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CO1 
LOSS OF ERYTHROBLASTS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA CAUSES IRON REDISTRIBUTION WITH CLINICAL IMPLICATIONS  
 
Delfim Duarte1, Marta Lopes1; Tiago L. Duarte1; Maria J. Teles1; Laura Mosteo1; Sérgio Chacim2; Eliana Aguiar3; 
Joana Pereira-Reis1; Mónica Oliveira1; André M. N. Silva4; Nuno Gonçalves5; Gabriela Martins5; Isabella Y Kong6;  
Magnus Zethoven7; Stephin Vervoort7; Sandra Martins8; Miguel Quintela2; Edwin D Hawkins6; Fernanda Trigo3;  
João T Guimarães8; José M Mariz2; Graça Porto1 
1Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), Universidade do Porto, Porto, Portugal; 2Dept. of Onco-Hematology, 
Instituto Português de Oncologia (IPO)-Porto, Portugal; 3Dept. of Clinical Hematology, Centro Hospitalar Universitário São 
João, Porto, Portugal; 4REQUIMITE-LAQV, Dept. of Chemistry and Biochemistry, Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto (FCUP), Portugal; 5Dept. of Clinical Pathology, Instituto Português de Oncologia (IPO)-Porto, Portugal; 6The Walter 
and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, VIC, 3052, Australia; 7Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, 
VIC, Australia; 8Dept. of Clinical Pathology, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal  
 
Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous disease with poor prognosis and limited treatment strategies. 
Determining the role of cell-extrinsic regulators is vital to gain clinical insights into the biology of AML. Iron is a key extrinsic 
regulator of cancer but its systemic regulation remains poorly explored in AML.  
 
We aimed at studying iron metabolism in AML and the mechanisms involved in its regulation. 
 
We analyzed iron parameters of 84 AML patients at diagnosis and observed a unique profile not associated with 
inflammation or RBC transfusions: high ferritin, low transferrin, normal to high serum iron and high TSAT (median 
51.5%). We also observed that AML patients had very high circulating hepcidin levels, albeit a modest increase in 
inflammatory CRP and IL-6. To explore the mechanism underlying these changes, we used the MLL-AF9 AML mouse model. 
We observed that only infiltrated mice treated with chemotherapy had increased TSAT. Interestingly, AML-burdened mice 
had hyperleukocytosis with lymphopenia and thrombocytopenia but normal RBC and reticulocyte counts. A key difference 
between mice and humans is the significant contribution of the spleen to mouse erythropoiesis.  
 
We observed that bone marrow (BM) erythroblasts were depleted in human and mouse AML but splenic erythropoiesis was 
enhanced in leukemic mice. We hypothesized that the loss of erythroblasts in AML could also drive iron redistribution and 
TSAT increase in mice, if not compensated by an increased splenic erythropoiesis. As predicted, splenectomized mice with 
AML had anemia, reticulocytopenia, increased TSAT and detectable NTBI, demonstrating that loss of BM erythroblasts in 
AML causes iron redistribution. Through direct quantification, protein and transcriptomic analysis, we demonstrated that 
iron is partially redistributed into AML cells. This led us to hypothesize that iron redistribution may be clinically relevant in 
AML. Survival analysis revealed that AML patients with higher TSAT at diagnosis had significantly better overall survival (OS), 
even after multivariate analysis. Experiments using different mouse models (Hfe-KO, iron-dextran) confirmed that increased 
TSAT is associated with better OS in AML. 
 
Our study shows that AML patients have a unique iron profile independent of RBC transfusions characterized by increased 
TSAT due to loss of BM erythroblasts. We propose that TSAT at diagnosis may be a relevant independent prognostic factor 
in AML. 
 
We declare no conflicts of interest. 
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CO2 
POTENCIAL TERAPÊUTICO DE MODULADORES EPIGENÉTICOS NA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA 
 
Joana Jorge1, Tânia Gaspar2; Maria Inês Costa1; Beatriz Lapa1; Raquel Alves1; Ana Cristina Gonçalves1; Ana Bela Sarmento 
Ribeiro3 
1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina 
Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC; 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de 
Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); 3Laboratório de Oncobiologia e 
Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra 
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC 
 
A leucemia linfocítica crónica (LLC) é uma neoplasia linfoproliferativa das células B maduras, que envolve diversas alterações 
genéticas e epigenéticas. Em termos epigenéticos, na LLC ocorre metilação aberrante do DNA e várias modificações das 
histonas, nomeadamente acetilação/desacetilação. Uma vez que estas alterações epigenéticas estão envolvidas no seu 
desenvolvimento e progressão da LLC, poderão constituir novos alvos terapêuticos para o tratamento desta patologia. 
 
Este trabalho avaliou o potencial terapêutico de moduladores epigenéticos, agentes hipometilantes [azacitidina (AZA) e 
decitabina (DAC)] e inibidores das desacetilases das histonas [vorinostat (SAHA) e panobinostat (PAN)], num modelo in 
vitro de LLC. 
 
A linha celular de LLC, HG3, foi incubada na ausência e presença dos moduladores epigenéticos em monoterapia e em 
combinação terapêutica (AZA+SAHA, AZA+PAN, DAC+SAHA e DAC+PAN). A atividade metabólica foi avaliada pelo ensaio da 
rezasurina. O ciclo celular foi analisado através da citometria de fluxo (CF) por marcação com iodeto de propídio (PI)/RNase. 
O tipo de morte celular foi avaliado por CF, com recurso à dupla marcação anexina V e 7-AAD e por microscopia ótica 
(coloração de Giemsa). Foi efetuada a análise estatística adequada considerando-se um nível de significância de 95% 
(p<0,05). 
 
Os moduladores epigenéticos diminuiram a atividade metabólica em monoterapia, sendo o IC50 (72h) de 2,1μM para a AZA, 
2,9μM para a DAC, 0,5μM para o SAHA e 5,5 nM para o PAN. Esta diminuição foi mais significativa quando as células foram 
tratadas com as combinações terapêuticas. Todos os moduladores epigenéticos utilizados no estudo, com exceção do PAN, 
induziram efeito citostático evidenciado pelo bloqueio do ciclo celular na fase G0/G1. Do mesmo modo, as associações 
terapêuticas também induziram bloqueio na fase G0/G1, com exceção da associação AZA+SAHA. a AZA, a DAC e o PAN 
demonstraram possuir um efeito citotóxico, induzindo morte celular por apoptose. De salientar o facto de que, nas células 
tratadas com combinações terapêuticas com DAC se verificou maior percentagem de células em morte celular por apoptose 
do que nas associações com AZA. 
 
Os resultados sugerem que os moduladores epigenéticos, nomeadamente quando em associação terapêutica, poderão 
constituir potenciais novas estratégias terapêuticas para o tratamento da LLC, mas estudos in vitro com amostras de 
doentes deverão ser realizados no futuro. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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CO3 
APOTRANSFERRIN IN COMBINATION WITH INDUCTION CHEMOTHERAPY PROTECTS AGAINST ESCHERICHIA COLI 
INFECTION IN AN ACUTE MYELOID LEUKEMIA MOUSE MODEL 
 
Marta Lopes1, Filipa Lemos2; Tiago L. Duarte1; Maria J. Teles3; André M. N. Silva4; Nuno Gonçalves5; Joana Pereira Reis1; 
João T Guimarães3; Pedro Madureira2; Graça Porto1; Delfim Duarte1 
1Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), Universidade do Porto, Porto, Portugal; 2Immunothep, Biocant Park, 
Cantanhede, Portugal; 3Dept. of Clinical Pathology, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal; 4REQUIMITE-
LAQV, Dept. of Chemistry and Biochemistry, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), Portugal; 5Dept. of 
Clinical Pathology, Instituto Português de Oncologia (IPO)-Porto, Portugal 
 
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive leukemia with poor prognosis and limited treatment strategies. AML patients 
are at high risk of infection, particularly during aplasia following induction chemotherapy. Escherichia coli is the most 
commonly isolated pathogen in AML and there is an unmet need to develop new anti-bacterial therapies. Iron is a key 
extrinsic regulator of cancer and an essential element for bacterial proliferation. It has been shown that AML is characterized 
by high transferrin saturation (TSAT) as a result of iron redistribution. We hypothesized that iron, particularly non-transferrin 
bound iron (NTBI) generated after chemotherapy treatment, could be redistributed away from AML cells and bacteria into 
erythroid transferrin receptor (CD71)-expressing cells by administering apotransferrin (apoTF). 
 
We used the MLL-AF9-induced AML mouse model to test the combination of apoTF with chemotherapy. The effect of apoTF 
was also tested in leukemia-burdened mice inoculated with clinical isolates of E. coli to mimic sepsis commonly observed in 
patients. 
ApoTF-treated mice presented detectable serum human transferrin, increased transferrin iron bound capacity (TIBC), and a 
significant reduction in TSAT. Basal levels of NTBI generated with chemotherapy were also significantly reduced upon apoTF 
administration. Interestingly, apoTF treatment resulted in a reduction of the number of leukemic cells. ApoTF also led to a 
marked increase of bone marrow CD71hiTer119hi erythroid progenitors and to improved overall survival. Transferrin 
administration has previously been shown to inhibit microbial proliferation. We tested whether apoTF had an impact in 
leukemic mice inoculated with E. coli. We observed a significant increase in overall survival of E. coli-infected mice receiving 
apoTF. Interestingly, no differences of bacterial burden levels were found in the blood, liver or lungs, suggesting that apoTF 
ameliorates infection through disease tolerance. Consistently, we observed significantly decreased levels of circulating CCL2 
and IL-6 in infected apoTF treated mice. Currently, we are exploring the underlying mechanisms and whether apoTF impacts 
macrophage M1 polarization and cytokine release. 
 
Altogether, these results suggest that a combination strategy of cytotoxic chemotherapy and apoTF in AML can stimulate 
erythropoiesis, reduce toxic NTBI, protect against E. coli infection, and prolong survival. 
 
All authors declare no conflict of interest. 
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CO4 
O ZINCO NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS ANTIPROLIFERATIVOS E CITOTÓXICOS DO OLAPARIB E CITARABINA NA 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
 
Maria Inês Costa1, Beatriz Lapa1; Raquel Alves1; Joana Jorge1; Ana Bela Sarmento Ribeiro2; Ana Cristina Gonçalves1 
1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina 
Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC; 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de 
Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC. S. Hematologia 
Clínica, CHUC 
 
Vários micronutrientes são cofatores e substratos de enzimas de reparação do DNA. Entre estes, o zinco (Zn) é 
particularmente relevante e estudos têm demonstrado o seu papel potenciador da resposta terapêutica anticancerígena 
em algumas neoplasias, mas o seu efeito no tratamento da leucemia mieloide aguda (LMA) não é bem conhecido. 
 
O objetivo do estudo foi investigar e caraterizar o potencial do Zn na modulação do efeito antiproliferativo e citotóxico de 
compostos genotóxicos (citarabina; ara-C) e inibidores da reparação do DNA (olaparib; Ola) em linhas celulares de diferentes 
subtipos de LMA. 
 
As células HEL, NB4 e K562 foram incubadas com concentrações crescentes de ara-C e Ola em monoterapia e em 
combinação com ZnSO4 (IC25). A densidade e viabilidade celulares foram avaliadas a cada 24h recorrendo ao teste do azul 
de tripano. O tipo de morte celular e o ciclo celular foram avaliados por citometria de fluxo através da marcação com anexina 
V/7-AAD e PI/RNAse, respetivamente. Os resultados foram analisados estatisticamente considerando um nível de 
significância de 95% (p<0,05). 
 
