diagnóstico de PA foi efetuado entre a 1ª e a 2ª administração de PEG. Por outro
lado, ao avaliar a ocorrência de DM, registaram-se 4 doentes, com mediana de idade de 13 anos
(3-16 anos).
Conclusão: Nesta amostra de doentes confirmou-se uma maior incidência de toxicidade
pancreática e diagnóstico de DM em crianças com maior idade (mediana de 12 anos). Em todos
os casos foi interrompida a administração de PEG, sendo possível manter o restante esquema
terapêutico sem ocorrência de complicações graves. Apesar das terapêuticas concomitantes
(corticoterapia ou 6-Mercaptopurina) puderem exercer efeito toxico adjuvante, não se registaram
2º episódios de PA após descontinuação da PEG. Dos 4 doentes com DM, em apenas 1 ocorreu
PA, com quadro clínico agravado e dificultando controlo glicémico. Desta forma, é importante
uma elevada suspeição diagnóstica e medidas terapêuticas atempadas na prevenção de
complicações graves, sendo possível manter a restante terapêutica.
(Sem conflito de interesses a declarar)
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PO10 - INFUSÃO DE LINFÓCITOS DO DADOR (ILD) COMO IMUNOTERAPIA APÓS
TRANSPLANTE HAPLOIDÊNTICO: O BOM OU O VILÃO?
Leonor Morais Sarmento1, Ana Sofia Jorge2, Nuno Miranda2, Gilda Teixeira2, Isabelina Ferreira2,
Manuel Abecasis2
(1Hematologia Clínica, Hospital S. A. Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Centra; Unidade de
Transplante de Medula, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil , 2Unidade
de Transplante de Medula, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)
Os linfócitos T são orquestradores e efectores imunes chave e os que provêm dos dadores de
transplante alogénico medeiam o efeito terapêutico do enxerto contra o tumor. No entanto,
paralelamente, o desenvolvimento imune-mediado da doença do enxerto contra o hospedeiro
(DECH) é a mais importante causa de morbi-mortalidade relacionada com o transplante
alogénico de progenitores hematopoiéticos (alo-TPH). A disparidade HLA dador/doente é o maior
factor de risco subjacente à DECH. Contrariamente à ILD na prevenção ou tratamento da recaída
após alo-TPH de dador HLA-idêntico, a experiência no transplante haploidêntico é reduzida.
Em seguida apresenta-se uma série de doentes submetidos a ILD após alo-TPH haploidêntico
com o objectivo de avaliar a eficácia na eliminação do tumor versus a capacidade de promover a
DECH.
Descrevemos 4 doentes (3 masculinos), com idades entre os 9 e os 45 anos à data do alo-TPH
de dador familiar haploidêntico e diagnósticos 6m a 13a antes de LAM, LAL-B e LH. 3 foram
propostos para ILD em recaída pós-alo-TPH e 1 por persistência de DMR após interrupção da IS.
As 1ªs ILD (1-5x106 CD3+ não criopreservadas/Kg) foram realizadas 2, 11 e 15m pós alo-TPH e
o seguimento pós 1ª ILD foi de 7, 11, 16 e 37m. Das 2 LAs recaídas: 1 foi transplantada (PHPS)
concomitantemente com o aparecimento de LAM extra-medular, progrediu em 1.5m obtendo-se
controlo parcial porém temporário com 3 ILD (óbito por PD 18m pós alo-TPH); a 2ª, 1 LAL-B, foi
transplantada (PHSP) em RC2/DMR-, recaiu após 4m e iniciou ILD após RC3/DMR+ induzida
com Blinatumumab (com DECHc ligeira, sem DECH antes do BiTE), tendo negativado a DMR
com 1 ILD mas com agravamento da DECHc (moderada). A 2ª LAL-B iniciou ILDs por DMR+, até
então sem manifestações de DECH, tendo negativado DMR e realizado 4 ILDs até à data sem
DECH. A doente com LH foi transplantada em RP após 10ª linha com obtenção de RC, recaiu
após 1 ano e fez 1 ILD. Com DECHc moderado desde os 3m pós-TPH a requerer corticoterapia
contínua, teve que retomar PDN pós-ILD. Desde então sob Nivolumab (N); em RC até 12m pósILD, mantém DE sob N.
A análise desta pequena série sugere que a ILD tem lugar entre os recursos terapêuticos a
utilizar após transplante haploidêntico, observando-se eficácia sem toxicidade intolerável. Não é
de somenos o impacto que a combinação de diferentes imunoterapias tem na interpretação de
estudos deste tipo que pretendam estabelecer a relação risco/benefício da ILD.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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PO11 - CHROMOSOME BANDING ANALYSES IN CLL PATIENTS
Lurdes Torres, Susana Lisboa, Daniel Santos, Joana Vieira, Susana Bizarro, Nuno Cerveira, José
Mario Mariz, Cecília Correia, Manuel Teixeira
(IPO-Porto)
Introduction: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is characterized by progressive accumulation of
phenotypically mature malignant B lymphocytes and displays clinical and biological heterogeneity.
Although genetic risk stratification in CLL only requires FISH analysis complemented by mutational
screening for the TP53 gene and the somatic hypermutation status of the IGHV gene, recent
evidence suggests that chromosome banding analyses (CBAs) offers complementary information in
the refinement of risk stratification.
The introduction of cell stimulation protocols allowed to improve the establishment of the karyotype
of the malignant clone, rendering evident that complex karyotype (CK) can represent an
independent prognostic factor and predictive marker.
Aim: Establishment of cell stimulation protocols for routine CBA in CLL patients samples.
Material and Methods: Since January 2018, all bone marrow or peripheral blood samples from
CLL patients at diagnosis and before the initiation of any treatment, were cultured with synthetic
CpG-oligodeoxynucleotide (DSP30) and Interleukin 2 (IL-2). CBA was performed with GTL banding
and the karyotype described according to ISCN 2016. The presence of three or more aberrations
(numerical and/or structural) was classified as a complex karyotype, whereas High-CK was defined
by the presence of five or more.
Results: Until September 2019, CBA with stimulation protocols was performed in samples of 55
patients, 27 females and 28 males, with median age of 69 years old (range 36-86 years old). Out of
these 55 patients, three were excluded due to absence of metaphases.
Thirty-seven out of 52 patients presented an abnormal karyotype (71.15%), with trisomy 12 as the
most frequent abnormality (37.84%), followed by deletion of 11q (16.22%) and monosomy
13/del13q (13.51%).
According to the definition of CK, 16 (43.24%) out of 37 abnormal cases were classified as
complex, and 11 (68.75%) of these exhibited High-CK.
Discussion and Conclusions: We successfully implemented routine cell stimulation protocols for
CBA in samples of CLL patients, with results in 94.55% of the cases. The vast majority presented
an abnormal karyotype with nearly 30% (29.73%) harboring High-CK. Recent studies suggest that
High-CK may be an independent adverse prognostic biomarker, although further clinical validation
is required. Therefore, CBA before treatment initiation may be useful in the clinical practice.
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PO12 - DNA METILTRANSFERASES NA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA - IMPACTO NO
DESENVOLVIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Diana Andrade1, Joana Jorge2, Raquel Alves2, Sandra Marini3, José Pedro Carda4,
Ana Cristina Gonçalves2, Ana Bela Sarmento-Ribeiro5
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de
Biologia Molecular Aplicada, FMUC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica
Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO;
CIBB, 3Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) ,
4
Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; iCBRCIMAGO; CIBB, 5Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia
e Unidade de Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia
Clínica, CHUC)
A leucemia linfocítica crónica (LLC) é caracterizada pela acumulação de linfócitos B clonais no
sangue periférico, medula óssea e órgãos linfoides secundários. Apesar da sua etiologia
permanecer pouco conhecida, vários mecanismos celulares e moleculares estão envolvidos na sua
fisiopatologia, como as alterações do perfil de metilação do DNA. As DNA metiltransferases
(DNMTs), incluindo a DNMT1, DNMT3A e DNMT3B, são responsáveis pela metilação do DNA e
alterações na sua expressão foram observadas noutras neoplasias hematológicas. Este trabalho
tem como objetivo avaliar os níveis de expressão dos genes DNMT1, DNMT3A e DNMT3B em
doentes com LLC e analisar a sua correlação com os dados clínico-laboratoriais, de modo a
identificar potenciais biomarcadores de diagnóstico e/ou prognóstico.
A expressão dos genes DNMT1, DNMT3A, DNMT3B e GUSB (controlo endógeno) foi avaliada no
sangue periférico de 68 doentes com LLC e 23 controlos (CTL) e efetuada por qPCR. Os dados
foram analisados estatisticamente e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.
Foram incluídos 68 doentes com LLC [21F/37M; 65 anos (48-101)], e 23 CTL [12F/8M; 72 anos
(58-88)]. 89% dos doentes estavam no estádio A de Binet, 3% no B e 5% no C; 68% dos doentes
apresentam alterações citogenéticas de bom prognóstico e 38% de mau prognóstico, incluindo
27% com del(17p). Os resultados mostram que os doentes apresentam aumento da expressão de
DNMT1 [mediana: 0,691; amplitude interquartil (AIQ): 0,990] e diminuição da DNMT3B [mediana:
0,023; AIQ: 0,040; p=0,020] comparado ao grupo CTL [DNMT1 mediana: 0,603, AIQ: 0,995;
DNMT3B mediana: 0,038; AIQ: 0,267]. 12 (18%) doentes não expressam DNMT3B. A expressão
de DNMT3A era semelhante nos doentes (mediana: 0,281, AIQ: 0,283) e CTL (mediana: 0,283,
AIQ: 0,268). Verificou-se ainda que os níveis de expressão da DNMT3B poderão constituir
potenciais marcadores de diagnóstico na LLC (AUC: 0,720; IC95%: 0,596-0,843; cut-off<0,026;
sensibilidade 63%; especificidade 78%; p=0,002). Não foi encontrada correlação entre a expressão
dos genes e os dados clínicos/laboratoriais. No entanto, doentes com níveis de expressão de
DNMT3B < 0,031 têm tendência para uma menor sobrevivência.
O nosso estudo sugere que a alteração da expressão do gene DNMT3B poderá contribuir para o
desenvolvimento da LLC, podendo constituir um potencial novo marcador de diagnóstico e
prognóstico.
Sem conflitos de interesse a declarar.
Financiado pelo CIMAGO e FCT (SFRH/BD/51994/2012).
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PO13 - ZEBRAFISH “AVATARS” AS A TOOL FOR PERSONALIZED TREATMENT OF CLL
PATIENTS
Ana Logrado1, Vanda Povoa2, Joana Caetano3, Filipa Barahona4, Raquel Lopes4, Sonia Leocadio3,
Manuel Neves3, Paulo Lucio3, Rita Fior2, Cristina João5
(1Myeloma and Lymphoma Research Programme, Hematology Department, and Cancer
Development and Innate Immune Evasion, Rita Fior Lab, Champalimaud Centre for the Unknown ,
2
Cancer Development and Innate Immune Evasion, Rita Fior Lab, Champalimaud Centre for the
Unknown , 3Hemato-Oncology Unit, Champalimaud Centre of the Unknown , 4Myeloma and
Lymphoma Research Programme, Hematology Department, Champalimaud Centre for the
Unknown , 5Hemato-Oncology Unit and Myeloma and Lymphoma Research Programme,
Hematology Department, Champalimaud Centre for the Unknown; Nova Medical School)
Introduction: Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) is a haematological neoplasm resulting from
genetic mutations in mature lymphocytes. Despite the development of new drugs having allowed for
considerable breakthroughs in CLL treatment, response to treatment is still unpredictable. No test is
currently available to assess the sensibility of each patient’s tumor cells prior to treatment, resulting
in potentially increased costs and exposure to toxicity with no associated efficacy.
Objective: To develop zebrafish xenografts as a model for sensitivity profiling of the novel
therapeutic agents available in CLL – Ibrutinib, Venetoclax and Idelalisib.
Materials and Methods: CLL cells were isolated from a patient’s peripheral blood sample and
injected in zebrafish larvae, generating personalized zebrafish “avatars”. In vivo live tracking of CLL
cells was performed using light sheet microscopy. The maximum tolerated dose of each drug by the
larvae was evaluated and,24 hours after injection, the “avatars” were randomly distributed to
different treatment conditions – Control, Ibrutinib, Venetoclax or Idelalisib. After 2 days of treatment,
the amount of tumor cells and cell death was assessed by flow cytometry and confocal imaging.
Data was analyzed using FlowJo and Prism. As a preliminary proof of concept, we tested this
model with CLL cells from a patient under treatment with ibrutinib for 2 years, comparing our results
to the patient’s response.
Results:





Zebrafish show a 100% survival rate when treated with dosages up to 10 times the
steady state concentration reported for each drug in patients.
Upon injection, a median 1100 CLL cells are introduced in each “avatar”. These cells
migrate to the zebrafish’s caudal hematopoietic tissue, where they seem to interact with
resident macrophages. After 3 days, about 60-100 cells remain detectable.
Having validated the model, we tested cells from a patient that has been under treatment
with Ibrutinb for 2 years. After 2 days of treatment with this drug, “avatars” showed a
lower count of CLL cells than Controls, reproducing the clinical sensitive of this particular
patient to this agent.

Conclusions and Discussion: Even though preliminary, the available results demonstrate the
zebrafish is a promising model to evaluate drug sensitivity and has, therefore, the potential to
become a tool which leads to a more personalized medicine in choosing the best therapeutic
approach for each patient.
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PO14 - EXTRACELLULAR VESICLES PROTEINS AND THEIR POTENTIAL AS BIOMARKERS
OF MULTIPLE MYELOMA AGGRESSIVENESS
Bruna Ferreira1, Joana Caetano2, Filipa Barahona3, Raquel Lopes3, Emilie Carneiro3, Carolina
Pestana3, Jácome Toste3, Catarina Ventura3, Sónia Leocádio2, Manuel Neves2, Paulo Lúcio2,
Ana Carvalho4, Hans Christian Beck5, Rune Matthiesen4, Bruno Costa-Silva6, Cristina João7
(1Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; Myeloma and Lymphoma Research Programme,
Champalimaud Centre for the Unknown , 2Hemato-Oncology Unit, Champalimaud Centre for the
Unknown , 3Myeloma and Lymphoma Research Programme, Champalimaud Centre for the
Unknown , 4Computational and Experimental Biology, CEDOC, Nova Medical School , 5Centre for
Clinical Proteomics, Dept of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital,
Denmark , 6Systems Oncology Group, Champalimaud Centre for the Unknown , 7Hemato-Oncology
Unit, Champalimaud Centre for the Unknown; Nova Medical School)
Background: Multiple myeloma (MM) is characterized by proliferation of neoplastic plasma cells
(NPCs) in the bone marrow (BM), preceded by monoclonal gammopathy of undetermined
significance (MGUS). Disease progression and drug resistance relies on the establishment of a
permissive BM microenvironment. Extracellular vesicles (EV) such as exosomes (EXO) are
emerging players in intercellular communication between PCs and BM microenvironment through
transfer of miRNA and proteins.
Objectives:
- Analyse differences in EV proteins between MM and MGUS patients vs healthy donors (HD)
- Determine potential relation with disease aggressiveness and response to therapy
Methods: EV were isolated from patient’s peripheral blood (PB) by ultracentrifugation. Protein
concentration was determined by BCA, identication by Mass Spectrometry (MS) and assignement
to functional categories by KEGG analysis. Groups (MM=6; MGUS=3; HD=3) were compared using
ANOVA.
Results: Median age of MM and MGUS patients was 70yo and 78yo in HD. Most MM patients
(66,7%;n=4) were treated with ≥2 therapeutic lines and 2 patients (33,3%) with 1 line. Prognostic
index was R-ISS II in 5 patients (83,3%) and I in 1 (16,7%). We previously showed higher protein
content in EV from heavily treated MM patients than those exposed to 1 line of treatment; MGUS
showed lower values than any of those groups. In the present study, specific analysis of EV
proteins confirmed that MM patients had significantly higher concentrations than MGUS patients
(p=0.008) and HD (p=10-7). Quantification of EV proteins in sequencial time points suggests a
decrease in patients that respond to treatment (VGPR or CR) (p<0.05), and an increase during
disease progression to values above those found at diagnosis (p<0.05). By MS, a total of 1067
proteins were identified with 12 present only in EV from MM patients. Some have demonstrated
interesting roles such as promoting myelomagenesis and escape from immune survaillance (CDH1;
AFDN), adhesion to BM stromal cells and mediated drug resistance (LY96), disease progression
(COL1A1) and survival (BCMA; HGF).
Conclusion: These preliminary data confirmed that circulating EV proteins differ between MM,
MGUS and HD, and between diagnosis and response or progression. Specific proteins found in EV
of MM patients may be related to selective advantage of NPCs. More patients are being included
and EV miRNA is being studied to determine their potential as biomarkers of disease
aggressiveness.
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PO15 - EXPLORING THE BONE MARROW MICROENVIRONMENT COMMUNICATION VIA
EXTRACELLULAR VESICLES IN MULTIPLE MYELOMA
Raquel Lopes1, Bruna Velosa Ferreira2, Joana Caetano3, Filipa Barahona1, Jácome Toste1,
Catarina Ventura1, Emilie Carneiro1, Sónia Leocádio3, Manuel Neves3, Paulo Lúcio3,
Bruno Costa-Silva4, Cristina João5
(1Lymphoma and Myeloma Research, Hematology Department, Champalimaud Centre of the
Unknown , 2Lymphoma and Myeloma Research, Hematology Department, Champalimaud Centre
of the Unknown; Hematology Centro Hospitalar Lisboa Ocidental , 3Hemato-Oncology Department,
Champalimaud Centre of the Unknown , 4Systems Oncology Group, Champalimaud Centre of the
Unknown , 5Lymphoma and Myeloma Research, Hematology Department, Champalimaud Centre
of the Unknown; Hemato-oncology Department, Champalimaud Centre of the Unknown; Nova
Medical School, Lisboa)
Background: Multiple myeloma (MM) is characterized by proliferation of neoplastic plasma cells in
the bone marrow (BM). Cell-to-cell communication between clonal plasma cells and immune cells in
the BM microenvironment play a critical role in pathogenesis and progression of MM. In this context,
tumor cells-derived extracellular vesicles (EVs) have emerged as novel players, helping tumor cells
to influence their target cells.
Aims: To test functional immune modifications related to disease aggressiveness and to analyse
the biodistribution of MM-derived EVs within the BM microenvironment.
Methods: Two MM-derived GFP+ cell lines were injected intravenously into immunocompetent
Balb/C mice: MOPC.315 and MOPC.BM. When they showed paraplegia of lower limbs, mice were
sacrified and BM cells were extracted. MM-derived EVs from both cell lines were labeled with a
fluorescent dye and retro-orbitally injected into the mice. Cells were stained for myeloid and
lymphoid populations and analysed by flow cytometry.
Results: MOPC.BM cells induced paraplegia faster than its parental cell line - MOPC.315 (median
of 54 days vs 34 days, respectively) and BM analysis confirmed the presence of GFP+ cells,
meaning that the aggressive phenotype was induced by cell lines. Analysis of the BM
microenvironment indicated a fifteen-fold increase on PD-L1+ CD206+ expressing macrophages in
mice injected with the most aggressive cell line, MOPC.BM. Also, within lymphoid compartment
there was an increase in PD-1 expression both on NKT and CD8+ T cells in MOPC.BM compared
to control, showing T cell exhaustion. Additionally, after systemic injection, EVs from cell lines were
found in BM, suggesting that these vesicles might be involved in BM modifications.
Conclusions and discussion: Although preliminary, our results showed that MOPC.BM induce a
more aggressive disease phenotype compared to MOPC.315 cells. Regarding the BM analysis, our
data suggest that immune cells present in more aggressive stages of disease can indeed promote
tumor escape. Thus, immune checkpoint inhibitors in combination with a specific macrophagetargeted therapy could be used as potential treatment strategy in MM. Furthermore, the presence of
MM-derived EVs in the BM microenvironment lay the groundwork to determine their potential
association with disease aggressiveness, which may be further translated to the clinic as a potential
MM biomarker.
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PO16 - EXTRACELLULAR VESICLE-BASED LIQUID BIOPSY IN ACUTE MYELOID
LEUKAEMIA: A RELIABLE SOURCE OF RESIDUAL DISEASE AND DRUG RESISTANCE
BIOMARKERS?
Hugo R. Caires
(i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto; Cancer Drug
Resistance Group - IPATIMUP - Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do
Porto)
Acute myeloid leukaemia (AML) is an hematopoietic stem cell disorder with a poor 5-year survival
rate, mostly due to the development of drug resistance upon the initial chemotherapy. Combined
monitoring of Measurable Residual Disease (MRD) and drug-resistance in AML patients receiving
chemotherapeutic treatment is useful to assess therapy response and predict relapse. Indeed,
many different leukaemia associated immunophenotypic protein markers (LAIPs) are presently
useful to detect MRD1. Nevertheless, their analysis currently requires invasive bone marrow
aspirates, thus severely hindering real-time monitoring of the disease. Therefore, alternative
peripheral blood-based methods are highly desirable for an easy, real-time and cost-effective
monitoring of AML progression.
Our aim was to assess the feasibility of a peripheral blood EV-based liquid biopsy method for AML
disease and drug-response monitoring, based on the detection of immunophenotypic and therapy
resistance protein markers with a known negative impact on the prognosis of AML.
The profile of EVs isolated from 12 paired samples from AML patients’ blood plasma collected at
diagnosis, complete remission (and some patients already at relapse) was compared and
correlated with clinical data For that, a size-exclusion chromatography (SEC) method was optimized
to isolate the circulating EVs from the blood plasma. The EVs of the 12 paired AML patients’
blood samples were then characterized according to their size, morphology, protein-to-lipid ratio,
surface charge and protein cargo.
The SEC allowed the isolation of biologically intact and size-resolved plasma-derived EVs from the
peripheral blood of AML patients. Isolated EVs had a size ranging from 30nm to 300nm with an
intact morphology, expressing EV-associated markers such as HSP70, CD63, CD81, CD9 and Alix.
Size-resolved EVs also had a differential expression of Mitofilin, Actinin-4, Syntenin-1 and AnnexinXI proteins, suggestive of distinct EV sub-populations. In addition, our preliminary data shows that
AML patients’ circulating EVs carry relevant immunophenotypic and therapy resistance-related
protein markers, which might influence AML clinical outcome. Further work will confirm if the levels
of these markers in EVs have predictive value for drug resistance and relapse.
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PO17 - ALDEÍDO DESIDROGENASES: POTENCIAIS BIOMARCADORES EM NEOPLASIAS
MIELÓIDES
Ana Cristina Gonçalves1, Raquel Alves1, Joana Jorge1, André Barbosa Ribeiro2, Gilberto Marques3,
Emília Cortesão2, Ana Bela Sarmento-Ribeiro4
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de
Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB, 2Serviço de Hematologia Clínica,
CHUC; Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB, 3Serviço de Patologia
Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), 4Laboratório de Oncobiologia e
Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia Molecular Aplicada,
FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia Clínica, CHUC)
As desidrogenases do aldeído (ALDHs) são enzimas cruciais na proteção das células contra
aldeídos tóxicos e têm sido associadas ao desenvolvimento de várias neoplasias. A síndrome
mielodisplásica (SMD) e a leucemia mieloblástica aguda (LMA) são duas neoplasias mieloides
(NM) cujo desenvolvimento envolve alterações a nível da diferenciação, proliferação e apoptose
celulares. Como as ALDHs estão envolvidos em alguns desses processos biológicos, a
desregulação dessas enzimas pode influenciar o desenvolvimento e progressão das NM. Este
estudo pretendeu avaliar os níveis de expressão génica de várias isoformas das ALDHs em doentes
com SMD e LMA, a fim de avaliar o seu potencial como biomarcador de diagnóstico e/ou
prognóstico.
Para tal os níveis de expressão génica da ALDH1A1, ALDH1A2, ALDH1A3, ALDH1B1, ALDH1L1,
ALDH1L2, ALDH2,ALDH3A1, ALDH3A2, ALDH3B1, ALDH3B2, ALDH4A1, ALDH5A1, ALDH7A1,
ALDH16A1 e ALDH18A1 foram analisados em 54 doentes com NM (34 SMD e 20 AML) e 34
controlos saudáveis (CTL) por RT-PCR e quantificados por qPCR. A análise estatística foi realizada
utilizando testes uni e multivariados, análise ROC e curvas de Kaplan-Meier. Observou-se
expressão diferencial dos genes ALDH3A2, ALDH3B1, ALDH4A1 e ALDH18A1 entre os grupos de
estudo. Os doentes com SMD e LMA apresentam expressão mediana superior de ALDH3A2
[SMD: 1,93, amplitude interquartil (AIQ) 1,28; p<0,001; LMA: 1,51, AIQ 0,99; p=0,008] e ALDH4A1
(SMD: 0,18, AIQ 0,47; p=0,011; LMA: 0,16, AIQ 0,78; p=0,012) em comparação com os CTL
(ALDH3A2: 0,4624, AIQ 1,53; ALDH4A1: 0,0388, AIQ 0,12). Os doentes com SMD
apresentam expressão mediana superior de ALDH3B1 (1,64, AIQ 1,39) relativamente aos doentes
com LMA (0,45, AIQ 0,47; p<0,001) e CTL (0,35, AIQ 0,51; p<0,001). Além disso, doentes com
SMD e LMA com alterações relacionadas com mielodisplasia não expressam ALDH18A1. A
expressão de ALDH3A2 (p=0,001), ALDH3B1 (p<0,001) e ALDH4A1 (p=0,012) permitiu discriminar
os doentes com SMD de CTL. Além disso, a ALDH3A2 foi a única isoforma com valor diagnóstico
na LMA (p<0,008).
Os nossos resultados sugerem que as isoformas da ALDH podem constituir biomarcadores de
diagnóstico de SMD e LMA, uma vez que os doentes com estas NM apresentam padrões
diferenciais de expressão génica destas enzimas quando comparados com os CTL e entre si. No
entanto, mais estudos são necessários para provar o potencial dessas enzimas como
biomarcadores de diagnóstico/prognóstico.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PO18 - VALOR DA CITOMETRIA DE FLUXO NA PREDIÇÃO DE DISPLASIA MORFOLÓGICA
MEDULAR
João Gaião Santos, Marta Pereira, Gilberto Marques, Fátima Martins, Rui Bártolo, Lénia Jorge,
Artur Paiva, Letícia Ribeiro
(CHUC)
Introdução: A displasia morfológica é a característica principal das Síndromes Mielodisplásicas
(SMD). A imunofenotipagem (IF) por citometria de fluxo permite detectar anomalias imunofenotípicas
na maturação das linhagens hematopoiéticas sugestivas de displasia. Contudo, os achados da IF
não são suficientes para confirmar ou excluir o diagnóstico de SMD, na ausência de um mielograma
(MG) ou de alterações citogenéticas características.
Objetivo: Pretendemos avaliar o valor preditivo positivo e negativo da IF na predição de
mielodisplasia morfológica em comparação com o "gold standard" MG.
Material e métodos: Foram analisados todos os doentes com avaliação medular simultânea por IF
e MG, por suspeita de SMD, de 10/01/15 a 10/06/19. Foram excluídos os doentes sem avaliação
síncrona morfológica e imunofenotípica, os doentes com amostra pobre ou de má qualidade e os
doentes com relatório quantitativo sem comentário descritivo da morfologia.
Resultados: Obtivemos 239 amostras de aspirado medular com avaliação síncrona por MG e IF
de um aspirado medular de boa qualidade e com relatório morfológico adequadamente descritivo.
Ao MG, 20.9% não tinham alterações displásicas, 36.4% tinham alterações displásicas em <10%
das células de cada linhagem, e 42.7% tinham critérios morfológicos de diagnóstico de SMD. Por
citometria de fluxo, 48.1% tinham alterações imunofenotípicas semelhantes às observadas nas
SMD, não tendo as restantes alterações sugestivas de displasia. Nesta coorte, 42.3% dos doentes
tinham resultados coerentes (12.6% não tinham alterações displásicas nem alterações
imunofenotípicas e 29.7% tinham displasia e alterações sugestivas à IF) e 21.4% tinham
resultados discordantes (8.4% não tinham displasia, mas tinham alterações à IF, enquanto 13.0%
tinham displasia com IF normal); dos 36.4% de doentes com displasia morfológica <10%, 72.4%
tinham IF normal, sendo os restantes sugestivos de alterações displásicas. Esta ausência de
concordância traduziu-se num coeficiente kappa de Cohen negativo (-0.30). Perante o “gold
standard” MG, o estudo por IF apresentou nesta série de doentes uma sensibilidade apenas
moderada de 69.9% (CI95%: 59.7-78.3%) e uma especificidade moderada de 67.9% (59.4-75.6%),
com um Valor Preditivo Positivo de 61.7% (52.2-70.6%) e um Valor Preditivo Negativo de 75.0%
(66.4-82.3%).
Conclusão: Estes dados demonstram que a IF pode complementar, mas não substituir, o MG na
avaliação de displasia.
Declaração de Conflito de Interesse
Sem conflitos de interesse
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PO19 - VALIDAÇÃO DE UM NOVO MÉTODO DE CONTAGEM DE PLAQUETAS POR
CITOMETRIA DE FLUXO COM RECURSO A MICROESFERAS, PARA ESTUDO DE
MACROTROMBOCITOPENIAS
Catarina Campos Costa1, Lídia Costa2, Catarina Sousa Neves3, Marta Gonçalves4,
Mónica Pereira4, Catarina Lau4, Inês Freitas5, Sara Morais4, Margarida Lima4
(1Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2Serviço de
Hematologia Clínica – Centro Hospitalar Universitário do Porto, 3Departamento de Patologia –
Centro Hospitalar Universitário do Porto, 4Serviço de Hematologia Clínica – Centro Hospitalar
Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica – Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, 5Departamento de Patologia – Centro Hospitalar Universitário do Porto;
Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica – Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar)
Introdução: Nas trombocitopenias com alteração do tamanho das plaquetas (PLQ) a contagem
em contador hematológico (CH) é frequentemente errónea, e depende do equipamento e método
subjacente. Em particular, nas macrotrombocitopenias (MTP) as PLQ são muitas vezes contadas
como leucócitos, e a sua contagem é subestimada. A contagem de PLQ em câmara de Neubauer
foi descontinuada na maioria dos laboratórios e a observação do esfregaço de sangue proporciona
apenas valores aproximados. O método atualmente aceite como método de referência é a contagem
de PLQ por citometria de fluxo (CF) em plataforma dupla, que se baseia na contagem de eritrócitos
por CH e na razão entre o número de eritrócitos e o número de PLQ obtidos por CF. No entanto,
este método não está disponível na maioria dos laboratórios de citometria e nem todos os
laboratórios de citometria têm CH.
Objetivo: Validar um novo método de contagem de PLQ por CF em plataforma única, baseado na
utilização de microesferas (CF/microesferas), comparando-o com o método de referência para
contagem de PLQ por CF em plataforma dupla (CF/eritrócitos) e com a contagem de PLQ em CH
que utiliza a impedância (CH/impedância).
Material e métodos: Foram avaliados 87 doentes com trombocitopenia e 51 controlos. A maioria
dos doentes tinha MTP, salientando-se casos de MTP congénitas, incluindo Síndrome de Bernard
Soulier e MTP associadas a mutações dos genes ITGA2B/ITGB3, MYH9, ACTIN1 ou TUBB1. A
contagem de PLQ foi avaliada simultaneamente pelos três métodos. Foram usados o citómetro de
fluxo NAVIOS, o contador hematológico LH780 (Beckman Coulter) e tubos “BD Trucount Tubes”
(Becton Dickinson). Também foi feito um estudo de custos. Para análise estatística foi usado o
SPSS (teste de Spearman e teste de Mann-Whitney).
Resultados: O método CF/microesferas proporciona contagens de PLQ fidedignas e equivalentes
ao método de referência, enquanto o método CH/impedância subvaloriza as contagens de PLQ,
especialmente em doentes com MTP e com contagens inferiores a 50x109/L. Os custos da
contagem de plaquetas pelo método CF/microesferas são superiores aos custos pelo método
CF/eritrócitos, sendo a dificuldade técnica equivalente.
Conclusão: O método CF/microesferas, embora mais dispendioso, representa uma excelente
alternativa ao método de referência CF/eritrócitos, para a contagem de PLQ em doentes com MTP,
sobretudo em laboratórios de CF que não têm CH.
Os autores declaram inexistência de conflito de interesses.