O Ola diminuiu a densidade celular de forma dependente da dose e do tempo (p<0,05), enquanto a viabilidade foi 
dependente da linha celular. As células HEL foram as mais sensíveis ao Ola, seguidas das NB4 (IC50 48h: 51μM e 101μM, 
respetivamente). O efeito da ara-C em monoterapia foi também dependente da linha celular, sendo as células mais sensíveis 
as HEL e as menos as K562 (IC50 às 48h foi de 2μM e 114μM, respetivamente). O Zn potenciou o efeito citostático e 
citotóxico do Ola e da ara-C em todas as linhas celulares (p<0,05), exceto na combinação Ola+Zn na linha NB4. A combinação 
de Ola com Zn (48h) reduziu 3x o IC50 na linha HEL e 11x na K562, e a combinação com ara-C (48h) reduziu o IC50 5x na linha 
HEL, 27x na NB4 e 99x na K562. As combinações com Zn aumentou a percentagem de células em apoptose 
comparativamente à monoterapia. Além disso, a associação de Zn com ara-C potenciou o efeito citostático, relativamente 
à monoterapia, nas células HEL e K562 induzindo bloqueio em fase G0/G1. Por outro lado, a combinação de Zn com 
Ola bloqueou as células HEL em fase G0/G1 e as K562 em S. 
 
Os resultados salientam o efeito sinérgico do Zn na terapêutica com ara-C e Ola na LMA. O Zn potenciou o efeito citostático 
e citotóxico dos compostos estudados e reduziu consideravelmente os seus IC50, o que se poderá traduzir em respostas 
terapêuticas mais eficazes. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
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CO5 
ASPEN: RESULTS OF A PHASE 3 RANDOMIZED TRIAL OF ZANUBRUTINIB VERSUS IBRUTINIB FOR PATIENTS WITH 
WALDENSTRÖM MACROGLOBULINEMIA 
 
Carlos Fernández de Larrea1, Meletios Dimopoulos2; Stephen Opat3; Shirley D´Sa4; Wojciech Jurczak5; Hui-Peng Lee6; Gavin 
Cull7; Roger G. Owen8; Paula Marlton9; Björn E. Wahlin10; Ramon Garcia Sanz11; Helen McCarthy12; Stephen Mulligan13;  
Alessandra Tedeschi14; Jorge Castillo15; Jaroslaw Czyz16; David Belada17; Edward Libby18; Jeffrey Matous19; Marina Motta20;  
Tanya Siddiqi21; Monica Tani22; Marek Trneny23; Monique Minnema24; Christian Buske25; Veronique Leblond26; Wai Y. 
Chan27; Jingjing Schneider27; Aileen Cohen27; Jane Huang27; Constantine S. Tam28 
1Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain; 2National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece; 3Monash 
Health, Clayton, Victoria, Australia; Monash University, Clayton, Victoria, Australia; 4University College London Hospital 
Foundation Trust, London, United Kingdom; 5Maria Sklodowska-Curie National Institute of Oncology, Krakow, 
Poland; 6Flinders Medical Centre, Adelaide, South Australia, Australia; 7Sir Charles Gairdner Hospital, Perth, Western 
Australia, Australia; University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia; 8St James University Hospital, 
Leeds, United Kingdom; 9Princess Alexandra Hospital and University of Queensland, Brisbane, Queensland, 
Australia; 10Karolinska Universitetssjukhuset and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; 11Hospital Universitario de 
Salamanca, Salamanca, Spain; 12Royal Bournemouth and Christchurch Hospital, Bournemouth, United Kingdom; 13Royal 
North Shore Hospital, Sydney, New South Wales, Australia; 14ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milan, 
Italy; 15Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School, Boston, MA, USA; 16Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana 
Biziela, Bydgoszcz, Poland; Department of Hematology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in 
Toruń, Bydgoszcz, Poland; 17FN Hradec Kralove, Hradec Králové, Czech Republic; 18University of Washington/Seattle Cancer 
Care Alliance - Clinical Research, Seattle, WA, USA; 19Colorado Blood Cancer Institute, Denver, CO, USA; 20AO Spedali Civili 
di Brescia, Lombardia, Italy; 21City of Hope National Medical Center, Duarte, CA, USA; 22Ospedale Civile S.Maria delle Croci, 
AUSL Ravenna, Ravenna, Italy; 23Vseobecna fakultni nemocnice v Praze, Prague, Czech Republic; 24University Medical 
Center Utrecht, Utrecht, Netherlands; 25Institute of Experimental Cancer Research - Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Baden-
Württemberg, Germany; 26Sorbonne University, Pitié Salpêtrière Hospital, Paris, France; 27BeiGene USA, Inc., San Mateo, 
CA, USA; 28Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Victoria, Australia; St Vincent’s Hospital, Fitzroy, Victoria, 
Australia; University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia; and Royal Melbourne Hospital, Parkville, Victoria, 
Australia 
 
Introduction: Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibition is an emerging standard of care for Waldenström macroglobulinemia 
(WM). Zanubrutinib (ZANU) is a potent, specific, next-generation BTK inhibitor with higher selectivity for BTK than TEC- and 
EGFR-family kinases; the latter may be related to off-target toxicities. 
 
Objective: ASPEN (NCT03053440), a randomized phase 3 study, compared the efficacy and safety of ZANU vs ibrutinib (IBR; 
first-generation BTK inhibitor) in patients (pts) with WM. 
 
Material and Methods: At study entry, MYD88 gene mutations were assessed by a central laboratory (NeoGenomics). Pts 
with MYD88-mutation–positive (MYD88mut+) WM were randomized (1:1) to receive ZANU (160 mg BID) or IBR (420 mg QD). 
Results from pts without MYD88 mutations are reported separately. Randomization was stratified by CXCR4 mutational 
status and prior lines of therapy (0 vs 1-3 vs >3). The primary endpoint was the proportion of pts achieving very good partial 
response (VGPR) or better. Sample size was calculated to provide 81% power to detect a 35% vs 15% difference in rates of 
VGPR or better in the subset of pts with relapsed or refractory WM. Primary analysis was planned at ~12 mos after the last 
pt enrolled. 
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Results: Overall, 201 pts with MYD88mut+ WM were randomized to ZANU (n=102) or IBR (n=99). While well balanced for 
most baseline factors, more elderly (>75 yr, 33.3% vs 22.2%) and pts with anemia (hemoglobin ≤110 g/L, 65.7% vs 53.5%) 
were randomized to ZANU. At a median follow-up of 19.4 mos, VGPR rate was higher with ZANU than IBR (28.4% vs 19.2%; 
2-sided P=0.09). No complete responses were observed. Rates of atrial fibrillation, contusion, diarrhea, peripheral edema, 
hemorrhage, muscle spasms, pneumonia, and adverse events leading to discontinuation or death were lower with ZANU. 
The rate of neutropenia was higher with ZANU (29.7% vs 13.3%) (Table), grade ≥3 infection rates were similar between 
treatments (17.8% vs 19.4%). 
 
Conclusions: ASPEN is the largest phase 3 trial of BTK inhibitors in WM and the first head-to-head comparison of BTK 
inhibitors in any disease. Although not statistically significant, ZANU was associated with a higher VGPR response rate than 
IBR and demonstrated clinically meaningful advantages in safety and tolerability. 
 
Some authors declare conflicts of interest.This study was sponsored by BeiGene, Ltd. Editorial assistance was provided by 
Peloton Advantage, LLC, an OPEN Health company, Parsippany, NJ, and funded by the sponsor.  
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CO6 
CARACTERIZAÇÃO DOS DOENTES COM LEUCEMIA AGUDA MIELÓIDE COM MUTAÇÃO DO GENE NPM1 NUM CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM PORTUGAL 
 
Fernanda Braga Seganfredo, Joana Desterro; Joana Lobato; Rui Barreira; Helena Alaiz; Filipa Ferreira; Lara Neto; Paula 
Gameiro; Maria de Jesus Frade; Albertina Nunes; Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
 
Introdução: O gene nucleofosmina (NPM1) encontra-se mutado em 30% das leucemias agudas mielóides (LAM). Devido às 
características clínicas, morfológicas e moleculares únicas, a LAM com mutação NPM1 (LAM-NPM1mut) foi reconhecida 
entidade distinta pela WHO em 2016 e, na ausência da mutação FLT3-ITD, está associada a prognóstico favorável.  
 
Objetivo: Analisar características demográficas, clínicas, analíticas e outcomes dos doentes (dts) LAM-NPM1mut.  
 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo, observacional e unicêntrico, incluindo todos os dts com diagnóstico de novo de 
LAM-NPM1mut entre 2008 e março/2021.  
 
Resultados: Identificámos 106 dts com mediana de idades 64 anos (19-88), 55% sexo feminino e 82% ECOG PS 0-1. Ao 
diagnóstico 12% apresentavam hipertrofia gengival, 16% organomegalias e 3% infiltração cutânea documentada por 
biópsia; 17% eram hiperleucocitárias. A maioria (75 dts/71%) com LAM diagnóstico de novo, 15 com alterações relacionadas 
com mielodisplasia, 7 secundária a neoplasia mieloproliferativa/síndrome mielodisplásico e 6 relacionadas com a 
terapêutica. Morfologicamente, 41% eram M4/M5 e 32% M1(classificação FAB). O cariótipo era normal em 91% dos dts. 
Dos 9 dts com alterações citogenéticas, 5 envolviam os cromossomas 9 ou 13, e 1 apresentava cariótipo complexo. Em 
45/103 (43%) dts identificou-se mutação concomitante no gene FLT3 (34 ITD e 11 TKD D835). A maioria dos dts (71/65%) 
foi submetida a quimioterapia de indução (iQT), 22 (21%) a agentes hipometilantes (HMA) e 12 (11%) a cuidados de suporte. 
59 (83%) dts submetidos a iQT obtiveram remissão completa (RC1) em comparação a 13 (59%) dos tratados com HMA. A 
mortalidade na indução (iQT) foi de 4.3%. Nos casos tratados com HMA a mediana de ciclos foi 5 (1-21). Nos doentes sem 
FLT3 ITD mutado (n=68), a mediana de sobrevivência global foi de 33 meses (M) com iQT vs 12M com HMA (p<0.001)(Gráfico 
1). A sobrevivência livre de eventos foi de 21M com iQT vs 16M com HMA (p=0.2)(Gráfico 2) e a sobrevivência livre de 
doença foi de 21M iQT vs 16M HMA (p=0.12)(Gráfico3).  
 
Conclusão: As características clínicas comumente atribuídas aos dts com LAM NPM1mut confirmaram-se na nossa amostra. 
A baixa sobrevivência dos dts não elegíveis para iQT e tratados com HMA poderá ser eventualmente melhorada usando 
regimes de combinação com novos agentes. 
 
Os autores declaram não ter conflitos de interesse. 
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CO7 
DESAFIOS DO PRESENTE E DO FUTURO- PROGRAMA DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO EM REGIME DOMICILIÁRIO 
 
Cristina Santos, Catarina Santos 
Centro Hospitalar Universitario Coimbra 
 
Introdução: Numa fase em que os doentes estão mais predispostos a infeções hospitalares, o Programa de Transplante 
Autólogo em Regime Domiciliário representa uma alternativa segura ao internamento, sem colocar em causa a segurança 
dos cuidados. Permite uma maior participação e coresponsabilização do doente e suas famílias/cuidadores, devidamente 
capacitados, procurando ganhos em eficiência e qualidade. 
 
Objetivos: 

 Reduzir a taxa de infeção por microrganismos multirresistentes 

 Reduzir a taxa de morbi-mortalidade 

 Melhorar a qualidade de vida e a reinserção precoce no ambiente sociofamiliar do doente  

 Promover a autonomia, independência e empowerment dos utentes  

 Proporcionar um maior envolvimento da família no processo terapêutico do doente  

 Racionalizar os recursos hospitalares: diminuir a demora média no internamento e os encargos associados  

 Promover a articulação com os Cuidados de Saúde Primários e assegurar uma transição segura dos cuidados 
para o doente 

 
Materiais e métodos: A candidatura deste projeto ao Programa de Incentivo à Integração de Cuidados (PIIC) aconteceu em 
2017, após evidência de sucesso desta metodologia de tratamento, descrita pelo Hospital Clínic de Barcelona. 
Após a seleção do projeto PTARD, a equipa do serviço teve a oportunidade de realizar estágio em Barcelona, no Hospital 
Clinic, fazendo parte integrante da equipa, o que pode ser considerado uma mais-valia para o sucesso de todo este processo. 
 