135

15 de Novembro de 2019

17h30 | Foyer – 1º Piso
Moderação: Comissão Científica

PO20 - APLICABILIDADE DO NEUT-SSC (SYSMEX XN SERIES) NO RASTREIO DE
DISPLASIA DE NEUTRÓFILOS
Cláudia Fidalgo, Teresa Rodrigues, Nuno Costa e Silva, Gilberto Marques, Fernando Rodrigues
(CHUC)
Introdução: As síndromes mielodisplásicas (SMD) são caracterizadas pela presença de displasia
e hematopoiese ineficaz numa ou mais linhagens celulares. Algumas dessas características podem
ser observadas no esfregaço de sangue periférico, nomeadamente a hipogranularidade (HipoG)
dos neutrófilos. Tendo em conta que o número de amostras que chegam aos laboratórios
hospitalares é cada vez maior e que os novos contadores hematológicos fornecem alguns
parâmetros que permitem avaliar a displasia, seria importante avaliar o seu desempenho na
seleção de amostras com necessidade de observação de esfregaço de sangue periférico.
Objetivo: Avaliar a aplicabilidade do parâmetro de investigação NEUT-SSC disponível no
analisador automático Sysmex XN Series como rastreio de displasia de neutrófilos.
Materiais e métodos: Através de uma pesquisa no sistema de informação do laboratório foram
selecionadas amostras de doentes com diagnóstico de SMD e de doentes sem diagnóstico de
patologia hematológica. Foram selecionadas aleatoriamente 70 amostras com HipoG e SMD e 70
sem HipoG e diagnóstico de patologia hematológica das quais foi avaliado o parâmetro NEUTSSC. A granularidade foi avaliada pela visualização das lâminas através de um software de
digitalização. O NEUT-SSC, determinado no contador hematológico Sysmex XN Series, avalia a
granularidade dos neutrófilos através da avaliação da complexidade das células pelo gráfico de
dispersão lateral da luz (SSC) a 90 graus, sendo que um valor baixo indica HipoG. Tendo como
gold standard a morfologia avaliada em lâmina, foi comparada a presença ou não de HipoG com o
valor no NEUT-SSC, cujo limite inferior de normalidade é 150,6.
Resultados: A mediana do NEUT-SSC no grupo com HipoG foi 129,8 (amplitude interquartil [IQR]:
22,05) e no grupo sem HipoG foi 153,4 (IQR: 6,75). Da análise dos dados recolhidos é possível
concluir que o NEUT-SSC tem uma sensibilidade de 92,86% e especificidade de 72,86% na
avaliação da granularidade dos neutrófilos.
Discussão: Devido à sua elevada sensibilidade pode aplicar-se o NEUT-SSC como rastreio de
displasia de neutrófilos. Poderão ser realizados novos estudos, utilizando grupos com um maior
número de amostras para confirmar estes resultados. A aplicação do NEUT-SSC como rastreio de
displasia para além de alertar para a probabilidade elevada da presença desta alteração, tem a
vantagem de não acrescentar custos para além dos já associados à realização de um hemograma
com leucograma.
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PO21 - OVEREXPRESSING CXCR4 AND CCR7 ON THE SURFACE OF NK92 CELL HAVE
IMPROVED MIGRATION AND ANTITUMOR ACTIVITY IN HUMAN COLON TUMOR MODEL
Lili Yang
(Hangzhou Normal University afflicated hospital)
Successive infusion of natural killer cells (NK) is increasingly being explored as a treatment for
cancer patients, The inadequate homing of NK cells into the tumor site is the key factor for the poor
efficacy of NK cells in the treatment of solid tumors.For the adoptive transfer of tumor directed NK
cell to prove effective,we reasoned that there must be more combined between the chemokines the
tumor produces and the chemokine receptors the effector NK cells express.
Some colorectal cancer be improved that produce CXCL12 and CCL21 , which preferentially
attract NK cells that express the chemokine receptor CXCR4 and CCR7 thus generating an antitumor environment. We now show that overexpress CXCR4 and CCR7 on the surface of nk92 cell
enhances their migration to human colon cells.Moreover, the administration of such NK cells
resulted in tumor shrinkagein in a number of mice and a significantly increased survival when
compared to the treatment of xenografts with NK cells expressing only the mock control.
We proved that chemokine receptor engineered NK cells may be becoming a promising tool to
improve adoptive tumor immunotherapy.
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PO22 - TROMBOCITOPENIAS HEREDITÁRIAS: ESTRATÉGIAS PARA O DIAGNÓSTICO
Catarina Monteiro1, Catarina Lau1, Eugénia Cruz1, Mónica Pereira1, Marta Gonçalves1, Ana Rita
Gonçalves2, Rosario Santos2, Jorge Coutinho1, Margarida Lima1, Sara Morais1
(1Serviço de Hematologia Clínica - CHUP, 2Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães CHUP)
Introdução: As trombocitopenias hereditárias (TH) são um grupo de doenças raras com
heterogeneidade clínica e laboratorial. Apesar de grandes progressos nos últimos anos, muitas
das TH mantêm-se sem diagnóstico preciso. A importância da sua identificação deve-se não só
à hemorragia associada, mas também porque algumas das TH mais prevalentes se associam a
outras doenças graves, ou predispõem a neoplasias hematológicas e síndromes de falência
medular. A melhor estratégia de estudo é ainda matéria de debate.
Objetivo: Descrever a estratégia diagnóstica das TH seguidas num Serviço de Hematologia
Clínica.
Material e Métodos: Avaliação de indivíduos com trombocitopenia não explicada por causas
adquiridas, e seus familiares. Os indivíduos identificados tiveram avaliação clínica (hemorragias,
doenças associadas e padrão de hereditariedade), avaliação quantitativa e morfológica das
plaquetas e estudos funcionais (tempo de oclusão, lumiagregometria, avaliação de
glicoproteínas e ativação plaquetária por CF), e foram orientados de acordo com caraterização
prévia para sequenciação por Sanger e/ou NGS (Next-Generation Sequencing) através da
sequenciação de um painel específico de 92 genes associados predominantemente a doenças
plaquetárias ou outras doenças da Hemostase.
Resultados: De acordo com os estudos clínico e analítico prévios e forte suspeita de TH
associadas aos genes MYH9, ACTN1, TUBB1, ANKRD26, WAS, GP1BA/GP1BB/GP9 e
ITGA2B/ITGB3, a sequenciação por Sanger dos genes candidatos identificou o defeito genético
em 60.8% (45/74) das famílias com TH estudadas; a análise por NGS permitiu a identificação
de variantes em mais 23% (17/74), encontrando-se por classificar 16.2% (12/74) das famílias.
Perante a identificação de uma variante genética considerada patogénica ou causal, foram
conduzidos estudos de segregação familiar de forma a comprovar a co-segregação da mesma
dentro da família e a sua associação com o fenótipo. Exemplifica-se a complexidade de alguns
dos estudos efetuados.
Conclusão: Apesar da metodologia aplicada, há uma proporção relevante de doentes sem
identificação da alteração genética causal. Em alguns destes casos, poderá ser efetuada a
análise do exoma. A classificação como patogénica de novas variantes é crítica, já que uma
classificação incorreta pode expor os doentes a orientação clínica inadequada. Nestes casos, a
classificação deve ser sempre apoiada em estudos de segregação familiar e estudos funcionais
específicos.
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PO23 - TROMBOCITOPENIAS HEREDITÁRIAS ASSOCIADAS A ALTERAÇÕES NA
DIFERENCIAÇÃO / MATURAÇÃO MEGACARIOCÍTICA.
Catarina Lau1, Eugénia Cruz1, Catarina Monteiro1, Mónica Pereira1, Marta Gonçalves1, Cristina
Gonçalves1, Cláudia Casais1, Ana Rita Gonçalves2, Rosário Santos2, Jorge Coutinho1,
Margarida Lima1, Sara Morais1
(1Serviço de Hematologia Clínica - CHUP, 2Centro de Genética Médica Dr. Jacinto de
Magalhães - CHUP)
Introdução: O complexo processo de produção de plaquetas (Plq) inicia-se com a
diferenciação de progenitores hematopoiéticos em megacariócitos (MK) seguida pela maturação
destes com formação e libertação das Plq. Este processo é regulado por proteínas e fatores de
transcrição (FT) hematopoiéticos, sendo de reconhecimento crescente que alterações nos
genes que codificam para FT podem ser causa de trombocitopenias hereditárias (TH). Algumas
destas mutações causam TH que rapidamente evoluem para aplasia medular, outras,
predisposição para neoplasias mieloides e leucemias agudas (“neoplasias mieloides com
mutações da linha germinativa e transtornos plaquetários preexistentes” - classificação da OMS
revista em 2016), ou fibrose medular.
Objetivo: Caraterização de indivíduos com TH e mutações na linha germinativa seguidos num
Serviço de Hematologia Clínica.
Material e Métodos: Estudo de 13 famílias com TH e mutações na linha germinativa. Os casos
identificados foram caracterizados por dados clínicos, avaliação hematológica (sangue periférico
e estudo medular), estudos funcionais plaquetários e estudos moleculares (NGS e/ou
sequenciação por Sanger).
Resultados: Os 29 indivíduos estudados (15M / 14H) apresentavam ao diagnóstico mediana de
idade de 31 anos (1 – 71) e de Plq 106x103µL (18 – 161). Foram encontradas variantes nos
genes ANKRD26 (c.-128G>C, c.-125T>C, c.-113A>C e c.371A>C) em 8 famílias, GFI1B
(c.548G>A, c.814+1G>T) em 2, MECOM (c.2273C>T) em 1, RBM8A (c.-21 G>A / c.343-2A>G)
em 1 e NBEAL2 (c.1789C>T / c.6359G>A) em 1 família. Uma das 8 famílias (12.5%) com
ANKRD26-RT apresentava história familiar de leucemia. Dois doentes (com ANKRD26-RT e
GPS) apresentavam fibrose medular identificada aos 11 e 16 anos, respetivamente. Um doente
apresentava deformidades ósseas. Diagnóstico de trombocitopenia na infância em 8 propositus
(3 casos no período neonatal, 5 casos entre os 2 e 9 anos), durante a gestação em 2 mulheres,
os restantes na idade adulta. Em 4 doentes, o estudo foi efetuado por hemorragias, com
necessidade de transfusão de eritrócitos em 2 casos.
Conclusões: Variantes que interferem com a diferenciação/maturação dos MK são mais
frequentes do que se pensava e são causa importante de alterações na produção, morfologia e
função das plaquetas. Estas alterações manifestam-se por hemorragias e/ou propensão para
fibrose medular e neoplasias hematológicas, como ilustrado pelas famílias estudadas.
Os autores declaram inexistência de conflito de interesses.
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PO24 - DOENÇAS PLAQUETÁRIAS HEREDITÁRIAS SINDRÓMICAS: RELEVÂNCIA DA
SUA IDENTIFICAÇÃO
Eugénia Cruz1, Catarina Lau1, Catarina Monteiro1, Rui Matos1, Lurdes Moreira1,
Ana Rita Gonçalves2, Rosário Santos2, Jorge Coutinho1, Margarida Lima1, Sara Morais1
(1Serviço de Hematologia Clínica - CHUP, 2Centro de Genética Médica Dr. Jacinto de
Magalhães - CHUP)
Introdução: Nos últimos anos, o conceito de doenças plaquetárias congénitas (DPC) mudou
significativamente, sendo que a hemorragia deixou de ser a principal preocupação para serem
outras alterações sindrómicas, que podem ter maior impacto na vida dos doentes do que a
própria hemorragia. Estas alterações podem incluir, entre outras, deformidades esqueléticas,
alterações cognitivas, malformações no sistema nervoso ou cardíacas, imunodeficiência,
doença renal, surdez ou alterações visuais. Alguns dos quadros variam entre diferentes
membros familiares ou aparecem tarde na vida, sendo a trombocitopenia a primeira
manifestação.
Objetivos: Caraterização de indivíduos com DPC e quadros sindrómicos seguidos num Serviço
de Hematologia Clínica.
Material e Métodos: Indivíduos com alterações qualitativas e/ou quantitativas das plaquetas
(Plq) não explicadas por causas adquiridas tiveram avaliação clínica (hemorragia, doenças
associadas e padrão de hereditariedade), avaliação quantitativa, morfológica e funcional das
Plq, e orientação de acordo com caracterização prévia para sequenciação por Sanger e/ou NGS
(Next-Generation Sequencing).
Resultados: Identificadas 19 famílias (29 doentes) com DPC sindrómicas: 3 com Síndrome (S)
Hermansky-Pudlack (SHP), 7 com MYH9-RD, 1 com DIAPH1-RT, 1 com RUSAT, 1 com FLNART, 1 com S TAR, 1 com S Plaquetas Cinzentas, 1 com S Wiscott-Aldrich (WAS), 1 com S
DiGeorge e 2 com S Noonan. Nos nossos doentes foram identificados albinismo oculocutâneo,
cataratas, deformidades esqueléticas, doença renal, malformações cardíacas, surdez
neurossensorial e imunodeficiência. Em todos eles, exceto no S Noonan, a alteração qualitativa
ou quantitativa das Plq foi o motivo da consulta e o que permitiu o diagnóstico. O conhecimento
da variante patogénica associada a cada DPC permitiu antecipar a clínica sindrómica,
referenciar para outras especialidades (ORL, Oftalmologia e Nefrologia) em situações de MYH9RD e SHP ou orientar para transplante medular (WAS).
Conclusão: As alterações plaquetárias são comuns a todos os quadros e frequentemente
precedem outras manifestações clínicas. Para a mesma doença (ex.: MYH9-RD) todas as
mutações provocam trombocitopenia, mas nem todas se associam a outras manifestações (ex.:
doença renal, surdez e/ou cataratas). É crucial o conhecimento da alteração genética
subjacente, com valor preditivo, de modo a antecipar e a prevenir as consequências da alteração
antecipada, e a permitir diagnóstico pré-natal nos casos graves.
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PO25 - PTI REFRACTÁRIA SOB AGONISTAS DOS RECEPTORES DE TROMBOPOIETINA:
EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA CLÍNICA
Francisca Miranda, Cláudia Claudino, Filipa Mousinho, Ana Jorge, Tatiana Mendes,
Alice Reichert, Celina Afonso
(Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental)
Introdução: Os agonistas dos receptores da Trombopoietina estão indicados no tratamento da
Púrpura Trombocitopénica Imune (PTI) crónica em doentes refractários a outras terapêuticas. A
sua eficácia e segurança estão documentadas. Não existem estudos comparativos entre os dois
fármacos. A gestão desta patologia representa um desafio na prática clínica.
Objectivos: Avaliar resposta e sua duração, incidência de efeitos adversos (EA) e eventos
hemorrágicos (EH) bem como necessidade de interrupção temporária de terapêutica (TX) em
doentes (dts) sob análogos da Trombopoietina (eltrombopag e romiplostin).
Material e métodos: Estudo retrospectivo de dts com diagnóstico de PTI submetidos a TX com
romiplostin (ROMI) e/ou eltrombopag (ELT) após pelo menos uma linha TX.
Resultados: Incluídos 14 dts, 64% do sexo masculino, mediana de idades 58,5 anos. Cinco
cumpriram TX com ELT, 4 com ROMI, 5 com ROMI e ELT sequencialmente. A mediana de TX
com ELT foi de 6M, com mediana de 2 linhas terapêuticas prévias. EA com incidência de 50%
(80% cefaleia, 10% diarreia e 10% artralgias). EH em 30%, 0% com hemorragia grave. 80%
necessitaram de alteração de dose, conforme valor de Plaquetas. Interrupção temporária de TX
em 10% por trombocitose. 20% necessitaram de TX concomitante, 0% de suporte transfusional.
Resposta estável em 60% com mediana de 12 M de duração. Os dts tratados com ROMI
tiveram uma mediana de 17M de tempo de TX e mediana de 3 linhas terapêuticas prévias.
Incidência de 33% de EA (33% cefaleia, 33% mialgias, 33% diarreia). EH em 33%, nenhuma
hemorragia grave documentada. Alteração de dose realizada em 100% e interrupção de TX em
55%, em todos os casos por trombocitose. 67% careceram de TX adicional e 22% de transfusão.
77% atingiram resposta estável com duração mediana de 8.5M. Em 21% do total de dts sob
análogos da TPO, documentada resposta completa mantida com suspensão de TX, 66% após
ELT 34% após ROMI, ambos os casos em 2ª linha TX.
Conclusão: Os eventos adversos foram mais comuns com ELT, a ocorrência de eventos
hemorrágicos foi sobreponível. De realçar a elevada percentagem de dts que requerem ajuste
de dose durante tratamento. Nos dts sob ROMI, verificou-se uma maior percentagem de
interrupção temporária de TX, necessidade de TX adicional e suporte transfusional. Os dados
obtidos permitem confirmar o desafio e complexidade da abordagem e TX da PTI, apesar de
novas terapêuticas disponíveis, que condicionam a qualidade de vida do doente.
Sem conflitos de interesse.
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PO26 - ELTROMBOPAG NA PTI: ANÁLISE DE UM CENTRO
Blandina Bartolomeu Moreira da Costa, Mafalda Alpoim, Margarida Badior, Henrique coelho
(CHVNG/EP)
Introdução: A púrpura trombocitopénica imune (PTI) é um diagnóstico de exclusão e o
tratamento de 1ª linha incluí altas doses de corticoides e/ou imunoglobulinas. Os casos
refractários à corticoterapia constituem um desafio e, actualmente existem várias opcções
terapêuticas, nomeadamente os agonistas do receptor da trombopoetina.
Objetivo: Avaliar a resposta ao eltrombopag nos doentes com PTI após tratamento de 1ª linha
ou linhas subsequentes.
Metodologia: Análise retrospectiva unicêntrica de doentes com diagnóstico de PTI tratados
com eltrombopag entre 05/2014 e 08/2019.
Resultados: Foram analisados 9 doentes, com idade mediana de 52 anos [23-80], maioria do
sexo feminino (n=8, 89%) com follow-up mediano de 55 meses [23-64].
Número de linhas de tratamento prévias ao eltrombopag: 56% (n=5) dos doentes fizeram 3
linhas de tratamento, 33% (n=3) 2 linhas e 11% (n=1) 1 linha.
Apenas 22% (n=2) dos doentes obtiveram resposta à corticoterapia em 1ªlinha. Previamente ao
eltrombopag, 56% (n=5) dos doentes foram submetidos a esplenectomia e destes, 80% (n=4/5)
obtiveram resposta com duração mediana de 12 meses (3-43); 89% (n=8) dos doentes foram
tratados com rituximab (375mg/m2, semanal, 4 semanas); apenas 1 (12.5%) doente obteve
resposta.
A taxa de resposta global ao eltrombopag foi de 89% (n=8), 88% dos doentes com resposta
completa (plaquetas >100.000/uL). Os doentes que efectuaram eltrombopag em 3ªlinha, após
esplenectomia e rituximab, conseguiram alcançar resposta completa, com duração mediana de
11 meses [1-39].
Conclusão: Apesar de condicionado pela dimensão da amostra, o nosso estudo comprovou
que o eltrombopag é um tratamento eficaz nas PTIs refractárias e/ou em recaída.
Sem conflitos de interesses a declarar
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PO27 - APLICABILIDADE DE MODELOS PREDITIVOS DE RISCO TROMBÓTICO EM
DOENTES COM LINFOMA SOB TRATAMENTO EM REGIME AMBULATÓRIO
Ana Isabel Marques1, Maria Rosales2, Maria João Milheiro2, Ana Espírito Santo1,
Luísa Lopes dos Santos2
(1Serviço de Onco-Hematologia do IPO Porto, 2Serviço de Imuno-Hemoterapia do IPO Porto)
Introdução: O linfoma associa-se a alto risco de eventos tromboembólicos venosos (TEV), a
maioria dos quais ocorre precocemente e em ambulatório. Contudo, a tromboprofilaxia não é
recomendada por rotina neste contexto. Vários modelos preditivos de risco trombótico em
doentes oncológicos têm sido desenvolvidos para auxiliar nesta decisão. Este trabalho pretende
explorar o desempenho destes modelos na nossa realidade.
Métodos: Estudo retrospetivo de amostra aleatória de 50 doentes adultos com linfoma
diagnosticado entre 2015 e 2017, sob imunoquimioterapia em ambulatório, cujo risco trombótico
ao diagnóstico foi calculado segundo 3 modelos: ONKOTEV (desenvolvido para doença
oncológica não hematológica), Khorana (validado para doença oncológica, incluindo hematooncológica) e ThroLy (desenhado para doença linfoproliferativa, sob validação). Dez dos doentes
encontravam-se sob terapêutica antitrombótica prévia por comorbilidades que não TEV, e foram
excluídos.
Resultados: Foram incluídos 40 doentes (20 do sexo masculino e 20 do feminino), com idade
mediana 62,5 anos (23-84). Foi diagnosticado linfoma não-Hodgkin (LNH) agressivo em 24
doentes, LNH indolente em 11, e linfoma de Hodgkin em 5 doentes. À apresentação, 60%
tinham um estadio avançado.
Os scores ONKOTEV, Khorana e ThroLy classificaram como “alto risco trombótico” ao
diagnóstico zero, 4 e 6 doentes, respetivamente. Com um tempo mediano de follow-up de 19 e
15,5 meses desde o diagnóstico e término do tratamento de 1ª linha, respetivamente, foi
documentado apenas um evento TEV. Este ocorreu num doente com LNH agressivo gástrico,
no mês prévio à confirmação do diagnóstico. Com o conhecimento deste evento, apenas o
score ThroLy classificou este doente como “alto risco”. Por outro lado, um doente com LNH
agressivo que se apresentou ao diagnóstico com síndrome da veia cava superior por
compressão extrínseca, foi classificado como “baixo risco” pelos 3 scores. Por decisão clínica,
realizou profilaxia antitrombótica durante a fase inicial de tratamento.
Conclusão: O tamanho da amostra limita a interpretação dos dados, sendo necessárias séries
mais completas. O score ThroLy selecionou mais casos de “alto risco”, mas não é claro que
apresente melhor desempenho para a decisão de iniciar tromboprofilaxia, já que apenas um
caso de “alto risco” desenvolveu TEV e numa fase inicial. Os modelos preditivos de risco
trombótico poderão ser úteis para considerar tromboprofilaxia, mas quando em conjunto com
outros dados clínicos.
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PO28 - CHROMOSOME INSTABILITY IN INHERITED BONE MARROW FAILURE
SYNDROMES. THE RELEVANCE BEYOND THE DIAGNOSIS OF FANCONI ANEMIA.
Cláudia Oliveira1, Beatriz Porto1
(Laboratório de Citogenética, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do
Porto (ICBAS, UP))
The inherited bone marrow failure syndromes (IBMFS) are a group of rare genetic disorders
with a very high risk for cancer development, either leukemia or certain solid tumors. Fanconi
anemia (FA) is the most common form of IBMFS. Evaluation of DEB-induced chromosome
instability (CI) is the first line test for the diagnosis of FA. It is a sensitive and highly specific
test, with no overlapping with the other IBMFS. Our laboratory has become a national reference
in the application of this test. Since 1992, blood samples from 721patients were sent, by hospitals
all over the country, in order to perform DEB tests for confirmation/exclusion of FA. A total of 71
FA patients were diagnosed till present. The accuracy of the diagnosis was evaluated along
these years on the basis of the following parameters: number of tests/year; number of
diagnosis/year; age at the time of diagnosis. The number of tests/year increased over the
time. The number of new diagnosis remained stable over the years, as opposed to the age at
diagnosis, which decreased in the last decade. This result points to an improvement in the
diagnostic accuracy. In fact, the increased number of tests/year reveals a greater clinical
sensibility to the suspicion of FA, which leads to an earlier diagnosis, resulting in a significant
decrease of the age at diagnosis.
For 650 of the cases studied the DEB test was negative, therefore the patients were classified
as non-FA. The exclusion criterion is based on the parameter “number of breaks/cell”, once
there is no overlapping between the highest value in controls (0.50) and the lowest value in FA
patients (0.96). For most of these patients the value for the number of breaks/cell was in the
range of controls. However, 7patients presented increased levels of CI, comparatively to
controls, although distinct from the FA pattern. Considering the clinical presentation of these
patients, all of them correspond to IBMF syndromes. In the present study, we will discuss three
particular cases: two forms of Diskeratosis Congenita and one case of Schwachman Diamond.
The clinical importance of the evaluation of increased CI in BMF syndromes other than FA is
discussed, addressing two main questions: 1. May increased levels of CI indicate a rapid
evolution towards BMF and increased predisposition to cancer, in particular leukemia? 2. May
increased levels of CI be evaluated in case of genotoxic exposure before BM transplant?
The authors declare no conflicts of interest.
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PO29 - HETEROGENEIDADE CLINICA E MOLECULAR DA DISQUERATOSE CONGÉNITA:
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO PEDIATRICO
T Ribeiro1, ME Couto1, D Coelho2, D Neves2, JC Almeida2, J Azevedo2, ML Ribeiro2
(1Serviço de Hematologia Clínica - CHUC; Serviço de Onco-Hematologia - IPO Porto , 2Serviço
de Hematologia Clínica - CHUC)
Introdução: Telomeropatias são entidades raras, com marcada variabilidade clínica e
genética, de penetrância variável, e têm por base um encurtamento excessivo dos telómeros.
Estão descritas mutações em 11 genes. A transmissão pode ser recessiva ligada ao X
(DKC1), autossómica dominante (ex TERT, TERC) ou recessiva (ex CTC1). A Disqueratose
Congénita (DC), a primeira telomeropatia descrita, apresenta-se tipicamente com uma tríade
fenotípica clássica (distrofia ungueal, leucoplaquia e hiperpigmentação cutânea), que costuma
manifestar-se nas duas primeiras décadas de vida, cursando com falência medular
progressiva e risco de neoplasias.
Métodos: Estudo retrospetivo de 5 doentes e suas famílias com diagnóstico de
DC/telemorepatia na nossa Instituição entre 2002 e 2016.
Resultados: Mediana de idade ao diagnóstico: 12 anos (4-13); 80% sexo masculino. Na
apresentação: a manifestação mais comum foi a distrofia ungueal (3/5), a tríade clássica
verificou-se em 2 doentes, apenas um não tinha qualquer manifestação fenotípica
característica; trombocitopenia (<100x109/L) em 4, aumento da hemoglobina fetal em 3 e
todos tinham macrocitose. O estudo medular: hipoplasia em 4 dos 5 doentes, sem excesso de
blastos e cariotipo normal em todos.
Caracterização genética: 2 casos com transmissão ligada ao X (DKC1c.200C>T e
C.1176G>C); 2 casos com transmissão autossómica dominante (TERTc.1570C>G; e outro
com 2 variantes 2227C>T e c.2431C>T em cis); 1 caso com mutação no CTC1, transmissão
autossómica recessiva, que se enquadra, pela sua apresentação clínica, na síndrome Coats
Plus (alterações oftálmicas e fraturas patológicas, com documentação de calcificações
intracerebrais). Dois doentes mantêm-se em vigilância, com citopenias ligeiras a moderadas; 3
doentes (2 DKC1, 1 TERT), por agravamento das citopenias, e sem dador relacionado
compatível, iniciaram danazol, com melhoria dos parâmetros hematológicos, 1 destes com
posterior progressão da falência medular foi encaminhado para alotransplante.
Nenhum dos familiares estudados portadores de mutação familiar tem alterações
hematológicas, apesar de algumas portadoras apresentarem alterações cutâneas ligeiras
típicas de telomeropatias.
Conclusão: O diagnóstico de uma telomeropatia é um desafio clínico pela grande
variabilidade na forma de apresentação, assim como pela heterogeneidade molecular. É
fundamental um diagnóstico precoce para uma orientação e tratamento adequados.
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar.
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PO30 - 26 ANOS DE TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES
HEMATOPOIÉTICOS EM SÍNDROMES DE FALÊNCIA MEDULAR CONGÉNITOS
D Viegas, A Moreira, S Jorge, G Teixeira, I Ferreira, MJ Gutierrez, N Miranda, FL Costa,
M Abecasis
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Dr. Francisco Gentil)
Os Síndromes de falência medular (SFM) congénitos como a Anemia de Fanconi (AF),
Trombocitopenia amegacariocítica congénita (TAC), Anemia e Blackfan-Diamond (ABD) e
Neutropenia Congénita (NC) são doenças raras, diagnosticadas maioritariamente nos
primeiros anos de vida, cuja única terapêutica curativa é o alo-transplante de progenitores
hematopoiéticos (AloTPH).
Objetivo/Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes (dts) com AF, TAC, ABD e NF,
submetidos AloTPH numa unidade de transplante medular entre Fevereiro/1992 e Março/2018.
Analisadas características demográficas, clínicas, tratamento de suporte e transplantação e
evolução. A análise descritiva de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan-Meier.
Resultados: Identificados 27 dts: 17 com AF (53% homens), 5 ABD (40% homens), 3 TAC (1
homem) e 2 NC; idade mediana ao diagnóstico de 7 anos [0-19], 5 meses [0-29], 2 anos [1-2]
e 2 meses, respectivamente.
4 dts com AF foram tratados com corticóide (3 com androgénio); todos os dts com ABD e 1
com TAC receberam corticoterapia. As NC foram tratados com G-CSF.
O tempo mediano do diagnóstico até aloTPH foi de 40, 55, 14 e 25 meses nos dts com AF;
ABD, TAC e NC, respectivamente.
63% foram submetidos a aloTPH de dador não relacionado. A fonte de progenitores
hematopoiéticos foi medula óssea em 70%; PBPCs em 22% e sangue do cordão umbilical
(SCU) em 8%.
13/17 dts com AF foram condicionados com esquema de intensidade reduzida com
Fludarabina (Flu); 4 destes com total body irradiation (TBI) e ciclofosfamida. Depleção de
linfócitos T foi realizada com Alemtuzumab num doente e ATG nos restantes. Os dts com
ABD, TAC e NC foram condicionados com esquemas mieloablativos com bussulfano (tiotepa
em 50%).
O nº mediano de células nucleadas e de CD34+ infundidas foi de 5x10^8/Kg e 4,6 x 10^6/Kg.
81,5% apresentaram enxertia completa. 4 dts com falência de enxerto foram re-transplantados
com produto do mesmo dador.
37% apresentou doença do enxerto contra hospedeiro aguda (DECH) grau II-IV. 50%
manifestaram DECH crónica, mantendo-se 8 dts sob imunossupressão à data da análise.
2 dts com AF apresentaram neoplasia pós-aloTPH, ambos condicionados com TBI.
8 dts faleceram (4 AF, 1 ABD, 1 TAC, 1NC)), 7 por morte relacionada com transplante. Com
uma mediana de follow-up de 8,9 anos, a taxa de sobrevivência global aos 5 e 10 anos foi de
75% e 70%.
Conclusão: O aloTPH constitui uma opção curativa nos doentes com SFM apesar da
morbilidade e mortalidade associada ao procedimento.
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PO31 - CONSULTA DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA: 7 ANOS EM ANÁLISE
Maria Eduarda Couto1, Raquel Almeida Dias2, Fátima Ferreira3, Fernanda Trigo3
(1Serviço de Onco-hematologia, Instituto Portugues de Oncologia do Porto, F.G., E.P.E.;
Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar São João, E.P.E. , 2Serviço de Imunohemoterapia, Hospital Privado de Braga, Portugal , 3Serviço de Hematologia Clínica do Centro
Hospitalar São João, E.P.E.)
Introdução: A hematológica pediátrica (HP) exige conhecimentos particulares de Hematologia
e estreita colaboração com Pediatria.
Objetivo: Revisão casuística da consulta de HP num único centro em 7 anos.
Métodos: Análise retrospetiva de todos os doentes observados em primeira consulta de HP
de 08/2012 a 08/2019.
Resultados: Foram identificados 1170 doentes, idade mediana na primeira consulta de 5 anos
[0-19]; 53,3% do género masculino. Verificou-se um aumento progressivo do número de
primeiras consultas ao longo do tempo. Predominam as patologias do eritrócito (69,8%),
seguidas das plaquetas (15,4%), leucócitos (6,9%), alterações inespecíficas (4%) e
coagulopatia/trombofilias (3,8%) que, por saírem do âmbito desta consulta, foram
encaminhadas para consulta de imuno-hemoterapia. Nalguns doentes identificou-se mais de
um diagnóstico hematológico.
Na patologia eritrocitária (823 doentes) predomina a sideropenia com ou sem anemia - 44,1%
dos casos. As anemias hemoliticas intracorpusculares correspondem a 38,4% (78,5% são
hemoglobinopatias e 18,4% membranopatias, predominando a esferocitose hereditária); as
anemias hemoliticas extracorpusculares 3,4%; outras anemias 0,9% (incluindo Sideroblástica,
Fanconi, Blackfan Diamond); alterações inespecíficas do hemograma 13,2% das consultas.
Na patologia plaquetária (180 doentes): 51,1% trombocitopenias imunes; 42,8% outras
etiologias (destacando-se 12% familiares); 6,1% trombocitoses reativas.
Na patologia leucocitária (81 doentes) 29,6% tinham neutropenia (1 deles com Síndrome
Hiper-IgM 1 por defeito no Ligando CD40); 19,8% leucopenia; 21% apresentavam alterações
inespecíficas dos linfócitos (destacando-se 1 caso de ALPS); 7,4% mastocitose cutânea;
22,2% outras.
Quanto às alterações inespecíficas (47 doentes): 63,4% tinham adenopatias cervicais, 12,2%
pancitopenia (um caso com diagnóstico posterior de Doença Gaucher), em 9,8% não se
confirmou alteração hematológica, sendo os restantes eventos menos frequentes (<3%
individualmente).
Foi dada alta da consulta de Hematologia a 501 doentes (42,8%). Verificaram-se 2
falecimentos ao longo do tempo de seguimento (Leucemia Aguda em adolescente com Anemia
de Blackfand Diamond e Aplasia Medular após transplante).
Conclusão: A HP é diversificada e com características muito particulares; salienta-se
necessidade de maior trabalho de formação a Pediatras/Médicos de Família para diminuir a
referenciação desnecessária (nomeadamente as sideropenias).
Sem conflitos de interesse.
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PO32 - ANÁLISE DE OUTRAS NEOPLASIAS E MORTALIDADE NO LINFOMA DE
CENTRO FOLICULAR
Maria Eduarda Couto1, José Guilherme Freitas2, Isabel Oliveira2, Nelson Domingues2,
Luísa Viterbo2, Angelo Martins2, Ilídia Moreira2, Sérgio Chacim2, Ana Espirito Santo2,
Dulcineia Pereira2, Claudia Moreira2, José Mário Mariz2
(1Instituto Portugues de Oncologia do Porto, E.P.E , 2Serviço de Onco-hematologia, Instituto
Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E.P.E.)
Introdução: Os doentes com Linfoma não-Hodgkin Centro Folicular (LNH CF) têm um risco
aumentado de desenvolver uma segunda neoplasia primária, cuja frequência encontra-se
descrita na literatura como sendo de 8-27% aos 10 anos.1-5 Nos casos de diagnóstico
posterior ao LNH CF poderá haver associação com a quimioterapia previamente realizada
em primeira linha. A mortalidade neste tipo de linfoma geralmente é atribuída à
transformação histológica para um linfoma mais agressivo ou à progressão da doença (57%),
sendo as outras causas menos frequentes.5
Objetivo: Avaliar a prevalência de segundas neoplasias em doentes com LNH CF tratados
no nosso centro e as principais causas de morte neste grupo de doentes.
Métodos: Todos os doentes diagnosticados com LNH CF entre 2010 e 2017 foram
analisados retrospetivamente (através da consulta dos respetivos processos clínicos).
Resultados: Foram analisados 340 pacientes, de idade mediana de 60 anos, género feminino
em 53,8%. Desenvolveram segundas neoplasias 35 doentes (10,3%; 3 deles com dois
diagnósticos para além do LNH CF): mama em 34,2%, trato gastrointestinal em 17,1%, pele
em 17,1%, próstata em 14,3%, rim em 8,6%, nasofaringe em 2,9%; pulmão em 5,8%; bexiga
em 2,9%, cérvix uterino em 2,9%, Síndrome Mielodisplásico em 2,9%. Doze dos 35 casos
foram posteriores ao diagnóstico do LNH CF (numa mediana de 9,5 meses [0-63]) e os
restantes foram anteriores (mediana de 77 meses [1-1309]).
Ocorreram 43 mortes (12,6%), das quais 62,8% são relacionadas com a progressão do LNH
CF ou transformação histológica, 9,3% associam-se a complicações relacionadas com o
tratamento (choque sético), 9,3% ocorreram por progressão de outra neoplasia, 2,3% por
cirrose, 2,3% por insuficiência cardíaca descompensada, 2,3% por co-morbilidades, 11,6%
por causas desconhecidas.
Conclusão: As segundas neoplasias nos doentes com LNH CF ocorreram com uma
frequência de 10,3%, destacando-se os tumores sólidos como os mais frequentes. Nos
casos de diagnóstico posterior ao LNH CF, não foi possível relacionar com o tipo de
quimioterapia realizada pelo reduzido número de casos analisados. Nesta casuística a principal
causa de morte foi atribuível ao LNH CF (em progressão ou transformação).
Os autores negam quaisquer conflitos de interesse.
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Magnano et al. Ann Hematol. 2017
4
Luminari et al. JCO. 2018
5
Sarkozy C et al. JCO. 2018
2
3
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PO33 - LINFOMA FOLICULAR PRIMÁRIO ÓSSEO - ENTIDADE RARA QUE CARECE DE
DEFINIÇÃO CLINICA E TERAPÊUTICA: EXPERIÊNCIA DE UMA INSTITUIÇÃO
Miguel Quintela, Sara Petronilho, Iolanda Vieira, Claúdia Moreira, Sergio Chacim,
Nélson Domingues, Ana Espírito Santo, Isabel Oliveira, Maria Ilídia Moreira, Ângelo Martins,
Maria Luísa Viterbo, Dulcineia Pereira, José Mário Mariz
(IPO Porto)
Introdução: O Linfoma Primário do Osso (LPO) é extremamente raro, representando menos
de 1% das doenças linfoproliferativas, 5% dos linfomas extraganglionares e cerca de 7% de
todas as neoplasias primárias do osso. Nas grandes séries, a descrição de doentes com
Linfoma Folicular Primário Ósseo (LFPO) não excede os 4%. Entre 2014 e 2018, 6 casos
foram diagnosticados na nossa instituição.
Objectivo: Caracterização clínica e histológica dos doentes com diagnóstico de LPO. Avaliar
o outcome e explorar factores clinicopatológicos com impacto prognóstico.
Material e Métodos: Estudo rectrospectivo de doentes com diagnóstico de LFPO na nossa
Instituição, entre 2014 e 2018. Foram excluídos desta amostra todos os doentes com Linfoma
Folicular ganglionar ou extraganglionar não ósseo.
Resultados: Follow-up mediano de 32 meses (7-58m). Incluídos 6 doentes, com idade
mediana de 68 anos (42-79a) ao diagnóstico. 66,7% do sexo masculino (n=4) e 33,3%
feminino (n=2). Ao diagnóstico, 4 doentes apresentavam estadio avançado (66,7% estadio IV
vs 33,3% estadio I). O sintoma mais comum foi dor óssea (n=5), complicada por fractura
patológica em 2 doentes. Apenas 1 doente estava assintomático. 50% apresentavam
envolvimento da coluna (n=3), sendo que 1 doente apresentava lesão óssea no ilíaco, 1
doente lesão óssea no úmero e 1 lesão óssea no fémur. 50% (n=3) dos doentes
apresentavam uma lesão óssea isolada, 33,3% (n=2) 2 lesões e 16,7% (n=1) >3 lesões.
Apenas 2 doentes apresentavam envolvimento de medula óssea ao diagnóstico. O padrão
histológico foi predominantemente difuso em 4 doentes e, em 3 doentes a imunohistoquímica
foi positiva para CD23. 5 doentes foram propostos para quimioterapia (n=4 segundo o
protocolo R-CHOP e n=1 R-CVP) com obtenção de resposta completa (RC). Um doente
apresentou recidiva, após 16 meses de follow-up, tendo sido proposto para 2ª linha de
tratamento (protocolo ICE) e transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos, com
obtenção de RC. A sobrevivência global desta população foi de 100% e a sobrevivência livre
de progressão de 66,7% aos 27 meses.
Conclusão: O LFPO é uma entidade rara, pelo que os estudos são, na maioria das vezes,
retrospectivos ou relatos de casos. Os nossos resultados estão de acordo com a parca
literatura existente, e procuram promover a realização de estudos multicêntricos que
contribuam para a definição clinico-patológica de LFPO e para a definição factores com
impacto prognóstico, definidores da melhor estratégia terapêutica.
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PO34 - O PAPEL DA MUTAÇÃO L265P NO GENE MYD88 NO DIAGNÓSTICO DE
LINFOMAS NÃO HODGKIN DE CÉLULAS B PEQUENAS NA PRÁTICA CLÍNICA
Diana Viegas, Joana Desterro, Maria Jesus Tomé, Paula Gameiro, Maria Gomes da Silva
(IPO de Lisboa)
A mutação MYD88 L265P (MYD+) está presente em mais de 90% dos casos de
Macroglobulinémia de Waldenstrom (MW), sendo considerada um marcador diagnóstico de
elevada sensibilidade. Pode também ser detetada noutros linfomas como o linfoma zona
marginal (LZM, ~10%) e B difuso de grandes células (LBDGC, 20-30%). A sua detecção é
útil no diagnóstico diferencial dos linfomas não Hodgkin B de pequenas células (LNHBPC) e
permite a identificação de um possível alvo terapêutico.
Objetivo: Avaliar o impacto da pesquisa da mutação MYD88 L265P no diagnóstico final de
LNHBPC.
Métodos: Análise retrospectiva unicêntrica dos doentes (dts) com pesquisa de MYD88
L265P por allele specific PCR em DNA obtido de amostras de sangue periférico e medular,
biópsias de gânglio e osteomedulares, de março/2017 a maio/2019. Analisadas
características demográficas, clínicas, laboratoriais, diagnóstico histológico e final.
Resultados: Estudados 77 dts com idade mediana 69 anos [36-88]; 68% homens; 52 ao
diagnóstico e restantes com LNH conhecido em seguimento. A pesquisa da mutação foi
pedida, maioritariamente, por gamapatia monoclonal IgM (53/77) ou suspeita histológica de
LNH linfoplasmocítico (LPL) para esclarecimento diagnóstico.
Nos dts analisados ao diagnóstico, a mutação foi detetada em 25/52 dts (48%) com diferentes
diagnósticos histológicos: 9/14 LPL, 6/13 com diagnóstico entre LPL e LZM, 2/5 MGUS IgM,
3/8 LNHB de pequenas células NOS (LNHB NOS), 1/1 Leucemia Linfóide Crónica atípica
(LLCa), 1/1 LBDGC, 2/2 com suspeita de MW, sem histologia.
Nos dts em seguimento, a mutação foi detetada em 11/25 dts: 8/11 LPL, 2/5 com diagnóstico
entre LPL e LZM e 1/4 LNH NOS (LZM esplénico ao diagnóstico).
O diagnóstico final, integrando elementos clínico-histológicos e genéticos, foi de MW em 35
dts (26 MYD+), LZM em 14 (0 MYD+), MGUS IgM em 6 (2 MYD+), LNHB NOS em 5 (1
MYD+), LPL não-IgM em 3 (1 MYD+), LBDGC em 3 (2MYD+), MGUS IgM/MW em 2 (2
MYD+), mieloma múltiplo em 2 (0 MYD+), LNH linfocítico em 1 (MYD+), LLCa em 1 (MYD
negativo). 5 dts com histologia entre LPL e LZM mantêm diagnóstico indeterminado (1MYD+,
sem gamapatia monoclonal).
Em 29% dos dts (16/52 ao diagnóstico e 5/25 em seguimento), o resultado da pesquisa da
mutação foi um fator relevante na definição do diagnóstico final.
Conclusão: Esta análise confirma a utilidade da detecção MYD88 L265P no diagnóstico
integrado de LNHB pequenas células que cursam com gamapatia monoclonal IgM e/ou
diferenciação plasmocitária.
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PO35 - MANTLE CELL LYMPHOMA – A SINGLE CENTRE EXPERIENCE
Daniela Pereira Coelho1, Adriana Roque1, Filipa Macedo2, Raquel Monteiro2,
Raquel Guilherme1, Marília Gomes1, Letícia Ribeiro1
(1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2IPO de Coimbra)
Background: Mantle cell lymphoma (MCL) is a relatively uncommon non-Hodgkin´s
lymphoma. Despite the frequent aggressive clinical course, MCL is a heterogeneous
neoplasm and the relevance of some prognostic factors is not completely established.
Objectives: We aimed to evaluate clinical characteristics, prognostic factors and treatment
outcomes of patients (pts) with MCL.
Methods: Single center retrospective study of MCL pts diagnosed between 2008-2018. The
optimal cut-off values were determined by ROC-curve analysis. The hazard ratios (HR) were
estimated using univariate Cox-proportional hazards-regression models.
Results: We included 44pts, 75% male, with a median age at diagnosis of 69years (36-94).
75% pts were Ann-Arbor stage-IV, 57% had B-symptoms, 57% splenomegaly, 63% bone
marrow involvement, 71% other extranodal involvement. Median MCL-InternationalPrognostic-Index (MIPI) was 6.3 (5,3-8,2).
Forty-one pts(93%) received a 1st line therapy – 5(12%) palliative and 36(88%) chemotherapy
24(67%)
anthracycline-based,
5(14%)
cytarabine-based
and
4(11%)
anthracycline+cytarabine-based – with 92% of these receiving also rituximab. Eleven pts
(25%) were submitted to autologous hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT). Ten
pts(23%) received ibrutinib (6 in 2nd line), and 1pt venetoclax.
For those with non-palliative treatment (n=37), the overall response rate (ORR) to 1stline was
78% [68% complete response(CR1)]. Median progression free survival in 1st line (PFS1) was
49.3(15.7-70.2) months, with no differences concerning the quality of response and
treatment-protocol (p=NS). Median PFS2 was 5.2(4.1-8.9) months, significantly inferior to
PSF1(p<0.001).
Concerning therapeutic, only anthracycline in 1st line (18.5 vs 60.7;p=0.030) and ibrutinib
anytime (29.4 vs 74.3;p=0.009) represented a benefit in OS. aHSCT (44.5 vs 89.0 p= 0.051)
was associated to better OS, although not significant. Median overall survival (OS) was 44.9
months.
In an univariate model, age≥70y (HR=3.45;p= 0.003), ECOG-PS≥1(HR=3.15;p= 0.007), AnnArbor-IV(HR=3.96;p=0.030), MIPI≥6.3(HR=2.52;p=0.030), MCL-clonal B-cells in peripheral
blood (HR=3.65;p=0.027), were significant prognostic factors.
Conclusion: Despite a high ORR, MCL has an unfavourable prognosis. PFS2 is quite inferior
to PFS1, which emphasizes the relevance of using more effective therapeutic protocols in
frontline, with high ORR. Patient’s fitness and comorbidities at diagnosis seems to have
prognostic relevance.
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PO36 - LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B (LNH DCGB):
RISCO DE RECAÍDA NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) NA ERA DO RITUXIMAB
Ana Vagos Mata, Joana Vieira, Eduardo Espada, Daniela Alves, Helena Martins,
Raúl Moreno, Sara Valle, Blanca Polo, Maria João Costa, João Forjaz de Lacerda,
Conceição Lopes, Fernanda Lourenço, Graça Esteves, Carlos Martins, João Raposo
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria; Serviço de
Hematologia e Transplantação de Medula Óssea)
Introdução: O LNH DCGB raramente cursa com envolvimento do SNC ao diagnóstico,
ocorrendo infiltração em cerca de 5% durante o curso da doença, com uma sobrevivência
mediana inferior a 3 meses. A profilaxia com metotrexato em alta dose (MTX ad, iv, 4 horas)
parece reduzir o risco de progressão no SNC, mas depende da identificação precisa dos
doentes que dela beneficiam.
Objectivos: Avaliar a incidência de recaída no SNC, a sensibilidade das escalas de risco de
infiltração e a eficácia da profilaxia com MTX ad.
Material e métodos: Estudo observacional, retrospectivo, unicêntrico duma coorte de
doentes diagnosticados entre 01/01/2016 e 31/03/2019. Considerou-se elevado risco de
infiltração do SNC: (1) envolvimento de testículo, rim, supra-renal, órbita, epidural ou mama,
(2) SNC-IPI ≥ 4, (3) subtipo histológico ABC, padrão imunohistoquímico duplo expressor e
SNC-IPI 2-3. A análise estatística foi realizada através do programa IBM® SPSS® 25.
Resultados: Foram incluídos 93 doentes, 74 sem risco de infiltração do SNC e 19 (20,4%)
com risco, com a seguinte distribuição por grupos: (1)=11, (2)=12 e (3)=2. Seis cumpriram