Resultados: Para a implementação do projeto no serviço, começou-se por rever protocolos de enfermagem existentes, bem 
como protocolos de articulação com a equipa médica e inter-serviços, havendo necessidade de reformular e criar novos 
(checlist, grelhas de avaliação do doente e cuidador bem como condições habitacionais, questionários de satisfação para 
doente e cuidador, fluxograma) e ainda panfletos de apoio. Foram igualmente adquiridos os equipamentos necessários. Em 
abril de 2021 foi apresentado o projeto ao Departamento de Oncologia. 
Atualmente, realizámos a avaliação de dois doentes e cuidadores bem como das condições habitacionais para iniciar o 
programa, aguardando a marcação do transplante. 
 
Conclusão: Estando cientes que há um longo caminho a percorrer, sabemos que o sucesso deste programa depende da 
interação dos diferentes parceiros, mas com o fim único de promover ganhos em saúde e bem-estar. 
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CO8 
AGONISTAS DOS RECEPTORES DA TROMBOPOIETINA NA PREVENÇÃO DA HEMORRAGIA CIRÚRGICA EM DOENTES COM 
TROMBOCITOPENIAS HEREDITÁRIAS 
 
Miguel Carneiro, Eunice Silva; Maria Coutinho; Eugénia Cruz; Sara Morais 
Centro Hospitalar e Universitário do Porto 
 
Introdução: As trombocitopenias hereditárias (TH) são um grupo heterogéneo de doenças plaquetárias, caracterizadas pela 
diminuição da contagem de plaquetas (PLT) e potencial hemorrágico aumentado. O recente avanço nos métodos de 
diagnóstico, permitiu a identificação de um número crescente de TH e o reconhecimento de que são menos raras do que 
previamente se pensava. Em contraste, a orientação terapêutica destes doentes manteve-se inalterada, e baseada 
sobretudo na transfusão de concentrados de PLT. Recentemente surgiram as primeiras descrições do uso dos agonistas dos 
receptores da trombopoietina (AR-TPO) no tratamento de doentes com TH. 
 
Objectivo: Avaliar a eficácia do tratamento com um AR-TPO (Eltrombopag) na prevenção da hemorragia cirúrgica em 
doentes com TH. 
 
Material e Métodos: Entre 2017 e 2020, quatro doentes (3H/1M, mediana de idades 44,5 anos (min-máx 12-60) com 
diferentes TH (MYH9-RD, ANKRD26-RT, ACTN1-RT e ITGA2B/ITGB3-RT) efetuaram 5 tratamentos de curta duração com 
Eltrombopag (50mg/dia), previamente a procedimentos cirúrgicos. Foram avaliados o número de PLT previamente e 
durante o tratamento, a hemorragia associada à cirurgia e reações adversas associadas ao Eltrombopag. 
 
Resultados: Os procedimentos efetuados foram timpanoplastia, duas excisões de hidrocelo, uma valvuloplastia mitral e 
anuloplastia tricúspide e uma ecoendoscopia com biópsia de lesão pancreática. A mediana de PLT foi de 43x103/µL (min-
máx: 26-83x103/µL) no início, e de 103x103/µL (min-máx: 56-211x103/µL) após 24 dias de tratamento em média (min-máx: 
19-26). O aumento de PLT foi superior a 100% em 4 dos tratamentos e em um caso houve um aumento marginal de 30%. 
Em nenhum caso houve necessidade de medidas adicionais de melhoria da hemostase e todos os procedimentos 
decorreram sem aumento da hemorragia prevista. Um tratamento foi interrompido já após a cirurgia, por cefaleias intensas. 
O doente submetido a cirurgia cardíaca teve EAM que foi considerado complicação da cirurgia.  
 
Conclusão: O tratamento com 50 mg/dia de Eltrombopag confirmou-se eficaz na prevenção da hemorragia em doentes com 
TH. A curta duração do tratamento permite evitar potenciais efeitos adversos, como trombose ou fibrose medular. A nossa 
série inclui uma excelente resposta ao tratamento de um doente com ACTN1-RT, uma TH associada a defeitos nas proteínas 
do citoesqueleto, entidade em que o tratamento com AR-TPO ainda não tinha sido previamente reportado. 
 
"Sem conflitos de interesse a declarar" 
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CO9 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DE MODULADORES DO NRF2 EM DOENTES COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA 
 
Bárbara Marques1, Rui Gomes2; Raquel Alves3; Joana Jorge4; Ana Cristina Gonçalves3; José Pedro Carda5;  
Ana Bela Sarmento-Ribeiro5 
1Departamento de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra(CHUC); Laboratório de Oncobiologia 
e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia/Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra 
(FMUC); 2Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra.; 3Laboratório de Oncobiologia e Hematologia e 
Clínica Universitária de Hematologia/Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra; Coimbra Institute for 
Clinical and Biomedical Research (iCBR) – Grupo de Investigação em Ambiente, Genética e Oncobio; 4Laboratório de 
Oncobiologia e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade 
de Coimbra; 5Departamento de Hematologia Clínica (CHUC), Laboratório de Oncobiologia e Hematologia Clínica 
Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra; CIBB e CACC 
 
Introdução: A leucemia linfocítica crónica (LLC) caracteriza-se pela proliferação de linfócitos B monoclonais. O stresse 
oxidativo (SO) desempenha um papel fundamental na patofisiologia de múltiplos tumores, nomeadamente hematológicos, 
e resulta do desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigénio e capacidade das defesas antioxidantes. O fator 
de transcrição NRF2 [nuclear factor erythroid 2-related factor 2] é um regulador do estado redox celular, regulando a 
expressão de várias defesas antioxidantes. Durante a leucemogénese, o NRF2 protege as células tumorais do SO levando à 
sobrevivência e resistência à terapêutica. Em células de LLC verificou-se que os níveis de NRF2 estão aumentados, podendo 
constituir um alvo terapêutico. 
 
Objetivo: avaliar o potencial terapêutico in vitro de dois moduladores do NRF2, Brusatol e ML385, em linfócitos de doentes 
com LLC. 
 
Métodos: As células mononucleares de 13 doentes com LLC foram isoladas por gradiente de densidade usando o ficoll. 
Foram incubadas na presença e na ausência de Brusatol e ML385 e o efeito citotóxico foi avaliado por FMCA após 24h e 48h 
de incubação. A morte celular por apoptose foi avaliada por citometria de fluxo, após 24h de incubação com Brusatol 
(100nM) e ML385 (100μM). A análise dos resultados for realizada para o total da população e por grupos de estádio de 
risco, inicial (n=8) – Binet A/B e avançado (n=5) – Binet C. 
 
Resultados: O Brusatol revelou um efeito citotóxico superior comparativamente ao ML385, com efeito dependente da dose 
e estádio da doença. Em amostras de doentes em estádio avançado tratadas com este inibidor observou-se uma diminuição 
mais acentuada da viabilidade celular. Apesar do ML385 não ter induzido uma diminuição significativa da sobrevivência 
celular, este efeito é mais acentuado às 48h nos doentes de estádio avançado. Os dois inibidores induziram morte celular 
por apoptose. Este efeito foi mais acentuado nos linfócitos B neoplásicos, não se verificando toxicidade significativa nos 
linfócitos B e T normais. Quando tratadas com Brusatol, observou-se aumento de 68% de linfócitos B neoplásicos em 
apoptose e um aumento de 34% na presença de ML385. 
 
Conclusão: Os nossos resultados demonstraram o potencial terapêutico dos moduladores do NRF2 na LLC, em particular do 
Brusatol. De salientar a baixa citotoxicidade destes inibidores nas células normais e a sua maior eficácia em células 
neoplásicas de doentes em estádio avançado. 
 
*autores que contribuíram de igual forma.  
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CO10 
CARATERIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO E DO PROGNÓSTICO DE DOENTES COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA E DELEÇÃO DO CROMOSSOMA 17P AO DIAGNÓSTICO 
 
Rita Pinho Peixeiro, Marco Dias; Bianca Castro; Júlio Teixeira; Claudia Pedrosa; Patrícia Seabra; Renata Cabral;  
João Rodrigues; Rita Coutinho 
Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário do Porto 
 
Introdução: A deleção do cromossoma 17p (del17p) é detetada em 5-9% dos doentes (dts) ao diagnóstico (dx) da LLC-B. A 
sua presença acarreta má resposta (rsp) à quimioimunoterapia (QIT), estando recomendado o uso de novos agentes (NA). 
Na nossa instituição a presença da del17p entre 10-15% não conduz necessariamente ao uso de NA. Também não é claro 
qual o impacto da baixa carga clonal na rsp ao tratamento (tto) e na evolução clínica. 
 
Objetivo do estudo:  Caracterização da população de dts com LLC naïves de tto com del17p, análise das rsp ao tto, 
nomeadamente à QIT. 
 
Material e Métodos: Identificámos todos os dts dx com LLC com pesquisa de del17p por FISH entre 2009-2020 através dos 
registos da citometria de fluxo e citogenética. Avaliamos características clínicas, tto de primeira linha (T1L), rsp e 
sobrevida. A análise estatística descritiva e de sobrevivência foi realizada no SPSS, vs 25. 
 
Resultados: Diagnosticámos 343 dts com LLC. Foi pesquisada a del17p em 184, quer no momento do dx, quer no início T1L, 
detetada em 29 (15,8%) dts naïve de tto, 13 no momento do dx e 16 no momento de T1L. Identificamos a del17p em 10,5-
80% das células, mediana (med) de 14,6%; 17 (58%) dts apresentavam del17p ≤15%. 
Dos 29 dts, 6 permaneceram em vigilância, com uma med de seguimento de 57 meses (m) e clone del17p entre 12,5-27%. 
Os restantes 23 dts foram tratados, com med de tempo entre o dx e o T1L de 35m (0-202). Todos os dts apresentavam 1 ou 
mais critérios iwCLL de tto.  
Dos 23 dts tratados, 4 fizeram ibrutinib (del17p 21-41%), 11 QIT (del17p 10,5-16,5%) e 8 estratégias paliativas (del17p 11-
80%).  
Os dts tratados com ibrutinib mantêm-se em tto, sem progressão de doença, com uma med de seguimento de 22m (9-29). 
Os dts tratados com QIT apresentaram uma rsp global de 91%, com uma med de seguimento desde fim de T1L de 15m (2-
53). 
Dois doentes recaíram 13m e 27m após tto com Rituximab(R)-bendamustina. Um doente foi retratado com R-Venetoclax, 
sem crescimento significativo do clone 17p (<15%). 
Dos 8 dts em tto paliativo, 4 (50%) encontram-se vivos, com uma med de seguimento de 138m (82-206). 
Registámos 4 mortes: 1 Síndrome de Richter, 1 pneumonia COVID19 e 2 por progressão da LLC. 
 
Conclusão: Embora seja recomendado o uso de ibrutinib em dts com del17p, estratégias paliativas podem ser adequadas 
para alguns destes dts, não estando necessariamente relacionado com prognóstico desfavorável. Por outro lado, baixas 
cargas clonais podem não se relacionar tão claramente com má resposta a QIT. 
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CO11 
EFICÁCIA DO METOTREXATO (MTX) COMO PROFILAXIA DA RECAÍDA NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM LINFOMA 
DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B (LDGCB) 
 
Ivan Dlouhy, Susana Carvalho; Filipa Moita; Inês Coelho; Inês Barbosa; Maria do Ceu Trindade; Diana Viegas;  
Jose Cabeçadas; Maria Gomes da Silva 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
 
Introdução: a recaida no sistema nervoso central (recSNC) em doentes com LDGCB é um evento pouco frequente mas com 
péssimo prognóstico. Está preconizada a profilaxia intratecal (Pit) e/ou sistémica (PS) para os doentes de risco elevado de 
recaída no SNC (RE-SNC) para diminuir este evento. 
 