profilaxia com MTX ad; dos restantes 13, 6 tinham >80 anos, 2 tinham doença refractária e 5
não tinham status para tolerar MTX ad. Registaram-se 3 recaídas no SNC (3,2%): tempo
mediano até recaída de 4 meses, todos do sexo masculino, com 51, 55 e 72 anos, nenhum
com critérios de risco ao diagnóstico e nenhum cumpriu profilaxia; 2 faleceram aos 2 meses
após recaída; 1 encontra-se vivo após 5 meses. Com uma mediana de tempo de seguimento
de 12,2 meses, registaram-se diferenças estatisticamente significativas na sobrevivência
global entre os doentes sem risco e os doentes com risco de infiltração, dos grupos 1 e 2
(69,3% vs. 33,3%, p=0,03; 68,3% vs. 37,5%, p=0,04, respectivamente). A mortalidade no
grupo de risco foi de 47,4% (9/19), sendo a progressão de doença a causa de morte em
88,9% (8/9).
Conclusão: A recaída no SNC ocorreu em 3,2% dos doentes, de acordo com a literatura, e
nenhum foi detectado pelas escalas de risco actuais. É evidente a necessidade de melhorar
os métodos de estratificação. O envolvimento de áreas de maior risco de infiltração do SNC
ou SNC-IPI≥4 esteve associado a pior prognóstico, mas não à custa de infiltração do SNC,
podendo justificar outra abordagem terapêutica. Não foi possível aferir a eficácia da profilaxia
com MTX ad, sendo uma terapêutica bem tolerada em ambulatório.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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PO37 - COMPARAÇÃO RETROSPECTIVA ENTRE RCHOEP E RCHOP EM 1ª LINHA NO
LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B EM DOENTES JOVENS COM AAIPI≥2
Rita Félix Soares1, Tatiana Cunha Pereira1, Bruno Loureiro2, Ângelo Martins2,
Ana Espírito Santo2, Cláudia Moreira2, Dulcineia Pereira2, Isabel Oliveira2, Ilídia Moreira2,
Luísa Viterbo2, Nelson Domingues2, Márcio Tavares2, Sérgio Chacim2, Mário Mariz2
(1Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil , 2Instituto Português de
Oncologia do Porto Francisco Gentil)
Introdução: O standard of care em 1ª linha para linfoma difuso de grandes células B
(LDGCB) em doentes jovens é o esquema RCHOP. Na tentativa de melhorar a sobrevivência
global (SG) e sobrevivência livre de evento (SLE) nesta faixa etária, grupos de estudo
consideram a adição de etoposídeo ao RCHOP. Assim, este estudo tem como objectivo a
comparação restrospectiva de doentes tratados em 1ª abordagem com RCHOEP e RCHOP.
Métodos: Estudo retrospectivo,unicêntrico, de doentes diagnosticados com LDGCB entre
janeiro 2014 e julho de 2018. Foram incluídos todos os doentes tratados em 1ª linha com
RCHOEP e RCHOP com idade entre 18-62 anos e aaIPI≥2. Realizou-se análise de
sobrevivência entre esquemas de quimioterapia (QT) a 3 anos e análise multivariada do
impacto de características do tratamento e resposta na SG.
Resultados: Foram identificados 30 doentes tratados com RCHOEP e 20 com RCHOP. A
mediana de idades foi de 55 anos [intervalo 26-62], 54% eram mulheres, 4% apresentavam
um ECOG performance status >1. Todos os doentes eram estádio III/IV, 40% eram subtipo
centro germinativo, 40% apresentaram invasão de >1 local extranodal, em 96% a lactato
desidrogenase encontrava-se aumentada e 50% apresentou sintomas B. Não houve
diferenças estatísticas relativamente às características referidas entre os dois grupos.
Foi realizada profilaxia do sistema nervoso central (SNC) em 9 doentes tratados com RCHOP.
Receberam radioterapia (RT) 40% dos doentes tratados com RCHOEP e 35% com RCHOP.
A percentagem de remissão completa foi semelhante entre os dois grupos (90% RCHOEP
versus (vs) 75% RCHOP, p=0.156).
A mediana de seguimento desde o início do tratamento foi de 32 meses. A 3 anos, a SG foi
semelhante entre os esquemas de QT (76% RCHOEP vs 68% RCHOP, p=0.704), assim
como a SLE (65% RCHOEP vs 69% RCHOP, p=0.942). Na análise multivariada incluiu-se
QT, RT, profilaxia do SNC e resposta ao tratamento. Apenas a obtenção de uma resposta
completa teve impacto na SG (hazard ratio 0.09 [intervalo de confiança 95% 0.03-0.28],
p<0.001). Nesta análise, o esquema de QT não apresentou impacto na SG.
Conclusão: Apesar das limitações da amostra e do carácter retrospectivo do estudo, não se
verificaram diferenças de sobrevivência entre RCHOEP e RCHOP. Contudo, são necessários
ensaios clínicos que identifiquem subgrupos de maior risco que beneficiem da intensificação
do RCHOP.
Conflitos de interesse: Nenhum a declarar.
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PO38 - HIGH RISK DLBCL IN YOUNGER PATIENTS: SHOULD ASCT BE DECLINED IN
THE ERA POS-RITUXIMAB?
Miguel Quintela, Iolanda Vieira, Claudia Moreira, Sergio Chacim, Nelson Domingues,
Ana Espirito Santo, Isabel Oliveira, Maria Ilídia Moreira, Angelo Martins, Maria Luisa Viterbo,
Dulcineia Pereira, José Mario Mariz
(IPO Porto)
Introdution: Optimal treatment of young with high-risk diffuse large B-cell lymphoma
(DLBCL) remains a matter of debate. With the addition of rituximab, response rates (RR) and
overall survival (OS) have improved significantly.Several studies tried to clear the role of
ASCT, and others were design to answer about addition of other drugs to RCHOP, without
conclusive results.
Aim: Comparison of conventional immunochemotherapy followed by ASCT with high dose
immunochemotherapy in young, high risk patients with DLBCL. Analyze the impact of ASCT
in the outcomes.
Methods: We evaluated 478patients with confirmed diagnosis of DLBCL at our institution,
between Jan 2012 and Dec 2017. 10 with CNS involvement and 108 with primary extranodal
disease at diagnosis were excluded. A retrospective analysis was performed. For study
purpose 2 subgroups were defined: RCHOP plus ASCT (n=17) and RCHOEP (n=32) treated
patients.
Results: 360 patients were analyzed. The median follow-up was 46 months [4-86]. In the
subgroup of RCHOP plus ASCT (n=17) the median age at diagnosis was 57 years [22-65]. 5
had involvement of extranodal areas and all presented at diagnosis with stage 3 (n=4) or 4
(n=13). Analysis of histological subtype (classified by Hans algorithm), revealed 9patients with
germinal center DLBCL (GC DLBCL) and 8patients with activated B Cell DLBCL (ABC
DLBCL). Complete response (CR) was obtained in 15patients, 3 relapsed.
In the subgroup of RCHOEP (n=32) the median age at diagnosis was 51years (31-63).
11patients had involvement of extranodal areas.18patients had GC DLBCL and 14patients
had ABC DLBCL.CR was achieved in 28 patients, 4 relapsed.
We did not identify any significant difference between the main demographic and analytical
clinical variables. Median OS was not attained. The 2-year OS was 87,5% in the group of
patients treated with RCHOEP and 82% in the subgroup submitted to RCHOP plus ASCT, not
presenting this difference statistical value.
Conclusion: No randomized trials have been conducted comparing R-CHOP and R-CHOEP
and there is only one retrospective study population-based cohort from the Danish National
Lymphoma Registry comparing high risk DLBCL treated with R-CHOP or R-CHOEP. Our
results demonstrate the non-inferiority of RCHOEP relatively to RCHOP plus ASCT.
RCHOEP is an effective treatment for young patients with high risk DLBCL, an excellent
alternative, with efficacy and a tolerable toxicity. This result should be validated in a
prospective randomized study
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PO39 - PREDITORES DE RECIDIVA A NÍVEL DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NOS
DOENTES COM LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B: A IMPORTÂNCIA DA
DESIDROGENASE LÁCTICA
Iolanda Vieira, Miguel Quintela, Claudia Moreira, Sergio Chacim, Nélson Domingues,
Ana Espírito Santo, Isabel Oliveira, Maria Ílidia Moreira, Ângelo Martins, Maria Luísa Viterbo,
Dulcineia Pereira, José Mario Mariz
(IPO Porto)
Introdução: A recidiva a nível do sistema nervoso central (SNC) ocorre em cerca 5% dos
doentes com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB), condicionado um prognóstico
reservado, o que enfatiza a necessidade de identificar fatores de risco e desenvolver
estratégias profiláticas/terapêuticas eficazes.
Objetivo: Identificar fatores de risco para recidiva no SNC em doentes com LDGCB.
Métodos: Análise retrospetiva de doentes com o diagnóstico de LDGCB tratados num
Centro Oncológico entre Jan 2012 e Dez 2017. Os doentes com doença exclusivamente
extraganglionar foram excluídos. Os fatores associados à recidiva no SNC foram avaliados
através dos testes Qui-quadrado, Fisher, Mann-Withney U ou Teste-T, de acordo com os
tipos e distribuições das variáveis. A sobrevivência foi avaliada pelo método de Kaplan-Meier
e os grupos comparados pelo teste Log-rank. A regressão logística foi usada para identificar
fatores independentes. Um valor de p < 0.05 foi considerado estatisticamente significativo.
Resultados: Foram incluídos 357 doentes, sendo identificadas 10 (3%) recidivas a nível do
SNC (follow-up mediano 33 meses). De acordo com o International Prognostic Index (IPI)
incluindo o envolvimento renal e/ou supra-renal (CNS-IPI), 5 (50%) dos doentes tinham sido
classificados como risco elevado, 4 (40%) risco intermédio e 1 (10%) baixo risco. Os doentes
que recaíram no SNC eram mais novos (57 vs. 65 anos, p=0.036), apresentavam níveis mais
elevados de desidrogenase láctica (DHL) (mediana 738 vs. 282 U/L, p<0.001) e níveis de
hemoglobina inferiores (mediana 10,3 vs. 12,1 g/dL, p=0.010) ao diagnóstico. Na análise
multivariada, uma DHL >600 U/L foi o único fator preditivo independente (HR 15.3, CI 95%
3.5 – 65.8, p<0.001). A sobrevivência global mediana nos doentes com recaída no SNC foi
22 meses (vs. não atingida, p<0.001).
Conclusão: Embora o CNS-IPI permita estimar o risco de recidiva do SNC, não é um
modelo perfeito, existindo outros fatores que podem desempenhar um papel importante
neste contexto, nomeadamente a magnitude da elevação da DHL ao diagnóstico.
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PO40 - LINFOMA B PRIMÁRIO DO MEDIASTINO: FATORES QUE PODERÃO
INFLUENCIAR A RESPOSTA AVALIADA POR TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE
POSITRÕES E SEU IMPACTO PROGNÓSTICO
D.Neves, A.Gomes, A.Roque, J. Carda, M. Gomes, L. Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: O linfoma B primário do mediastino (LBPM) representa 2-3% dos linfomas não
Hodgkin.Verifica-se uma elevada taxa de tomografia por emissão de positrões intermédia
(PETi) positiva, sendo o seu valor preditivo pouco claro, no entanto, a PET final (PETf)
negativa parece ser um excelente preditor do “outcome”.
Objetivo: Avaliar o papel da PET intermédia (após 3 ciclos de quimioterapia) e final em
doentes (dts) com LBPM.
Métodos: Análise retrospetiva e unicêntrica dos dts com diagnóstico de LBPM, entre 2007 e
2018.Foram consideradas negativas as PET com Deauville≤3.
Resultados: Analisaram-se 25 dts, com idade mediana de 35 anos (22-59) e 56% (n=14) do
sexo feminino.Apresentavam ao diagnóstico: sintomas B n=8 (35%); Síndrome da Veia Cava
Superior n=8 (33%);estádio Ann Arbor III/IV n=6 (24%);massa bulky mediastínica (dimensão
mediana 12,5cm) n=25 (100%); extensão às estruturas torácicas adjacentes n=5
(21%);derrame pleural/pericárdico n=13 (54%);IPI≥2 n=7 (26%).Relativamente ao tratamento,
68% (n=17) cumpriram R-CHOP/R-CHOP-like [Regime Standard(RS)] e 32% (n=8) R-DAEPOCH[Regime Intensificado(RI)]. 60% (n=15) foram consolidados com radioterapia
(RT):76% no grupo RS vs 25% no grupo RI (p=0,028).Na avaliação da resposta ao
tratamento, 72% (n=18) apresentaram PETi negativa (82% RS vs 50% RI; p=0,156) e 84%
(n=21) PETf negativa (76% RS vs 88% RI; p=0,475). 16% (n=4) foram primariamente
refratários (18% RS vs 13%RI; p=0,618). Três em 21 dts recidivaram (0% RS vs 43% RI
[todos sem consolidação com RT];p=0,026).Não existiu relação estatisticamente significativa
entre a PETi positiva e o risco de recidiva (p= 0.835).Entre as variáveis analisadas, apenas o
estádio Ann Arbor III/IV e o IPI ≥2, demostraram relação significativa com a presença de
PETi positiva (Deauville≥4), OR 42.3;p= 0.005 e OR 6.67;p=0.056, respetivamente.A PFS
mediana após a primeira linha foi de 70.4% aos 2 anos (78% RS vs 50% RI; p=0.3527). Após
um follow-up mediano de 89,5 meses, a OS aos 5 anos foi de 89% (88% RS vs 100% RI;
p=0,671).A OS mediana foi significativamente superior nos dts com PETf negativa (PETf
positiva vs negativa: 28.9meses vs não atingida;p=0,0039). No entanto, a PETi negativa não
demonstrou impacto com significância na OS mediana(p=0,449).
Discussão: Nesta população, a negatividade da PETf repercutiu-se no “outcome”.
Contrariamente a PETi positiva não aparenta ter impacto nem no risco de recidiva nem na
OS. O papel da PETi no LBPM deve ser definido em contexto de ensaio clínico.
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PO41 - PEMBROLIZUMAB COMO PONTE PARA TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS NO LINFOMA PRIMÁRIO DO MEDIASTINO DE
CÉLULAS B RECAÍDO/REFRATÁRIO
Ana Carolina Freitas, Raquel Rodrigues, Francesca Pierdomenico, Céu Trindade,
Susana Carvalho, Maria Gomes da Silva
(Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil)
O Linfoma Primário do Mediastino de Células B (LPMCB) é um tipo de linfoma não-Hodgkin
agressivo que partilha caraterísticas biológicas com o Linfoma de Hodgkin (LH) clássico
esclero-nodular. A terapêutica de primeira linha é geralmente muito eficaz, mas as opções
terapêuticas para o grupo de doentes recaído/refratário (LPMCBrr) são limitadas e pouco
satisfatórias. Os tumores sólidos e alguns linfomas, como o LH e o LPMCB, podem sobreexpressar proteínas associadas à resposta imunológica, como o PD-1 e o ligando do PD-1
(PD-L1), acionando mecanismos tumorais de evasão às células T. O pembrolizumab é um
anticorpo monoclonal, anti-PD1 seletivo, aprovado pela FDA em 2018 para o LPMCBrr.
Procedemos a um estudo unicêntrico retrospetivo dos doentes (dts) com LPMCBrr tratados
com pembrolizumab em monoterapia.
Dos 5 dts incluídos [com idade mediana de 29 anos (16-42), 80% eram do sexo masculino],
40% tinham doença em estádio avançado ao diagnóstico e 80% apresentavam doença
volumosa (>10cm) e LDH elevada. Apenas 1 doente tinha um aaIPI de alto risco. Todos
foram tratados com R-CHOP (mediana de 8 ciclos) e persistiram com FDG-PET/TC positiva
com score de Deauville (DS) > 3. Apenas 2 dts receberam radioterapia de consolidação. A
quimioterapia (QT) subsequente foi à base de platina (R-ESHAP) em todos os casos. Após
2-4 ciclos, todos os dts foram refratários, com PET DS = 5. O pembrolizumab foi terapêutica
de terceira linha para 4 dts e quarta para 1 caso. Com uma mediana de seguimento de 25
meses, todos os dts atingiram pelo menos resposta parcial após uma mediana de 6 ciclos (316). 2 dts prosseguiram com transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aloTPH)
e estão atualmente em resposta completa (RC) mantida 12 e 3 meses após o transplante,
respetivamente. Um terceiro doente está sob pembrolizumab (16º ciclo) com RC mantida,
proposto para aloTPH. 2 dts faleceram: um deles, 12 meses após o último ciclo por necrose
da massa mediastínica, complicada de fístula traqueoesofágica e múltiplas intercorrências
infeciosas subsequentes; e o outro por progressão de doença após 3 ciclos, refratário a QT
de resgate.
Apesar de baseados em apenas 5 doentes, estes resultados demonstram que o
pembrolizumab pode ser eficaz como ponte para o aloTPH no LPMCBrr. A durabilidade da
resposta sem consolidação não está esclarecida, tornando necessária a existência de estudos
multicêntricos que investiguem a utilização do pembrolizumab em monoterapia ou em
combinação.
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PO42 - R-CHOP VERSUS R-DA-EPOCH NO LINFOMA B PRIMÁRIO DO MEDIASTINO
Rita S. Gomes1, Dulcelena Neves1, Adriana Roque2, Dino Luís1, Raquel Guilherme2,
Leticia Ribeiro1, José Pedro Carda2, Marília Gomes2
(1Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Serviço de
Hematologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra)
Introdução: O linfoma B primário do mediastino (LBPM) é uma entidade rara. Na maioria
dos centros, o tratamento standard é a combinação R-CHOP e radioterapia de consolidação
(RTc). Um ensaio recente mostrou resultados favoráveis com o esquema R-DA-EPOCH.
Objectivo: Análise comparativa dos outcomes dos doentes (dts) com LBPM tratados em 1ª
linha com R-CHOP/R-CHOP-like versus R-DA-EPOCH.
Métodos: Análise restrospectiva e unicêntrica dos doentes com diagnóstico LBPM, entre
2007- 2018. Caracterizaou-se amostra ao diagnóstico e compararam-se os outcomes de
acordo com o grupos: R-CHOP/R-CHOP-like (grupo 1) e R-DA-EPOCH (grupo 2). A análise
de sobrevivência - PFS (Progression-free survival) e OS (Overall survival) - foi efetuada pelo
método de Kaplan-Meier.
Resultados: Analisaram-se 25 doentes, com idade mediana de 35 anos (22-59), sendo 56%
(n=14) do sexo feminino. Todos os dts apresentaram massa bulky mediastínica (>10 cm ou
>1/3 diâmetro transverso do torax em T5/6), com uma dimensão mediana de 12,5 cm (5,820,2); 24% (n=6) com estadio Ann Arbor III/IV; 28% (n=7) com IPI ≥2; e 52% (n=13) com
derrame pleural ou pericárdico. Relativamente à terapêutica, 68% (n=17) dos dts foram
tratados com R-CHOP/R-CHOP-like (grupo 1) e 32% (n=8) com R-DA-EPOCH (grupo 2). A
realização de RTc foi mais frequente no grupo 1 (76% vs 25%, p=0,028). 16% (n=4) dos dts
foram primariamente refractários (18% grupo 1 vs 13% grupo 2; p=0,618). Considerando os
dts que responderam à 1ª linha, 14% (n=3) recidivaram (0% grupo 1 vs 43% grupo 2,
p=0,026). Nenhum dos dts que recidivou no grupo 2 tinha sido submetido a RTc. A PFS
após a primeira linha foi significativamente maior no grupo 1 (mediana não atingida [NA] vs
13,9 meses) sendo aos 2 anos, respectivamente de 82,4% e 12,5% (p=0,046). Estes valores
traduzem um risco de recidiva tendencialmente diferente (HR 4.27; p=0,065 (CI 95% 0,9219,87). Para um follow-up mediano de 89,5 meses, a OS, para a totalidade da amostra, foi de
94,6% aos 2 anos. Para o grupo 1 e 2 foi, respectivamente, 94,1% versus 100% (p=0,671).
Conclusão: Na nossa cohort, a terapêutica com R-DA-EPOCH associou-se a uma PFS
estatisticamente inferior, mas sem diferença significativa no que respeita a OS. Esta análise
obriga a um follow-up mais prolongado para avaliação dos dados, uma vez que os doentes
tratados com esta quimioterapia tiveram um diagnóstico mais recente.
Sem conflitos de interesse.
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PO43 - CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E FACTORES DE PROGNÓSTICO DE DOENTES
COM LINFOMA PLASMABLÁSTICO
Isabel Pereira, Teresa Ribeiro, Rui Henrique, Cláudia Moreira, Luisa Viterbo, Mário Mariz
(Instituto Português de Oncologia do Porto)
Introdução: O linfoma plasmablástico (LP) é uma variante rara do linfoma difuso de grandes
células B com imunofenótipo de células plasmáticas e associação frequente com
imunodeficiência e vírus de Epstein-Barr (EBV). Devido à raridade desta doença, a maioria
dos dados clínicos deriva de relatos de séries de casos. Geralmente tem um curso
clinicamente agressivo e não existe consenso quanto ao seu tratamento.
Objectivo: Os objetivos deste estudo são descrever a experiência com casos de LP e
identificar potenciais factores de prognóstico.
Material e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo e a análise descritiva das principais
características clínicas e da imunohistoquímica dos casos de LP diagnosticados entre 2007
e 2018. A análise de sobrevivência foi estimada através de curvas de Kaplan- Meier.
Resultados: Foram identificados 10 casos no total, 8 homens e 2 mulheres. Ao diagnóstico,
a idade mediana foi de 66 anos (26-90), a maioria era estadío IV (8/10, 80%), 80% (8/10)
tinha LDH elevada e 20% (2/10) tinha invasão da medula óssea. O EBV foi positivo em 43%
(3/7) dos doentes e havia 1 caso positivo para o vírus da imunodeficiência humana, sob antiretrovíricos. Os locais de envolvimento primário mais comuns foram a cavidade oral (2/10,
20%) e o trato gastro-intestinal (2/10, 20%) e houve 1 caso de LP primário do sistema
nervoso central. A imunohistoquímica demonstrou positividade para MUM1 em 89% (8/9) dos
casos e negatividade para CD20 em 80% (8/10) dos casos. Foi administrada quimioterapia
(QT) a 80% (8/10) dos doentes e radioterapia (RT) em 30% (3/10). A taxa de resposta
objetiva foi de 30% e a sobrevivência global mediana foi de 5 meses (IC 95%: 0-12). A
invasão medular ao diagnóstico e a ausência de realização de QT ou RT conferiram pior
prognóstico (p<0.05).
Conclusão: Neste estudo verificou-se que a maioria dos casos de LP se apresenta em
estadío avançado, justificando, em parte, a elevada taxa de mortalidade com sobrevivência
mediana inferior a 1 ano, tal como reportado em múltiplos estudos. A presença de invasão
medular e a ausência de indicação para realização de QT ou RT parecem ser fatores
associados a pior prognóstico. Não existe um padrão de cuidados que defina uma
abordagem terapêutica ideal e estratégias que permitam melhorar os outcomes mantêm-se
um desafio à prática clinica atual.
Os autores não têm conflito de interesses a declarar.
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PO44 - LINFOMA PLASMABLÁSTICO: REVISÃO DE CASOS DE 8 ANOS NUM
HOSPITAL TERCIÁRIO
Inês Pereira Brito, Pedro Monteiro, Ana Carneiro, Rui Bergantim, Rita Resende Duarte,
Inês Carvalhais, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar Universitário São João)
Introdução: O linfoma plasmablástico (LPB) é um linfoma não Hodgkin (LNH) agressivo de
células B, frequentemente relacionado com a infeção por vírus da imunodeficiência humana
(VIH). Estima-se que 5% de todos os LNH em doentes VIH positivo sejam LPB. Objetivo:
Avaliação do perfil demográfico, clínico e opções terapêuticas dos doentes diagnosticados
com LPB.
Material e métodos: Análise retrospetiva observacional de todos os casos de LPB
diagnosticados num centro hospitalar terciário no período entre julho de 2009 e julho de
2018.
Resultados: As caraterísticas demográficas e clinicopatológicas dos 13 doentes
diagnosticados com LPB são discriminadas na tabela 1. A mediana de idades foi de 48 anos.
Dez doentes (76,9%) eram do sexo masculino e 10 (83,3%) eram VIH positivo. Em média, o
diagnóstico de VIH ocorreu 9 anos antes do diagnóstico do LPB, apesar de em 2 doentes
(20%) os diagnósticos terem sido concomitantes (tabela 2). A imunohistoquímica mostrou
positividade para CD138 em 100% dos doentes e negatividade para CD20 em 91,7%. A
mediana do Ki67 foi de 90% (75-100%). Ao diagnóstico do LPB, a maioria (58,3%)
apresentava uma ou mais citopenias e 70% um aumento da lactato desidrogenase, com uma
mediana de valor de 374 U/L (156-11974; normal<225 U/L). Quanto ao tratamento, 2 (16,7%)
foram submetidos a resseção cirúrgica (ambos em contexto de emergência que motivou
diagnóstico inicial), 3 (27,3%) realizaram radioterapia e 8 (72,7%) quimioterapia. Dos 10
doentes sobre os quais foi possível obter informação acerca da resposta ao tratamento,
apenas 20% atingiram remissão completa. A sobrevida global foi de 21 meses (0-90).
Conclusão: Apesar das terapêuticas agressivas, o LPB tem mau prognóstico. Muitos estudos
têm sido desenvolvidos para identificar fatores prognósticos. Alguns destes fatores parecem
correlacionar-se com a sobrevida, nomeadamente a contagem de CD4, a infeção por VIH,
o estadio clínico e a resposta à quimioterapia. Do nosso estudo, foi possível observar
que a maioria dos doentes com LPB tem infeção por VIH, o que está de acordo com o descrito.
As principais limitações deste trabalho são o seu caráter retrospetivo e observacional e o
número reduzido da amostra. Assim sendo, não nos foi possível efetuar uma análise
estatisticamente significativa. Conclui-se que a associação entre o LPB e a infeção por
VIH é comum e a pesquisa por determinantes prognósticos reveste-se de grande importância,
nomeadamente pela alta mortalidade que lhe está associada.
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PO45 - OS LINFOMAS B COMPOSTOS SÃO INDOLENTES OU AGRESSIVOS?
Christopher J. Saunders, Filipa Saraiva, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos-CHULC)
Introdução: Em casos raros surgem em simultâneo 2 linfomas distintos no mesmo órgão ou
tecido. Estes linfomas colocam dificuldades diagnósticas e terapêuticas importantes, e a sua
raridade não tem permitido estabelecer abordagens homogéneas nem dados prognósticos
sólidos. No caso particular da coexistência de linfoma folicular (LF) e de linfoma difuso de
grandes células B (LDGCB), tem-se admitido que o prognóstico é o do componente agressivo,
ao qual se dirige habitualmente o regime terapêutico. No entanto as escassas séries
conhecidas sugerem prognósticos mais desfavoráveis, dada a maior probabilidade de recidiva
associada ao componente indolente.
Objectivo: Análise retrospectiva unicêntrica das características e evolução clínica dos
linfomas compostos por LF e LDGCB.
Material e métodos: De jan/08 a dez/16 foram identificados todos os casos de linfoma
composto por LF e LDGCB (excluindo os linfomas com componente T ou Hodgkin, assim
como os discordantes, definidos pela presença simultânea de 2 linfomas em tecidos
diferentes). Foram analisadas a taxa de remissão completa (RC), a sobrevivência global (SG)
e a sobrevivência livre de doença (SLD), estas últimas estimadas pelo método de KaplanMeier.
Resultados: Identificaram-se 13 doentes com idade mediana de 61 anos (26-85), sendo
69% do sexo feminino. O diagnóstico foi realizado em biópsia ganglionar em todos. O estadio
ao diagnóstico era avançado em 62% e o IPI favorável (risco baixo ou intermédio-baixo) em
77%. O regime terapêutico de primeira linha foi R-CHOP em todos, tendo sido atingida RC1
em 85% dos doentes. Registaram-se 6 recaídas (50%) após RC1 de 1 a 96 meses, das
quais 5 são já avaliáveis, com 2 RC2,1 morte tóxica e 2 casos de doença refractária;
somente 1 doente pôde receber transplante hematopoiético.Com um follow-up mediano de
111 meses, a SG foi de 69% e a SLD de 57% aos 5 anos. As 4 mortes registadas foram
atribuídas a progressão de doença.
Conclusão: Nesta série o comportamento da doença parece aproximar-se do esperado para
o componente indolente, com uma taxa de recidiva superior à esperada para LDGCB de IPI
favorável tratado com R-CHOP, não impedindo, porém, uma excelente SG, aparentemente
estabilizada em 70% no longo prazo. Estes casos chamam a atenção para a importância de
disponibilizar biópsias excisionais para cuidadosa revisão por patologistas experientes, só
assim se minimizando o risco de subdiagnosticar (e subtratar) estes raros linfomas.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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PO46 - MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM: EXPERIÊNCIA DE 13 ANOS
Maria Eduarda Couto, José Guilherme Freitas, Isabel Oliveira, Nelson Domingues,
Luísa Viterbo, Ângelo Martins, Ilídia Moreira, Sérgio Chacim, Ana Espírito Santo,
Claudia Moreira, Dulcineia Pereira, José Mário Mariz
(Serviço de Onco-hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil,
E.P.E.)
Introdução: A Macroglobulinemia de Waldenström (MW) é uma neoplasia de células B
maduras, com proliferação de células linfoplasmocíticas produtoras de anticorpos do tipo
IgM. Neuropatia e hiperviscosidade são importantes manifestações da doença. O tratamento
atualmente disponível permite preservar uma adequada qualidade de vida nestes doentes. É
uma doença rara, incurável, mas indolente.
Objetivo: Avaliar as características epidemiológicas e clínicas de pacientes diagnosticados
com MW nos últimos 13 anos num único centro e analisar os fatores preditivos negativos da
sobrevivência desses pacientes.
Métodos: Todos os pacientes diagnosticados com MW entre janeiro de 2006 e dezembro de
2018 numa instituição foram analisados retrospetivamente.
Resultados: Identificaram-se 78 pacientes: idade mediana de 70 anos [40-96], 60,3% do
género masculino, 100% de raça caucasiana; história familiar de neoplasia em 16,7%. As
manifestações clínicas mais comuns foram linfadenopatias (28.2%), trombose (16,7%),
esplenomegalia e doença renal (10,3% em ambos). Realizou-se plasmaférese num paciente.
A mediana do IPSS-MW ao diagnóstico era de 2 [0-5].
Efetuou-se tratamento em 40 pacientes (51,3%): em primeira linha usou-se Clorambucilo em
44,7% e R-DC em 34,2% (obtendo-se resposta global em 17,9%, completa em 2,6%); 18
pacientes realizaram segunda linha com R-CHOP em 33,3% e R-DC em 27,8% (resposta
global em 38,9%, completa em 11,1%); 7 pacientes fizeram terceira linha, 57,1% com RCHOP ou FC (resposta global em 57,1%, completa em 14,3%); 2 pacientes fizeram quarta
linha de tratamento (R-CHOP ou ICE, alcançando resposta parcial); um doente fez quinta
linha (R-MINE) com progressão de doença.
Atualmente encontram-se vivos 56,4% dos pacientes (com uma sobrevivência de 79,5% e de
57,7% aos 3 e 5 anos de seguimento respetivamente) e 55,9% dos casos de morte foram
atribuídos à doença. A sobrevivência global mediana não foi alcançada. Não se identificaram
casos de transformação histológica para linfoma agressivo. O tempo mediano de seguimento
foi de 80 meses [0-156].
Identificaram-se 5 fatores presentes ao diagnóstico com impacto negativo na sobrevivência
destes doentes (p<0.05): ECOG > 2, hepatomegalia, crioglobulinemia, fenómenos autoimunes e IPSS-MW ≥ 3.
Conclusão: Esta casuística mostra que a MW é uma doença indolente, controlável com os
tratamentos atualmente disponíveis. Os dados evidenciados aproximam-se dos descritos na
literatura.
Sem conflitos de interesse a declarar
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PO47 - IBRUTINIB NA PRÁTICA CLÍNICA - 40 MESES DE EXPERIÊNCIA DE UM
SERVIÇO
João Alexandre Barradas1, Rodrigo Alves Maia2, Paula Rocha1, Mónica Santos1,
Maria Conceição Constanço1, Maria Reis Andrada1, Helena Matos Silva1
(1Centro Hospitalar Tondela-Viseu, 2Unidade Local de Saúde da Guarda)
Introdução: O Ibrutinib é uma inibidor oral da tirosina cinase de Bruton, envolvida na
maturação de células B, com aprovação em Leucemia Linfocítica Crónica (LLC),
Macroglobulinémia de Waldenstrom (MW) e Linfoma de Células do Manto (LCM) em recidiva.
O paradigma de tratamento destas patologias foi alterado porque, além de induzir respostas
duradouras, permite evitar as toxicidade inerentes à quimioterapia tradicional. Este fármaco
apresenta, no entanto, efeitos adversos (EA) particulares, causa importante de
descontinuação do fármaco.
Objectivo: Caracterizar uma amostra de doentes sob Ibrutinib, evidenciado a resposta global
e os EA inerentes ao tratamento.
Materiais e Métodos: Análise retrospetiva mediante consulta do processo clínico de 11
doentes diagnosticados com LLC, LCM e MW, que iniciaram Ibrutinib entre 01/09/2015 e
31/12/2018, com follow up até 31/06/2019. Análise estatística das variáveis através do
programa SPSS v25.
Resultados: A amostra de 11 doentes (LLC n=7, MW n=2, LCM n=2) apresenta predomínio
do género masculino (73%), todos com ECOG<=2 e CIRS médio de 10. A mediana de
idade, ao início do tratamento, era de 68 anos (44-77). Em média, o Ibrutinib foi iniciado em
3.ª linha, 64 meses após do diagnóstico. Com um follow up mediano de 21 meses, 6 doentes
atingiram resposta global, 5 mantiveram doença estável, dos quais 1 descontinuou, por
toxicidade gastroenterológica. Em termos de EA, registaram-se 10 eventos de toxicidade
hematológica, (3, com grau 3-4), 5 de toxicidade infecciosa (2, com graus 3-4) e 14 outros
eventos (2, com graus 3-4), dos quais se destacam 2 episódios de diarreia, 1 extrassistolia
ventricular de novo e 2 eventos hemorrágicos. Registou-se paragem temporária (<7 dias) do
fármaco em 5 doentes e redução de dose em 2, por neutropenia grave e hepatotoxicidade. O
flare linfocitário foi registado em 2 doentes, na fase inicial do tratamento. À data da conclusão,
apenas 1 doente faleceu por colite a CMV.
Discussão/Conclusão: Este estudo retrospectivo, apesar da amostra ser pouco
representativa, permite ilustrar a eficácia do fármaco mesmo em doentes com várias linhas
terapêuticas prévias e a sua tolerabilidade que, se associou à ocorrência de EA manejáveis.
Salienta-se alguma discrepância face aos estudos apresentados, pela maior prevalência de
toxicidade hematológica na nossa amostra, justificada possivelmente quer pelas
comorbilidades dos doentes quer pelo número de linhas prévias.
Sem conflitos de interesse.
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PO48 - TRATAMENTO DO LINFOMA DE HODGKIN RECAÍDO OU REFRATÁRIO COM
GVD + BRENTUXIMAB-VEDOTIN: RESULTADOS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
Catalina Gómez, Francesca Pierdomenico, Susana Carvalho, Maria Gomes da Silva
(IPO Lisboa Francisco Gentil)
O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia altamente curável, mas 10 a 30% dos doentes
(dts) são primariamente refratários ou recaem após alcançar remissão completa (RC) inicial.
Destes, os dts refratários a quimioterapia salvage baseada em platineo têm um prognostico
desfavorável. O brentuximab-vedotin (BV) e a gemcitabina são agentes ativos em LH
recidivado ou refratário (R/R), quando usados em monoterapia, e cada um deles tem sido
utilizado com sucesso em combinação com outros agentes. Dados pré-clínicos sugerem que
o BV pode sensibilizar as células do linfoma à gemcitabina, apoiando o uso da combinação.
Objetivo: Avaliar os resultados do regime GV+/-D (de acordo com atingimento de dose
cumulativa de antraciclina) combinado com BV em dts com LH R/R.
Métodos: Analisámos retrospetivamente 6 dts consecutivos com LH R/R (após 1ª ou 2ª
linha) tratados com GV+/-D e BV (GVD em D+1 e BV em D+8 a cada 21 dias) entre Julho de
2018 e Janeiro de 2019, caracterizando a terapêutica prévia, sobrevivência global e livre de
progressão (SG e SLP) e toxicidades.
Resultados: Ao diagnóstico a idade mediana foi de 24,5 anos (14-66); quatro dts eram do
sexo masculino e a maioria tinha prognóstico desfavorável - 4 com doença em estádio III/IV e
5 com sintomas B. Em primeira linha, 50% dos dts receberam quimioterapia (QT) e
radioterapia e 50% QT apenas. O ABVD foi o regime mais utilizado, enquanto dois dts
receberam AVD (1) e OPPA+COPP (1). Três dts foram primariamente refratários e 1
apresentou recaída precoce (<12 meses), enquanto 2 tiveram recidiva tardia. Como
terapêutica de 2ª linha, 4 dts cumpriram ESHAP, 1 ICE e 1 a combinação de GV+/-D + BV
(para reduzir toxicidade em doente >60 anos), a qual foi 3ª linha para os restantes 5 dts,
todos refratários ao platino. A mediana de ciclos foi de 7 (4-13). Verificaram-se toxicidades
hematológicas de grau 3-4 (anemia e trombocitopenia em 1 dt), e infeciosas (1 dt). Um
doente teve anafilaxia após perfusão de BV, que obrigou à suspensão do fármaco. Ocorreu
RC em 3 casos, 2 mantiveram doença estável e 1 progrediu. Dos dts em resposta, 2 fizeram
(e o 3º aguarda) transplante alogénico de medula óssea. Com uma mediana de seguimento
de 8,5 meses, a SLP foi de 5 meses e a SG aos 12 meses é de 100%.
Conclusão: Apesar do limitado número de dts, tal como já publicado, GVD+BV pode ser
uma estratégia eficaz e segura para dts com LH R/R sem resposta a salvage com platino,
principalmente como ponte para consolidação com transplante hematopoiético.
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PO49 - ABORDAGEM TERAPÊUTICA DE LINFOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS T SEM
OUTRA ESPECIFICAÇÃO E LINFOMA ANGIO-IMUNOBLÁSTICO – A EXPERIÊNCIA DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS
Luis Miguel Ramos Silva, Tânia Maia, Ana Carneiro, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar de São João)
Introdução: Os linfomas periféricos de células T (PTCL) representam 10-15% de todos os
linfomas Não-Hodgkin e incluem múltiplas entidades clínicas heterogéneas entre si, que
frequentemente apresentam uma evolução clínica desfavorável. Os subtipos histológicos
PTCL sem outra especificação (NOS) e os linfomas T angio-imunoblásticos (AITL) são os
mais prevalentes na Europa e têm abordagem terapêutica semelhante.
Objetivos: Análise das características clínicas ao diagnóstico de PTCL NOS e AITL,
tratamentos instituídos, resposta aos mesmos, sobrevida global (SG) e sobrevida livre de
progressão (SLP), bem como identificação de fatores de prognóstico.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes diagnosticados com PTCL-NOS e
AITL entre Janeiro de 2008 e Dezembro de 2018 num centro hospitalar terciário.
Resultados: Foram avaliados 26 doentes, 73,1% do sexo masculino, com mediana de idade
65,5 anos (65,4% idade ≥ 60 anos); 73,1% com desidrogense láctica > limite superior do
normal; 11,5% com ECOG ≥2; 92,3% com Ann Arbor ≥3; 15,4% com ≥ 2 locais de doença
extra-nodal; 61,5% com IPI ≥3; 84,6% com sintomas B. A maioria (61,6%) dos esquemas de
tratamento de 1ª linha incluíram etoposideo. Foram realizados transplantes autólogos de
precursores hematopoiéticos (ASCT) em 23,0% dos doentes em remissão completa/resposta
parcial (RC/RP). Após o tratamento de 1ª linha, verificou-se progressão em 38,5% dos
doentes e resposta completa em 23,1%. A taxa de mortalidade foi de 61,5%, sendo 46,2%
das mortes atribuídas a progressão. A SG aos 24 meses é de 40.4%, diminuindo para 32.3%
aos 36 meses. Os indivíduos mais velhos (p=.062), com envolvimento da medula óssea (MO)
(p=.075) e tratamento de primeira linha sem etoposideo (p=.055) apresentam pior
prognóstico. A resposta à primeira linha de tratamento revelou ser um dos principais fatores
determinantes de sobrevida (HR=3.60, IC95%= [0.99; 13.08] (p=.052). Nos 6 doentes que
atingiram RC a SLP foi 80% no final do primeiro ano e 60% no final do segundo ano.
Conclusão: A recaída precoce ou progressão de doença permanece o principal problema
dos vários esquemas de tratamento utilizados. O ASCT permanece a estratégia consensual
para consolidação de resposta em doentes que atinjam RC/RP após a 1ª linha de tratamento.
Pela idade avançada, a apresentação ao diagnóstico, e estado não-FIT só foi possível
consolidar com ASCT uma minoria dos doentes.
Palavras chave: PTCL; NOS; AITL
Sem conflito de interesses a declarar
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PO50 - TRATAMENTO DA SÍNDROME SÉZARY COM ALEMTUZUMABE - EXPERIÊNCIA
DE UM CENTRO (2009-2019)
Iolanda Fernandes, Renata Cabral, Margarida Lima
(Centro Hospitalar Universitário do Porto)
Introdução: A Síndrome de Sézary (SS) é um subtipo raro de linfoma primário cutâneo de
células T leucemizado, estando descrita uma sobrevida média de 3 anos. Devido à sua
raridade, são praticamente inexistentes ensaios clínicos controlados, sendo as
recomendações terapêuticas baseadas sobretudo em estudos retrospetivos e opiniões de
peritos.
Objetivos: Avaliar a eficácia do tratamento de doentes com SS com alemtuzumabe
subcutâneo em baixa dose.
Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes com SS de uma consulta multidisciplinar de
linfomas cutâneos, tratados com alemtuzumabe. Avaliação de respostas clínicas e
hematológicas com recurso a sistemas de score cutâneos e de prurido, bem como
quantificação das células de Sézary no sangue periférico por citometria de fluxo.
Resultados: Entre 2009 e 2019, foram tratados com alemtuzumabe subcutâneo em baixa
dose (10 mg, 3 vezes/semana, 6-12 semanas) 28 doentes com SS, tendo constituído
primeira linha terapêutica em 20 desses doentes. Foi feita profilaxia primária para reativação
de CMV com valganciclovir (900 mg/dia) e para infeção por Pneumocystis jirovecii com
Sulfametoxazole / Trimetoprim (800 mg/160 mg, 3 vezes/semana). Vinte doentes (71%)
responderam ao tratamento, sendo que 15 (75%) alcançaram resposta clínica e hematológica
completa. A resposta foi sustentada, com mediana de tempo até progressão de 11 meses.
Doze doentes receberam 2º tratamento com alemtuzumabe, sendo que 9 (75%) obtiveram
resposta, com mediana de tempo até progressão de 8 meses. Cinco doentes foram ainda
submetidos a um terceiro tratamento, com benefício e mediana de tempo até progressão
de 6 meses. A mediana de sobrevida global foi de 92 meses. Verificaram-se 6 casos de
reativação assintomática de CMV (resolvidas com suspensão temporária), 1 caso de
reativação de Mycobacterium tuberculosis (tratado com sucesso) e 4 casos de outras
infeções oportunistas graves; estas últimas ocorreram em doentes muito tratados, com
outras terapêuticas imunossupressoras e em fase terminal da doença.
Conclusões: O nosso estudo confirmou que o tratamento com alemtuzumabe é eficaz na
maioria dos doentes com SS, permitindo respostas clínicas completas prolongadas, com
melhoria substancial da qualidade de vida. Verificou-se, no entanto, resistência induzida
pelos tratamentos sucessivos e ocorreram algumas infeções oportunistas, sobretudo em
doentes muito tratados. Foi observada uma mediana de sobrevida global superior ao descrito
na literatura.
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PO51 - INCIDÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DE TUMORES NÃO HEMATOLÓGICOS
SÍNCRONOS COM DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS
Catarina Fernandes, Filipa Moita, Maria Gomes da Silva
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)
Introdução: Os doentes com diagnóstico recente de uma neoplasia são normalmente
submetidos a extensos exames de estadiamento, durante os quais a deteção de achados
atípicos pode conduzir ao diagnóstico de um tumor síncrono.
Objetivo: O objetivo foi definir a incidência de tumores não hematológicos síncronos (TNHS)
em doentes com diagnóstico recente de doença linfoproliferativa (DLP) e determinar o seu
impacto na evolução clínica destes doentes.
Material e métodos: Foi realizada uma análise retrospetiva de 708 doentes referenciados à
nossa instituição, entre 2017 e 2018, com diagnóstico confirmado de DLP.
Posteriormente, procedeu-se à identificação e seleção para revisão do subgrupo de doentes
com diagnóstico concomitante de tumores não hematológicos num intervalo de 2 meses
antes ou após a detecção da DLP.
Resultados: Foram identificados 17 doentes com TNHS, representando uma incidência de
2.4% de tumores síncronos (17/708).
A leucemia linfocítica crónica foi a DLP mais comum, diagnosticada no contexto de
linfocitose, detetada durante o estadiamento inicial de tumor não hematológico.
O cancro gastrointestinal foi o TNHS mais frequente (29.4%), seguido do pulmonar (23.5%),
da tiróide (17.6%), da pele e geniturinário (com uma incidência de 11.8%) e da orofaringe
(5.8%).
A idade média dos doentes com TNHS foi de 72 anos, contrastando com os doentes com
DLP isolada, cuja idade média foi de 64 anos (p = 0.0820).
Apenas três doentes necessitaram de tratamento para os dois tipos de neoplasia – foram
todos submetidos a resseção cirúrgica do TNHS antes do início do tratamento para DLP.
Dois doentes faleceram (2/17; 11.8%), devido à progressão do TNHS, no período de 9 a 12
meses após o diagnóstico inicial. No subgrupo de DLP, a taxa de mortalidade dos doentes
sem SNHT foi de 6.5% (45/691).
Conclusão: Embora a incidência de tumores síncronos seja baixa, dadas as implicações que
o diagnóstico precoce de uma neoplasia secundária tem nas decisões relativas ao
tratamento e prognóstico, é mandatória uma investigação mais aprofundada de achados
atípicos durante os procedimentos de estadiamento.
A gestão de tumores síncronos é desafiante, particularmente quando envolve doenças
potencialmente curáveis que requerem início de tratamento rápido.
Aos desafios que se colocam ao nível do tratamento acresce a idade avançada dos doentes
diagnosticados com TNHS, relacionada com maior incidência de comorbilidades e reduzida
tolerância a estratégias terapêuticas agressivas.
Sem conflito de interesses.
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PO52 - GAMAPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO RENAL – A PRÁTICA CLÍNICA
EM PORTUGAL
Rui Bergantim1, Adriana Roque2, Catarina Geraldes3, Tânia Maia4, Isabel Tavares5,
Catarina Dantas6, Cristina Gonçalves6, Susana Gonçalves Pereira7, Helena Vitória8,
Henrique Coelho9, Fernanda Trigo10
(1Centro Hospitalar e Universitário São João, Porto; i3S - Instituto de Investigação e Inovação em
Saúde, Universidade do Porto; Cancer Drug Resistance Group, IPATIMUP - Institute of Molecular
Pathology and Immunology of the University of Porto , 2Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra; Instituto de Fisiologia e Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR),
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra , 3Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
Clínica Universitária de Hematologia e Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra
(iCBR), Grupo de Genética, ambiente e Oncobiologia (CIMAGO); Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra , 4Centro Hospitalar e Universitário São João, Porto , 5Centro Hospitalar e
Universitário São João, Porto; i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade
do Porto, Porto , 6Centro Hospitalar e Universitário do Porto , 7Hospital de Santo António dos
Capuchos, Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central , 8Hospital São Teotónio, Centro
Hospital Tondela-Viseu , 9Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho , 10Centro Hospitalar e
Universitário São João, Porto; * em nome do Grupo Português de Mieloma Múltiplo)