Objectivo: avaliar a eficácia da Pit ou PS com MTX em doentes com LDGCB com RE-SNC. 
 
Material e métodos: foram analisados retrospectivamente os doentes com LDGCB diagnosticados e tratados num único 
centro entre 2015-2019. Foram excluídos doentes com idade ≥80 anos, casos transformados de linfomas indolentes ou com 
infiltração inicial do SNC, linfomas primários de mediastino, e os tratados sem intuito curativo. O RE-SNC foi definido como 
envolvimento de ≥2 órgãos extranodais (EN) e LDH elevada, score CNS international prognostic index (CNS-IPI) ≥ 4, 
subtipo double-hit (DH) e infiltração de localizações de alto risco (rim/supra-renal, testículo, mama e epidural). A Pit 
consistiu em MTX 15mg com hidrocortisona 15mg (4 doses), enquanto que a PS foi MTX 3g/m2 x2 ciclos (1.5g/m2  se idade 
>60 anos). A mediana de seguimento da série global foi de 43.6 meses (2.3-79). 
 
Resultados: dos 307 doentes elegíveis, 118 foram considerados RE-SNC (60M/58H, idade mediana 66.5 anos). Cinquenta e 
seis destes doentes (47%) receberam profilaxia para o SNC (12 Pit; 44 PS). As indicações para profilaxia foram CNS-IPI alto 
(24), DH (5), localizações de alto risco (22) e envolvimento EN com LDH elevada (5). As caracteristicais iniciais dos doentes  
segundo o tipo de profilaxia estão descritas na Tabela 1. Treze doentes (incluindo 4 classificados como não alto risco) 
recaíram no SNC (mediana até à recaída de 8 meses), com uma SG mediana de 4.9 meses após o evento. A recSNC foi 
parenquimatosa (8), leptomeníngea (3) ou ambas (2). A incidência cumulativa de recSNC aos 2 anos foi de 11%, 20% e 5% 
para os doentes com RE-SNC sem profilaxia, com Pit e PS, respectivamente (Figura 1A, P=NS). A SLP e SG nos doentes com 
PS foi significativamente melhor que nos outros grupos (Fig 1B), mas as características iniciais destes doentes diferiam dos 
restantes quanto a factores de mau prognóstico. 
 
Conclusão: a recSNC continua a ser um evento de mau prognóstico no LDGCB. Na nossa experiência, a administração de PS 
com MTX parece diminuir a incidência de recSNC, com aumento significativo da SLP e SG. As diferenças entre os grupos e o 
reduzido número de casos obrigam a confirmar estes resultados em séries maiores e prospetivas. 
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CO12 
CÉLULAS T REGULADORAS (TREG) E FOLICULARES (TF) NO LINFOMA LINFOPLASMOCÍTICO/ MACROGLOBULINÉMIA DE 
WALDENSTROM (LLP) 
 
Sara Duarte1, Ana Silva1; Isabel Silva1; Susana Santos1; Margarida Coucelo1; Ana Teresa Simões1; José Pedro Carda2;  
Bruno Paiva3; Catarina Geraldes2; Artur Paiva1 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra; 3Divisão de Hemato-Oncologia, Centro de Investigação Médica Aplicada (CIMA), Universidade de 
Navarra 
 
Introdução: O papel do compartimento de células T na patogénese das neoplasias B maduras pós centro germinativo (CG) 
é controverso e pouco compreendido. Níveis aumentados de células TF foram observados em doentes (dts) com neoplasias 
linfoides, como linfoma de Hodgkin e mieloma múltiplo, que normalizaram após tratamento. Na LLC, células CD4+ Th estão 
aumentadas e desempenham um papel pró-tumoral. 
 
Objetivo e métodos Caracterização, por citometria de fluxo, das subpopulações de células T (CD4+ Th, CD8+ Tc, γδ+, CD4-

CD8- DN αβ+, CD4+CD8+ DP), subtipos Treg e TF, na medula óssea (MO) de dts com LLP (n=23-25), e comparação com grupo 
controlo (n=7). Análise estatística pelo teste 2-tailed Mann-Whitney. 
 
Resultados A frequência de células Treg e TF na MO de dts diagnosticados com LLP foi investigada. Relativamente às Treg 
(CD25+CD127dim), não foram observadas diferenças significativas entre controlos e grupo LLP, exceto para Treg CD8+, 
aumentadas no grupo LLP (p<0,05). Observou-se um aumento da frequência das células TF (CXCR5+) em doentes com LLP, 
obtendo significado estatístico nas subpopulações de células CD4+ TF e Treg com fenótipo folicular (TFR) e DN TF de dts com 
LLP, quando comparados com o grupo controlo. Em contraste, células T γδ+, nomeadamente γδ+ TF, estavam diminuídas no 
grupo LLP (p=0,21). 
O estudo de células T ativadas (CD25+/HLA-DR +) revelou um aumento expressivo da sua frequência nas subpopulações Th, 
Tc e γδ+, no grupo LLP (p<0.05). Embora sem significado estatístico, células Treg ativadas mostraram frequências 
aumentadas no grupo LLP (CD4+: p=0,07; CD8+: p=0,08). A frequência das células TF, incluindo TFR, ativadas, eram 
tendencialmente mais elevadas no grupo LLP, não atingindo, no entanto, significado estatístico. 
 
Conclusão As células TF apresentam-se tendencialmente aumentadas no LLP, e estão ativadas, o que sugere manutenção 
da sua função auxiliadora na formação do CG e nas reações que ocorrem ao nível das células B, mesmo após linfomagénese. 
Os níveis de Treg foram semelhantes entre grupos LLP e controlo, à exceção das Tc. Estes resultados vão de acordo com a 
literatura, que mostra que o pool de Treg não parece ser afetado pela evolução da doença. O aumento de Tc poderá 
corresponder à tentativa de controlar progressão da doença, inibindo proliferação de células B e produção de anticorpos. 
Treg ativadas tendencialmente mais elevadas no LLP sugere um estado de imunossupressão, apresentando-se como 
potencial biomarcador de doença progressiva. 
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CO13 
BORTEZOMIB, LENALIDOMIDA E DEXAMETASONA (VRD) COMO INDUÇÃO PRÉ-TRANSPLANTE EM DOENTES EM 
MIELOMA MÚLTIPLO: DADOS DE VIDA REAL DE UM CENTRO 
 
Carolina Afonso1, Bárbara Almeida Marques1; Sara Duarte1; João Gaião Santos1; Adriana Roque1; Artur Paiva2;  
Ana Bela Sarmento-Ribeiro1; Catarina Geraldes1 
1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Unidade de Gestão Operacional de 
Citometria do Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução: A combinação de Bortezomib, Lenalidomida e Dexametasona (VRd) integra as mais recentes recomendações 
internacionais de tratamento de primeira linha de doentes (dts) com Mieloma Múltiplo (MM) elegíveis e não elegíveis para 
transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (ASCT), dada a sua eficácia e perfil de toxicidade favorável.  
 
Métodos: Análise retrospectiva de dts diagnosticados com MM entre fev/2018 e jun/2021, num centro terciário, tratados 
em primeira linha com VRd (Bort 1,3 mg/m2 D1, 4, 8 e 11; Len 25 mg/dia D1-14; Dex 40 mg D1-2, 4-5, 8-9 e 11-12, ciclos de 
21 dias) e elegíveis para ASCT. Realizada caracterização diagnóstica, da resposta ao tratamento (critérios IMWG) e das 
toxicidades (segundo CTCAE v5.0). A avaliação de doença residual mínima (DRM) foi realizada por citometria de fluxo 
(protocolo EuroFlow). 
 
Resultados: Foram identificados 49 dts, 58% do género masculino, com idade mediana ao diagnóstico de 59 anos (38-69). 
O subtipo IgG kappa foi o mais comum (36%). Ao diagnóstico, 60% dos dts apresentavam imunoparésia, 82% doença óssea, 
e 47% alterações citogenéticas de alto risco [del(17p), t(4;14), t(14;16), +1q e/ou del(1p)]; 24% dos dts tinham ISS de 3 e 
10% R-ISS de 3; o HCT-CI era ≥1 em 36% dos dts. O follow up mediano foi de 12 meses. 
Dos 34 dts que tinham completado terapêutica com VRd (mediana 6 ciclos), 90% alcançou muito boa resposta parcial (VGPR) 
ou superior; na avaliação aos 100 dias pós ASCT (n=26), a maioria (95%) tinha sustentado ou aprofundado resposta, e 77% 
apresentavam DRM negativa. 
As toxicidades mais frequentes incluíram: neuropatia periférica (NP) em 55% dos casos, 85% dos quais grau 1-2 (com ajuste 
posológico em ~1/3); trombocitopenia grau ≥3 em 20%; diarreia grau 1-2 em 12%. Intercorrências infeciosas com 
necessidade de internamento ocorreram em 21% dos dts, tendo motivado ajuste da terapêutica em metade destes. HCT-CI 
≥1 e idade ≥65 anos apresentaram uma associação estatisticamente significativa com a ocorrência de internamento por 
intercorrência infecciosa (p=0,028 e p=0,032, respetivamente), embora esta associação só se tenha mantido para o primeiro 
após análise multivariada (p=0,038; OR 7,88). 
 
Conclusão: VRd demonstrou ser uma terapêutica eficaz como indução pré-ASCT no MM, tendo a maioria dos dts 
alcançado ≥VGPR e 77% DRM negativa após ASCT, sendo estes dados consistentes com a literatura. NP e complicações 
infecciosas foram as principais toxicidades, motivando ajustes terapêuticos em alguns dts. 
  



 
 

12 de Novembro | 15h00 – 17h00 Sala B 
Moderadores: Ângelo Martins, Rui Bergantim 

 
CO14 
VENETOCLAX–RITUXIMAB EM AMBULATÓRIO NA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA RECAÍDA/ REFRACTÁRIA: ESTUDO 
PILOTO OBSERVACIONAL E UNICÊNTRICO. 
 
Guilherme Sapinho, Lídia Alves Ribeiro; Daniela Alves; Blanca Polo; Conceição Lopes; João Raposo 
Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal.  
 
A associação venetoclax-rituximab (Ven-R) tem eficácia demonstrada e encontra-se aprovada para doentes com leucemia 
linfocítica crónica (LLC) recaída/ refractária (R/R). Um dos riscos associados a esta terapêutica é a síndrome de lise tumora l 
(SLT), pelo que tem sido recomendada a hospitalização na fase inicial de escalada de dose, quando a massa tumoral é mais 
volumosa. Esta prática tem impacto negativo na qualidade de vida dos doentes e representa um custo adicional para os 
centros hospitalares, que enfrentam habitualmente carência de vagas de internamento. 
 
Apresentamos um estudo piloto retrospectivo e observacional de 14 doentes com LLC R/R, tendo o objectivo de avaliar a 
exequibilidade de Ven-R em regime ambulatório exclusivo. Recolheram-se variáveis demográficas, relativas ao prognóstico 
e caracterização da doença, risco de SLT e demais toxicidades. Foram incluídos todos os doentes que iniciaram Ven-R no 
nosso centro entre Setembro de 2019 a Setembro de 2021.  
 
A idade mediana ao início de Ven-R foi de 66 anos (CIRS médio 5,9), a mediana de linhas terapêuticas prévias foi de 1,5 (1 a 
5, com 36% de exposição a ibrutinib) e 71% dos doentes apresentavam CLL-IPI de alto ou muito alto risco. Metade dos 
doentes tinha um risco intermédio de SLT pré-tratamento, 14% alto risco e 36% baixo risco. As visitas ao hospital de dia 
tiveram periodicidade no mínimo semanal nas primeiras 5 semanas de terapêutica, sempre com avaliação analítica. Todos 
os doentes cumpriram profilaxia de SLT com alopurinol, a maioria cumpriu ainda hidratação endovenosa e rasburicase 
profiláticas. Verificou-se SLT laboratorial em 21% e não houve SLT clínica. Registou-se 1 internamento (infecção em contexto 
de hipogamaglobulinemia sintomática e neutropenia) e apenas 2 doentes suspenderam temporariamente venetoclax (3 e 
9 dias), ambos devido a citopenias. A principal toxicidade hematológica foi neutropenia (43% de eventos grau 3/4). Após 
uma mediana de apenas 7 meses de seguimento não é possível avaliar eficácia, mas dos 4 doentes com avaliação de resposta 
aos 9 meses, 3 obtiveram resposta parcial ou completa. 
 