Introdução: A Gamapatia Monoclonal de Significado Renal (MGRS) engloba um grupo
heterogéneo de doenças renais atribuídas a um clone plasmocitário ou linfocitário B.
Apesar de gamapatia monoclonal de significado indeterminado não necessitar de
terapêutica dirigida, a afinidade renal do componente monoclonal, mesmo que de pequenas
dimensões, com lesão de orgão obriga a tratamento.
Objectivos: Analisar características clínicas ao diagnóstico, padrões histológicos das
biópsias renais (BR), opções terapêuticas e impacto da resposta hematológica na melhoria
da lesão renal.
Material e métodos: Análise retrospectiva de doentes (dts) com MGRS entre 2011-2019
em 6 centros portugueses. Dts com Mieloma Múltiplo (MM), MM indolente e Amiloidose AL
foram excluídos.
Resultados: Identificados 17 dts, mediana 71 anos (48-92), 58% mulheres. Tempo
mediano entre suspeita de envolvimento renal e confirmação de MGRS por biópsia 2
meses (intervalo 1-72), sendo que as principais manifestações que levaram à realização de
BR foram existência de síndrome nefrótico (13 dts) e lesão renal aguda (2 dts); 2 dts não
realizaram BR. A clearance de creatinina mediana foi 17.4ml/min/1.7m2 (3.5-58.4), com
estádios CKD G3 4 dts, G4 5 dts e G5 8 dts; 8 dts estavam em diálise à data do
diagnóstico. Os principais padrões histológicos da BR foram Glomerulonefrite Proliferativa
com Depósito de Imunoglobulina Monoclonal (5 dts), Doença de Depósito de
Imunoglobulina Monoclonal (4 dts) e Glomerulonefrite Grioglobulinémica (3 dts). A
gamapatia mais frequente foi IgG/kappa, pico M <15g/dL em todos os dts, rFLC mediano
12.6mg/dL (intervalo 0.07-162.85), sem excesso de plasmócitos medulares. A excreção
urinária de cadeias leves verificou-se em 7dts, mediana 186mg/24h (10-432).Do total de
dts, 13 iniciaram tratamento (11 com esquemas baseados em bortezomib, ciclofosfamida e
dexametasona e 2 com rituximab). Destes, 10 dts atingiram resposta hematológica, dos
quais 5 tiveram resposta renal com independência de dialise. Nos dts com ausência de
resposta, 3 necessitaram de 2ª linha, 1 realizou transplante autólogo hematopoiético com
sucesso.
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Conclusão: Esta série mostra a heterogeneidade quer no clone monoclonal quer nos
padrões histológicos da lesão renal, sendo fundamental a realização da BR para
estabelecer uma relação causal entre a gamapatia monoclonal e a lesão renal. O
tratamento precoce dirigido ao clone é fundamental para a recuperação renal, como
evidenciado nesta série, com independência de diálise.
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PO53 - SEGUIMENTO DE DOENTES COM MM: URINA DE 24H, É MESMO
NECESSÁRIO?
Ana Marta Pires1, Sérgio Chacim2, Márcio Tavares2, Dulcineia Pereira2, Cláudia Moreira2,
Ana Espírito Santo2, Ilidia Moreira2, Nelson Domingues2, Isabel Oliveira2, Ângelo Martins2,
Luísa Viterbo2, Carla Azevedo1, João P. Barreto1, M. Inês Godinho1, Emília Sousa1,
Carlos Palmeira Sousa1, M. Gabriela Martins1, José Mário Mariz2
(1Serviço de Imunologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E , 2Serviço
de Onco-Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G. E.P.E.)
Introdução: O Mieloma múltiplo (MM) obriga à utilização de marcadores sensíveis no
seguimento dos seus doentes. A identificação de recaída serológica pode ser útil para
evitar recaídas sintomáticas com efeitos negativos a nível de comorbilidades,
principalmente as que se produzem com consequências renais e a nível ósseo. A
Imunoglobulina produzida pela célula plasmática clonal, na maioria dos casos de MM, pode
ser detectada por várias metodologias. Mais recentemente surgiu o doseamento das cadeias
leves livres no soro (CLLs), um ensaio de elevada sensibilidade que tem permitido reduzir a
necessidade dos testes em urina evitando também alguns inconveniente relacionados tanto
com a colheita da amostra como na interpretação dos seus resultados.
Objectivo: Avaliar a utilidade da determinação de proteína monoclonal em urina vs o
doseamento das cadeias leves livres no soro, no seguimento de doentes com MM em
particular na avaliação da resposta ao tratamento.
Métodos: Foram seleccionados 44 doentes de MM diagnosticados em 2015 e 2016, com
resultados para amostras emparelhadas de soro e urina: 34 de imunoglobulina intacta e 10
de cadeias leves. As respostas ao tratamento, foram classificadas de acordo com os
critérios internacionais e de acordo com os critérios propostos pelo Intergroupe
Francophone Du Myélome (IFM) (Dejoie et al 2018). Calculou-se a concordância entre
ambos e as curvas de sobrevivência livre de progressão (SLP) e de sobrevivência global
(SG) (GraphPad Prism 8.2.1, Kaplan-Meier e Log-rank (Mantel-Cox) Test).
Resultados: Verificou-se haver concordância de resposta ao tratamento determinada pelos
dois modelos (IMWG vs IFM) com um valor de kappa = 0,7. As curvas de SG e de SLP
(Fig.1) revelaram ausência de diferenças de prognóstico significativas entre os dois modelos
de atribuição de resposta, considerando os doentes divididos em (> VGPR e
<VGPR). A eficácia dos dois modelos em distinguir estes dois grupos de doentes revelouse também equivalente (Tabela 1). A SLP para o grupo com resposta <VGPR tem uma
mediana de progressão de 673 dias para o modelo do IMWG e de 683 dias para o modelo
do IFM (Figura 1a e 1b). Para os restantes grupos a mediana não foi alcançada (Figura 1c
e 1d).
Conclusão: A avaliação da resposta ao tratamento no grupo de doentes com MM aqui
estudado é sobreponível quando se substituem os doseamentos na urina de 24h pelos
doseamentos de CLLs.
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PO54 - CARACTERIZAÇÃO GENÓMICA DO MIELOMA MÚLTIPLO POR ARRAY
COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION (ACGH) – RESULTADOS PRELIMINARES
Ana Cristina Gonçalves1, Alexandra Oliveira2, Luís Miguel Pires2, Raquel Alves1, Joana
Jorge1, Ilda P. Ribeiro3, Adriana Roque4, Dino Luís4, André Barbosa Ribeiro5,
Maria Carolina Afonso4, Daniela Coelho4, Bárbara Marques6, Joana Barbosa de Melo3,
Letícia Ribeiro7, Catarina Geraldes5, Isabel Marques Carreira3, Ana Bela Sarmento Ribeiro8
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de
Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB , 2Laboratório de Citogenética e
Genómica (LCG), FMUC , 3Laboratório de Citogenética e Genómica (LCG), FMUC; ICBRCIMAGO; CIBB , 4Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
(CHUC) , 5Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Clínica Universitária de Hematologia, FMUC;
ICBR- CIMAGO; CIBB , 6Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Laboratório de Oncobiologia e
Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia Molecular Aplicada,
FMUC , 7Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; ICBR- CIMAGO , 8Laboratório de Oncobiologia e
Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia e Unidade de Biologia Molecular Aplicada,
FMUC; ICBR- CIMAGO; CIBB; Serviço de Hematologia Clínica, CHUC)