Este estudo piloto sugere que Ven-R é exequível em regime ambulatório exclusivo, mitigando o seu impacto na qualidade 
de vida sem aparente compromisso de segurança. Estes dados preliminares deverão ser confirmados em ensaios 
prospectivos de maiores dimensões. 
 
Um dos autores declara ter realizado consultoria e palestras para: Abbvie, Janssen, Roche e AstraZeneca. 
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CO15 
UTILIZAÇÃO DE INIBIDORES DO CHECK-POINT EM LINFOMA DE HODGKIN RECAÍDO/REFRATÁRIO: EXPERÊNCIA 
PORTUGUESA 
 
Francesca Pierdomenico1, Guilherme Sapinho2; Daniela Alves2; Sérgio Chacim3; Dulcelena Neves4; Marília Gomes4;  
João Barradas5; Margarida Fevereiro6; Carolina Viveiros7; Inês Carvalhais8; João Paulo Fernandes9; Maria Gomes da Silva1 
1IPOLFG; 2CHLN; 3IPOPFG; 4CHUC; 5CHTV; 6CHLC; 7HDESPDL; 8CHUSJ; 9CUF 
 
Introdução: Apesar da elevada taxa de cura (>75%) com os atuais tratamentos em adultos com linfoma de Hodgkin (LH), há 
uma minoria primariamente refratária ou que recai (LHrr) após transplante autólogo e/ou Brentuximab Vedotin (BV). Os 
inibidores do checkpoint (IC) melhoraram significativamente o sucesso terapêutico dos doentes com LHrr, com taxas de 
resposta global (RG) e completa (RC) de 70% e 20%, respetivamente, com mediana de duração de resposta de cerca de 16 
meses. 
 
Objectivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia e toxicidade dos IC em LHrr em Portugal e comparar estes resultados 
com os obtidos numa análise prévia em doentes tratados com BV. 
 
Materias e Métodos: Análise multicêntrica, retrospectiva dos doentes com LHrr tratados com IC em 9 centros portugueses. 
A eficácia foi avaliada através da RG e RC, sobrevivência global (SG) e sobrevivência livre de progressão (SLP), estas 
calculadas desde a data de início da terapêutica com IC até à progressão, morte ou último follow up. A resposta à terapêutica 
foi avaliada por TAC e ou PET/TAC e de acordo com os critérios de Lugano. Para a análise de sobrevivência foi utilizado o 
método de Kaplan-Meier. 
 
Resultados: Foram identificados 47 doentes, tratados com IC entre setembro de 2015 e junho de 2020, com uma mediana 
de follow-up (FU) de 24 meses. A maioria (46/47) recebeu nivolumab. A análise da população tratada com BV incluía 34 
doentes entre setembro de 2011 e junho de 2016, com uma mediana de FU de 14 meses. A tabela em anexo mostra as 
caraterísticas dos doentes, eficácia e toxicidade de ambas as terapêuticas.  
 
Discussão: A experiência de utilização em contexto de vida real de IC em Portugal foi comparável à reportada na literatura 
em termos de eficácia e toxicidade. A comparação indireta com a serie nacional de doentes tratados com BV está em linha 
com os resultados publicados de maior eficácia e tolerabilidade com a utilização dos IC. No entanto, estes resultados devem 
ser interpretados com cautela, dada a natureza retrospetiva e a dimensão limitada das séries em análise. 
 
Sem conflitos de interesse 
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CO16 
LINFOMA DE HODGKIN CLÁSSICO (LHC) NOS DOENTES ≥ 60 ANOS - CARACTERIZAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, 
TERAPÊUTICA E OUTCOMES NA POPULAÇÂO PORTUGUESA 
 
Mariana Leal Fernandes1, Susana Gonçalves Pereira1; Francesca Pierdomenico2; Maria Teresa Ribeiro3; Sérgio Chacim3; 
Rita Pinho Peixeiro4; Patrícia Seabra4; Rita Coutinho4; Daniela Alves5; Sara Duarte6; Bárbara Marques6; Marília Gomes6; 
João Paulo Fernandes7; Mónica Santos8; Helena Silva8; Margarida Badior Ferreira9; Joana Santos10; Anabela Neves10;  
Maria Gomes da Silva2; Alexandra Monteiro1 
1Serviço de Hematologia, Hospital de Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa 
Central; 2Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 3Serviço de Hematologia, 
Instituto Português de Oncologia do Porto; 4Centro Hospitalar Universitário do Porto; 5Serviço de Hematologia e 
Transplantação de Medula, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, Lisboa; 6Serviço de Hematologia Clínica, 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 7Unidade de Hemato-Oncologia, Hospital CUF Descobertas; 8Serviço de 
Hematologia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 9Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e 
Espinho; 10Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar de Setúbal 
 
Introdução: O LHc é curável em 70-90% dos doentes (dts) jovens graças à utilização de regimes de quimioterapia (QT) 
intensivos. Contudo, na população ≥60 anos a taxa de sobrevivência global (SG) é muito inferior. A maior prevalência de 
comorbilidades, menor tolerabilidade aos esquemas convencionais e a toxicidade têm sido apontados como alguns dos 
fatores associados ao pior prognóstico nesta faixa etária. 
 
Objetivos: Caracterização da população portuguesa de doentes com LHc ≥ 60 anos e avaliação da toxicidade, taxa de 
resposta e mortalidade com a 1ª linha terapêutica. 
 
Materiais/métodos: identificaram-se todos os dts com LHc ≥ 60 anos, tratados consecutivamente em 10 centros 
portugueses entre jan/2008 e dez/2016. Os dados foram obtidos a partir da consulta dos processos clínicos. A análise 
estatística foi realizada por Excel® e SPSS® v25.0. Foi utilizado o teste de Log Rank para a análise de sobrevivência e a 
Regressão de Cox para a análise multivariada. 
 
Resultados: identificaram-se 220dts com idade mediana de 72 anos (60-92), 51% do sexo masculino. A histologia mais 
frequente foi esclerose-nodular (58%), seguida da celularidade mista (19,5%). A maioria (59%) apresentava estadio 
avançado ao diagnóstico, 116dts (53%) sintomas B e 37 (17%) doença volumosa, 20 dos quais no mediastino. 203/220dts 
(92%) foram tratados com intenção curativa (129dts – ABVD e variantes, 60dts – ChlVPP e variantes, 6dts - ABVD + ChlVPP, 
8dts – StanfordV);11dts (5%) realizaram tratamento paliativo. No grupo do ABVD, observou-se toxicidade em 72dts (56%), 
sobretudo hematológica (34dts), infeciosa (29dts) e pulmonar (16dts); 31dts (24%) reduziram dose ou suspenderam a 
bleomicina. 149/203dts (73%) cumpriram todos os ciclos de tratamento. No grupo do ChlVPP observou-se toxicidade em 
22dts (37%), sobretudo hematológica (11dts) e infeciosa (13dts). Foi obtida RC/RCu em 141/203dts (69%) e RP em 21/203dts 
(10%). Durante o período de follow-up mediano de 50.5 meses (m), faleceram 108dts (49%), 96 (44%) dos quais 
pertencentes ao grupo de tratamento com intenção curativa; a SG mediana foi de 51m e a SLP mediana de 16.8m. Aos 5 
anos, no grupo do ABVD 66% dos doentes estão vivos vs 40% no grupo do ChlVPP. No grupo total de doentes, a idade e 
resposta obtida foram fatores de risco independentes para a mortalidade. 
 
Conclusão: Apesar da toxicidade observada, particularmente no grupo do ABVD, a obtenção de respostas profundas foi 
fator preditivo da SG na nossa população. 
 
(Sem conflitos de interesse) 
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PO1 
UPDATED RESULTS OF THE ASPEN TRIAL FROM A COHORT OF PATIENTS WITH WILD-TYPE MYD88 WALDENSTRÖM 
MACROGLOBULINEMIA 
 
Ramon Garcia Sanz1; Meletios Dimopoulos2; Hui-Peng Lee3; Marek Trneny4; Marzia Varettoni5; Stephen Opat6; Shirley 
D´Sa7; Roger G. Owen8; Gavin Cull9; Stephen Mulligan10; Jaroslaw Czyz11; Jorge Castillo12; Marina Motta13; Tanya Siddiqi14;  
Mercedes Gironella Mesa15; Miquel Granell Gorrochategui16; Dipti Talaulikar17; Pier Luigi Zinzani18; Elham Askari19;  
Sebastian Grosicki20; Albert Oriol21; Janusz Kloczko22; Alessandra Tedeschi23; Christian Buske24; Veronique Leblond25;  
Wai Y. Chan26; Jingjing Schneider26; Aileen Cohen26; Jane Huang26; Constantine S. Tam27 
1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, Spain; 2National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 
Greece; 3Flinders Medical Centre, Adelaide, South Australia, Australia; 4Vseobecna fakultni nemocnice v Praze, Prague, 
Czech Republic; 5Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy; 6Monash Health, Clayton, Victoria, Australia; 
Monash University, Clayton, Victoria, Australia; 7University College London Hospital Foundation Trust, London, United 
Kingdom; 8St James University Hospital, Leeds, United Kingdom; 9Sir Charles Gairdner Hospital, Perth, Western Australia, 
Australia; University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia; 10Royal North Shore Hospital, Sydney, New 
South Wales, Australia; 11Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela, Kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Poland; 
Department of Hematology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Bydgoszcz, 
Poland; 12Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA; Harvard Medical School, Boston, MA, USA; 13AO Spedali Civili di 
Brescia, Lombardia, Italy; 14City of Hope National Medical Center, Duarte, CA, USA; 15Hospital Universitario Vall d´Hebrón, 
Barcelona, Spain; 16Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain; 17Australian National University, Canberra, ACT, 
Australia; 18Institute of Hematology “Seràgnoli” University of Bologna, Bologna, Italy; 19Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid, Spain; 20Department of Hematology and Cancer Prevention, Health Sciences Faculty, Medical 
University of Silesia, Katowice, Poland; 21Institut Català d´Oncologia-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona, 
Spain; 22Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, Podlaskie, Poland; 23ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda, Milan, Italy; 24Institute of Experimental Cancer Research - Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Baden-Württemberg, 
Germany; 25Sorbonne University, Pitié Salpêtrière Hospital, Paris, France; 26BeiGene USA, Inc., San Mateo, CA, USA; 27Peter 
MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Victoria, Australia; St Vincent’s Hospital, Fitzroy, Victoria, Australia; University of 
Melbourne, Parkville, Victoria, Australia; and Royal Melbourne Hospital, Parkville, Victoria, Australia 
 
Introduction: Inhibitors of Bruton’s tyrosine kinase (BTK) have shown significant activity in patients with MYD88-mutation–
positive (MYD88mut+) Waldenström macroglobulinemia (WM). However, lower response rates and shorter progression-free 
survival have been reported in patients with WM who lack such mutations (MYD88WT). The ASPEN trial (NCT03053440) 
evaluated zanubrutinib, a potent and selective BTK inhibitor, in patients with MYD88mut+ and MYD88WT WM. 
 
Objective: The objective of this abstract is to evaluate the safety and efficacy of zanubrutinib in patients with MYD88WT WM 
from the ASPEN trial. 
 
Material and Methods: In the ASPEN trial, MYD88 genemutations were assessed in bone marrow at study entry by a central 
laboratory (NeoGenomics). Based on these results, patients were assigned to cohort 1 (MYD88mut+) or cohort 2 (MYD88WT or 
unknown mutation status). In cohort 2, patients received zanubrutinib 160 mg twice daily until disease progression.  
 