O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia de plasmócitos clonais cuja biologia e clínica é
heterogénea. Múltiplos eventos genómicos são responsáveis pelo desenvolvimento e
progressão tumoral, influenciando o comportamento clínico da doença. A citogenética
convencional (CC) e a hibridização por fluorescência in situ(FISH) têm sido importantes na
detecção de anomalias citogenéticas no MM. No entanto, nem sempre é possível obter o
cariótipo e sendo a FISH uma técnica direcionada, pode subestimar a extensão das
alterações cromossómicas. Assim, no MM as técnicas que avaliam globalmente o genoma
como array Comparative Genomic Hybridization(aCGH) poderão ser uma mais valia para o
diagnóstico, prognóstico e para a previsão da resposta à terapêutica. Este trabalho
pretendeu realizar uma caracterização genómica global do MM, de modo a clarificar a
complexidade genómica destes doentes e identificar novos marcadores de prognóstico.
Assim, estudámos 16 doentes (dt) com MM [7M/9H; 66 anos (45-90); 5 ao diagnóstico, 8 na
recidiva e 3 em remissão] e 1 doente com MGUS (M; 82 anos). As alterações genómicas
foram analisadas por aCGH em DNA genómico obtido de células CD138+ isoladas de
amostras de medula óssea.
Os resultados preliminares revelam que a mediana de variações do número de cópias
(CNVs) por dt com MM ao diagnóstico é de 14 CNVs (1-32 CNVs) e que das 81 CNVs
detectadas, 69% (n=56) são ganhos de material genómico e 31% (n=25) são perdas,
observando-se em média 11 ganhos/dt e 5 perdas/dt. Estas CNVs apresentam vários
tamanhos, desde 8,6 Kb e 197 Mb, englobando genes com potencial maligno. O dt com
MGUS apresentava apenas 1 CNVs (perda) ao diagnóstico. Nos doentes em recidiva
detectou-se uma mediana de 12 CNVs (5-29 CNVs) e das 114 CNVs detectadas, 51% são
ganhos (n=58) e 49% perdas (n=56), sendo em média 7 ganhos/dt e 7 perdas/dt. Nos dt em
remissão não foram observadas CNV. Das alterações genómicas recorrentes detectaramse: 10 del(13q), 5 dup(1q), 6 tris 9 e 4 del(14q). Detectou-se ainda 1 -4, 1 -22, 1 tris(X) e -Y
(2 dt) e -X (3 dt). De realçar que 9 dos 10 dt com del(13q) apresentam uma região mínima
comum já identificada por outros grupos (13q14.11-q14.3). Apesar de preliminar, este
estudo revela a complexidade genómica do MM e abre portas para a identificação de novos
marcadores de prognóstico nesta patologia. Projeto financiado pela Bolsa de Investigação
em Oncologia do LPCC-NRC, em parceria com o CIMAGO.
Sem conflito de interesses a declarar.
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PO55 - TRATAMENTO DOS DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (MM) NÃO
ELEGÍVEIS PARA TRANSPLANTE – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Sofia Durão1, Joana Vieira1, Helena Martins1, Sara Valle1, Conceição Lopes1,
Maria João Costa1, Blanca Polo1, Carlos Martins1, Nilza Gonçalves2, João Raposo1,
Graça Esteves1
(1Centro Hospitalar Lisboa Norte - Serviço de Hematologia e de Transplantação de Medula,
2
Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica, Faculdade de Medicina - Universidade
de Lisboa)
Introdução: Os agentes imunomodeladores, e os inibidores do proteossoma melhoraram
significativamente a evolução dos doentes MM na última década. Os doentes não elegíveis
para transplante (DNET), constituem a maioria da população diagnosticada, mas a elevada
morblidade e performance status ao diagnóstico retiram-nos da maioria dos ensaios clínicos
que avaliam e comparam a eficácia destes fármacos.
Objectivos: Avaliação da eficácia terapêutica de regimes com talidomida (Tal) vs
bortezomib (Bor), na terapêutica inicial de DNET, tratados num centro hospitalar.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de DNTE que receberam talidomida (grupo-Tal)
ou Bortezomib (grupo-Bor), como terapêutica inicial, de Julho-2004 a Novembro-2014.
Avaliámos variáveis demográficas, clínicas e biológicas ao diagnóstico, qualidade da
resposta (critérios IMWG) e parâmetros de eficácia do regime inicial. Avaliámos ainda a
eficácia da alternância destes fármacos na terapêutica de 2º linha: 1ª linha Tal → 2ª linha
Bor vs 1ª linha Bor → 2ª Linha Lena, calculando a sobrevivência global (SG),
sobrevivência livre de progressão até 1ª recaída (SLP1) e sobrevivência livre de progressão
até 2ª recaída (SLP2). Para análise de dados recorremos ao programa estatístico SPSS
(v24.0),com construção de curvas de sobrevivência Kaplan-Meier.
Resultados: Avaliámos 209 doentes, 119 do sexo feminino (52,6%), 97 com ECOG 3-4
(46,4%) e mediana de idade na 1ª linha-73 anos (IQ,22-86). No grupo-Tal (n=71), 59
recaíram, 89,9% destes receberam 2ª linha terapêutica (67,8% Bor). No grupo-Bor (n=138)
recaíram 112, tendo 67,9% recebido 2ª linha (Lena 40,1%). 72 doentes (34,4%)
suspenderam terapêutica.
A SLP1 foi de 17 meses [IC95%14.6;19.4](Tal=14 meses; Bor=17 meses;p=0,980) e a SG
de 52 meses [IC95%43.1;60.9](Tal=53 meses; Bor=51 meses) Sem diferenças
estatisticamente significativas entre os 2 grupos (grupo-Tal vs grupo-Bor; p=0,415). Quanto
à SLP2 dos grupos 1ª linha Tal → 2ª linha Bor vs 1ª linha Bor → 2ª Linha Lena foi de 37
meses [IC95% 20.3; 53.7] vs 52 meses [IC95% 39.1; 64.9], Sem diferenças estatisticamente
significativa entre os 2 grupos (p=0.220).
Conclusões: Nesta amostra demonstrámos que a evolução dos DNET melhorou com a
inclusão dos novos agentes na terapêutica inicial e de 2ª linha. Considerando a elevada
morbilidade apresentada, pensamos ser indispensável a adequação da terapêutica inicial
escolhida à fragilidade expressa pelo doente, bem como da via de administração.
(Autores sem conflitos de interesse)
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PO56 - DARATUMUMAB EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO EM
RECIDIVA/REFRATÁRIO – DADOS DE VIDA REAL DE 4 CENTROS PORTUGUESES
Catarina Geraldes1, Adriana Roque2, Carolina Afonso3, Ana Bela Sarmento1,
Carolina Marini4, Rui Bergantim5, Fernanda Trigo4, Helena Martins6, Joana Vieira6,
Sofia Durão6, Manuel Neves7, Cristina João7, Paulo Lúcio7
(1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Clínica Universitária de Hematologia e
Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Grupo de Genética,
ambiente e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra ,
2
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Instituto de Fisiologia e Instituto de
Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Faculdade de Medicina, Universidade
de Coimbra , 3Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra , 4Centro Hospitalar Universitário
de São João , 5Centro Hospitalar Universitário de São João, Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde, Universidade do Porto, Cancer Drug Resistance Group, IPATIMUP
- Institute of Molecular Pathology and Immunology of the University of Porto, Porto
, 6Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte-Hospital de Santa Maria ,
7
Fundação Champalimaud)
Introdução: O daratumumab (Dara) demonstrou eficácia e segurança em doentes (dts)
com mieloma múltiplo em recidiva/refratário (MMRR). No entanto, há discrepâncias entre
resultados de ensaios clínicos e estudos de vida real (VR).
Objetivos e métodos: Análise retrospectiva, demográfica, da eficácia e segurança de
protocolos baseados em Dara (PBD) em MMRR na VR, em 4 centros portugueses, entre
jun-2016 e ago-2019. Dara foi administrado em monoterapia (Dm) ou em combinação com
dex (d) e len (DRd), bort (DVd), pomalidomida ou carfilzomib. Citogenética de alto risco
(HRC) se: del17p, t(4;14) e/ou t(14;16). Avaliação de resposta: critérios IMWG.
Resultados: 92 dts (59% ♂), mediana (med) etária 63 anos (36-79); ISS I/II/III
(34%/33%/33%); HRC: 26%. Med terapêuticas prévias: 2(1-6); por protocolo: 2 (1-6) DRd e
DVd (37% e 87% dts previamente expostos a R, respectivamente) e 3 (2-6) Dm; 76% dts
submetidos a transplante autólogo prévio. Dos PBD, 52% DRd; 16% DVd; 17% Dm.
Avaliação de resposta em 58 dts: taxa de resposta global (ORR):71%.
Por protocolo: ORR/ ≥VGPR: 86%/55% (DRd); 47%/33% (DVd); 64%/36% (Dm). Obtiveramse respostas completas (CR) com DRd (14%) e DVd (13%). Follow-up med 8,2 meses
(m). Nos dts tratados com PBD, sobrevivência livre de progressão (PFS) e sobrevivência
global (OS) não atingidas (NA).
Por protocolo: PFS med NA (DRd); 4,1m (DVd) e 3,9m (Dm). PFS aos 12m: 65% (DRd),
32% (DVd) e 26% (Dm). OS med NA (DRd); 10,6m (DVd); 6,6m (Dm). OS aos 12m 81%
(DRd), 42% (DVd), 32% (Dm). Toxicidades G≥3: infecção (24%), anemia (16%), neutropenia
(25%), reacções infusionais (8%).
Complicações trombóticas em 4 dts. Em 32% dts adiados ciclos. Em análise univariada,
DRd e ≥VGPR associaram-se a melhores PFS (HR 0,31;p<0,001 e HR 0,16;p<0,0001,
respectivamente) e OS (HR 0,24;p= 0,001 e HR 0,31;p=0,022, respectivamente). Na
análise multivariada, a obtenção de ORR e o esquema DRd associaram-se a PFS (HR
0,1;p=0,016) e OS (HR 0,02; p=0,02) superiores.
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Conclusões: Este é o primeiro estudo multicêntrico nacional a apresentar dados de VR de
Dara em MMRR. Dts tratados com DRd apresentaram respostas de melhor qualidade e
duração. PFS aos 12m em VR com DRd e DVd é inferior à descrita no POLLUX (65% vs
83%) e CASTOR (32% vs 61%).
A ausência de diferença nas respostas entre DVd e Dm questiona o benefício do
retratamento com bortezomib em associação com Dara. Os dts de VR não apresentaram
maior toxicidade.
(Vários autores receberam honorários de palestras e advisory boards da Janssen, Takeda,
Amgen, Celgene e Gilead)
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PO57 - A MELHOR ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO DE PROGENITORES
HEMATOPOIÉTICOS (PH) PARA TRANSPLANTAÇÃO AUTÓLOGA DIFERE PARA
MIELOMA E LINFOMA
Margarida Fevereiro, Fátima Costa, Gilda Ferreira, Aida Botelho de Sousa
(Hospital dos Capuchos-CHULC)
As estratégias clássicas de mobilização de PH para o sangue periférico (SP), baseadas em
GCSF ± quimioterapia (QT), falham numa fracção substancial de doentes. A introdução de
plerixafor veio melhorar este panorama, mas persiste controvérsia quanto ao seu melhor
uso, dado o seu elevado custo. Sendo a taxa de falência em linfomas superior à do
mieloma (MM), regimes diferenciados poderiam constituir a opção mais adequada. Para
provar esta hipótese, torna-se necessário avaliar a taxa de falência em cada um dos
contextos.
Objectivo: Avaliar as taxas de falência da mobilização com ciclofosfamida 1.5g/m2+GCSF
(CyG) e de remobilização (resgate) com plerixafor+GCSF (PG) em doentes consecutivos
com MM, linfoma de Hodgkin (LH) e não Hodgkin (LNH) num único centro, ao longo de 8
anos.
Material e métodos: De 1/Jan/11 a 31/Dez/18 foram submetidos a mobilização com CyG
429 doentes (238 MM, 70 LH, 121 LNH) de idade mediana respectivamente 61, 32 e 52
anos (global 17-74). Foram excluídos outros 15 doentes em processo de retransplante. O
limiar de células CD34+ no SP para iniciar aférese foi 10/ul, e o alvo mínimo desejável de
colheita 2x106 CD34+/kg. O separador celular foi Cobe Spectra até Abr/17, desde então
Optia. O custo médio neste centro da mobilização com CyG e com PG é de 145 e 5800€,
respectivamente.
Resultados: Dos doentes com MM, somente 7 (2.9%) falharam a mobilização com CyG,
com remobilização subsequente (PG) eficaz. A mediana de células CD34+ obtidas foi
5.4x106/kg, com colheita >4x106/kg em 70% dos casos, completada num único dia em 54%.
Em LH, esta mobilização falhou em 18 doentes (26%) dos quais 17 vieram a remobilizar
com PG (com sucesso em 15). A mediana de colheita foi 2.0x106/kg. Em LNH, CyG foi
ineficaz em 37 casos (31%) dos quais só 29 puderam remobilizar com PG, com sucesso
somente em 18 (62%); 5 dos restantes sofreram progressão de doença [PD] impeditiva. A
mediana de colheita foi 2.2x106/kg. Não se registou toxicidade relevante de qualquer das
opções de mobilização. O procedimento decorreu na totalidade em ambulatório.
Conclusões: Confirma-se nesta série que em MM a mobilização com CyG é, além de
segura, muito eficaz, com uma taxa mínima de falência que não justifica opções muito mais
onerosas. Pelo contrário, a elevada taxa de insucesso observada nos linfomas, de
consequências muito negativas - sobrecarga logística, risco de PD com perda de
oportunidade do transplante (>1/3 nos LNH) - parece justificar o uso de P on-demand.
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PO58 - AMILOIDOSE AL: UMA PEQUENA AMOSTRA
Sara Coutinho, Paula Rocha, Conceição Constanço, Mónica Santos, Maria Reis,
Helena Matos Silva
(Centro Hospitalar de Tondela-Viseu)
Introdução: A amiloidose sistémica representa um espectro de doenças caracterizado pela
deposição de material insolúvel em diversos tecidos, levando à disfunção de órgãos. A
amiloidose de cadeias leves (AL) é a forma mais comum e desenvolve-se a partir de
cadeias leves livres monoclonais, com uma idade mediana ao diagnóstico de 64 anos e
uma incidência de 6-10 casos/ano por milhão de habitantes. A sobrevivência mediana é de
1 a 2 anos.
Objetivo: Descrever as características epidemiológicas, apresentação clinica,
procedimentos diagnósticos, abordagem terapêutica e evolução dos doentes com
diagnóstico de AL no nosso hospital.
Material e métodos: Estudo retrospetivo descritivo com base na consulta do processo
clínico dos doentes com diagnóstico de AL de 2007 a 2019.
Resultados: Em 12 anos foram identificados 6 doentes, 3 do gênero feminino, com
mediana de idade ao diagnóstico de 68 anos (48-77), a maioria (⅚) com gamapatia
lambda. Em 5 doentes o diagnóstico foi realizado por biópsia renal e num por biópsia
hepática. Ao diagnóstico, todos os doentes apresentavam elevação da ß-2 microglobulina,
hipoalbuminemia, atingimento renal e hepático. Três doentes teriam também atingimento
cardíaco (aumento do peptídeo natriurético cerebral, mas sem execução de biopsia
endomiocárdica). Dois doentes possuíam >10% de plasmócitos clonais na medula óssea,
contudo nenhum apresentava hipercalcemia ou lesões líticas.
O doente que detém o diagnóstico mais antigo foi tratado em 1ª linha com
idarrubicina+dexametasona e os restantes com esquemas baseados em bortezomib.
Dos 6 doentes, 2 não são avaliáveis por estarem ainda sob tratamento. Três doentes
necessitaram de linhas terapêuticas subsequentes, tendo 2 deles realizado transplante
autólogo de progenitores hematopoiéticos.
Com uma mediana de seguimento de 38 meses, os 4 doentes estão em vigilância: 2 com
resposta hematológica completa e 2 com muito boa resposta parcial hematológica.
Conclusão: Na nossa amostra, a idade mediana ao diagnóstico é semelhante ao descrito
na literatura. Apesar do mau prognóstico associado à AL, a amostra em análise apresenta
resultados positivos. Em oposição, deparamo-nos com a dificuldade no diagnóstico precoce
e inespecificidade dos sintomas. É uma patologia tipicamente infradetectada, sendo
necessário estar alerta para a sua ocorrência.
Conflitos de interesse: Nenhum a declarar.
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PO59 - DESCONTINUAÇÃO DE INIBIDORES DA TIROSINA CINASE NA LEUCEMIA
MIELÓIDE CRÓNICA (LMC) - RESULTADOS DE UM CENTRO HOSPITALAR
Carla Barros Lima, Joana Azevedo, Ana Teresa Simões, Margarida Coucelo,
José Carlos Almeida, Letícia Ribeiro
(Serviço de Hematologia Clínica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: A descontinuação da terapêutica com inibidores de tirosina cinase (TKI) em
doentes com LMC em resposta molecular (RM) profunda e duradoura é uma realidade na
prática clínica actual. Os estudos de descontinuação de TKI demostraram que cerca de
50% dos doentes mantêm RM sustentada, e que a reintrodução de TKI nos restantes
permite atingir novamente RM profundas.
Objectivo: Apresentar os resultados de descontinuação da terapêutica com TKI, em
doentes com LMC, num Centro Hospitalar.
Métodos: Foram incluídos 12 doentes com LMC sob terapêutica com TKI que
descontinuaram TKI de acordo com os seguintes critérios: adultos, fase crónica, TKI >
3anos, RM≥4.5 e estável >2anos. Cálculo de scores de risco Sokal e Eutos ao diagnóstico.
A monitorização de resposta foi avaliada por PCR em Tempo Real Quantitativo reportado
à escala internacional de acordo com as recomendações da ELN2013.
Resultados: Foi descontinuado o tratamento com TKI em 12 doentes com LMC em fase
crónica; score Eutos baixo risco (n=12), risco Sokal baixo 6, intermédio 5 e 1 alto risco.
Onze estavam sob imatinib e 1 sob nilotinib em primeira linha, com tempo mediano para
RM 4.5 sustentada de 54,5 meses (12-119) e duração de terapêutica de 158 meses (50 192). Após descontinuação de TKI, 6 doentes (50%) apresentaram perda de RM3.0, com
necessidade de retoma da terapêutica em 5 (1 com Sokal baixo), 1 com recuperação
RM4.0 espontânea. Mediana de tempo até a re-introdução de TKI foi de 5 meses (4-6),
com RM≥3 em todos os doentes após re-introdução. Mantêm suspensão do TKI 7 doentes
(58.3%), dos quais 1 Sokal intermédio, com uma mediana de seguimento de 12 meses (6
- 29).
Discussão: Após descontinuação do TKI, mais de metade dos doentes (58%) mantêm
RM≥4.5 com mediana de seguimento de 12 meses. Todas as recaídas ocorreram nos
primeiros 6 meses e apresentaram boa resposta à re-introdução do mesmo TKI, o que
está de acordo com a literatura.
A experiência do nosso centro é sobreponível à reportada por outros grupos, evidenciando
que num grupo selecionado de doentes com LMC é possível descontinuar a terapêutica
com TKI de forma segura.
Conflitos de interesse: Os autores declaram ausência de conflitos de interesse.
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PO60 - EFETIVIDADE E SEGURANÇA DE NILOTINIB NO TRATAMENTO DE LMC
RECÉM-DIAGNOSTICADA NUM CONTEXTO DE “VIDA REAL”: RESULTADOS FINAIS
DO ESTUDO PIANO-CML
Ana Macedo1, Gonçalo Caetano1, Lurdes Guerra2, Conceição Lopes2,Blanca Polo2,
Sara Valle2, Alexandra Mota3, Renata Cabral3, Manuel Cunha4, Rui Magalhães4,
Maria João Santos5, Joana Martins5, Paula Santos6, Alice Reuchert6, Teresa Melo7,
Henrique Coelho7, Ana Montalvão8, Nuno Cerveira9, Sónia Matos10, João Rodrigues11,
Ana Gírio12, Ana Saraiva12
(1Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro e Portimão, Portugal, 2Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal, 3Centro Hospitalar
Universitário do Porto – Hospital de Santo António, Porto, Portugal , 4Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro – Hospital São Pedro de Vila Real, Vila Real, Portugal ,
5
Unidade Local de Saúde de Matosinhos – Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Portugal ,
6
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier, Lisboa, Portugal ,
7
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia, Portugal , 8Unidade
Local de Saúde do Baixo Alentejo – Hospital de Beja, Beja, Portugal , 9Departamento de
Genética, Instituto Português de Oncologia, Porto, Portugal , 10GenoMed, Instituto de
Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal ,
11
Unidade de Biologia Molecular, Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar
Universitário do Porto, Porto, Portugal , 12Novartis Oncology, Porto Salvo, Portugal)
Introdução: Os dados de segurança e eficácia relativos a Nilotinib no tratamento de 1ª
linha (1L) de doentes adultos com leucemia mieloide crónica em fase crónica (LMC-FC)
foram obtidos dos estudos ENESTnd e ENEST1st. Estes demonstraram que com Nilotinib
são alcançadas respostas moleculares duráveis significativamente mais rápidas e
profundas em comparação com Imatinib. Além da diminuição do risco de progressão,
Nilotinib em 1L poderá também aumentar o potencial para uma futura descontinuação
terapêutica.
Objetivo: O estudo observacional PIANO-CML foi desenhado para gerar dados de
Nilotinib no tratamento em 1L de doentes portugueses com LMC-FC.
Métodos: Vinte e quatro doentes adultos recém-diagnosticados com LMC-FC, com
cromossoma Filadélfia positivo (Ph+), para os quais foi tomada a decisão de prescrever
Nilotinib, foram incluídos no estudo em 8 hospitais portugueses. O objetivo primário foi a
avaliação do nível de efetividade, através do número de doentes que alcancem Respostas
Moleculares Major (RMM) aos 12 meses. Os objetivos secundários incluíram a análise de
dados de eficácia tais como resposta hematológica, citogenética e molecular, prevenção
de progressão da doença, segurança e adesão à terapêutica.
Resultados: Reportamos a análise final dos resultados após um seguimentode 24 meses.
A idade mediana foi de 50 anos (intervalo, 21-79) e o risco Sokal ao diagnóstico era baixo
em 8 doentes, intermédio em 7, alto em 4 e não determinado em 5. Aos 3 meses, o nível
mediano de transcritos BCR-ABL1 na Escala Internacional foi de 0,31% (intervalo, 0,006,27) e 56,5% dos doentes alcançaram RMM após 12 meses de tratamento (95%CI:
36,3% a 76,8%). Após 24 meses, a proporção de doentes que atingiu RMM, RM4 e RM4.5
foi de 73,9%, 39,1% e 30,4%, respetivamente.
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Os efeitos adversos mais comuns considerados relacionados com o tratamento foram
manifestações cutâneas (5 doentes), fadiga, alterações metabólicas e dores músculoesqueléticas (2 doentes em cada grupo), sendo que apenas 1 doente descontinuou o
estudo por efeitos adversos. Não foi reportado nenhum caso de progressão ou morte.
Conclusão: Os resultados do estudo PIANO-CML confirmam a efetividade e a segurança
do tratamento com Nilotinib em 1L num cenário de “vida real”. Todos os doentes
alcançaram respostas ótimas aos 3 meses de acordo com os critérios da ELN de 2013
(≤10% BCR-ABL1IS), e as taxas de RMM, RM4 e RM4.5 aos 24 meses foram semelhantes
ou superiores às obtidas nos estudos ENESTnd e ENEST1st.
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PO61 - INTERFERÃO α NO TRATAMENTO DE NEOPLASIAS
MIELOPROLIFERATIVAS BCR-ABL1 NEGATIVAS
Cátia Sol dos Reis, Pedro Chorão, Manuel Sobrinho Simões, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar São João)
Introdução: Estudos demonstram eficácia do interferão α (IFNα) em neoplasias
mieloproliferativas (NMPs) BCR-ABL1 negativas, podendo induzir respostas
hematológicas e, numa fracção de doentes, reversão histológica da fibrose e resposta
molecular e/ou citogenética. O seu uso é frequentemente limitado pela toxicidade. O
objectivo deste estudo é analisar a utilização de IFNα num centro terciário.
Métodos: Revisão retrospectiva unicêntrica de doentes com NMPs BCR-ABL1 negativos
sob IFNα (incluindo formulações peguiladas) entre 2008 e 2019.
Resultados: Identificaram-se 40 doentes (6 com policitemia vera (PV), 24 com
trombocitemia essencial (TE), 2 com mielofibrose primária (MFP), 7 MF pós PV/TE e 1
NMP não classificável). A idade mediana era de 56 anos (intervalo 30-79), 53% eram
mulheres e no início da terapêutica 100% tinham ECOG 0-1 e 38% com índice de
comorbilidade de Charlson >1. O tempo mediano do diagnóstico ao início de IFNα foi 12
meses (intervalo 0-216 meses) e a mediana de linhas prévias foi 1 (intervalo 0-3). O
tempo mediano de tratamento com IFNα foi 26 meses (intervalo 1-204 meses).
Os efeitos adversos (EAs) mais frequentes foram de grau 1-2 (65%), nomeadamente
linfopenia (19%) e não-hematológicos (25% queixas álgicas, 15% astenia). Verificaram-se
também EAs grau 3-4 (35%), principalmente não-hematológicos (68%). No total, 16 de 40
doentes descontinuaram terapêutica: 11 por toxicidade não-hematológica, 2 por falta de
eficácia, 1 por progressão, 1 por morte e 1 por abandono da consulta. A tabela apresenta
as respostas (critérios ELN ou IWG-MRT) em sangue periférico (SP) e clínica.
Resposta (critérios ELN ou IWG-MRT) PV TE
MFP NMP-U MF pós PV/TE
(n=6) (n=24) (n=2) (n=1) (n=7)
SP e clínica

33% 33%

-

-

SP

33% 4%

-

-

42%

Sem reposta

17% 38%

50% -

29%

Doença progressiva

17% -

-

Não avaliável

-

50% 100%

25%

-

15%

14%

Conclusão: O IFNα mostrou capacidade para induzir respostas nas NMPs BCR-ABL1
negativas. A fórmula peguilada poderá encorajar o seu uso, dada a melhor tolerabilidade e
conforto posológico quando comparada com o IFN convencional. Deverá incentivar-se
uma avaliação mais detalhada da resposta ao IFNα na diminuição do tamanho do clone
neoplásico (resposta molecular e/ou citogenética) e reversão das alterações histológicas
na medula óssea.
Sem conflito de interesses a declarar.
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PO62 - TROMBOCITEMIA ESSENCIAL: APLICABILIDADE DO IPSET NUM CENTRO
PORTUGUÊS
Sara Lopes, Ísis Alonso, Mafalda Alpoim, Teresa Melo, Margarida Badior,
Henrique Coelho
(Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho)
Introdução: A Trombocitemia Essencial (TE) é uma Neoplasia Mieloproliferativa (NMP)
que apresenta elevado risco trombótico (> 20% em alguns estudos). Foi desenvolvido
pelo International Working Group for Myeloproliferative Neoplasm Research and
Treatment (IWGMRT) um índice de prognóstico para trombose: International Prognostic
Score for Thrombosis in Essencial Thrombocytothemia (IPSET).
Objectivos: Avaliar a aplicabilidade do IPSET na população portuguesa e definir que
factores ao diagnóstico exibem um maior impacto no risco trombótico.
Métodos: Foi realizado um estudo retrospetivo dos doentes seguidos no nosso centro
com NMP nos últimos 15 anos. Nos doentes diagnosticados com TE foi calculado o IPSET
e posteriormente os dados foram analisados utilizando o IBM SPSS Statistics®.
Resultados: Dos 223 doentes analisados, 52% (n=115) apresentavam TE. Nestes, a
mediana de idades foi de 64 anos (17-93); 65.2% eram do sexo feminino (n=75). A média
de follow-up foi de 5 anos (DP=3.62, Max=15). Nos doentes avaliados, 60.9% eram JAK2
V617F+ (n=70), 32.2% CALR+ (n=37) e 6.9% MPL+ (n=8). Ao diagnóstico, 20% dos
doentes apresentavam antecedentes de trombose (n=23), dos quais 17 eventos arteriais e
6 eventos venosos; 89.6% dos doentes iniciaram aspirina (n=103). Durante o seguimento,
ocorreram eventos trombóticos em 13 doentes (12.75%), 59,4% arteriais (n=7). Os eventos
trombóticos ocorreram no período de 5 meses a 6 anos após o diagnóstico (M=3; DP=1.87).
Testes de regressão logística binominal permitiram inferir que as variáveis que mais
influenciam o risco trombótico ao diagnóstico são: score IPSET elevado, mutação
JAK2V617F+, leucocitose, LDH elevada, antecedentes de tabagismo e evento trombótico
no último ano. Exceptuando o tabagismo, os restantes factores de risco cardiovarsulares
não apresentaram influência estatisticamente significativa. O valor de plaquetas ao
diagnóstico não está relacionado com o risco trombótico e a antiagregação não
demonstrou ser eficaz na sua prevenção. Durante o período do estudo houve 17 mortes:
2 por trombose, 1 por hemorragia e os restantes por causas não relacionadas com
NMP.
Conclusão: Apesar de o tamanho amostral ter afetado a significância estatística dos
resultados obtidos, este estudo comprovou que um elevado score de IPSET está
associado a um maior risco trombótico, pelo que seria pertinente a sua utilização de forma
generalizada na prática clínica.
Sem conflitos de interesses a declarar.
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PO63 - AVALIAÇÃO DO PERFIL MOLECULAR DA MIELOFIBROSE CALR POSITIVA –
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Daniela Pereira Coelho, Ana Teresa Simões, Margarida Coucelo, Raquel Guilherme,
Letícia Ribeiro
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: Cerca de 80% dos doentes (dts) com Mielofibrose Primária (MF) apresentam
uma de 3 mutações “driver”: JAK2, CALR ou MPL. A mutação CALR tem sido associada a
um prognóstico favorável, particularmente as mutações tipo-1. Recentemente, mutações
“non-driver” têm sido descritas na MF, algumas destas com valor prognóstico. Novos
scores de estratificação de risco emergiram, reconhecendo mutações de alto risco (HRM)
- ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1, IDH2 e U2AF1Q15 - que se tornam cada vez mais
relevantes na prática clínica.
Objectivo: Identificação de mutações adicionais de relevância prognóstica, nos dts
diagnosticados com MF CALR+.
Material e métodos: Estudo retrospetivo, no qual foram incluídos todos os dts com MF
CALR+ com idade <75 anos ao diagnóstico. Realizada sequenciação massiva (NGS) com
painel AmpliSeqCustom Mielóide que inclui 45 genes. Análise estatística com o programa
SPSS.
Resultados: Foram identificados 18 dts com MF CALR+, 66,7% do género masculino,
com mediana de idade de 62 (32-71) anos. 72,2% dos dts(n=13) tinham mutação CALR
tipo-1, 4 mutação CALR tipo-2(22,2%), e 1 CALR-outro tipo(5,5%).
Um terço dos dts(33,3%) apresentava HRM, dos quais 3 com ASXL1, 2 com EZH2, 1 com
IDH1 e 1 com TP53. Foram identificadas mutações em outros genes: RAD21; CUX1,
SH2B3, CSF3R; ETV6; SF3B1, KDM6A e CBL. Cinco dts(27,7%) apresentavam mais do
que uma mutação associada. Em 9 doentes (50%) não foram identificadas mutações
somáticas adicionais.
As HRM foram mais frequentes no grupo CALR tipo-2 (75%),do que no grupo com
mutação CALR tipo-1 (23%),embora não estatisticamente significativo (p=0,120).
Apenas 3 dts faleceram na sequência da MF, 1 com transformação para leucemia aguda
documentada. Destes dts, todos apresentavam mutações adicionais, 2 com HRM - TP53 e
EZH2; 1 doente com mutação TET2.
A média de sobrevida global foi de ~4,4(+3,9 anos), sem diferença estatisticamente
significativa na presença de HRM (p=0,18).
Conclusão: A MF é uma entidade clínica e biologicamente heterogénea, associada a
pobre outcome. Estudos recentes indicam que o tipo de mutação “driver”, assim como
mutações adicionais têm impacto independente na sobrevida e progressão para leucemia,
sendo necessária a integração das alterações genéticas em modelos de prognóstico.
Apesar deste estudo estar limitado pelo escasso tamanho da amostra e curto follow up, foi
possível verificar elevada frequência de HMR nas MF CALR+, grupo geralmente
associado a melhor prognóstico.
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PO64 - MASTOCITOSES SISTÉMICAS E CUTÂNEAS: REVISÃO CASUÍSTICA
Maria Eduarda Couto, Isabel Oliveira, Nelson Domingues, Luísa Viterbo, Ângelo Martins,
Ilídia Moreira, Sérgio Chacim, Ana Espírito Santo, Dulcineia Pereira, Claudia Moreira,
José Mário Mariz
(Serviço de Onco-hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco
Gentil, E.P.E.)
Introdução: As mastocitoses resultam de uma proliferação clonal de mastócitos anormais
em órgãos cutâneos e/ou extra-cutâneos. Habitualmente são classificadas como
mastocitoses cutâneas ou MC, mastocitoses sistémicas ou MS e sarcomas de mastócitos.
A MC e MS conferem uma esperança média de vida adequada e o tratamento é limitado à
sintomatologia, prevenção da anafilaxia e tratamento da osteoporose.
Objetivo: Avaliar as características epidemiológicas e clinicas
diagnosticados com MS e MC nos últimos 15 anos num único centro.

de

pacientes

Métodos: Todos os doentes diagnosticados com MS ou MC entre 2004 e 2018 foram
analisados retrospetivamente (revisão dos respetivos processos clínicos).
Resultados: Identificaram-se 7 doentes com este diagnóstico, idade mediana de 52 anos
[28-67], género feminino em 6 casos. A forma sistémica (MS) foi identificada em 5 casos e
a forma cutânea (MC) em 2 casos (as áreas predominantemente atingidas foram o tronco
e membros). Os sintomas cutâneos (anafilaxia, flushing, prurido) estiveram presentes em
6 casos, sendo os restantes sintomas menos frequentes (queixas ósseas em 2 doentes,
sintomas constitucionais em 2 casos e anafilaxia noutros 2), sendo outras formas de
apresentação menos frequentes. Não foi feita pesquisa da mutação do KIT D816V.
Todos os doentes foram medicados com anti-histamínicos do tipo H1 e/ou H2. Corticóide
tópico foi usado em 3 casos, helioterapia em 2 e 2-CDA associado a pamidronato num
caso (este doente foi também tratado com interferon, sendo a forma mais grave de MS
identificada nesta casuística; corresponde ao único doente falecido, em choque
anafilático). O tempo mediano de seguimento destes doentes foi de 1 ano [0-15].
Conclusão: A MS e MC são entidades raras e oncológicas. Têm um curso habitualmente
indolente, havendo contudo raros casos de curso mais agressivo, com risco elevado de
mortalidade pela anafilaxia. O acompanhamento por Hematologia, Imuno-alergologia e
Dermatologia é fundamental nas MS, perdendo importância o seguimento por Hematologia
nas formas cutâneas. O tratamento sintomático é fundamental em todos os doentes.
Os autores negam quaisquer conflitos de interesse.
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PO65 - RENTABILIDADE DO LAVADO BRONCO-ALVEOLAR NO DOENTE
HEMATOLÓGICO COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA INTERNADO EM
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS
Ana Silva Martins1, Catarina Martins2, Inês Claro2, Elsa Fragoso2, Carlos Lopes2,
Pilar Azevedo2
(1Serviço de Hematologia e Transplante de Medula, Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Norte, 2Unidade de Cuidados Intensivos Respiratórios, Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte)
Introdução: A Broncofibroscopia com Lavado Broncoalveolar (LBA) é o método de
referência na investigação etiológica de infiltrados alveolares em doentes
imunodeprimidos; no entanto, a sua rentabilidade diagnóstica varia entre os estudos
publicados e pode conduzir a deterioração respiratória adicional nestes doentes na
presença de Insuficiência Respiratória Aguda (IRA). Alguns autores recomendam a sua
realização somente em casos selecionados.
Objectivos: Avaliar a) a rentabilidade diagnóstica do LBA e o seu impacto no
diagnóstico etiológico; b) as diferenças na mortalidade durante o internamento na UCI
entre doentes submetidos a LBA e não-submetidos; c) o impacto do LBA no tempo até
ao diagnóstico etiológico em doentes hematológicos internados em UCI por IRA.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo incluindo todos os doentes hematológicos
internados por IRA numa UCI de um hospital terciário entre janeiro de 2012 e Março de
2019. Os doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a realização ou não de
LBA. Foram excluídos os doentes sem infiltrados/condensação na radiografia de tórax à
admissão. A análise estatística foi realizada com IBM® SPSS v.23.
Resultados: Dos 73 doentes hematológicos internados na UCI foram excluídos 9
doentes, obtendo-se uma amostra de 64 indivíduos, 29 (45,3%) do sexo feminino e 35
(54,7%) do sexo masculino, com uma média de idades de 57,67±17,72 anos. Foram
submetidos a LBA 15 doentes (23,4%). A distribuição por sexos, média de idades, SOFA
à admissão, presença de neutropenia e ventilação mecânica invasiva não mostraram
variação significativa entre os dois grupos. O LBA contribuiu para o diagnóstico
microbiológico em 40% dos casos e para exclusão de infecção em 1 caso (rentabilidade
diagnóstica: 46,6%). Não houve diferenças na taxa de diagnóstico etiológico, na taxa de
mortalidade, no tempo até diagnóstico nem no número de dias de ventilação mecânica
invasiva entre os 2 grupos.
Conclusões: Os nossos resultados são semelhantes aos publicados na literatura em
relação à reduzida rentabilidade diagnóstica do LBA. A realização de LBA não contribuiu
para o aumento significativo da mortalidade; não foi avaliada a taxa de complicações
relacionada com a técnica. No nosso estudo, a realização de LBA foi decidida pela
equipa clínica e não por protocolo; assim, os nossos resultados reforçam a utilidade do
LBA no diagnóstico etiológico de IRA nesta população em doentes selecionados cujo
diagnóstico por métodos não-invasivos não foi possível.
(sem conflitos de interesse)
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PO66 - ESTRATÉGIA INICIAL DE SUPORTE VENTILATÓRIO NO DOENTE
HEMATOLÓGICO COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA INTERNADO EM
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS
Ana Silva Martins1, Catarina Martins2, Inês Claro2, Elsa Fragoso2, Carlos Lopes2,
Pilar Azevedo2
(1Serviço de Hematologia e Transplante de Medula, Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Norte, 2Unidade de Cuidados Intensivos Respiratórios, Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte)
Introdução: Nos doentes hematológicos, a insuficiência respiratória aguda (IRA) é o
principal motivo de admissão em unidade de cuidados intensivos (UCI). A necessidade
de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) neste contexto associa-se a taxas elevadas de
mortalidade. O impacto da estratégia inicial de suporte ventilatório - VMI vs. Ventilação
Não-Invasiva (VNI) – tem vindo a ser avaliado em vários estudos, com resultados
contraditórios.
Objectivos: a) Avaliar a taxa de mortalidade durante o internamento em UCI de acordo
com a estratégia inicial de suporte ventilatório; b) avaliar o impacto desta estratégia na
duração da VMI em doentes hematológicos internados em UCI por IRA.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo incluindo todos os doentes hemato-oncológicos
internados por IRA numa unidade de cuidados intensivos respiratórios de um hospital
terciário durante 6 anos. Foram excluídos os doentes não submetidos a ventilação. A
análise estatística foi realizada com IBM® SPSS v.23.
Resultados: Obteve-se uma amostra de 70 indivíduos, 31 (44,3%) do sexo feminino e
39 (55,7%) do sexo masculino, com média de idades de 60,66±17,90 anos. Foram
submetidos a VMI 28 doentes e a VNI 42 doentes; ocorreu falência da VNI em 19
doentes (45,2%). No grupo submetido a VMI, a média de idades era significativamente
inferior
(55±15,81
anos)(p=0,010)
e
os
scores
de
gravidade
SOFA
(11,53±5,16)(p=0,015) e APACHE II (29,54±9,97) (p=0,024) na admissão
significativamente superiores. O número de doentes com neutropenia foi
significativamente superior no grupo VMI (64,3% vs. 23,8%)(p=0,001). A taxa de
mortalidade total foi 65,7% não variando significativamente entre os grupos (VMI 71,4%
vs. VNI 61,9%); a mortalidade nos doentes com falência da VNI foi 68,4%. Não foi
encontrada associação entre a estratégia inicial de suporte ventilatório e a mortalidade
(p=0,514), mesmo após ajuste para o SOFA e APACHE II. Não houve diferenças
significativas entre os 2 grupos no tempo até à morte (p=0,244) nem na duração da VMI
(p=0,943).
Conclusões: A VNI como estratégia inicial de suporte ventilatório no doente
hematológico com IRA, aplicada a doentes selecionados internados em UCI com
capacidade para rápida conversão a VMI, não se associou a aumento da mortalidade. A
falência de VNI não parece contribuir para um aumento do tempo de VMI, nem para o
aumento da mortalidade quando comparada com a VMI como estratégia inicial de
suporte ventilatório. (sem conflitos de interesse)
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PO67 - FLEBOTOMIAS ANALÍTICAS E ANEMIA IATROGÉNICA: ESTUDO
RETROSPECTIVO NUMA UCI
Ana Rita Leal, Joana Oliveira, Carolina Pavão, Andreia Moreira, Dina Rochate,
Ana Luísa Araújo, Fátima Oliveira, Carolina Viveiros, Cristina Fraga
(Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER)
Introdução: A anemia é frequente nos doentes admitidos em cuidados intensivos (UCI).
Apesar da sua etiologia multifactorial, as flebotomias analíticas são apontadas como um
possível fator contribuinte, condicionando maior necessidade de transfusões e pior
prognóstico. O conceito de vampirismo relaciona-se com a prática de flebotomias
analíticas com volumes e frequências excessivas, com descida da hemoglobina (Hb) e
consequente anemia iatrogénica.
Objetivo: Avaliar a influência do volume de flebotomias analíticas na variação dos
valores de Hb na UCI.
Materiais/Métodos: Análise retrospectiva de doentes adultos admitidos numa UCI
médico-cirúrgica, entre janeiro e junho/2019. Dados demográficos, clínicos e analíticos,
volume de flebotomias e dias de internamento foram consultados nos sistemas PICIS® e
Glintt®. A análise estatistica foi realizada no IBM SPSS Statistics.
Resultados: Dos 153 doentes admitidos, excluíram-se 59 por hemorragia ativa,
necessidade de transfusão com concentrado eritrocitário e/ou terapêutica com impacto
na Hb (ferro, eritropoetina, vitamina B12 ou ácido fólico). Nos 94 casos incluídos, a idade
média foi 61.9 ± 16.5 anos, com um tempo médio de internamento de 6.5 ± 7.4 dias. O
valor médio de Hb à admissão foi 12.4 ± 2.3g/dL e à alta 11 ± 2.1g/dL, com uma
diferença média de 1.4g/dL. O volume médio de sangue colhido por internamento foi de
156.6 ± 157.3 mL, com uma média diária de 28.7 ± 14.6 mL. Na análise por regressão
linear univariável, verificou-se uma correlação fraca (R2 0.056) entre o volume total de
sangue colhido e a variação de Hb. Na análise por subgrupos, obteve-se uma correlação
superior (R2 0.199) quando o tempo de internamento foi ≥ 15 dias (n=9).
Conclusão: Não se verificou uma correlação estatísticamente significativa entre o volume
de flebotomias analíticas e a diminuição do valor de Hb. Vários fatores podem ser
apontados como confundentes, tal como a diversidade e gravidade de patologias e as
variações no balanço hídrico diário. Com o aumento dos dias de internamento, houve
também um aumento na correlação entre as variáveis, sugerindo um maior impacto nos
internamentos prolongados. No entanto, como a amostra foi pequena (n=9), seria
necessário prolongar o estudo de forma a poder aferir essa correlação. Apesar disso, a
recomendação de limitar o volume de amostras colhidas ao mínimo necessário para
orientação diagnóstica e terapêutica mantém-se adequada, sugerindo-se a adoção de
protocolos de colheitas mais restritivos.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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PO68 - ERITROCITOSE CONGÉNITA ASSOCIADA A HOMOZIGOTIA PARA
MUTAÇÃO EM REGIÃO DEEP INTRONIC DO GENE VHL
Celeste Bento, Marcos Lemos, Alina Ionita, Catarina Campos Costa, Ana Rita Leal,
Daniela Calheiros, Tabita Magalhães Maia, M. Leticia Ribeiro
(Serviço de Hematologia – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Coimbra)
Introdução: A Eritrocitose Congénita (EC) é a expressão fenotípica de alterações
genéticas que afectam as vias reguladoras da eritropoiese. O gene VHL foi pela primeira
vez associado a EC, com transmissão autossómica recessiva, após a descrição de uma
patologia endémica na região de Chuvashia, Rússia – Policitémia de Chuvash – causada
pela mutação p.R200W em homozigotia. Este gene codifica dois transcritos associados
à via dos sensores do oxigénio, contribuindo para o estímulo eritropoiético nas situações
de hipóxia. Recentemente foram descritas mutações “deep intronic” no gene VHL que
condicionam a transcrição de um exão críptico (E1’) com consequente diminuição da
síntese dos referidos transcritos, resultando na activação inapropriada da via dos
sensores do oxigénio e um permanente estímulo eritropoiético (Lenglet M, 2018).
Caso clínico: Homem de 43 anos diagnosticado aos 11 anos com eritrocitose em
análises de rotina. Apresentava hemoglobina 20 mg/dL, hematócrito 64% e EPO
elevada, sem história familiar conhecida de poliglobulia. Iniciou programa regular de
flebotomias, pouco tempo depois do diagnóstico, por epistáxis recorrente, que
regrediram. Os pais, sem consanguinidade conhecida, tinham parâmetros hematológicos
normais.
Metodologia: Sequenciação por Sanger dos genes JAK2, HIF2A, EPOR, PHD2, HBB e
HBA e VHL.
Resultados: A sequenciação dos exões e regiões intrónicas adjacentes dos genes
estudados não revelou alterações. A pesquisa de mutações deep intrónicas no intrão 1
do gene VHL, revelou a presença da variante c.340+816>C em homozigotia no local do
exão críptico E1’.
Discussão: Ainda que com recurso às técnicas de biologia molecular mais recentes,
apenas 1/3 dos doentes com suspeita de EC tem a alteração molecular subjacente
identificada. A recente identificação de mutações intrónicas no gene VHL permitiu
classificar alguns casos sem diagnóstico ou em que apenas tinha sido identificada uma
mutação no gene VHL. A mutação c.340+816>C, identificada no presente caso, foi
descrita anteriormente, também em homozigotia, numa criança de origem portuguesa
(Lenglet M, 2018). A identificação das mutações subjacentes à EC tem implicações
importantes na gestão clínica dos doentes. As flebotomias em doentes com mutações na
via da hipóxia podem ter efeitos deletérios, nomeadamente relacionados com o
desenvolvimento de hipertensão pulmonar (Sable CA, 2012), o que demonstra a
importância de diagnosticar as alterações moleculares nos doentes com EC.
(Autores sem conflitos de interesse a declarar.)
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PO69 - PORFIRIAS CUTANEA TARDA E INTERMITENTE AGUDA: HISTÓRIA DE UM
SERVIÇO
Maria Eduarda Couto1, Hugo Loureiro2, Lucília Marques3, Manuela Brochado3,
Patricia Silva3, Eliana Aguiar3, Inês Carvalhais3, Fátima Ferreira3, Fernanda Trigo3
(1Serviço de Onco-hematologia, Instituto Portugues de Oncologia do Porto, F.G., E.P.E.;
Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar São João, E.P.E. , 2Serviço de
Patologia Clínica do Centro Hospitalar São João, E.P.E. , 3Serviço de Hematologia
Clínica do Centro Hospitalar São João, E.P.E.)
Introdução: As porfirias resultam de defeitos enzimáticos na síntese do heme (herdados
ou adquiridos), de expressão variável. Podem ser agudas (afetam principalmente o
sistema nervoso central; 1/20.000 pessoas têm Porfiria Intermitente Aguda ou PIA, a
forma mais frequente) ou crónicas (afetam sobretudo a pele; 1/10.000 pessoas têm
Porfiria Cutânea Tarda ou PCT, a forma mais frequente). A terapêutica é muito eficaz e,
juntamente com ajustes comportamentais, verifica-se uma qualidade de vida e
longevidade sobreponíveis às da população geral.
Objetivo: Revisão epidemiológica e clínica de todos os casos com PCT e PIA
diagnosticados num serviço de Hematologia e identificação de fatores com impacto
negativo na resposta às flebotomias.
Métodos: Análise retrospetiva de todos os casos diagnosticados com PTC e PIA de
janeiro/1981 a dezembro/2018 num centro.
Resultados: Identificaram-se 100 pacientes (98 PCT e 2 PIA; excluiram-se 8 casos por
ausência de informação) A mediana de idades ao diagnóstico foi 48,5 anos [18-86]; 55%
do género masculino; 7% com história familiar de porfiria. Os sintomas mais comuns
(40%) foram as lesões cutâneas, hipertricose facial e queda de cabelo, salientado-se na
PIA as queixas álgicas. Em 7% verificou-se exposição a tratamento com estrogénios,
11% etilismo, 12% tabagismo, 6% estupefacientes, 17% Hepatite C, 6% HIV+.
Identificaram-se mutações do gene HFE em 30% (8% em homozigotia). Valores
medianos ao diagnóstico: protoporfirinas urinárias 950ug/24h [8-17.077], coproporfirinas
272ug/24h [4-5.612], uroporfirinas 562ug/24h [4-12.875], ferritina 261ng/mL [28-1.173],
sat de transferrrina 43,1%. Quatro doentes tiveram diagnóstico de neoplasia e 5 mulheres
tiveram gravidez normal. Foram tratados com flebotomias 97% (tempo mediano até
normalização de valores urinários: 20 meses [0-1.315]) e 3% com cloroquina. Todos os
doentes estão vivos, sendo o tempo de seguimento mediano de 8 anos [0-38]. Verificouse perda de seguimento em 8 doentes. Dois fatores demonstraram impacto negativo na
resposta às flebotomias em menos de 12 meses (p<0.05): Leucócitos ≥10.000 e a
realização de tratamento com hidroxicloroquina.
Conclusão: As PCT e PIA são diagnósticos que exigem elevado índice de suspeição.
Estas patologias têm um comportamento benigno, contudo exigem vigilância regular.
Não se verificaram falecimentos relacionados com a doença, confirmando o seu carácter
benigno e indolente.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PO70 - HIPERFERRITINEMIA - DESAFIOS DIAGNÓSTICOS NA ERA DO NEXTGENERATION SEQUENCING
Alina Ionita1, Paula Cereijo2, Catarina Campos Costa3, Ana Rita Leal4, Marcos Lemos5,
Luís Relvas6, Celeste Bento6, Tabita Magalhães Maia6, Maria Leticia Ribeiro6
(1Instituto Portugûes de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa; Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, 2Complejo Hospitalario Universitario de Vigo Álvaro Cunqueiro; Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, 3Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra, 4Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, 5Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, 6Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Introdução: No sul da Europa 30% dos casos de sobrecarga férrica (SF) não apresentam o
genótipo HFE homozigotico p.C282Y. O desenvolvimento de técnicas de NGS permite a rápida
caracterização destes casos com custo-efetividade, mas permanece o desafio da interpretação
das variantes encontradas.
Objectivo: Exemplificar a dificuldade na interpretação da patogenicidade das variantes
genéticas em 2 casos clínicos.
Métodos: Estudos moleculares por NGS, num painel para estudo do metabolismo do ferro,
com os genes HFE, HJV, TFR2, HAMP, SLC40A1, BMP6, FTL, FTH1, CP, TF, SLC11A2,
PIEZO1 e TMPRSS6. A concentração de ferro hepático (LIC) foi estimada por ressonância
magnética.
Resultados: O primeiro caso (#1) é um homem com 61 anos (a) com diabetes mellitus
controlada. Tem um irmão de 50a com homozigotia HFE p.H63D, sem outra história familiar.
Tem hemoglobina (Hb) 144-160g/L e ferritina sérica (F) entre 698 e 891ng/mL, saturação de
transferrina em jejum (Sat) entre 29-36%. Ecografia abdominal sem alterações, aguarda
avaliação de LIC. A análise NGS mostrou 4 mutações HFE em heterozigotia (htz): c.187C>G
(p.H63D), c.340+4T>C, c.502G>C (p.E168Q) e c.1007-47G>A. O segundo caso (#2), uma
mulher de 52a, teve catarata com correção cirúrgica aos 30a, sem outros antecedentes pessoais
ou familiares. Tem Hb 130g/L e F 960-1241ng/mL, com Sat 17-32%. Apresenta níveis normais
de cobre e ceruloplasmina. Ecografia abdominal e LIC normal. Htz para as seguintes mutações:
HFE c.187C>G (p.H63D); c.340+4T>C; c.1007-47G>A; TFR2 htz c.1127C>A
(p.A376N). Ambos têm parâmetros hematológicos normais e morfologia de sangue periférico
sem alterações. Foram excluídas causas secundárias. Nenhum fez flebotomias.
Conclusão: #1 mostra hiperferritinémia moderada com Sat normal, não sugestivo de
hemocromatose hereditária relacionada a HFE. É referida na literatura a htz composta HFE
p.H63D /p.E168Q associada à SF. HFE c.1007-47G>A é uma variante intronica considerada
benigna. O alelo complexo HFE c.[187C>G;340+4T>C] foi associado à predisposição para SF,
mas não conhecemos a posição alelica (cis vs trans) destas mutações. #2 tem hiperferritinemia
sem evidência de SF. Foram identificadas alterações de 2 genes cuja interação é difícil de
interpretar: uma variante HFE de patogenicidade incerta e uma TFR2 descrita como
provavelmente patogénica. Embora um método custo efetivo para o diagnóstico de
hiperferritinemia atípica, nalguns casos o NGS permanece difícil de interpretar.
Sem conflitos de interesse.
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PO ENF1 - SATISFAÇÃO DA PESSOA COM DOENÇA HEMATOLÓGICA COM OS CUIDADOS
RECEBIDOS DOS ENFERMEIROS E COM ASPECTOS ORGANIZACIONAIS
Sílvia Magda Santos Pereira dos Reis
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
A satisfação dos doentes com os cuidados de enfermagem assume cada vez maior importância
numa perspectiva de qualidade de cuidados, de visibilidade da Enfermagem enquanto profissão e
de ganhos em saúde para o doente e família. Por outro lado, a busca da excelência da qualidade
nos cuidados prestados pelas instituições de saúde e pelos seus profissionais deve ser um aspecto
central das instituições e devem ser implementadas estratégias de monitorização periódica do grau
de satisfação dos seus utilizadores. Assim, pretende-se identificar o nível de satisfação, da pessoa
com doença hematológica, com os cuidados recebidos dos enfermeiros e com aspectos
organizacionais.
A amostra é constituída por 35 sujeitos com doença hematológica internados num serviço de um
hospital central. A recolha dos dados foi efectuada entre 1 de Fevereiro e 15 de Junho de 2019. Foi
delineada uma investigação quantitativa de natureza exploratória, transversal e correlacional. O
instrumento de colheita de dados foi construído pela autora mas baseado na EORTC IN-PATSAT
32. Assim, a primeira parte refere-se à caracterização socio-biográfica da amostra, na segunda parte
inserimos os itens da EORTC IN-PATSAT 32 relativos à satisfação com os cuidados recebidos dos
enfermeiros e na terceira parte introduzimos itens relativos à satisfação com aspectos
organizacionais.
Em termos de resultados, a nossa amostra mostrou-se muito satisfeita com os cuidados recebidos
dos enfermeiros, tanto a nível global como nas dimensões competências interpessoais,
competências técnicas, informação fornecida e disponibilidade demonstrada. No entanto, o nível de
satisfação ainda pode ser melhorado no que diz respeito ao interesse dos enfermeiros pela
personalidade dos doentes, no que diz respeito à prontidão com que respondem à chamada dos
doentes e no que diz respeito ao tempo que dedicaram ao doente.
Quanto aos aspectos organizacionais a nossa amostra apresenta-se satisfeita. No entanto, revela
que, de uma forma geral, todos os itens avaliados devem ser melhorados, sendo que a maior
fragilidade apontada é o ruído existente no serviço.
Em conclusão consideramos que os resultados deste estudo permitem uma reflexão sobre a forma
de actuação dos enfermeiros e definir intervenções que vão de encontro às necessidades expressas
pela pessoa com doença hematológica. Por outro lado, permite sensibilizar toda a equipa
multidisciplinar e a própria instituição para os aspectos organizacionais a melhorar.
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PO ENF2 - PICC’S – A REALIDADE DE UM HOSPITAL DE DIA
Ana Maria Soares Melo, Justina Cruz, Isaura Malta
(CHUP - Hospital de Santo António)
Introdução: PICC - Catéter Central de Inserção Periférica, uma alternativa para o acesso vascular.
Um dispositivo com tempo de permanência prolongado e de fácil instalação, associado a um menor
risco de complicações mecânicas e infeciosas.
O que é, características, indicações, contraindicações, cuidados e manutenção.
Objetivos: Dar a conhecer a realidade e a experiência dos PICC nos doentes hemato-oncologicos
em quimioterapia num Hospital de Dia.
Proporcionar conhecimentos para a necessidade do procedimento.
Sensibilizar os profissionais para a importância do uso dos PICC.
Metodologia/Desenvolvimento/Concretização:
Apresentação de Poster
O uso de cateter venoso central de inserção periférica é de extrema importância na administração
de quimioterapia onde é garantido o acesso de longa duração a doentes em regime de ambulatório.
Esse tipo de cateter apresenta baixos índices de infeção e de complicações tanto no ato da
inserção, como durante a sua manutenção e retirada. Pode ser uma alternativa a inserção de
catéteres tunelizados ou mesmo implantados. É utilizado para administração de fármacos por via
endovenosa, especialmente fármacos irritantes e/ou vesicantes, infusão de soluções hiperosmolares
e hemoderivados e colheita de amostras sanguíneas.
A utilização dos PICC, no Hospital de Dia iniciou-se em agosto de 2013 e esta apresentação avalia
a sua utilização até ao momento. A indicação para introdução de PICC é dada pela equipe médica.
A sua colocação, utilização, manutenção e retirada é garantida pela equipa de enfermagem.
Conclusão/Resultados: Divulgar aos profissionais esta realidade para uma melhoria de cuidados.
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PO ENF3 - O PAPEL DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO AOS DOENTES COM
NEUROPATIA PERIFÉRICA EM TRATAMENTO COM BRENTUXIMAB VEDOTINA
Ana Catarina Cardeira, Cristiano Mendes
(Instituto Português Oncologia Lisboa Francisco Gentil)
O Brentuximab Vedotina (BV) é um conjugado anticorpo-fármaco constituído por um anticorpo
monoclonal direcionado para a proteína CD 30, indicado no tratamento de doentes adultos com:





Linfoma de Hodgkin (LH) CD 30+ (estadio IV não previamente tratado e em combinação
com esquema de quimioterapia; risco aumentado de recidiva ou progressão após
transplante autólogo de células estaminais e situação de doença recidivante ou
refratária);
Linfoma Anaplásico de Células Grandes Sistémico (LACGs), recidivante ou refratário;
Linfoma Cutâneo de Células T (LCCT) CD30+ após, pelo menos, uma terapêutica
sistémica prévia.

Os eventos adversos mais comuns no tratamento com BV são, neutropenia febril, infeções graves e
infeções oportunistas, neuropatia periférica, reação alérgica infusional e complicações
gastrointestinais.
Com o presente trabalho pretende-se caracterizar a amostra de doentes submetidos a tratamento
com BV e descrever o papel do enfermeiro no acompanhamento aos doentes com neuropatia
periférica em tratamento com BV.
Realizou-se um estudo descritivo, exploratório e retrospetivo através da consulta de dados do
processo clínico do doente e pesquisa bibliográfica.
No período de tempo de Janeiro de 2017 até Agosto de 2019, foram acompanhados 34 doentes sob
tratamento com BV, com idade entre 20 e 73 anos (média: 44 anos de idade). A amostra é
constituída por 14 doentes com LH, 9 doentes com LACGs e 4 doentes com LCCT.
Os doentes realizaram em mediana 6 ciclos de tratamento.
O tratamento com BV não apresentou eventos adversos em 56% dos doentes. A neuropatia
periférica foi o sintoma manifestado com maior frequência (32%). 6% dos doentes apresentaram
intercorrências infeciosas e 6% reação relacionada com a perfusão.
A neuropatia surge em mediana no 6º ciclo de tratamento. As medidas implementadas para controlo
da neuropatia periférica foram a redução de dose em todos os doentes e a associação de
tratamento farmacológico, em 3 doentes.
A neuropatia periférica pode apresentar repercussões e limitações no desempenho das atividades
de vida diária.
Cabe ao enfermeiro o papel de apoiar os doentes na identificação precoce de sinais e sintomas,
incentivando à não desvalorização dos mesmos e reforçar a importância da comunicação do seu
aparecimento e/ ou do seu agravamento aos profissionais de saúde. Torna-se também essencial
transmitir informação ao doente no sentido da implementação de estratégias promotoras da
segurança pessoal, autonomia e bem-estar.
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PO ENF4 - EFICÁCIA DO USO DE PENSOS COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA EM CVC
Cristina Maria de Oliveira Santos, Catarina Isabel Santos Rodrigues,
Micaela Denise da Silva Rodrigues
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
O uso de pensos com gluconato de clorexidina é recomendado para proteger o local de inserção de
Cateteres Venosos Centrais (CVC) de curta duração, e tem indicação específica para reduzir as
infeções associadas ao CVC. O penso é composto por película adesiva transparente e almofada de
gel impregnada em gluconato de clorexidina a 2%, um agente antisséptico com atividade
antimicrobiana/antimicótica de amplo espectro, e ainda, contém um dispositivo de fixação de
plástico, numa base transpirável em adesivo de silicone, menos agressivo para a pele, que ao
substituir os pontos de fixação diminui as portas de entrada a micro-organismos.
Este estudo tem como objetivos avaliar a eficácia do uso de pensos com gluconato de clorexidina
em CVC, bem como a sua importância na diminuição da infeção associada ao CVC num serviço de
hematologia clínica. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, com amostra não probabilística.
A colheita de dados foi realizada entre abril e junho de 2018. Recorreu-se à elaboração de um
questionário, testado por 5 enfermeiros externos ao serviço com subsequentes alterações para
melhor compreensão. Os questionários foram preenchidos pelos enfermeiros que realizaram o
tratamento ao local de inserção do CVC de acordo com a formação realizada. Foram seguidos
todos os procedimentos éticos inerentes à realização do estudo.
Os resultados revelaram que os doentes tinham como patologia predominante mieloma múltiplo,
sendo o local preferencial de inserção do CVC a veia subclávia. Os pensos aplicados em alternativa
às películas de poliuretano transparentes semipermeáveis, permitiram aumentar a frequência de
substituição para 7 dias em metade das avaliações. Nas restantes, o penso foi substituído por se
apresentar húmido, descolado ou sujo. Observaram-se sinais inflamatórios em 31,8% das
avaliações.
Em suma, o uso de pensos com gluconato de clorexidina requer menos manipulações, logo menor
risco de infeção. O gel permite uma aplicação contínua de gluconato de clorexidina no ponto de
punção e como são pensos transparentes permitem a visualização do local de inserção sem o
remover. O gel mostrou-se capaz de absorver líquidos (suor, sangue ou exsudado) sem interferir na
atividade antisséptica. Por sua vez, o dispositivo de fixação permite uma forte adesão sendo menos
agressivo para a pele.
As autoras declaram não haver conflitos de interesse
apresentação deste estudo.
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PO ENF5 - MOTIVAÇÃO DOS ENFERMEIROS PARA A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS NUM
SERVIÇO DE PEDIATRIA ONCOLÓGICA
Sónia Isabel Martins Gomes Pereira
(IPO Porto)
As mudanças hodiernas, quer das organizações de saúde, quer da profissão de enfermagem ao
nível estrutural, processual e político influenciam a dinâmica e a estabilidade futura dos enfermeiros,
o que se repercute na sua motivação para o exercício profissional. Por outro lado, a literatura revela
que a motivação, enquanto variável de máxima importância no estudo do comportamento dos
indivíduos em contexto institucional, associa-se a importantes resultados organizacionais, tais como
o aumento da eficácia, o elevado desempenho e a produtividade.
O estudo sobre a motivação enquanto conceito e das diversas teorias associadas permitiu-nos
efetuar o enquadramento conceptual, contribuindo para a análise da motivação dos enfermeiros (e
dos fatores inerentes) para a prestação de cuidados à criança/família com doença oncológica num
Serviço de Pediatria. Definiu-se como finalidade a identificação dos fatores que contribuem para a
motivação e autoeficácia dos enfermeiros para o exercício das suas funções neste Serviço, por
forma a contribuir para a melhoria dos cuidados de enfermagem à criança/família com doença
oncológica.
Desenvolveu-se um estudo exploratório de cariz qualitativo, tendo sido construído um guião de
entrevista semiestruturada, que foi aplicada a seis enfermeiros que exercem funções no referido
Serviço. A informação obtida foi analisada recorrendo à técnica de análise de conteúdo de Bardin.
Emergiram quatro temas: Motivação para a prestação de cuidados; Fatores facilitadores e
dificultadores da motivação para a prestação de cuidados; Otimização da motivação para a
prestação de cuidados; Autoeficácia na prestação de cuidados que, por sua vez, deram origem a
diferentes categorias e subcategorias.
O estudo demonstrou que os enfermeiros percecionam-se como autoeficazes e estão motivados
para a prestação de cuidados à criança/família com doença oncológica no Serviço de Pediatria,
estando essa motivação relacionada com a satisfação no trabalho, o relacionamento interpessoal, a
autonomia e a responsabilidade profissional. Simultaneamente, identificaram-se fatores que facilitam
a motivação e outros que são considerados dificultadores da mesma, sendo ainda enunciadas
estratégias que a podem otimizar.
Palavras–Chave: Motivação; Cuidados de Enfermagem; Criança; Família; Cancro; Autoeficácia.
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PO ENF6 - AUTOCUIDADO HIGIENE: LAVAGEM DAS MÃOS DO DOENTE
HEMATONCOLÓGICO E IMUNODEPRIMIDO
Elisabete Alexandra Rodrigues Ferreira1, Luís Miguel Nunes Oliveira2, Luís Miguel Nunes Oliveira2
(1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Escola Superior de Enfermagem de Coimbra)
A forma mais eficaz de prevenir e combater a infeção é a higiene das mãos. a pessoa deve ser
envolvida no seu autocuidado higiene: lavagem das mãos de forma mais responsável, o que exige
da parte dos enfermeiros maior investimento pessoal e profissional, no sentido de a pessoa adquirir
comportamentos corretos.
Com a elaboração deste estudo pretende-se determinar a importância que a pessoa com doença
hemato -oncológica e imunodeprimida, internada num hospital, atribui à lavagem das mãos e de que
forma considera importante receber ensinos sobre a lavagem das mesmas, bem como analisar os
seus hábitos de lavagem das mãos fora e dentro do contexto hospitalar.
Este trabalho, insere-se no domínio da investigação quantitativa descritivo-correlacional e
transversal, com uma mostra não probabilística a doentes com doença hemato-oncológica e pós
tratamento de quimioterapia, internadas num hospital. A colheita de dados foi realizada entre
Outubro de 2012 e Janeiro de 2013, recorreu-se a elaboração de um formulário. Foram seguidos
todos os procedimentos éticos inerentes à realização do estudo.
Os resultados demonstram que todos os participantes atribuem importância à lavagem das mãos e
aos ensinos efetuados pelos enfermeiros. Um pequeno número de inquiridos refere ter recebido
ensinos e destes, somente uma pequena percentagem afirma ter modificado os seus hábitos de
lavagem das mãos. Todos os participantes afirmam que lavam as mãos fora e dentro do contexto
hospitalar. Analisando os hábitos de lavagem das mãos em função do número de comportamentos
corretos e em função dos comportamentos corretos, em ambos os contextos constatamos que se
apresentam em percentagens reduzidas embora com um ligeiro aumento percentual dentro do
contexto hospitalar.
Assim, parece pertinente implementar uma conduta de educação para a saúde com enfoque nos
ensinos sobre a correta lavagem das mãos. Na gestão de cuidados pretendemos intervir de forma
independente na prevenção e minimização das infeções durante o período de internamento por
forma a diminuir o tempo de internamento da pessoa e obter ganhos em saúde.