Results: In total, 28 patients were enrolled in cohort 2, of which 26 were centrally confirmed as MYD88WT. Median age of 
patients was 72 years; five patients were treatment-naïve and 23 patients had relapsed/refractory (≥1 prior therapy) WM. 
Most patients had intermediate-risk (39.3%) or high-risk (42.9%) disease, as defined by the International Prognostic Scoring  
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System for WM. At a median follow-up of 17.9 months, two patients discontinued zanubrutinib due to adverse events (AEs) 
and six experienced disease progression; there were no cases of disease transformation. In 26 confirmed MYD88WT patients, 
the overall response rate by independent central review was 80.8%, with a major response rate of 50.0%, including a very 
good partial response rate of 26.9% (Table). The progression-free survival rate at 12 months was 72.4%. The most frequently 
reported AEs were diarrhea, anemia, contusion, pyrexia, and upper respiratory tract infection. Major hemorrhage was 
reported in two patients, and atrial fibrillation was reported in one patient. There were no fatal AEs. 
 
Conclusions: Zanubrutinib showed clinically meaningful antitumor activity, including achieving major responses and 
durability of responses, and was considered well tolerated with a low discontinuation rate due to AEs in patients 
with MYD88WT WM. 
Some authors declare conflicts of interest. 
 
This study was sponsored by BeiGene, Ltd. Editorial assistance was provided by Peloton Advantage, LLC, an OPEN Health 
company, Parsippany, NJ, and funded by the study sponsor. 
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PO2 
AVALIAÇÃO INTERMÉDIA POR FDG18-PET (IPET) NO LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES (LBDCG): 
IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO DE DOENTES DE ULTRA ALTO RISCO 
 
Sara Duarte1; Maria Carolina Afonso1; Bárbara Marques1; Carla Barros Lima1; Dulcelena Neves1; Adriana Roque2; Ana 
Catarina Lai1; Tiago Saraiva1; Maria José Julião1; Mauro Monteiro1; Lenka Ruzickova1; José Pedro Carda2; Marília Gomes1; 
Gracinda Costa1; Augusta Cipriano1; Catarina Geraldes2 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina 
Universidade de Coimbra 
 
Introdução: No LBDCG, iPET tem demostrado potencial valor preditivo de resposta à quimioimunoterapia e de 
sobrevivência. 
 
Objetivo: Valor preditivo da iPET nas sobrevivências livre de progressão (SLP) e global (SG) no LBDCG, interpretada 
aplicando escala de 5-pontos de Deauville (DS) e valor de máximo de captação estandardizada (SUVmax). 
 
Métodos: Análise retrospetiva unicêntrica de doentes (dts) com LBDCG (2010-2019), tratados com R-CHOP(like) (6-8 ciclos), 
iPET após 3-4 ciclos de tratamento. ΔSUVmax(%)=(PET0 SUVmax-iPET SUVmax)/PET0 SUVmax*100. iPET-: DS 1-3 e 
ΔSUVmax≥66%. Concordância entre DS e ΔSUVmax segundo teste k de Cohen. Análise de SLP e SG por regressão de Cox. 
 
Resultados: Total de 335 dts com LBDCG, 41% submetidos a iPET, SUVmax obtido em 86 dts. Destes, 56% do sexo masculino, 
idade mediana 60 anos. Ao diagnóstico, 72% Ann Arbor III-IV, 45% IPI intermédio-alto/alto. 
iPET+ por DS em 27% (n=23) e por ΔSUVmax<66% em 17% (n=15). iPET+ por DS e ΔSUVmax<66% em 9 dts (11%). Nível de 
concordância razoável entre DS e ΔSUVmax (k=0,33). 
Refratariedade primária (RP) e/ou doença em progressão, segundo critérios de Lugano, em 22% dos dts. iPET+ por DS (OR 
6,45 [95%CI: 1,68-24,82], p=0,007) ou ΔSUVmax (OR 5,42, [95%CI: 1,39-21,12], p=0,015) com valor preditivo de RP, 
potenciado quando análise combinada de DS e ΔSUVmax (OR 2,36 [95%CI: 1,35-4,13], p=0,003) (Fig. 1). 
SLP mediana (50,1 meses de follow-up) não atingida (NA), superior para dts iPET-, por DS (84,3% vs 49,0% aos 5 anos (5A); 
HR 4,27, p<0,001) ou ΔSUVmax≥66% (91,5% vs 60,4% aos 5A; HR 3,63, p=0,003). Após análise multivariada (AMV), impacte 
de iPET- não significativo (NS) por DS (HR 2,86, p=0,07), mas preditiva de SLP por ΔSUVmax≥66% (HR 3,53, p=0,02).  
SG mediana NA e superior para iPET-, por DS (89,3% vs 62,2% aos 5A, HR 3,49, p=0,01). ΔSUVmax≥66% sem valor preditivo 
de SG (85,8% vs 65,7% aos 5A, HR 2,63, p=0,06). Impacte de iPET- NS na SG após AMV(DS: HR 4,01, p=0,07; ΔSUVmax≥66%: 
HR 1,06, p=0,94). 
Análise combinada de DS e ΔSUVmax identifica subgrupo de dts de ultra-alto risco, com SLP e SG significativamente 
inferiores (SLP: HR 9,60, p<0,001, 81,3% vs 22,2% aos 5A; SG: HR 5,20, p<0,001, 86,7% vs 44,4% aos 5A) (Fig. 2).  
 
Conclusão: Nesta coorte, ΔSUVmax na iPET têm valor preditivo independente de SLP no LDDCG. A análise de iPET baseada 
em DS e ΔSUVmax identificou um grupo de ultra-alto risco, com SLP e SG expressivamente inferiores. DS e ΔSUVmax são 
preditores de RP, particularmente em análise combinada. 
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PO3 
EFEITO CUMULATIVO DOS HITS CITOGENÉTICOS NA RECAÍDA APÓS TRANSPLANTE AUTÓLOGO EM MIELOMA MÚLTIPLO 
 
Pedro Baptista; Marta Henriques; André Airosa Pardal; Pedro Monteiro; Pedro Chorão; Maria José Soares; Aida Barbosa;  
Rui Bergantim; Eliana Aguiar; Jorge Cancela Pires; Fernanda Trigo 
Centro Hospitalar Universitário de São João 
 
Introdução: A estratificação de risco ao diagnóstico de mieloma múltiplo (MM) é essencial para prever a sobrevida e 
resposta à terapêutica, sobretudo na abordagem em primeira linha como o transplante autólogo de progenitores 
hematopoiéticos (TAPH). O estudo citogenético por fluorescence in situ hybridization (FISH) está validado em scores de 
prognóstico, com a presença de high-risk abnormalities (HRA) na definição de MM de alto risco e criação do conceito de 
MM double hit e triple hit. O objectivo deste estudo é avaliar o impacto do efeito cumulativo das HRA na recaída após ASCT 
em primeira linha. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com MM submetidos a TAPH com condicionamento com melfalano, entre 2008 
e 2020, após indução com inibidores de proteossoma (IP) e/ou imunomoduladores (IMiD), e com dados disponíveis sobre 
R-ISS e FISH para HRA (del(17p), t(4;14), t(14;16) e 1q+) ao diagnóstico. Foi estudada a sobrevida livre de evento (SLE) e 
calculado o hazard ratio (HR) dos grupos com 1 HRA (one hit), 2 HRA (double hit) e 3 HRA (triple hit), incluindo análise 
multivariada com outros factores com impacto na SLE. 
 
Resultados: Dos 67 doentes incluídos, 28 tinham MM one hit, 5 double hit e apenas 1 triple hit. A mediana de idades da 
amostra foi de 60 anos (intervalo 38-71) e 50,7% eram homens. Na indução, 70% foram tratados com IP e IMiD e 30% apenas 
com IP, com remissão completa (RC) em 48%. Em 61% utilizou-se ciclofosfamida na mobilização, tendo os restantes 
realizado G-CSF. Obtiveram RC após ASCT 66,2% dos doentes. Aos 3 anos após TAPH, a mediana de EFS não foi atingida nos 
doentes sem HRA e foi de 21 meses e 8 meses no MM one hit e MM double ou triple hit, respectivamente (p = 0.002). Em 
análise multivariada, apresentaram impacto negativo na EFS a 3 anos após TAPH a presença de 1 HRA (HR 5,25, intervalo 
de confiança [IC] 95% 2,04-13,50), mais de 1 HRA (HR 4,52, IC95% 1,63-12,55) e ausência de terapia de manutenção (HR 
7,15, IC95% 2,83-18,09). Não tiveram impacto significativo a idade ao transplante, esquema e resposta à indução, esquema 
de mobilização e resposta após TAPH. 
 
Conclusões: O nosso estudo sugere que a estratificação de risco citogenético pelo efeito cumulativo das HRA parece 
influenciar, de forma independente, o tempo até SLE em doentes com MM submetidos a TAPH em primeira remissão. Esta 
estratificação poderá melhor definir subtipos biológicos de MM e assim individualizar estratégias terapêuticas. 
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PO4 
PAPEL DA 18F-FDG-PET INTERMÉDIA NA AVALIAÇÃO DE RESPOSTA EM DOENTES COM LINFOMA DIFUSO DE GRANDES 
CÉLULAS B 
 
José Miguel Quintela; Ana Isabel Marques; João Pedro Teixeira; Cláudia Moreira; Sérgio Chacim; Nelson Domingues;  
Isabel Oliveira; Ilídia Moreira; Ângelo Martins; Luísa Viterbo; Ana Espírito Santo; Dulcineia Pereira; Hugo Duarte; Mário 
Mariz 
IPO Porto 
 
Introdução: A tomografia de emissão de positrões (PET) é considerada o método de eleição na avaliação de resposta dos 
doentes com Linfoma Difuso de Grandes Células B (LNH DGCB). A realização de PET intermédia (PETi) permite uma aferição 
precoce da resposta à terapêutica. Contudo, não está ainda definido qual o melhor método para a avaliação da PETi, a sua 
relação com os fatores prognósticos tradicionais (nomeadamente o score IPI), nem qual o seu papel na decisão terapêutica. 
 
Objetivos: Comparar o desempenho do Deauville Score [DS], SUVmax, SUVpeak na avaliação da PETi na predição da 
resposta ao tratamento de 1ª linha. Definir o impacto prognóstico da resposta avaliada com PETi. Avaliar o impacto do score 
IPI após estratificação com PETi. 
 
Material/Métodos: Estudo de coorte retrospetivo, unicêntrico, de 60 casos consecutivos de doentes adultos com 
diagnóstico de novo de LNH DGCB, entre Out. 2017 e Dez. 2018, tratados em 1ª linha com R-CHOP e com avaliação inicial e 
intermédia por PET. A PETi foi realizada após uma mediana de 4 ciclos (3-5) de tratamento, e classificada segundo o DS, 
ΔSUVmax, ΔSUVpeak. Definiu-se boa resposta metabólica se DS≤3, ΔSUVmax e ΔSUVpeak ≥ 66%. A sobrevivência global 
(SG) e a sobrevivência livre de eventos (SLE) foram calculadas segundo o método Kaplan-Meier. A análise estatística foi 
realizada recorrendo ao software SPSS® 26. 
 