198

15 de Novembro de 2019

16h30 | Auditório 2
Moderação: Comissão Científica

PO ENF7 - ADESÃO À TERAPÊUTICA DO DOENTE A FAZER QUIMIOTERAPIA–
INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO
Manuela Duarte1, Leonor Teixeira2, Maria João Barros1
(1CHUP , 2ESEP)
Introdução: A adesão à terapêutica do doente é essencial para garantir o seu sucesso, quer a
curto, quer a longo prazo e, consequentemente, prevenir reações adversas indesejáveis. A
intervenção de uma equipa multidisciplinar, na qual o enfermeiro tem um papel fulcral, tem sido
identificada na literatura como estratégia ideal para optimizar a adesão ao tratamento.
Objectivos: Analisar a problemática da adesão à terapêutica
Delinear estratégias para ultrapassar dificuldades Identificadas
Uniformizar procedimentos de Enfermagem na abordagem a doentes a fazer quimioterapia
Metodologia: A diversidade de fármacos disponíveis para o tratamento de neoplasias , coloca
novos desafios à equipa de saúde, permitindo-lhe também a aquisição de experiência e
conhecimentos importantes na gestão de um regime terapêutico complexo.
Com o objectivo de analisar a problemática da adesão à terapêutica, os autores propõem a partir
dos problemas identificados (desde os factores institucionais, inerentes ao serviço e até aos factores
pessoais), quatro grandes áreas de intervenção: 1) Adesão à terapêutica, 2) Ensino e educação do
doente,
3) Informação de suporte para doentes e profissionais, 4) Programas de apoio ao doente.
Este trabalho tem como objectivo reflectir sobre a temática, responder ás necessidades dos doentes
criando condições de trabalho para os profissionais e reinventar a organização do trabalho
rompendo com algumas intervenções rígidas e tradicionais, a partir da experiência dos enfermeiros
valorizando a sua intervenção na gestão do regime terapêutico.
Conclusão: Em doentes com doença oncológica em que o estigma da doença e a sua
complexidade muitas vezes compromete a adesão à terapêutica, é importante a criação de infraestruturas de suporte, treino e educação. Uma equipa multidisciplinar, disponível e flexível, que
promova a articulação intra e inter-institucional, educando e acompanhando o doente de forma
sistemática, é importante para garantir o sucesso a longo prazo do tratamento.
O enfermeiro assume um papel fulcral neste processo, contribuindo para melhorar a qualidade de
vida do doente e prognóstico da doença.
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PO ENF8 - COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À COLHEITA DE PROGENITORES
HEMATOPOIÉTICOS DE SANGUE PERIFÉRICO
Lucília Carreiro, Carla Gonçalves, Fátima Pereira, Cândida Damião, Rosa Romão
(CHLC - Hospital dos Capuchos)
Introdução: A Colheita de Progenitores Hematopoiéticos de Sangue Periférico (PHSP) é
habitualmente descrito como um procedimento simples, sem complicações e não existe muita
literatura sobre o tema. Por isto sentimos a necessidade de identificar e quantificar as complicações
associadas ao procedimento e em 01.2019 iniciamos o seu registo numa base de dados.
Objectivos: Conhecer a incidência das complicações associadas ao procedimento; optimizar as
medidas profiláticas.
Metodologia: Estudo retrospetivo e análise estatística de todos os doentes que realizaram colheita
de PHSP, de 1.01 a 16.09.2019.
Amostra: Foram avaliados 48 doentes, num total de 75 aféreses, 33 do sexo masculino e 42 do
sexo feminino, entre os 22 e os 70A de idade, mediana de 57A.
Em relação ao diagnóstico: 52% MM, 21% LNH, 20% LH, 3% ES, 3% L.C.Denditricas e 1%
amiloidose.
Resultados: As colheitas de PHSP fez-se por CVC, de alto débito, em todos os doentes e o
separador celular utilizado foi Spectra Optia.
Está pré-definido o processamento de 3 volémias, com a duração média de 232 minutos, com coleta
de 100-350ml de plasma e em média 166ml PHSP.
Fez-se a administração de cálcio oral profilático, inicialmente em forma de comprimidos
efervescentes 3g (64%) e os últimos com 2g carbonato cálcio (cápsulas).
As complicações identificadas mais frequentes foram parestesias (29%), diarreia (13%), suporte
transfusional (7%) e vómito (5%).
As parestesias foram referidas por 22 doentes, com início entre os 40-230 minutos, sendo a sua
maioria nos primeiros 120min. e predominante no sexo feminino (73%). Apenas 5 doentes
necessitaram de reposição iónica EV, por persistirem os sintomas (23%).
A diarreia ocorreu sempre após o procedimento, vómito durante o procedimento, ambos apenas em
doentes em que foi administrado cálcio em comprimido efervescente.
3 doentes necessitaram de transfusão de CP e 2 doentes CE.
Menos frequentes há a referir complicações associadas a CVC, 1 doente com discreto hemotórax,
que resolveu com controlo sintomático, 1 hematoma e 2 CVC sangrante do local de inserção.
Conclusão: Com base nos resultados podemos concluir que as medidas profiláticas se revelam
eficazes, porque apenas 5 doentes necessitaram de reposição iónica EV.
A alteração da forma terapêutica do cálcio profilático para cápsula revela-se benéfica, pela ausência
de náuseas, vómitos e diarreia.
De manter os cuidados com alimentação rica em cálcio e outros iões, conforme folheto.
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PO ENF9 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E TREINO EM REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR
(RCP) NO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA
Ana Filipa da Silva Leite1, Telma Margarida Coelho Lopes2
(1IPO Porto, 2CHLN - Hospital Santa Maria)
Nos últimos anos, tem-se assistido a consideráveis avanços terapêuticos na área das doenças
hematológicas. Em resultado desses avanços, um considerável número de doentes vive mais tempo
com doença hematológica ativa, ao que acresce um maior risco de doença aguda com risco de vida
(3)
. A paragem cardiorrespiratória (PCR) é considerada um evento inesperado nos serviços de
internamento de hematologia e constitui um desafio na atuação dos profissionais de saúde
envolvidos.
Os cuidados de enfermagem a pessoas em PCR são complexos e de grande responsabilidade.
Competências técnicas como desfibrilhação, compressões torácicas eficazes, capacidade de
ventilar e reconhecimento do ritmo cardíaco de paragem são componentes importantes para uma
RCP bem sucedida. As competências não técnicas, que incluem as capacidades cognitivas e de
relação interpessoal e que permitem um trabalho de equipa eficaz, são igualmente importantes,
estimando-se que 70-80% dos erros em cuidados de saúde possam ser devidos a uma deficiência
nestas capacidades (6).
De acordo com a DGS, todos os profissionais devem ter formação em SBV (5). As habilidades em
RCP deterioram-se rapidamente se não houver treino, verificando-se uma melhoria nas habilidades
e na confiança dos profissionais que treinam com maior frequência (1).
Analisando a problemática e reconhecendo a relevância destas recomendações, o objetivo deste
trabalho consistiu em identificar e avaliar a evidência científica disponível na literatura, no sentido de
fundamentar a implementação de um programa de formação e treino em RCP no serviço de
Hematologia.
Realizada uma revisão narrativa de literatura dentro da área temática do projeto. A pesquisa foi feita
eletronicamente, utilizando as bases de dados indexadas às plataformas EBSCOHost, com os
descritores ´´Cardiopulmonary Resuscitation´´, ´´Nursing´´ e ´´Training Program´´. Selecionadas
publicações entre 2014 e 2019, sendo que das 7 publicações identificadas, 5 foram incluídas na
amostra.
As conclusões dos vários estudos referem que os programas de treino em RCP implementados de
forma regular nos serviços contribuem para o aumento de competências técnicas e não técnicas dos
profissionais de saúde. Também recomendam que as PCR sejam monitorizadas sistematicamente,
assim como o nível de suporte de ressuscitação prestado e os resultados.
(não há conflitos de interesses a declarar).
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PO ENF10 - TRANSPLANTE HEMTOPOIÉTICO AUTÓLOGO EM ESCLEROSE SISTÉMICA:
ESTUDO DE CASO
Lucília Carreiro, Cândida Damião, Rosa Romão
(CHLC - Hospital dos Capuchos)
Introdução: A Esclerose Sistémica (ES) é uma doença inflamatória crónica caracterizada pela
deposição anómala de colagénio e subsequente fibrose em vários tecidos. A ES pode ocorrer em
qualquer idade, sendo mais frequente entre os 25 anos e os 55 anos, com maior prevalência no
sexo feminino. É uma doença pouco comum, calculando-se que existam em Portugal cerca de 2500
doentes.
Objectivo: Dar a conhecer o impacto do auto-transplante na qualidade de vida de um doente com
ES; evidenciar o papel do enfermeiro no processo.
Metodologia: Estudo de caso
Caso Clínico: Doente de 42A, caucasiana, diagnóstico de ES desde 10.2003, com progressão
rápida e incapacitante desde 2015. Submetida a várias linhas de tratamento, sem resposta.
Antecedentes pessoais de asma não medicada e cirurgia a síndrome túnel cárpico à direita.
Proposta para auto-TMO em 06.2018.
Antes do transplante foi avaliada pela equipa multidisciplinar e realizou os exames complementares
de diagnóstico conforme protocolo clínico. Na consulta de fisiatria foi elaborado plano de exercício
com vista a melhorar a condição física. Na consulta pré-transplante com baixo peso corporal, teve
consulta de nutrição e iniciou plano alimentar hipercalórico e hiperproteico, tendo aumentado 6Kg
antes do transplante. Na consulta de enfermagem foram identificadas necessidades e planeadas
intervenções, distress 1.
Fez mobilização com ciclofosfamida e filgrastim, seguido de colheita de progenitores
hematopoiéticos de sangue periférico (PHSP), num único dia, sem complicações.
Internada na unidade de transplante a 12.10.2018, fez condicionamento com ciclofosfamida D-4 a D1 e imunoglobulina de coelho antitimócitos humanos D-3 a D-1.
Reinfusão de PHSP D0 com agravamento das náuseas, cólicas abdominais e discretos tremores.
Durante o internamento com as seguintes complicações: Febre neutropénica, mucosite oral G2,
náuseas e vómitos G1 e suporte transfusional com eritrócitos e plaquetas.
Saída da aplasia em D+13 e alta em D+14.
Consulta de enfermagem pós-transplante sem complicações.
Seguimento de consulta transplante e consulta auto-imunes.
Conclusão: A escala adoptada na consulta de auto-imunes é Rodnan, na qual nos podemos basear
para mostrar os resultados. Antes do transplante tinha Rodnan20, 1 mês após transplante franca
melhoria com Rodnan12, manteve aos 3 meses e aos 6 meses Rodnan7.
As citações da doente como“já tenho pele”; “já consigo lavar as costas sozinha” evidenciam os
ganhos em qualidade de vida.
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PUB1 - TERAPÊUTICA QUELANTE COM DEFERASIROX: 11 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM
DOENTES DEPENDENTES DE TRANSFUSÃO
Ana Isabel Machado
(IPOLFG)
Introdução: A sobrecarga de ferro é uma das principais complicações de dependência
transfusional nos síndromes mielodisplásicos (SMD), aplasias medulares e hemoglobinopatias
provocada pela saturação da transferrina. O ferro plasmático lábil (labile plasmatic iron - LPI) ao
surgir gera radicais livres que danificam os tecidos e órgãos, promovendo um aumento da
morbilidade e mortalidade. Demonstrou-se que a quelação do ferro reduz estas complicações e
aumenta a sobrevida destes doentes.
Objetivos: Os autores propõem a análise da utilização do quelante oral deferasirox (DFX):
segurança terapêutica, eficácia e efeitos secundários desta terapêutica em doentes com
sobrecarga de ferro transfusional.
Material e métodos: Foram analisados retrospetivamente, de 2008 a 2019, os registos clínicos de
uma amostra de 34 doentes politransfundidos, que efetuaram ou estão atualmente a efetuar
terapêutica quelante oral com DFX. A amostra em estudo incluiu doentes com SMD (baixo risco,
int.1), Aplasia medular (AM)/candidatos a TMO e hemoglobinopatias.
Resultados: A média de idades dos doentes estudados foi mais elevada no grupo dos SMD do
que nos grupos da AM e hemoglobinopatias (72 anos vs 49 e 26, respectivamente). A média de
unidades de Concentrados Eritrocitários (CEs) transfundidos situou-se nos 70, 43 e 62 para SMD,
AM e Beta-talassémia respetivamente. No início da terapêutica, a média do doseamento da
Ferritina sérica nos SMD foi 4752, nas AM foi 3105 e nas hemoglobinopatias foi 5749. A Saturação
da Transferrina foi 87% para o SMD, 89% para a AM e 98% para as hemoglobinopatias.
Relativamente aos eventos adversos, a maior parte destes relacionou-se com Nefrotoxicidade (9
doentes). Seis doentes apresentaram diarreia, 5 hepatotoxicidade e 3 rash cutâneo. No entanto, a
maior parte dos doentes (32%) apresentaram boa tolerância.
Conclusão: Os autores concluem, que a utilização de DFX revelou ser uma terapêutica segura e
eficaz no tratamento de doentes dependentes de transfusão com sobrecarga de ferro transfusional.
Nalguns casos constatou-se a redução das necessidades transfusionais, tendo ocorrido inclusivé,
a independência transfusional em 2 doentes (5.9%). É de referir, que a monitorização clínica e
laboratorial da toxicidade do fármaco bem como os ajustes de dose adequados permitem atingir
melhores resultados terapêuticos, evitando a lesão de órgão e progressão de doença.
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PUB2 - HEMORRAGIA VITREA COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE LEUCEMIA AGUDA
Lídia Alves Ribeiro1, Marta Bento1, Pedro Monteiro1, Isabel Mesquita1, Guilherme Sapinho1,
Mun Faria2, Maria João Costa1, Helena Martins1, Sara Valle1, Graça Esteves1, João Raposo1
(1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa
Norte , 2Serviço de Oftalmologia, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte)
A maioria das manifestações oculares de leucemias agudas resulta das citopenias e não de
envolvimento intra ocular pela patologia de base;por sua vez,esta última é mais associada à
linhagem linfóide e normalmente responsável por sintomatologia exuberante.A hemorragia intra
ocular é dos achados mais frequentes,relacionando-se com a magnitude das citopenias.
O presente caso descreve uma jovem de 27 anos,sem antecedentes de relevo,observada no
serviço de urgência por visão enevoada do olho direito.A avaliação oftalmológica documentou
hemorragia intra vítrea.Por contexto sintomático de astenia,realizou estudo analítico sumário que
documentou pancitopenia(trombocitopenia grave 8000/uL e linfocitose de 14429/uL);destaca-se
ainda elevação da lactato desidrogenase.O esfregaço de sangue periférico documentou linfócitos
maduros,alguns com núcleos clivados.
A doente foi internada para orientação e tratamento.O diagnóstico de leucemia linfoblástica B(LLAB)foi estabelecido por mielograma,com BCR-ABL e MLL negativos por FISH e cariótipo
hiperdiplóide.Iniciou protocolo de pré-indução com corticoterapia.
A avaliação por oftalmologia foi registada por retinoscopia para análise da evolução(Fig.1).Foi
confirmado imagiologicamente(ressonância magnética crânio-encefálica)a ausência de sinais de
infiltração parenquimatosa e excluído por punção lombar envolvimento leptomeníngeo.Por
evolução clínica desfavorável(Fig.2),a doente foi intervencionada com vitrectomia e reparação
cirúrgica. A análise anatomopatológica dos tecidos recolhidos não documentou infiltração.
A doente não apresentou complicações imediatas do procedimento, iniciando protocolo de
tratamento com esquema dos adolescents and young adults, de acordo com esquema do Dana
Farber Cancer Institute. A reavaliação 3 dias após o procedimento documentou resolução
completa da hemorragia (Fig.3),com visão normal 7 dias após a cirurgia. A doente não apresentou
quaisquer outras complicações oculares durante o protocolo até à dat.
Apesar de menos comum na linhagem linfóide,é importante contextualizar que múltiplas são as
complicações oculares decorrentes de citopenias. A hemorragia do sistema nervoso central na
LLA-B obriga-nos à exclusão cuidada de infiltração do sistema nervoso central, tornando-se
essencial os exames imagiológicos, citológicos e anatomopatológicos. A abordagem atempada
destas complicações permite minorar os riscos de um tratamento com mielossupressão grave.
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.
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PUB3 - LINFOMAS DE CÉLULAS B PEQUENAS CD5+, SOE: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
Cláudia Pedrosa1, Patrícia Seabra1, Cristina Gonçalves1, Luciana Xavier1, Cláudia Casais1,
Jorge Coutinho1, Francisca Costa2, André Coelho2, João Rodrigues3, Ana Helena Santos3,
Marlene Santos3, Rita Coutinho3, Catarina Lau3, Margarida Lima3
(1Serviço de Hematologia Clínica – Centro Hospitalar Universitário do Porto , 2Serviço de Anatomia
Patológica - Centro Hospitalar Universitário do Porto , 3Serviço de Hematologia Clínica – Centro
Hospitalar Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica – Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar)
Introdução: Os linfomas de células B pequenas representam cerca de 50% dos linfomas de
células B diagnosticados. Embora geralmente sejam corretamente classificados, o diagnóstico
preciso nem sempre é possível.
Objetivo: Descrever e discutir um caso clínico de linfoma inclassificável de células B pequenas
CD5+.
Caso clínico: Homem de 59 anos, fumador, com cirrose hepática alcoólica, referenciado à
consulta de Hematologia por adenomegalias com 6 meses de evolução, sem sintomas B.
Objetivamente, tinha adenopatias periféricas generalizadas e conglomerado adenopático axilar
esquerdo. Analiticamente com trombocitopenia ligeira, sem outras citopenias, sem linfocitose; DHL
e beta2-microglobulina normais; eletroforese de proteínas sérica normal. TAC TAP com
conglomerados adenopáticos (4 cm de maior diâmetro), supra e infradiafragmáticos. A
imunofenotipagem do sangue periférico revelou população linfóide B monoclonal CD19+, CD20+,
CD5+, CD23+, FMC7+, CD79b+, CD200-, IgM+, IgD+, cadeias leves lambda+. Documentado
envolvimento medular. A pesquisa da t(11;14) e da mutação MYD88 L265P foi negativa. O estudo
histopatológico de gânglio axilar mostrou proliferação nodular de células linfóides monomórficas
pequenas/médias com núcleo de contorno discretamente irregular, cromatina granular e sem
nucléolo, algumas com aspeto monocitóide. As células atípicas eram positivas para CD20, CD79a,
BCL2, CD5 e para IgD; e negativas para LEF1, ciclina D1, CD23, SOX11, MUM1, CD43, BCL6,
LMO2 e IgM; índice proliferativo (Ki-67) 10-20%.
Foi assumido o diagnóstico de linfoma de células B pequenas CD5+, NOS, estadio IV.
O doente foi tratado com R-CVP com resposta inferior a 50% em TAC TAP ao fim de 3 ciclos,
sendo adicionada antraciclina nos 3 ciclos restantes. A TAC realizada no final do tratamento
evidenciou resposta parcial. Houve progressão clínica e imagiológica 16 meses após,
encontrando-se ainda em vigilância.
Conclusão: Os linfomas de células B pequenas CD5+ com apresentação nodal em que se exclui o
diagnóstico leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico e linfoma do manto são extremamente
raros, havendo pouco conhecimento sobre a sua biologia e comportamento clínico. Este caso tem
todos os estudos laboratoriais disponíveis para uma concreta classificação, sendo ainda assim
inclassificável. Salientamos, neste caso, o comportamento clínico agressivo, com a decisão
terapêutica prejudicada pela sua incompleta classificação.
Os autores declaram inexistência de conflito de interesses.
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PUB4 - RECIDIVA LINFOMATOSA DE LOCALIZAÇÃO ATÍPICA NUMA DOENTE COM
LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO
Christopher J. Saunders, Patricia Ribeiro
(Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central)
O linfoma de células do manto (LM) é um linfoma que apesar de afectar frequentemente o anel de
Waldeyer e o trato gastro-intestinal, a sua apresentação com outras manifestações extraganglionares é pouco frequente.
Relata-se o caso de uma doente de 68 anos que se apresenta com lesões nodulares de 4 e 3 cm
de maior eixo na mama esquerda e direita, respectivamente, sem adenopatias axilares palpáveis.
Retrospectivamente foi diagnosticada com LM estadio IV e mIPI de alto risco, em Fevereiro de
2014, apresentando-se inicialmente com esplenomegalia maciça e adenopatias retro-peritoneais e
ilíacas. Submetida a regime de quimioterapia (QT) sob protocolo R-CHOP, encontrando-se em
remissão completa (RC) ao fim de 5 meses. A doente recusou transplante autólogo de células
estaminais hematopoiéticas, recaindo ao fim de 32 meses, tendo sido tratada sob protocolo R-ICE,
entrando novamente em RC. Colocava-se assim a hipótese de segunda recaída ao final de 24
meses de LM na mama, tendo-se confirmado esse diagnóstico após exame ecográfico e biópsia
incisional.
Os linfomas da mama são formas raras de apresentação extra-ganglionar de doença
linfoproliferativa. No caso dos linfomas com envolvimento secundário da glândula mamária,
aqueles que se destacam como o tipo histológico mais frequente são os linfomas indolentes,
nomeadamente o linfoma MALT.
A apresentação clínica de linfoma da mama não segue a sintomatologia clássica de carcinoma
invasivo da mama e estudos retrospectivos mostraram que a ecografia é melhor do que a
mamografia na avaliação imagiológica deste tipo de linfomas.
(sem conflitos de interesse a declarar)
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PUB5 - BRADICARDIA COMO EFEITO SECUNDÁRIO RARO DO CISPLATINO
Cubal, F., Vasconcelos, F., Moreira, C., Azevedo, A., Mesquita, B., Guerra, M., Inácio, M.,
Carvalho, A., Damas, R., Tenreiro, R., Cunha, M.
(Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Introdução: A cardiotoxicidade do cisplatino é um efeito secundário raro descrito na literatura, com
mecanismos complexos e não totalmente esclarecidos, podendo incluir lesão do DNA, stress
oxidativo, disfunção mitocondrial, aumento das citocinas inflamatórias e ativação das vias de
apoptose.
Objetivos: Apresentação e discussão de um caso clínico de um doente sob protocolo R-DHAP
que apresentou bradicardia após infusão de cisplatino.
Caso clínico: Homem de 66 anos com Linfoma não-Hodgkin do Manto diagnosticado em
novembro/2016. À apresentação estadio IIAE de Ann Arbor, MIPI de alto risco e CNS IPI de baixo
risco. Dos antecedentes pessoais destaca-se história de HTA com ecocardiograma descrevendo
hipertrofia ligeira do septo interventricular. Cumpriu 6 ciclos de protocolo R-CHOP entre
dezembro/2016 e abril/2017. Em julho/2019 documentada recidiva a nível da órbita direita, de
histologia pleomórfica e Ki67 de 60%, sem envolvimento do SNC. Foi proposto para terapêutica
com R-DHAP e consolidação com autotransplante de progenitores hematopoiéticos periféricos.
Durante o 2º ciclo, após término de perfusão do cisplatino, apresentou bradicardia sinusal
assintomática de 30 a 35bpm e intervalo QTc 470ms, mantida por cerca de 4 horas. Realizou-se
análises sem alterações hidroeletrolíticas ou elevação dos marcadores de necrose miocárdica.
Após discussão do caso com Cardiologia fez terapêutica com fármacos taquicardizantes com
reversão do quadro e realizou novo ECG. Nos dias seguintes verificou-se agravamento da função
renal (Creatinina sérica máxima=2,1mg/dl e Clearance de Creatinina=33ml/min). O
ecocardiograma de setembro/2019 descreve agora dilatação moderada da auricula esquerda. O
Holter de 24h revelou frequência cardíaca de 47 a 126bpm sem distúrbios de ritmo. Realizou
restante protocolo (ARA-C) monitorizado, sem registo de bradicardia.
Conclusão: A bradicardia induzida por cisplatino geralmente é assintomática e reversível. Dado
não ser habitual a monitorização cardíaca contínua durante a administração, a sua incidência pode
estar subestimada. A forma como as alterações cardíacas concorrem para esta toxicidade estão
ainda por esclarecer. A re-administração do fármaco está descrita nestes doentes, não havendo
até ao momento indicação formal para o ajuste de dose pela toxicidade cardíaca. Pela presença da
toxicidade renal e cardíaca concomitantes foi suspensa a administração de cisplatino.
Sem conflitos de interesse.
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PUB6 - SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO - UM OUTCOME ATÍPICO
Francisca Vasconcelos1, Francisco Cubal1, André Azevedo1, Mafalda Alpoim2, Marisol Guerra1,
Manuel Cunha1
(1Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro , 2Centro Hospitalar Vila Nova de
Gaia/Espinho)
Introdução: O síndrome hemofagocítico (SHF) é uma entidade clínica agressiva e rara de mau
prognóstico caracterizada por desregulação imune excessiva. Tem apresentação clínica variável e
a falta de especificidade dos resultados clínicos e laboratoriais é uma das principais dificuldades
para o diagnóstico precoce. Alguns dos achados mais comuns são: febre, esplenomegalia,
citopenias, hipertrigliceridemia, hipofibrogenemia, hiperferritinemia, alterações da coagulação e
enzimas hepáticas, linfadenopatias e aspetos morfológicos compatíveis com hemofagocitose na
médula óssea (MO), baço ou fígado.
Objetivo: Apresentação e discussão de um caso clínico de SHF com envolvimento hepático e
medular, no contexto de um linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B (LNHDGC-B).
Caso clínico: Mulher de 48 anos, sem antecedentes relevantes, com diagnóstico de LNHDGC-B
em biópsia de gânglio axilar não centro germinativo (BCL-2, BCL-6 e MUM 1), estadio III, B,
International Prognostic Index 3, em abril de 2018. Ao diagnóstico apresentava febre,
esplenomegalia multinodular, citopenias, hipofibrinogenemia, hipertrigliceridemia, hiperferritinemia
e alteração das provas de função hepática. O mielograma mostrava macrófagos com fagocitose de
eritrócitos, eritroblastos, plaquetas e neutrófilos e a biópsia da MO aspetos morfológicos
compatíveis
com
hemofagocitose.
Realizou
TC
abdomino-pélvico
evidenciando
massa/adenopatias no prolongamento axilar esquerdo, adenopatias e infiltrado peri-aórtico/hilo
hepático, fígado com nodulação infra-centimétrica e baço multinodular, ambos de dimensões
aumentadas. Realizou biópsia hepática que demonstrou aspetos morfológicos compatíveis com
hemofagocitose. Foi assumido um SHF com envolvimento medular e hepático associado a
LNHDCG-B. Em abril de 2018 iniciou prednisolona 1mg/kg/dia e quimioterapia (QT) com R-CVP
(Rituximab, Ciclofosfamida, Vincristina, Prednisolona) - realizou 2 ciclos (abril e maio). Em maio
iniciou R-CHOP (Rituximab, Doxorrubicina, Vincristina, Prednisolona), cumpriu 6 ciclos, realizando
o último em setembro desse ano. Atualmente, 1 ano após término da QT, a doente encontra-se
com boa resposta clínica e analítica.
Conclusão: É fundamental diagnosticar e iniciar tratamento precocemente nesta entidade dado o
outcome desfavorável. Neste caso temos um SHF com envolvimento hepático e medular que
mostrou excelente resposta ao tratamento instituído, ao contrário do expectável.
Os autores declaram inexistência de conflitos de interesse.

210

PUB7 - EOSINOFILIA CLONAL VS REATIVA - O CONTRIBUTO DO HEMOGRAMA
Sandrine Mendes, Ana Cristina Oliveira, Ana Menezes, Catarina Lopes, Martinha Anastácio,
Ricardo Castro
(Centro Hospitalar de Leiria)
Introdução: O aumento dos eosinófilos no sangue periférico (>600 cél/mm3) durante mais de 6
meses é definido como uma eosinofilia. Este aumento pode surgir por variadas razões, entre elas,
alergias, infeções (principalmente, por parasitas), neoplasias, patologia hematológica primária,
entre outras. Assim, e tendo em conta a sua causa, a eosinofilia pode ser clonal ou reativa.
Objectivos: Conseguir distinguir uma eosinofilia clonal e reativa, realizando o hemograma e
observando os parâmetros de volume, condutividade e scatter da população de eosinófilos das
amostras de sangue periférico com eosinofilia.
Métodos: Foram selecionados hemogramas, obtidos no DxH800 (Beckman Coulter Inc.), com
eosinofilias e analisados os parâmetros volume, condutividade e scatter (média e desvio padrão)
dos eosinófilos. Destes mesmos doentes foram determinados os valores de IgE total. Procedeu-se
a uma análise estatística, utilizando o software GraphPad a fim de comparar diferenças entre as
eosinofilias clonais, reativas e um grupo de controlo.
Resultados: Baseado no valor de IgE, separou-se as eosinofilia reativas e clonais. Verificou-se
que o valor absoluto de eosinófilos é significativamente superior no grupo de eosinofilias reativas,
quando comparado com o grupo de eosinofilia clonal. Verificou-se que os eosinófilos das
eosinofilias reativas, são maiores (apresentam um volume superior), têm uma maior condutividade
e uma maior granularidade (scatter superior).
Conclusão: Podemos afirmar com este estudo que os eosinófilos de uma eosinofilia reativa são
maiores, mais granulares e com maior condutividade. Assim, futuramente, pode o hemograma,
onde se identifique uma eosinofilia, orientar para a identificação sumária de uma eosinofilia reativa
ou clonal.
Ausência de conflito de interesse para todos os autores
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PUB8 - TROMBOCITOPENIA INDUZIDA PELA HEPARINA - CASO CLÍNICO
Cláudia Fidalgo, João Mariano Pego, Fernando Rodrigues
(CHUC)
Introdução: A trombocitopenia induzida pela heparina (TIH) pode ser um efeito adverso da
terapêutica com heparina. Ocorre devido à formação de anticorpos (Acs) contra o complexo
heparina-fator plaquetar 4 (PF4), que ativa as plaquetas e células do endotélio vascular seguido
por adesão plaquetar à parede vascular e formação de coágulo. A TIH é um estado procoagulante
condicionando aumento do risco trombótico. A sua incidência é variável mas o risco geral é cerca
de 0,2%. Pode ser classificada em 2 tipos. O termo TIH geralmente refere-se à TIH tipo 2 que,
como já foi referido, é uma reação mediada imunologicamente. A TIH tipo 1 é caracterizada por
uma descida transitória e ligeira das contagens plaquetares nos primeiros dias após o início da
terapêutica com heparina, com contagens plaquetares >100 G/L que normalizam mesmo durante a
administração da heparina e que é um efeito direto da heparina sobre a ativação plaquetar. O
diagnóstico da TIH requer a presença de características clínicas e laboratoriais, sendo o gold
standard a deteção da presença de Acs anti-PF4/heparina. Previamente à realização de testes
laboratoriais deve ser realizada a avaliação clínica e para tal existem vários scores, sendo o mais
utilizado o dos 4 T´s que é um sistema de atribuição de pontos de acordo com 4 características: a
trombocitopenia, timing, trombose e outras causas de trombocitopenia.
Caso Clínico: Homem, 60 anos, transferido de outra instituição por LRA em doente com rim único
(pós trombose da artéria renal direita em abril/2018). Ficou internado e por agravamento da função
renal iniciou diálise. No internamento para além de outras medidas inicia profilaxia trombótica com
enoxaparina. Ao 17º dia de internamento por manutenção de trombocitopenia (78 G/L) com 2 dias
de evolução sem causa objetivada, é solicitado estudo de anticorpos anti-PF4 que se revelou
positivo com 1.5 U/mL (0,0-1,0 U/mL). Nessa altura é suspensa a enoxaparina, inicia apixabano e
AAS e o doente recupera gradualmente o quadro de trombocitopenia, tendo à data da alta
contagem plaquetar normal (253 G/L). Foi também alterado o anticoagulante do preenchimento do
CVC para citrato.
Conclusão: A TIH é uma entidade que pode ser de diagnóstico difícil, nomeadamente em
contextos clínicos onde podem estar presentes outras causas de trombocitopenia e que o início da
redução das contagens plaquetares é atípico. Devido à sua morbi-mortalidade a TIH deve ser tida
em conta no diagnóstico diferencial da trombocitopenia.

212

PUB9 - ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE INDUZIDA POR FÁRMACOS: UM CASO CLÍNICO
Olga Santos, Filipe Gonçalves, Ana Carolina Freitas, Raquel Rodrigues, Ana Cristina Camacho,
Ana Macêdo, Dialina Brilhante
(IPO Lisboa)
Introdução: A anemia hemolítica autoimune induzida por fármacos (DIIHA) foi descrita em 1953,
por Snapper, num doente com HA após ingestão de mesantoína. Posteriormente, vários casos
foram descritos e o número de fármacos envolvidos aumentou. Estima-se que 30% das discrasias
fatais se devam a fármacos e 5% das discrasias induzidas por fármacos foram reportadas como
HA. A DIIHA é rara e a maioria dos casos reportados são graves, admitindo-se haver
subdiagnóstico.
Caso Clínico: Mulher, 28 anos, diagnóstico de tumor de células germinativas secretor da
hipófise/quiasma óptico em 2002, em segunda recaída sob quimioterapia com GemPOx desde
Julho de 2019. É internada duas vezes na UCI, Julho e Agosto, por choque séptico e tratada com
múltiplos antibióticos. A 06.09.19 desenvolve novo quadro de choque séptico com foco em CVC e
apresenta anemia grave (Hb 4,9 g/dL) com padrão de hemólise. No histórico imunohematológico,
TAD positivo desde 28.08.19. O estudo imunohematológico evidenciava: TAD positivo
(IgG+/C3d+); eluado negativo; PAI positiva com identificação de anti-e. A doente foi transfundida
com CE respeitando o fenótipo ABO Rh/Kell da doente com provas incompatíveis e administração
prévia de corticoide. A manutenção do quadro de hemólise grave e a conjugação com os dados
imunohematológicos obrigou a equacionar hemólise a drogas. Foi verificado que desde 06.09.19 a
doente estava medicada com piperacilina/tazobactam e linezolide, medicação já realizada nos 2
internamentos anteriores na UCI. Foi realizada a pesquisa de imunocomplexos associados às
drogas potencialmente envolvidas, obtendo-se resultados compatíveis com AHAI induzida por
piperacilina/tazobactam. Este estudo foi realizado com uma amostra onde a hemólise era visível
tendo o soro a coloração de Coca-Cola. Este antibiótico foi suspenso e 24h depois o soro deixou
de apresentar a mesma coloração e as provas de compatibilidade negativaram. Após 48h iniciou
melhoria clínica.
Conclusão: Este caso é paradigmático e ilustrativo da importância do reconhecimento atempado
desta entidade. É fundamental um alto índice de suspeição, por se tratar de um diagnóstico de
exclusão. O cruzamento do histórico clínico com o histórico imunohematológico permitiu levantar
esta hipótese e suspender o fármaco em questão, revertendo esta situação. A pesquisa de
imunocomplexos confirmou o diagnóstico.
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PUB10 - UM CASO DE LINFOMA NASOFARÍNGEO
Sérgio Antunes da Silva1, Elena Rios1, Domingos Sousa1, Gonçalo Cevadinha Caetano2,
Armindo Figueiredo1
(1CHUA - Hospital de Faro, Serviço Medicina Interna 2B , 2CHUA - Hospital de Faro, Serviço
Hematologia Clínica)
Introdução: O linfoma nasofaríngeo representa cerca de 15% dos linfomas da cabeça e pescoço,
sendo o sub-tipo mais comum o linfoma não-Hodgkin de células B. O anel de Waldeyer é a região
extra-nodal mais frequentemente afectada. O seu tratamento pode ser efectuado com
quimioterapia (QT) e/ou radioterapia.
Métodos: Revisão e discussão de um caso clínico.
Caso clínico: Sexo masculino, 60 anos, reformado, com antecedentes pessoais de hipertensão
arterial, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidémia. Ex-fumador (20 unidades maço ano).
Apresentação inicial com quadro de adenopatias cervical esquerda e supraclavicular com 2 meses
de evolução; posteriormente inicia sensação de obstrução nasal na narina direita e episódios
ocasionais de epistáxis unilateral à direita. Sem outras queixas associadas. Ao exame objectivo
apresentava múltiplas adenomegalias nomeadamente na região laterocervical (formando
conglomerado) e supraclavicular esquerda e axilares, bilaterais.
Analiticamente sem alterações significativas no hemograma. Tomografia computorizada (TC) do
pescoço identificou várias imagens nodulares na cadeia jugulo-digástrica esquerda, algumas
volumosas, compativeis com gânglios linfáticos de dimensões aumentadas bem como aumento
das partes moles do cavum faríngeo (4x2cm). TC cavidades perinasais demonstrou franca
hipertofia do cavum nasofaríngeo.
Por suspeita de doença linfoproliferativa realizou biópsia de gânglio linfático cervical que identificou
linfoma difuso de grandes células B de tipo “GC”, com expressão dos genes MYC, BCL2 e BCL6,
com massa não bulky da nasofaringe, Ann-Arbor II-A. Exame histológico da biópsia de medula
óssea (MO) sem alterações; mielograma com presença de 2,5% de blastos.
Realizou 5 ciclos de QT com R-CHOP; PET-TC sem sinais de doença ativa após QT.
Conclusão: O linfoma nasofaríngeo é uma entidade pouco frequente e com uma apresentação
heterogénea, em que a utilização de diversos meios complementares de diagnóstico (TC, biópsia
gânglio linfático e/ou MO, laringoscopia) podem auxiliar no seu diagnóstico. O carcinoma da
nasofaringe deve ser incluído no diagnóstico diferencial.
Neste caso evidencia-se uma apresentação com sinais de obstrução da nasofaringe, epistáxis,
ausência de sintomas B e adenopatias dispersas.
Não existem conflitos de interesse por parte dos autores.
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PUB11 - LINFOMA LINFOPLASMOCÍTICO HEPÁTICO NUM DOENTE COM HEPATITE B –
UMA OU 2 DOENÇAS? * CONTRIBUÍRAM IGUALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DESTE
TRABALHO
Hugo Verdelho Parreira*, Leonor M Sarmento*, Rebeca Brito, Ernesto Cruz, Paula Sousa e Santos
(Hospital de Santo António dos Capuchos)
Introdução: O vírus da Hepatite B (VHB) afecta ~350M de pessoas mundialmente, sendo
responsável por 56% dos carcinomas hepatocelulares e 1M de mortes por patologia hepática.
O Linfoma Linfoplasmocítico (LLP) é uma doença linfoproliferativa de células B rara. Usualmente,
atinge a medula óssea e, menos frequentemente, o baço e/ou os gânglios linfáticos.
Postula-se a existência de associação entre as infecções VH/B e C e o desenvolvimento de LNH,
tendo sido demonstrado um risco aumentado de ocorrência de alguns tipos de LNH na população
com infecção por VH. A hipótese subjacente a esta associação prevê um papel para a estimulação
imune crónica por antigénios dos VH na transformação em LNH de células B do (ou pós-) centro
germinativo, como é o caso do LLP.
Objetivos: Apresentar um caso de um LLP com diagnóstico concomitante de infecção VHB ativa
com o propósito de elucidar a eventual relação entre as 2 patologias.
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 59 anos, referenciado em 2011 por quadro de
epigastralgias e perda ponderal. A observação notou uma hepatomegália maciça, sem
linfadenopatias ou esplenomegália, negando o doente sintomas neurológicos ou de
hiperviscosidade. Imagiologicamente apresentou hepatomegália multinodular cuja biópsia
diagnosticou um LNH-LLP. Do restante estudo realça-se uma citólise hepática g4, uma
hipergamaglobulinémia policlonal, sem gamapatia monoclonal (nomeadamente IgM), a ausência
de citopénias, concordante com medula sem infiltração, e um rastreio infeccioso com serologias de
VHB compatíveis com infecção activa. Iniciou Tenofovir e quimioterapia com R-FC. Objectivou-se
erradicação do VHB após 4 meses. Apesar da melhoria sintomática, documentou-se progressão
da doença após 6xR-FC com persistência das lesões hepáticas e adenopatias de novo. Proposto
para R-CHOP, cumpriu 6 ciclos com resposta completa que mantém até à data.
Conclusão: A erradicação terapêutica da infecção VH tem sido descrita como estando associada
à regressão completa das doenças linfoproliferativas subjacentes, como demonstrado para o
LEZM associado ao VHC e recentemente para o DGCB associado ao VHB. A raridade do LLP
poderia justificar a ausência de correlação com o VHB descrita na literatura. No entanto, o caso
descrito sugere que a infecção VHB e o desenvolvimento do LLP são independentes (apesar da
apresentação hepática atípica), considerando a progressão linfomatosa observada paralelamente
à eliminação do VHB.
(sem conflito de interesses a declarar)
*Contribuíram igualmente para a realização deste trabalho
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PUB12 - AVALIAÇÃO EXTERNA DA QUALIDADE E ACREDITAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
MOLECULAR DA ALTERAÇÃO JAK2: P.VAL617PHE EM NEOPLASIAS
MIELOPROLIFERATIVAS
Elizabeth Silva1, Pedro Fonseca1, Patricia Theisen1, Glória Isidro2, Luís Vieira3, João Gonçalves4
(1Unidade de Genética Molecular , 2Unidade de Apoio e Gestão , 3Unidade de Tecnologia e
Inovação - Departamento de Genética Humana, Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge,
Lisboa; ToxOmics, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa ,
4
Unidade de Genética Molecular; ToxOmics, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova
de Lisboa, Lisboa)
A Qualidade no diagnóstico molecular em genética humana é uma presença constante na rotina da
nossa Unidade. A participação em programas de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ),
nomeadamente no United Kingdom National External Quality Assessment Service for Leucocyte
Immunophenotyping (UK-NEQAS LI), é fundamental para manter o laboratório atualizado a nível
das recomendações sobre as boas práticas em diagnóstico molecular, permitindo também a
comparação do desempenho com outros laboratórios europeus e melhorar os relatórios dos testes
genéticos.
A nossa Unidade participa desde 2007 no programa de AEQ do UK-NEQAS LI para a deteção da
alteração JAK2:p.Val617Phe (V617F), essencial no diagnóstico de neoplasias mieloproliferativas.
Neste programa de AEQ, realizado três vezes por ano, são fornecidas amostras de linhas celulares
liofilizadas para avaliação da presença/ausência da referida alteração. Os resultados dos ensaios e
os detalhes da metodologia utilizada, são submetidos anonimizados à entidade organizadora.
Desde o início da nossa participação nesta AEQ até 2018, foram analisadas 57 amostras. Destas,
a alteração estava presente em 40 amostras e ausente em 17, sem falsos positivos ou falsos
negativos. Os resultados todos validados pela entidade organizadora da AEQ, para além de
confirmarem a reprodutibilidade, representatividade e repetibilidade para este teste genético,
permitem validar anualmente a metodologia usada garantindo a sua especificidade e sensibilidade.
Em conformidade com as recomendações específicas da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) para controlo de qualidade no diagnóstico genético
molecular, possuímos desde 2018 acreditação para a pesquisa da alteração JAK2: p.Val617Phe
(V617F), atribuída pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) no âmbito da norma ISO 15189.
A acreditação ao abrigo desta norma é exigente, contribui para melhorar os testes genéticos na
sua globalidade, pois compreende não só requisitos técnicos, como também requisitos de gestão.
Esta acreditação contribui para melhorar a qualidade laboratorial a vários níveis, confere
credibilidade, competência técnica e confiança. A acreditação e a participação na AEQ em causa,
contribuem para melhorar o diagnóstico molecular dos doentes, para reduzir tempos de resposta,
refletindo-se numa melhor vigilância e tratamento dos doentes.
Os autores acima identificados declaram não possuir conflito de interesses.
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PUB13 - TOXICIDADE PULMONAR SECUNDÁRIA À BLEOMICINA
Cubal, F., Vasconcelos, F., Azevedo, A., Mesquita, B., Guerra, M., Damas, R., Tenreiro, R.,
Cunha, M.
(Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Introdução: A bleomicina (bleo) é um antibiótico glicopeptídeo com efeito citotóxico. É inativada in
vivo pela hidrolase da bleomicina que tem menor expressão a nível pulmonar e cutâneo, podendo
explicar as toxicidades classicamente associadas. Os mecanismos subjacentes não estão
totalmente esclarecidos mas poderão incluir variabilidades individuais nos mecanismos de stress
oxidativo e a suscetibilidade genética. Doses cumulativas >400UI, idade avançada, insuficiência
renal e uso de G-CSF são considerados fatores de risco para a toxicidade pulmonar que poderá
resultar em sequelas a curto e longo prazo.
Objetivos: Descrevemos um caso clínico de toxicidade pulmonar secundária à bleomicina.
Caso clínico: Mulher jovem de 28 anos com Linfoma de Hodgkin clássico - esclerose nodular,
estadio IIA de Ann Arbor, estabelecido em dezembro/2018. Iniciou em janeiro/2019 protocolo
ABVD. Como intercorrências, infeção complicada do cateter totalmente implantado (CTI) a MRSA
com trombose da veia subclávia motivando internamento e substituição do CTI. A PET após 2º
ciclo foi negativa. Finda a 1ª parte do 5º ABVD apresentou dispneia e toracalgia súbitas e
saturações periféricas de oxigénio=89% em ar ambiente.
Foi administrada terapêutica com corticóides, anti-histamínicos e broncodilatadores sem sucesso,
o que levou ao internamento para realização de broncofibroscopia com exame citológico do lavado
bronco-alveolar, ambos normais; os exames culturais do aspirado brônquico foram negativos e
imunofenotipagem sugestiva de alveolite linfocítica. A TC de alta resolução torácica apresentava
foco de consolidação irregular do parênquima no lobo inferior direito. As provas de função
respiratória revelaram curva de débito-volume com morfologia restritiva e diminuição moderada da
difusão de monóxido de carbono. Discutido caso com Pneumologia e estando excluída causa
infeciosa para as alterações apresentadas iniciou terapêutica com prednisolona (0,75mg/kg/dia).
Cumpriu os 3 restantes ciclos com suspensão da bleo cumprindo o número total previsto de ciclos.
Atualmente clinicamente assintomática e em desmame da corticoterapia. Aguarda PET de
avaliação final.
Conclusão: Apesar da toxicidade pulmonar ser classicamente associada à bleo, parte da
fisiopatologia permanece por esclarecer. Normalmente os sintomas desenvolvem-se de forma
subaguda, dentro de 1-6 meses após iniciar bleo e raramente depois. Porém, o diagnóstico é difícil
pela sintomatologia inespecífica.
Sem conflitos de interesse.
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PUB14 - ASSOCIAÇÃO INESPERADA: SÍNDROME HEMOFAGOCITICO SECUNDÁRIO A
LINFOMA FOLICULAR
Pedro de Vasconcelos M, Lidia Alves Ribeiro, Marta Bento, Isabel Mesquita, Guilherme Sapinho,
Helena Martins, Sara Valle, Graça Esteves, João Lacerda, João Raposo
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Hospital Santa Maria)
O Síndrome Hemofagocítico (SH) é uma entidade rara potencialmente fatal caracterizada por um
estado hiperinflamatório sistémico. Em adultos, 50% dos casos ocorrem em doentes oncológicos,
na maioria hematológicos, em períodos de actividade de doença. As neoplasias linfoproliferativas
agressivas são as mais associadas à forma secundária e, no Ocidente o Linfoma Difuso de
Grandes Células B é o principal trigger. A associação com linfomas indolentes é rara e, após
revisão de literatura, não foram encontrados casos de SH secundário a Linfoma Folicular (LF).
Apresentamos o caso de um doente de 70 anos com LF, FLIPI 1, cujo quadro clínico inaugural
caracterizou-se por astenia, perda ponderal e poliadenopatias abdominais. O diagnóstico foi por
histologia de gânglio mesentérico e detecção da translocação (14;18). Quatro anos depois
apresentou progressão com sintomas B e agravamento ganglionar com aparecimento de
adenopatias supradiafragmáticas. Após 1ª linha terapêutica com R-CVP e manutenção com
Rituximab, iniciou R-FCM. Contudo, após 4 ciclos de tratamento foi internada por sintomatologia B
exuberante.
No internamento apresentou-se com febre alta, hipersudação e sintomas neurológicos
(alucinações, confusão mental e desorganização comportamental). Tinha pancitopenia grave
(anemia com 5.4g/dL de hemoglobina, leucopénia de 0.70 x 109/L e trombocitopenia 9000 x 109/L)
e elevação de PCR, transaminases, bilirrubina total e LDH (462U/L). Cumpriu antibioterapia
empírica de largo espectro por suspeita de neutropenia febril sem melhoria. A investigação
etiológica foi negativa para infeção, através de exames culturais, serologias virais e quantificação
de ADN de CMV e EBV.
O estudo laboratorial adicional revelou NSE aumentada, hipertrigliceridémia (327mg/dL) e
hiperferritinémia extrema (22 425ng/mL). Os exames de imagem acrescentaram a existência de
esplenomegália de novo. A biópsia osteomedular não evidenciou hemofagocitose mas tinha
infiltração intensa por células de LF. Cumprindo critérios de diagnóstico de SH, iniciou
corticoterapia em alta dose sendo equacionado tratamento com Idelalisib. Contudo, o estado
clínico deteriorou-se rapidamente com falência multiorgânica, acabando a doente por falecer.
Neste caso clínico pretendemos salientar a importância do reconhecimento precoce do SH para
instituição de terapêutica dirigida, inclusive em casos de linfomas indolentes nos quais o índice de
suspeição é tradicionalmente baixo dada a raridade desta associação.
(Sem conflitos de interesse)
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CASAIS, CLÁUDIA - E-POST 137, CO 48, PUB 60, PO 73
CASTRO, CARLA - CO 18, CO 19
CASTRO, MAFALDA - CO 172, CO 184
CASTRO, RICARDO - PUB 77
CASTRO, RUI SARMENTO E - E-POST 99
CEREIJO, PAULA - E-POST 105, PO 156
CERVEIRA, NUNO - PO 142, PO 97
CHACIM, SERGIO - PO 165, PO 69, PO 70
CHACIM, SÉRGIO - CO 19
CHACIM, SÉRGIO - PO 109, PO 112, CO 127, CO 130, CO 132, PO 177, CO 18, PO 22, PO 24,
CO 50, CO 68
CHORÃO, PEDRO - CO 115, E-POST 121, CO 130, CO 141, PO 98
CIDADE, JOSÉ PEDRO - CO 20
CIPRIANO, ÉLIA - E-POST 96
CLARO, INÊS - PO 45, PO 46
CLAUDINO, CLAUDIA - PO 16, PO 147
COELHO, ANDRÉ - PUB 60
BADIOR; HENRIQUE - PO 166
COELHO, DANIELA PEREIRA - PO 167, PO 173
COELHO, DANIELA - PO 151
COELHO, D - PO 111
COELHO, FERNANDO - CO 113
COELHO, HENRIQUE - PO 101, PO 131, PO 142
COELHO, SARA - CO 113, CO 18
COLAÇO, RAUL - E-POST 31
COLHO, MAFALDA ALPOIM; MARGARIDA BADIOR;HENRIQUE - PO 166
CONSTANÇO, CONCEIÇÃO - PO 170, E-POST 72, E-POST 74
CONSTANÇO, MARIA CONCEIÇÃO - PO 154
CORREIA, CECÍLIA - PO 97
CORTES, CARLOS - E-POST 91
CORTESÃO, EMÍLIA - E-POST 110, CO 148, E-POST 157, PO 158, E-POST 164, PO 174, PO 176,
PO 180, PO 47, CO 63, PO 65
COSTA*, LÍDIA - E-POST 49
COSTA, BLANDINA BARTOLOMEU MOREIRA DA - PO 166
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COSTA, CATARINA CAMPOS - E-POST 105, PO 156, PO 62, PO 95
COSTA, FERNANDO LEAL DA - CO 26
COSTA, FL - PO 153
COSTA, FRANCISCA - E-POST 54, PUB 60
COSTA, FÁTIMA - CO 184, CO 29, PO 5, CO 94
COSTA, LÍDIA - PO 95
COSTA, MARIA JOÃO - CO 178, CO 184, PUB 44, PO 51, PO 89
COSTA, TIMÓTEO - CO 20
COSTA-SILVA, BRUNO - PO 56, PO 78
COUCELO, MARGARIDA - E-POST 110, E-POST 121, CO 148, E-POST 157, PO 158, E-POST 164,
PO 167, PO 176, CO 36, PO 55, E-POST 72
COUTINHO, JORGE - E-POST 108, E-POST 137, E-POST 161, CO 48, PO 53, E-POST 54, PUB 60,
PO 73, PO 75, E-POST 99
COUTINHO, RITA - E-POST 108, CO 130, E-POST 54, PUB 60
COUTINHO, SARA - E-POST 121, PO 170
COUTO*, MARIA EDUARDA - E-POST 49
COUTO, MARIA EDUARDA - PO 122, PO 126, CO 127, PO 177, PO 22, PO 24
COUTO, MARIA - CO 50
COUTO, ME - PO 111
COUTO, Mª EDUARDA - CO 130
CRUZ, ERNESTO - PUB 129
CRUZ, EUGÉNIA - CO 48, E-POST 49, PO 53, PO 73, PO 75
CRUZ, JUSTINA - PO ENF 42
CUBAL, FRANCISCO - PUB 71
CUNHA, MANUEL - PO 142, PUB 71
D.NEVES - PO 155
DAMIÃO, CÂNDIDA - PO ENF 169, PO ENF 182
DANTAS, CATARINA - PO 131
DELGADO, DIOGO - E-POST 31
DESTERRO, JOANA - PO 152
DIAMOND, JOANA - CO 36
DIAS, MARCO OLIVEIRA - E-POST 99
DIAS, MARCO - E-POST 161
DIAS, MARIA - E-POST 90
DIAS, RAQUEL ALMEIDA - PO 126
DIAS, SÓNIA - E-POST 83
DOMINGOS, NELSON - CO 18
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DOMINGUES, NELSON - PO 109, PO 112, CO 127, PO 177, CO 19, PO 22, PO 24, PO 69, PO 165,
CO 50, PO 70
DOURADO, EDUARDO - E-POST 181
DUARTE, DELFIM - CO 113, CO 132, CO 68
DUARTE, MANUELA - PO ENF 145
DUARTE, MARIA BANDEIRA - E-POST 105
DUARTE, RITA RESENDE - PO 107, E-POST 52
DUARTE, TIAGO L - CO 132, CO 68
DURÃO, SOFIA - PO 168, PO 89
ESPADA, EDUARDO - PO 51
ESPADANA, ANA ISABEL - CO 148, E-POST 157, PO 158, E-POST 164, PO 174, PO 176, PO 180,
PO 47, CO 63
ESTEVAM, ALEXANDRE - CO 40
ESTEVES, GRAÇA - E-POST 118, E-POST 14, PUB 159, CO 178, PUB 44, PO 51, PO 89
ESTEVES, SUSANA - CO 79
F, MOUSINHO - PO 100
F., CUBAL, - PUB 138, PUB 67
F., VASCONCELOS, - PUB 138, PUB 67
FARIA, FILOMENA - CO 113
FARIA, MUN - PUB 44
FERNANDES, CATARINA - PO 139
FERNANDES, IOLANDA - PO 11, E-POST 161
FERNANDES, ISABEL - E-POST 116
FERNANDES, JOÃO PAULO - CO 130
FERNANDES, LEONOR - E-POST 41
FERNANDES, MARIANA LEAL - CO 20, E-POST 27, CO 7
FERREIRA, ANA MARIA - E-POST 49
FERREIRA, ANDREIA - E-POST 30
FERREIRA, BRUNA VELOSA - PO 78
FERREIRA, BRUNA - PO 56
FERREIRA, ELISABETE ALEXANDRA RODRIGUES - PO ENF 134
FERREIRA, FÁTIMA - PO 122, PO 126
FERREIRA, GILDA - CO 29, PO 5, CO 94
FERREIRA, GISELA - E-POST 160
FERREIRA, ISABELINA DE SOUSA - CO 26
FERREIRA, ISABELINA - PO 119, PO 143, CO 172
FERREIRA, I - PO 153
FERREIRA, MURIEL - E-POST 121
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FERRO, RAFAEL SOUSA - CO 76
FEVEREIRO, MARGARIDA - CO 29, PO 5, CO 8, CO 94
FIDALGO, CLÁUDIA - PUB 80, PO 81
FIGUEIREDO, ARMINDO - PUB 114
FIOR, RITA - PO 135
FONSECA, ELSA - CO 34
FONSECA, PEDRO - PUB 136
FONSECA, SÓNIA - E-POST 54
FORTUNA, MANUELA - PO 158
FRADE, MARIA DE JESUS - PO 119
FRADE, MARIA JESUS - CO 172
FRAGA, CRISTINA - PO 57
FRAGOSO, ELSA - PO 45, PO 46
FREITAS, ANA CAROLINA - PUB 106, CO 79, PO 82
FREITAS, INÊS - PO 95
FREITAS, JORGE - E-POST 160
FREITAS, JOSÉ GUILHERME - PO 177, PO 22, CO 50
FREITAS, JOSÉ - CO 19
FREITAS-TAVARES, PAULO - CO 36
FURTADO, ISABEL - E-POST 99
GAIÃO, SÉRGIO - CO 140
GAMEIRO, PAULA - PO 152
GASPAR, CÁTIA LINO - CO 130
GAVANCHA, RITA - CO 23
GERALDES, CATARINA - PO 131, E-POST 144, PO 151, PO 168, PO 174, PO 180, CO 183
GODINHO, M. INÊS - PO 109
GOMES, ANA RITA - E-POST 149, PO 174, PO 180, CO 184
GOMES, JOÃO - PO 47, CO 63
GOMES, M. - PO 155
GOMES, MARTA AGUIAR - E-POST 28
GOMES, MARÍLIA - E-POST 144, E-POST 149, PO 173, CO 183, PO 185, PO 47
GOMES, NUNO MIGUEL PRETO - E-POST 52
GOMES, PAULA - CO 115
GOMES, RITA S. - PO 185
GONÇALVES, ANA CRISTINA - PO 151, CO 36, PO 38, CO 40, PO 65
GONÇALVES, ANA RITA - CO 48, PO 53, PO 73, PO 75
GONÇALVES, CARLA - PO ENF 169

226

GONÇALVES, CRISTINA - E-POST 108, PO 131, E-POST 137, E-POST 30, CO 48, E-POST 54,
PUB 60, PO 73
GONÇALVES, FILIPE - PUB 106
GONÇALVES, JOÃO - PUB 136
GONÇALVES, MARIA JOÃO - E-POST 99
GONÇALVES, MARTA - E-POST 108, CO 48, PO 53, PO 73, PO 95
GONÇALVES, NILZA - PO 89
GUERRA, LURDES - PO 142
GUERRA, MARISOL - PUB 71
GUILHERME, RAQUEL - PO 167, PO 173, CO 183, PO 185
GUIMARÃES, JOÃO T - CO 132
GUTIERREZ, MARIA JOÃO - CO 172, CO 26
GUTIERREZ, MJ - PO 153
GÍRIO, ANA - PO 142
GÓMEZ, CATALINA - PO 17
HENRIQUE, RUI - PO 1, CO 50, CO 68
INFANTE, JOANA - CO 178
IONITA, ALINA - E-POST 105, PO 156, PO 62
ISIDRO, GLÓRIA - PUB 136
JERÓNIMO, NÉLIA - E-POST 157, E-POST 164
JOÃO, CRISTINA - PO 135, PO 168, PO 56, PO 78
JORGE, ANA SOFIA - PO 143, CO 172, CO 26
JORGE, ANA - PO 147, E-POST 162
JORGE, JOANA - PO 151, CO 36, PO 38, CO 40, PO 65
JORGE, LÉNIA - PO 187
JORGE, S - PO 153
LACERDA, JOÃO FORJAZ DE - PO 51
LACERDA, JOÃO FORJAZ - E-POST 116, CO 178, E-POST 181
LACERDA, JOÃO - PUB 159, E-POST 41
LAPA, BEATRIZ - CO 40
LAU, CATARINA - CO 48, PO 53, PUB 60, PO 73, PO 75, PO 95
LEAL, ANA RITA - E-POST 105, PO 156, PO 57, PO 62
LEONOR MORAIS SARMENTO - PO 143
LEITE, ANA FILIPA DA SILVA - PO ENF 175
LEMOS, MARCOS GOMES - E-POST 105
LEMOS, MARCOS - PO 156, CO 29, E-POST 61, PO 62, CO 7, CO 94
LEOCADIO, SONIA - PO 135, PO 56, PO 78
LIMA, CARLA BARROS - PO 55
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LIMA, MARGARIDA - E-POST 108, PO 11, E-POST 137, CO 140, E-POST 161, CO 48, PO 53, EPOST 54, PUB 60, PO 73, PO 75, E-POST 83, PO 95
LIMA, MARTA PIRES DE - CO 26
LISBOA, SUSANA - PO 97
LOBATO, JOANA - CO 23
LOGRADO, ANA - PO 135
LOPES, CARLOS - PO 45, PO 46
LOPES, CATARINA - PUB 77
LOPES, CONCEIÇÃO - PO 142, CO 178, PO 51, PO 89
LOPES, MARTA - CO 132, CO 68
LOPES, RAQUEL - PO 135, PO 56, PO 78
LOPES, SARA - PO 101
LOPES, TELMA MARGARIDA COELHO - PO ENF 175
LOUREIRO, BRUNO - PO 112, CO 18, CO 19
LOUREIRO, HUGO - PO 122
LOURENÇO, FERNANDA - CO 178, E-POST 41, PO 51
LUCIO, PAULO - PO 135
LUÍS, DINO ANDRADE - E-POST 110
LUÍS, DINO - PO 151, PO 185
LÚCIO, PAULO - PO 168, PO 56, PO 78
M, PEDRO DE VASCONCELOS - PUB 159
M., CUNHA, - PUB 138, PUB 67
M., GUERRA, - PUB 138, PUB 67
M., INÁCIO, - PUB 67
MACEDO, ANA - PO 142
MACEDO, FILIPA - PO 173
MACHADO, ANA ISABEL - PUB 33
MACÊDO, ANA - PUB 106
MAFRA, MANUELA - E-POST 61
MAGALHÃES, RUI - PO 142
MAIA, RODRIGO ALVES - PO 154
MAIA, TABITA MAGALHÃES - E-POST 105, PO 156, PO 62
MAIA, TÂNIA - CO 115, PO 131, PO 25
MALTA, ISAURA - PO ENF 42
MARINHO, ANTÓNIO - E-POST 83
MARINI, CAROLINA - CO 115, CO 140, CO 141, PO 168, CO 184
MARINI, SANDRA - CO 148, E-POST 157, PO 158, E-POST 164, PO 176, PO 38, PO 47, CO 63
MARIZ, JOSÉ MARIO - CO 184, PO 69, PO 70, PO 97
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MARIZ, JOSÉ M - CO 132
MARIZ, JOSÉ MÁRIO - PO 109, CO 127, PO 165, PO 177, PO 22, PO 24, CO 50, E-POST 96
MARIZ, MÁRIO - PO 1, PO 112, CO 113, CO 18, CO 19
MARQUES, ANA ISABEL - PO 125, CO 127
MARQUES, ANA - CO 18, CO 184, CO 19
MARQUES, BÁRBARA - CO 148, PO 151, PO 158, E-POST 164, PO 174, PO 176, PO 180, PO 47,
CO 63
MARQUES, GILBERTO - E-POST 164, PO 187, CO 36, PO 65, PO 81
MARQUES, INÊS - CO 34
MARQUES, LAURA - E-POST 83
MARQUES, LUCÍLIA - PO 122
MARQUES, SANDRA - CO 68
MARQUES, TIAGO - E-POST 181
MARTINS, ANA SILVA - PO 45, PO 46
MARTINS, ANABELA - CO 113
MARTINS, ÂNGELO - PO 109, PO 112, CO 127, PO 165, PO 177, CO 18, CO 19, PO 22, PO 24,
CO 50, PO 69, PO 70
MARTINS, CARLOS - CO 178, E-POST 41, PO 51, PO 89
MARTINS, CATARINA - PO 45, PO 46
MARTINS, FÁTIMA - PO 187
MARTINS, HELENA - E-POST 118, E-POST 14, PUB 159, PO 168, CO 178, PUB 44, PO 51, PO 89
MARTINS, JOANA - PO 142
MARTINS, M. GABRIELA - PO 109
MATA, ANA VAGOS - E-POST 14, PO 51
MATA, ANA - CO 184
MATOS, ANA LUÍSA - E-POST 91
MATOS, RUI - PO 75
MATOS, SÓNIA - PO 142
MATTHIESEN, RUNE - PO 56
MEDEIROS, JÚLIA - CO 184, E-POST 41
MEIRELES, FLORA - E-POST 162
MELO, ANA MARIA SOARES - PO ENF 42
MELO, GRAÇA - E-POST 179
MELO, JOANA BARBOSA DE - PO 151
MELO, JÚLIA DE AMARAL - E-POST 117, E-POST 118
MELO, TERESA - PO 101, PO 142
MENDES, CRISTIANO - PO ENF 43
MENDES, SANDRINE - PUB 77
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MENDES, TATIANA - PO 147
MENDONÇA-SANCHES, MARIA - E-POST 117
MENEZES, ANA - PUB 77
MESQUITA, ISABEL PAULOS - E-POST 116, E-POST 117, E-POST 118, E-POST 181
MESQUITA, ISABEL - PUB 159, PUB 44
MILHEIRO, MARIA JOÃO - PO 125
MIRANDA, FRANCISCA - PO 147, PO 16, E-POST 162, E-POST 41
MIRANDA, NUNO - PO 119, PO 143, CO 172, CO 26
MIRANDA, N - PO 153
MOITA, FILIPA - PO 139
MONTALVÃO, ANA - PO 142
MONTEIRO, ALEXANDRA - E-POST 21, CO 8
MONTEIRO, CATARINA - CO 48, PO 53, PO 73, PO 75
MONTEIRO, MARIA JOSÉ - E-POST 160
MONTEIRO, PEDRO OLIVEIRA - CO 34
MONTEIRO, PEDRO - PO 107, CO 130, PUB 44
MONTEIRO, RAQUEL - PO 173
MONTEIRO, SANDRA - E-POST 91
MORAIS, SARA - CO 48, E-POST 49, PO 53, PO 73, PO 75, PO 95
MOREIRA, ANDREIA - PO 119, PO 57
MOREIRA, A - PO 153
MOREIRA, CLAUDIA - PO 177, PO 22, PO 24, PO 69, PO 70, PO 165, PO 1, PO 109, PO 112,
CO 127, CO 18, CO 19, CO 50
MOREIRA, ILIDIA - PO 109, CO 18, CO 19, PO 112, CO 127, PO 177, PO 22, PO 24, CO 50
MOREIRA, LURDES - PO 75
MOREIRA, MARIA ILÍDIA - PO 165, PO 69, PO 70
MORENO, MARTA SALOMÉ FERREIRA LOURENÇO - CO ENF 171
MORENO, RAUL - CO 178, E-POST 41, PO 51
MORGADO, FRANCISCO LOPES - CO 7
MOTA, ALEXANDRA - PO 142
MOTA, ANTÓNIO - E-POST 31
MOURA, ZILDA - E-POST 160
MOUSINHO, FILIPA - PO 128, PO 147, PO 16
MOUTINHO, JULIANA - E-POST 49
NASCIMENTO, ANA - E-POST 91
NASCIMENTO, TELMA - PO 47, CO 63
NASCIMENTO-COSTA, JOSÉ MANUEL - CO 40
NEVES, CATARINA SOUSA - PO 95
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NEVES, DULCELENA - PO 174, PO 180, PO 185
NEVES, D - PO 111
NEVES, ESMERALDA - E-POST 83
NEVES, MANUEL - PO 135, PO 168, PO 56, PO 78
NUNES, ALBERTINA - PO 119, CO 172, CO 184, CO 23
OLIVEIRA, ALEXANDRA - PO 151
OLIVEIRA, ANA CRISTINA - PUB 77
OLIVEIRA, ÂNGELO - CO 18, CO 19
OLIVEIRA, CLÁUDIA - PO 66, CO 68
OLIVEIRA, FÁTIMA - PO 57
OLIVEIRA, HELENA - E-POST 105
OLIVEIRA, ISABEL - PO 109, PO 112, CO 127, PO 165, PO 177, CO 18, PO 22, PO 24, CO 50,
PO 69, PO 70
OLIVEIRA, JOANA - PO 57
OLIVEIRA, JORGE - CO 48
OLIVEIRA, LURDES - E-POST 108
OLIVEIRA, LUÍS MIGUEL NUNES - PO ENF 134, PO ENF 134
OLIVEIRA, MÓNICA - CO 132, CO 68
OLIVEIRA, RITA - E-POST 30
OLIVEIRS, ISABEL - CO 19
PAIS, ANA SOFIA - CO 76
PAIVA, ARTUR - E-POST 157, PO 158, PO 180, PO 187
PALHA, ANA MARIA - E-POST 118
PAPOILA, ANA LUÍSA - E-POST 27
PARREIRA*, HUGO VERDELHO - PUB 129
PARREIRA, HUGO - CO 7, CO 94
PAULINO, RITA - E-POST 162
PAVÃO, CAROLINA - PO 57
PEDROSA, CLÁUDIA - E-POST 54, PUB 60, E-POST 99
PEDROSA, JOÃO PEDRO GOMES - CO ENF 171
PEGO, JOÃO MARIANO - PUB 80
PEIXEIRO*, CATARINA DANTAS*; RITA PINHO - CO 130
PEIXEIRO, RITA PINHO - E-POST 108
PEREIRA, AMÉLIA - CO 36
PEREIRA, BRIGITTE - CO 113
PEREIRA, DULCINEIA - PO 109, PO 112, CO 127, PO 165, PO 177, CO 18, CO 19, PO 22, PO 24,
CO 50, PO 69, PO 70
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PEREIRA, FÁTIMA - PO ENF 169
PEREIRA, ISABEL - PO 1, CO 19, E-POST 96
PEREIRA, MARTA - E-POST 157, PO 187
PEREIRA, MÓNICA - CO 48, PO 53, PO 73, PO 95
PEREIRA, SUSANA GONÇALVES - PO 131, CO 94
PEREIRA, SÓNIA ISABEL MARTINS GOMES - PO ENF 103
PEREIRA, TATIANA CUNHA - PO 112
PESTANA, CAROLINA - PO 56
PETRONILHO, SARA - PO 165
PIERDOMENICO, FRANCESCA - PO 17, PO 82
PINELAS, SOFIA - CO 113
PIRES, ANA MARTA - PO 109
PIRES, JORGE CANCELA - CO 115, CO 140, CO 141
PIRES, LUÍS MIGUEL - PO 151
POLO, BLANCA - E-POST 116, PO 142, E-POST 160, CO 178, PO 51, PO 89
PONTE, SANDRA - E-POST 160
PORTO, BEATRIZ - PO 66, CO 68
PORTO, GRAÇA - CO 132, E-POST 179, CO 68
POVOA, VANDA - PO 135
PRÍNCIPE, FERNANDO - CO 130
QUADRO, CATARINA - E-POST 41
QUINTELA, MIGUEL - PO 165, PO 69, PO 70
R., DAMAS, - PUB 138, PUB 67
R., TENREIRO, - PUB 138, PUB 67
RAMOS, TIAGO - CO 19
RANHEL, DAVID - E-POST 162
RAPOSO, JOÃO - E-POST 116, E-POST 117, E-POST 118, E-POST 14, PUB 159, CO 178, E-POST
181, E-POST 41, PUB 44, PO 51, PO 89
REICHERT, ALICE - PO 147
REIS, ANA BATALHA - E-POST 162
REIS, CÁTIA SOL DOS - PO 98
REIS, MARIA - PO 170
REIS, SÍLVIA MAGDA SANTOS PEREIRA DOS - PO ENF 35
RELVAS, LUÍS - E-POST 105, PO 156
REUCHERT, ALICE - PO 142
RIBEIRO, ANA BELA SARMENTO - PO 151
RIBEIRO, ANDRÉ BARBOSA - E-POST 110, CO 148, PO 151, PO 158, CO 36, PO 65
RIBEIRO, ILDA P. - PO 151
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RIBEIRO, L. - PO 155
RIBEIRO, LETICIA - PO 185, E-POST 121, E-POST 144, CO 148, E-POST 149, PO 151, E-POST
157, PO 158, E-POST 164, PO 167, PO 173, PO 174, PO 176, PO 180, CO 183, PO 187, PO 47, PO
55, CO 63
RIBEIRO, LIDIA ALVES - PUB 159, E-POST 41, PUB 44
RIBEIRO, LÍDIA - CO 130
RIBEIRO, M. LETICIA - PO 62
RIBEIRO, MARIA LETICIA - PO 156, E-POST 105
RIBEIRO, ML - PO 111
RIBEIRO, PATRICIA - PUB 64, CO 20
RIBEIRO, TERESA - PO 1, CO 113, CO 127, CO 18, CO 19
RIBEIRO, T - PO 111
RIOS, ELENA - PUB 114
RITO, LUÍS - PO 47
ROCHA, PAULA - PO 154, PO 170, E-POST 74
ROCHATE, DINA - PO 57
RODRIGUES, CATARINA DANTAS - E-POST 137, E-POST 72, E-POST 74
RODRIGUES, CATARINA ISABEL SANTOS - PO ENF 93
RODRIGUES, FERNANDO - PUB 80, PO 81
RODRIGUES, JOÃO - E-POST 108, E-POST 137, PO 142, E-POST 54, PUB 60
RODRIGUES, MICAELA DENISE DA SILVA - CO ENF 15, PO ENF 93
RODRIGUES, RAQUEL - PUB 106, CO 184, CO 79, PO 82
RODRIGUES, TERESA - PO 81
ROMÃO, ROSA - PO ENF 169, PO ENF 182
RONCON, SUSANA - E-POST 30
ROQUE, ADRIANA - PO 131, E-POST 144, E-POST 149, PO 151, E-POST 157, E-POST 164, PO
168, PO 173, PO 174, PO 176, PO 180, CO 183, PO 185, PO 47, CO 63
ROSALES, MARIA - PO 125
RUZICKOVA, LENKA - CO 183
SALGADO, LUCÍLIA - CO 79
SALSELAS, ANA - E-POST 30
SANTO, ANA ESPIRITO - PO 177, CO 184, PO 69, PO 109, PO 112, PO 125, CO 127, PO 165, CO
18, CO 19, PO 22, PO 24, CO 50, PO 70
SANTOS, ANA G - CO 68
SANTOS, ANA HELENA - E-POST 137, PUB 60
SANTOS, CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - PO ENF 93
SANTOS, DANIEL - PO 97
SANTOS, FILIPA - E-POST 83
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SANTOS, FILOMENA - E-POST 31
SANTOS, JOANA - E-POST 61
SANTOS, JOÃO GAIÃO - PO 187
SANTOS, LUÍSA LOPES DOS - PO 125
SANTOS, LUÍSA LOPES - E-POST 49
SANTOS, MARIA JOÃO - PO 142
SANTOS, MARLENE - PUB 60, E-POST 83
SANTOS, MÓNICA - PO 154, PO 170
SANTOS, OLGA - PUB 106
SANTOS, PAULA SOUSA E - PUB 129
SANTOS, PAULA SOUSA - CO 7
SANTOS, PAULA - PO 142
SANTOS, ROSARIO - PO 53, CO 48, PO 73, PO 75
SANTOS, SÓNIA - E-POST 162
SANTOS, TERESA ALMEIDA - CO 76
SAPINHO, GUILHERME - E-POST 116, E-POST 117, E-POST 118, PUB 159, E-POST 181, PUB 44
SARAIVA, ANA - PO 142
SARAIVA, FILIPA - CO 20, E-POST 27, CO 29, CO 7, CO 8, PO 9
SANTOS CATARINO; SOFIA PEREIRA DE SOUSA; SÓNIA ISABEL ARAÚJO - CO ENF 186
SARMENTO*, LEONOR M - PUB 129
SARMENTO, ALEXANDRE - E-POST 30
SARMENTO, ANA BELA - PO 168
SARMENTO, LEONOR MORAIS - CO 94
SARMENTO, MARIA - E-POST 160
SARMENTO-RIBEIRO, ANA BELA - CO 36, PO 38, CO 40, PO 65
SAUNDERS, CHRISTOPHER J. - PUB 64, CO 8, PO 9
SEABRA, PATRÍCIA - E-POST 54, PUB 60
SILVA, CÂNDIDO - E-POST 162
SILVA, ELIZABETH - PUB 136
SILVA, HELENA MATOS - PO 154, PO 170
SILVA, HELENA - E-POST 72, E-POST 74
SILVA, LUIS MIGUEL RAMOS - PO 25
SILVA, MADALENA - E-POST 61, E-POST 90
SILVA, MARIA GOMES DA - CO 130, PO 139, PO 152, PO 17, CO 23, CO 79, PO 82
SILVA, MARIA GOMES - CO 172
SILVA, NUNO COSTA E - PO 81
SILVA, PATRICIA - PO 122
SILVA, SÉRGIO ANTUNES DA - PUB 114
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SIMÕES, ANA T. - E-POST 72
SIMÕES, ANA TERESA - E-POST 110, E-POST 121, CO 148, PO 158, PO 167, PO 176, PO 55
SIMÕES, MANUEL SOBRINHO - PO 98
SOARES, ADRIANA - CO 18
SOARES, MARIA JOSÉ - CO 115
SOARES, RITA FÉLIX - PO 112
SOUSA, AIDA BOTELHO DE - CO 184, CO 20, E-POST 21, E-POST 27, CO 29, PO 5, E-POST 61,
CO 7, CO 8, PO 9, CO 94
SOUSA, ANA PAULA - CO 76
SOUSA, CARLOS PALMEIRA - PO 109
SOUSA, DOMINGOS - PUB 114
SOUSA, EMÍLIA - PO 109
SOUSA, NUNO - CO 113
SOUSA, PEDRO SANTOS - CO 26
TAVARES, ISABEL - PO 131
TAVARES, MÁRCIO - PO 109, PO 112, CO 127, CO 18, CO 19, CO 50
TEIXEIRA, GILDA - PO 119, PO 143, CO 172, CO 26
TEIXEIRA, G - PO 153
TEIXEIRA, LEONOR - PO ENF 145
TEIXEIRA, MANUEL - PO 97
TEIXEIRA, MARIA DOS ANJOS - E-POST 137, E-POST 54
TELES, MARIA JOSE - E-POST 179
TELES, MARIA J - CO 132
TENREIRO, RITA - CO 36
TENTE, DAVID - E-POST 108, E-POST 54
THEISEN, PATRICIA - PUB 136
TOMÉ, ANA LUÍSA - CO 130
TOMÉ, MARIA JESUS - PO 152
TORRES, LURDES - PO 97
TOSTE, JÁCOME - PO 56, PO 78
TRIGO, FERNANDA - PO 107, CO 115, PO 122, PO 126, PO 131, CO 140, CO 141, PO 168,
CO 184, PO 25, CO 34, E-POST 52, PO 98
TRINDADE, CÉU - PO 82
URMAL, INÊS - E-POST 117
VALLE, SARA NUNES DO - E-POST 118
VALLE, SARA - E-POST 14, PO 142, PUB 159, CO 178, E-POST 41, PUB 44, PO 51, PO 89
VASCO, CATARINA - CO 68
VASCONCELOS, FRANCISCA - PUB 71, E-POST 83
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VASCONCELOS, JÚLIA - E-POST 83
VENTURA, CATARINA - PO 56, PO 78
VIEGAS, DIANA - CO 130, PO 152
VIEGAS, D - PO 153
VIEIRA, IOLANDA - CO 113, PO 165, PO 69, PO 70
VIEIRA, JOANA RAMOS - E-POST 14
VIEIRA, JOANA - E-POST 117, PO 168, E-POST 41, PO 51, PO 89, PO 97
VIEIRA, LUÍS - PUB 136
VITERBO, LUISA - PO 1, PO 109, PO 112, CO 127, PO 177, CO 18, CO 19, PO 22, PO 24,
E-POST 96
VITERBO, MARIA LUISA - PO 69, PO 165, PO 70
VITORINO, EMÍLIA - E-POST 41
VITÓRIA, HELENA - PO 131
VIVEIROS, CAROLINA - PO 57
X, DUARTE - PO 100, PO 128
XAVIER, LUCIANA - E-POST 108, PUB 60
YANG, LILI - PO 3
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Patrocinadores

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