Resultados: Após o tratamento de 1ª linha, foi obtida resposta completa em 52 doentes e resposta parcial em 4 doentes. 
Com follow-up mediano de 29 meses (24-38), 7 doentes no total apresentaram recidiva ou progressão de doença. 
A PETi foi classificada como boa resposta em 43, 55 e 53 casos, segundo os métodos de DS, ΔSUVpeak e ΔSUVmax, 
respetivamente. O DS apresentou maior sensibilidade (71.4% vs 42% para ΔSUVmax e ΔSUVpeak), e o ΔSUVmax maior 
especificidade (98.1% vs 77.3% para DS e 96.2% para ΔSUVpeak) para predição de recidiva/progressão. O ΔSUVmax 
apresentou o maior valor preditivo positivo e negativo (75% e 95.8%, com DS 29% e 95.3%, e ΔSUVpeak 60% e 92.7%, 
respetivamente). 
O resultado da PETi por qualquer dos 3 métodos correlaciona-se significativamente com a SLE, mas apenas o ΔSUVmax e 
ΔSUVpeak apresentaram impacto na SG. Os doentes com boa resposta na PETi segundo ΔSUVmax e ΔSUVpeak e com 
score IPI de alto risco, apresentam, no entanto, piores resultados. 
 
Conclusão: O uso conjunto de DS e ΔSUV pode contribuir para uma melhor interpretação da PETi. Uma boa resposta na PETi 
associa-se a melhor SLE e SG. 
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INFILTRAÇÃO MEDULAR (IMO) NO LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES (LBDCG): PODERÁ A FDG18-PET (PET) 
SUBSTITUIR A BIÓPSIA DE MO (BMO)? 
 
Sara Duarte1; Maria Carolina Afonso1; Bárbara Marques1; Carla Barros Lima1; Dulcelena Neves1; Ana Catarina Lai1;  
Maria José Julião1; Adriana Roque2; Lenka Ruzickova1; José Pedro Carda2; Marília Gomes1; Augusta Cipriano1; Catarina 
Geraldes2 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
 
Introdução: Nos linfomas, a avaliação da IMO é essencial ao estadiamento, e inclui PET e BMO. Estudos indicam que a PET 
tem elevada sensibilidade na deteção de IMO em linfomas agressivos. 
 
Objetivo: avaliar utilidade da PET na avaliação de IMO no LBDCG. 
 
Métodos: análise retrospetiva unicêntrica de 335 doentes (dts) diagnosticados com LBDCG (2010-2019). Concordância 
avaliada pelo teste k de Cohen. Análise de sobrevivência livre de progressão (SLP) e global (SG) por regressão de Cox. 
 
Resultados: Total de 144 dts submetidos a BMO e PET, 57% sexo masculino, idade mediana 63 anos. BMO positiva (BMO+) 
em 22 dts (15%; 19 com IMO por LBDCG e 3 com IMO por linfoma de baixo-grau). PET de estadiamento positiva (PET+) em 
36 dts (25%; padrão de IMO difuso em 18, focal em 16 e ambos em 2). Ao diagnóstico, 92% com PET+ apresentavam doença 
em estádio avançado por envolvimento extra-medular (DEA). Deteção concordante por PET e BMO observada em 14 dts; 
22/36 dts com PET+ apresentavam BMO-, 12 dos quais com padrão focal de IMO. PET- em 8/22 dts com BMO+ (2/8 com 
linfoma de baixo-grau na BMO). Apenas 8/108 (7%) com PET- apresentavam BMO+ e 22/122 (18%) com BMO- tiveram PET+. 
Obteve-se um nível de concordância moderado entre PET e BMO (k=0,36; p<0.001). 
Sendo a BMO o gold standard na avaliação de IMO, a sensibilidade (S) e especificidade (E) da PET para IMO foram de 64% 
(95%CI: 41-82%) e 82% (95%CI: 74-88%), respetivamente. VPP (valor preditivo positivo) de 39% (95%CI: 24-56%) e VPN (VP 
negativo) de 93% (95%CI: 85-97%). 
SLP aos 5 anos de 58%. SLP mediana de 25 meses para BMO+ e não atingida (NA) para BMO- (HR 1,68; p=0,097). Na avaliação 
de IMO por PET, SLP mediana de 15,8 meses para PET+ e NA para PET-, significativamente superior para PET- (HR 2,49; 
p=0,001). O impacte da PET+ na SLP não foi significativo na análise multivariada. 
SG total aos 5 anos de 67% (53% para BMO+ e 70% para BMO-, HR 1,61, p=0,181; 51% para PET+ e 72% para PET-, HR 1,70, 
p=0,084). SG mediana foi NA. 
 
Conclusão: Este estudo mostra que a PET possui maior E que a BMO na avaliação da IMO no LBDCG. O maior número de dts 
com IMO demonstrado por PET poderá dever-se à limitação da BMO em detetar IMO focal. Por outro lado, a S da PET para 
IMO foi inferior à da BMO, podendo dever-se à limitação da PET em detetar lesões com baixa carga tumoral e/ou volume. 
Os nossos resultados mostram ainda que PET+ tem impacte negativo na SLP global e sugerem efeito negativo da IMO na 
sobrevivência de dts LBDCG com DEA na PET inicial. 
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PO6 
LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B NOS DOENTES IDOSOS: ESTUDO DE VIDA REAL 
 
Bárbara Marques; Sara Duarte; Maria Carolina Afonso; Carla Lima; Dulcelena Neves; Adriana Roque; Lenka Ruzickova;  
José Pedro Carda; Marília Gomes; Catarina Geraldes 
Departamento de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução: O Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB) ocorre mais frequentemente nos doentes (dts) idosos, onde 
apresenta pior prognóstico. Este facto é parcialmente explicado pelas comorbilidades associadas e status funcional, o que 
limita a utilização da terapêutica standard em dose plena, comprometendo a sua eficácia. 
 
Objetivo: avaliar a evolução e resposta clínica dos dts idosos com LDGCB. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos dts com LDGCB, NOS com >65 anos diagnosticados entre 2010-2019, divididos em 2 
grupos: 66–79 anos (idosos-Id) e ≥80 anos (muito idosos-MId). 
 
Resultados: Foram identificados 193 dts, 127 (65,8%) Id e 66 (34,2%) MId. Ao diagnóstico, 21% dos dts Id e 68,8% dos MId 
apresentavam ECOG-PS ≥2 (p<0,001). O grupo MId apresentou mais frequentemente score IPI de alto risco 
(22,2% vs 47,3%, p=0,006). 
Os esquemas de terapêutica curativa, 89,8% (n=114) no grupo Id e 37,9% (n=25) no grupo MId (p<0,001), incluíram R±CHOP, 
R±CEOP, R±mBaCOD, R±EPOCH, R±CHOEP e outros.  A taxa de resposta completa com esquemas de intuito curativo no 
grupo Id vs MId foi de 54,7% vs 25,9% (p<0,001). Os esquemas de terapêutica paliativa nos grupos Id e MId incluíram (R)-
miniCHOP em 3 (23,1%) e 10 (24,4%) dts, (R)-CVP em 5 (38,5%) e 15 (36,6%) dts e outros esquemas contendo corticoide 2 
(15,4%) e 8 (19,5%). Três (23,1%) dts no grupo Id e 8 (19,5%) no grupo MId não realizaram tratamento.  
Os dts Id apresentaram melhor sobrevivência livre de progressão (SLP) comparativamente aos dts MId, (39,1 vs 9,3 meses, 
HR 0,5[0,4-0,7]), e sobrevivência global (SG) (54 vs 10 meses, HR 0,5[0,3-0,7]). Nos Id, o tratamento curativo apresentou PFS 
e SG superior 46,3 vs 4,3 meses (p=0,001), 69,1 vs 6,6 meses (p<0,001), respetivamente. Contudo no grupo MId não houve 
diferenças para a PFS e OS. Contudo, quando ponderado para variáveis confundentes, no grupo Id, apenas o género 
feminino, HR 0,5(0,3-0,9), estádio I/II, HR 0,3(0,1-0,7), a ausência de massa bulky, HR 0,4(0,2-0,6) e o ECOG-PS 0-1, HR 
0,4(0,2-0,7) se associaram a prognóstico favorável na SG e SLP. Nos dts MId, apenas o ECOG-PS 0-1 (HR 0,4[0,2-0,9]) foi fator 
independente de bom prognóstico. 
 
Conclusões: Os dts MId apresentaram pior estado funcional, doença mais agressiva, com score IPI de maior risco, maior 
probabilidade de serem tratados paliativamente e pior prognóstico. O tratamento com intuito curativo melhorou a SLP e 
SG no grupo Id, sugerindo que este tratamento deve continuar a ser considerado neste grupo etário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 de Novembro | 17h00 – 18h30 Sala Porto 
Moderadores: Margarida Badior, Carlos Pinho Vaz 

 
 

 

 
  



 
 

12 de Novembro | 17h00 – 18h30 Sala Porto 
Moderadores: Margarida Badior, Carlos Pinho Vaz 

 
 
PO7 
ENVOLVIMENTO DA MEDULA ÓSSEA POR LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B DETERMINADO 
POR PET E BIÓPSIA CEGA DE MEDULA ÓSSEA 
 
Ana Isabel Marques; José Miguel Quintela; João Pedro Teixeira; Cláudia Moreira; Sérgio Chacim; Nelson Domingues;  
Isabel Oliveira; Ilídia Moreira; Ângelo Martins; Luísa Viterbo; Dulcineia Pereira; Ana Espírito Santo; Hugo Duarte; Mário 
Mariz 
IPO Porto 
 
Introdução: A tomografia por emissão de positrões (PET) demonstrou ter sensibilidade suficiente para determinar o 
envolvimento da medula óssea no Linfoma de Hodgkin, dispensando a realização de biópsia óssea (BO) para estadiamento. 
No contexto do linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B (LNH DGCB), contudo, os dados sobre o papel da PET e da 
BO cega na determinação do envolvimento da MO são contraditórios. 
 
Objetivo: Aferir o valor preditivo de envolvimento da medula óssea em PET comparativamente à BO cega no LNH DGCB. 
 
Material e Métodos: Estudo de coorte retrospetivo, unicêntrico, de 64 casos consecutivos de doentes adultos com 
diagnóstico de novo de LNH DGCB entre Outubro de 2017 e Dezembro de 2018, com BO e PET ao diagnóstico. A avaliação 
da sobrevivência foi realizada segundo o método Kaplan-Meier. 
 
Resultados: Ao diagnóstico, 40 doentes (62.5%) apresentavam estadio avançado, e 26 (40.6%) tinham score IPI de alto risco. 
Na avaliação clássica de medula óssea por BO cega, verificou-se envolvimento por doença em 10 casos (15.6%). Destes, seis 
apresentavam também captação na medula óssea em PET. Os quatro casos restantes (BO positiva e PET sem captação na 
medula óssea) correspondiam a casos de envolvimento discordante da medula óssea por linfoma de baixo grau.  
Dezoito doentes (28.1%) apresentavam captação em PET correspondente à medula óssea, com padrão difuso em três casos 
e multifocal em 15 casos (simultaneamente esqueleto axial e apendicular em 12 casos). 
Em 12 doentes, verificou-se envolvimento de medula óssea apenas em PET (BO sem envolvimento). Destes, 10 doentes 
tinham doença já em estadio avançado; nos dois casos restantes, foi realizada biópsia óssea dirigida às lesões com captação 
em PET, o que permitiu melhor estratificação de risco. 
A sobrevivência global e a sobrevivência livre de progressão foi significativamente inferior nos doentes com envolvimento 
da medula óssea ao diagnóstico determinado pela PET (65.2% vs 91.3% aos 3 anos, p=0.006; e 63.6% vs 95.5% aos 2 anos, 
p=0.006, respetivamente), o que não se verificou para os doentes com ou sem envolvimento na BO cega. 
 
Conclusões: Estes dados reforçam a relevância da PET no estadiamento dos doentes com LNH DGCB. A discrepância entre 
as duas técnicas pode dever-se ao envolvimento heterogéneo e discordante da medula óssea, e ao viés de amostragem 
associado à BO. A PET pode orientar a realização de BO dirigida, e assim aumentar a acuidade diagnóstica. 
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KIR NA LMC E RESPOSTA MOLECULAR PROFUNDA: POLIMORFISMO GENÉTICO, REGULAÇÃO EPIGENÉTICA, EXPRESSÃO 
GÉNICA E REPERTÓRIO NAS CÉLULAS NK 
 
Paulo Rodrigues Santos1; Patrícia Couceiro2; Sónia Oliveira2; Germano Teixeira Vicente3; Jani Sofia Almeida2;  
Manuel Santos-Rosa4; Lenka Růžičková5; Paulo Freitas-Tavares5 
1Instituto de Imunologia da Faculdade de Medicina (FMUC), Universidade de Coimbra, Coimbra; Laboratório de Imunologia 
e Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), Universidade de Coimbra, Coimbra;; 2Laboratório de 
Imunologia e Oncologia, Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), Universidade de Coimbra, 
Coimbra;; 3Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), Universidade de 
Coimbra.; 4Instituto de Imunologia da Faculdade de Medicina (FMUC), Universidade de Coimbra, Coimbra;; 5Serviço de 
Hematologia, Hospital de Coimbra e Centro Universitário (CHUC), Coimbra. 
 
Dada a importância das células NK no reconhecimento e lise citotóxica de células tumorais, as variações no repertório dos 
KIR e o polimorfismo HLA têm sido estudados em diversos cancros. 
 
O presente estudo visou a análise genotípica KIR e ligandos HLA, regulação epigenética por miRNAs, expressão génica e 
repertório nas células NK durante a terapia com inibidores da tirosina quinase (TKIs) e a sua correlação com resposta 
molecular profunda a terapia. 
 
Neste estudo foram incluídos doentes com LMC na fase crónica (n=60) e controlos saudáveis (n=53). A genotipagem KIR e 
HLA foi efectuada por xMAP (Luminex®) e a quantificação de miRNAs e mRNAs dos KIR foi obtida por RT-qPCR. A citometria 
do fluxo foi usada para a análise da expressão de KIR por células NK. 
 
Os genótipos KIR2DS2, KIR2DL2, KIR2DL5 e KIR3DS1 foram associados a menor incidência cumulativa de resposta molecular 
profunda (valores de p= 0,009; 0,003; 0,04 e 0,01; respectivamente).Os haplotipos KIR do grupo A/A apresentaram maior 
incidência cumulativa de resposta molecular profunda (p=0,002). 
Analisados os ligandos HLA dos KIR estudados, observou-se uma maior frequência génica de HLA-Bw4 Thr 80 (p=0,003) na 
LMC.A presença de HLA-Bw4, em heterozigotia ou na forma homozigótica, foi associada a menor incidência cumulativa de 
resposta molecular profunda (p=0,003). 
 
A combinação KIR3DL1 com HLA-Bw4 Thr 80 foi encontrada em frequência superior nos doentes LMC (p=0,02). Por outro 
lado, a associação de KIR2DS1 na ausência de HLA-C2 estava significativamente diminuída nestes doentes (p=0,001). 
O estudo de miRNAs após análise preditiva de potencial regulação epigenética de KIR revelou aumentos significativos de 
miR-181d, miR-34a e miR-373 associados a KIR2DL1 e KIR2DL2. No que respeita à regulação epigenética de KIR2DS1, 
observaram-se aumentos significativos de miR-378, miR-635 e miR-24 e diminuição de miR-549. 
 
O estudo da expressão génica dos KIR revelou uma diminuição significativa de KIR2DL3 na LMC (p=0,04). A análise de clusters 
permitiu identificar um perfil de expressão génica KIR com menor incidência cumulativa de resposta molecular profunda 
(p=0.03).Observou-se ainda um aumento das células NK com expressão de KIR2DL1 (p=0,0001) e KIR2DLS1 (p=0,05) e 
diminuição de KIR2DL2 (p=0,001). 
 
Os dados do presente estudo sugerem que o polimorfismo e a expressão KIR nas células NK podem desempenhar um papel 
na proteção/risco para doença e na resposta molecular profunda a terapia com TKI na LMC.  
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PREDITORES DE PROGNÓSTICO DE DOENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA ADMITIDOS NOS CUIDADOS 
INTENSIVOS POR SÉPSIS/ CHOQUE SÉPTICO 
 
Ana Maria Meireles; Mário Pimenta; Fernando Coelho; Décio Pereira; Fátima Santos; Inês Neves; Patrícia Inácio; Brigitte 
Pereira; Anabela Martins; Filomena Faria 
Instituto Português de Oncologia, Porto 
 
Introdução: Uma das complicações mais graves da leucemia mieloide aguda (LMA) é a sépsis, cuja mortalidade intra-
hospitalar é mais elevada do que em doentes previamente saudáveis. O prognóstico e os preditores de mortalidade nesta 
população ainda não estão bem estabelecidos. O objetivo é identificar preditores de mortalidade de doentes com LMA 
admitidos nos cuidados intensivos (CI) por sépsis/ choque séptico. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo unicêntrico de doentes com >=18 anos com LMA admitidos nos CI por sépsis/ choque séptico 
entre 2015 e 2020. O outcome primário foi a mortalidade intra-hospitalar. Para identificação de fatores de prognóstico 
usamos os testes χ2 e Mann Whitney e para a análise multivariada a regressão logística. 
 
Resultados: Incluímos 54 doentes, com idade mediana de 55 anos (âmbito, 22-74), 63,0% do género masculino. 31,5% dos 
doentes apresentava LMA com displasia ou secundária a terapêutica. As LMA recidivadas ou refratárias (R/R) 
corresponderam a 22,2% e 48,1% foram submetidos a alotransplante no contexto da LMA. 
A mortalidade hospitalar foi de 68,5% (mediana de dias de internamento 21 dias (âmbito, 1 – 86)) e a mortalidade nos CI foi 
de 63,0%. 31,5% dos doentes foram admitidos na aplasia da indução (mediana de dias de neutropenia 25 (âmbito, 8-49)) e 
4% dos doentes na aplasia da consolidação (mediana de dias de neutropenia 9 (âmbito, 7-11)), tendo este último grupo tido 
menor mortalidade (p=0,031). Doentes com recuperação hematológica também apresentaram menor mortalidade 
(p=0,026). 
As variáveis associadas a maior mortalidade foram a necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI) (p=0,001), de 
suporte vasopressor (p=0,041) e a creatinina >2 mg/dL (p=0,026). Os scores de prognóstico APACHE e SAPS II também se 
relacionaram com mortalidade (p=0,001; p=0,001). 
Na análise multivariada, apenas a recuperação hematológica (OR 0,126; IC95%: 0,02-0,78) e a VMI (OR 0,071; IC95%: 0,005-
1.010) estavam associadas de forma independente com a mortalidade intra-hospitalar. 
 
Conclusão: Apesar da melhoria dos cuidados de saúde de doentes com LMA nos últimos anos, a mortalidade intra-hospitalar 
nos doentes em estudo é ainda elevada. Tal como descrito na literatura, a disfunção de órgão e os scores de prognóstico 
são preditores de mortalidade. Para além disso, a discrasia imunológica relacionada com a QT intensiva e, possivelmente, 
com a doença de base ou outros tratamentos, também estão relacionadas com o outcome. 
 
(Sem conflitos de interesse a declarar) 
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UNCOVERING THE ROLE OF A NOVEL IRON-EXPORTING MONOCYTE POPULATION IN AML 
 
Laura Mosteo; Joana Reis; Marta Lopes; Graça Porto; Delfim Duarte 
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) 
 
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer with poor prognosis. There is an unmet need for a better 
understanding of disease mechanisms and development of more effective therapies in AML. Hematopoietic stem cells 
(HSCs) compete with AML cells for bone marrow (BM) niches. Bone-lining endosteal endothelial cells (ECs) regulate 
osteoblasts and maintain HSCs. A specific decrease of endosteal blood vessels in AML has been recently described. This is 
accompanied by loss of osteoblasts and HSCs. However, the mechanism underlying the AML-induced vascular remodeling 
remains unresolved. We observed that the iron chelator deferoxamine (DFO) protects ECs and HSCs in AML, suggesting that 
iron is locally damaging the BM niche. In the current study we aim to uncover new regulators of local BM iron and to study 
their putative role in AML. 
 
Using the pre-clinical mouse model of MLL-AF9 driven AML, we analyzed BM immune cell subsets and found an 
accumulation of non-malignant Gr1low resident monocytes/macrophages expressing the iron exporter ferroportin-1 (FPN1) 
in the endosteum of leukemic mice. Furthermore, using Cx3cr1-CreER-YFP mutant mice, we observed that BM 
Cx3cr1hi monocytes selectively express high levels of FPN1. We therefore used these mutants to identify and target BM 
FPN1+ monocytes. We found a significant increase of Cx3cr1hi monocytes frequency in peripheral blood and in the BM of 
leukemic mice. We isolated BM Cx3cr1hiFPN1+ monocytes from leukemic mice and performed transcriptome analysis. We 
are currently characterizing these cells. 
 
To specifically deplete Cx3cr1hi monocytes, we generated Cx3cr1-CreER;iDTR mice and treated them with tamoxifen (TAM) 
and diphtheria toxin (DT). We are currently analyzing the impact of the depletion of this population in the BM 
microenvironment and in AML progression and chemoresistance. 
 
The authors declare no conflict of interest. 
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LEUCEMIA AGUDA EM LACTENTES: RESULTADOS DE UMA INSTITUIÇÃO PORTUGUESA 
 
Dina Rochate1; Sílvia Mota2; Sílvia Silva2; Vitor Costa2; Ana Maia Ferreira2 
1Serviço de Hematologia Clínica, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; 2Serviço de Pediatria, Instituto 
Português de Oncologia do Porto 
 
Introdução: A leucemia aguda (LA), apesar de rara, é a neoplasia mais comum em lactentes (crianças com menos de 1 ano 
de idade), tem uma apresentação clínica mais agressiva e elevado insucesso terapêutico. Objetivo: Caracterizar a população 
de LA em lactentes.  
 
Material e métodos: Estudo observacional, retrospetivo e descritivo. Foram incluídos 26 doentes com idade inferior a 1 
ano, diagnosticados com LA entre 1999 e 2021. Três casos foram excluídos por perda de follow-up ou dados insuficientes. 
A análise estatística foi efetuada com o software SPSS statistics v24, considerando um nível de significância de 95%.  
 
Resultados: A maioria dos doentes (52%) era do sexo feminino. A média de idades foi de 7 meses, com diagnósticos entre 
1 e 11 meses. A idade inferior aos 6 meses foi mais frequentemente (72%) relacionada com outcome de óbito. Os sinais e 
sintomas mais frequentes foram febre (52%), anorexia (26%) e obstrução nasal (22%). A esplenomegalia ocorreu em 9% dos 
casos. A hiperleucocitose >100,000/uL ao diagnóstico ocorreu em 36,8% dos casos. A invasão do sistema nervoso central 
(iSNC) ocorreu em 44% dos doentes. A leucemia linfoblástica (LLA) B foi o tipo mais comum (52%, n=12) e houve um caso 
de leucemia aleucémica cútis de linhagem B. A leucemia mielóide aguda foi o segundo tipo histológico mais comum (30,4%, 
n=7), seguindo-se a leucemia megacarioblástica (8,7%, n=2). Houve um caso de leucemia transitória do lactente. Nove 
doentes (39%) apresentaram citogenética de alto risco. Na primeira avaliação após indução, 57% dos doentes encontravam-
se em remissão e a recidiva foi observada em 23% (n=3). Doze doentes (52%) foram submetidos a alotransplante de células 
progenitoras hematopoiéticas e 25% (n=3/12) destes faleceram. O óbito ocorreu em sete doentes (30,4%). Com o tempo 
mediano de 22 anos de follow-up, a mediana da sobrevivência global (SG) não foi atingida. A SG estimada aos 5 anos foi de 
63.3%. A regressão logística ajustada à idade demonstrou que os óbitos apresentaram 24,5 vezes mais a presença de iSNC 
(p<0,05).  
 
Conclusão: Os resultados obtidos estão de acordo com o descrito na literatura, verificando-se a LLA como o tipo de LA mais 
frequente em lactentes. O tamanho da amostra representa uma limitação estatística neste trabalho, mas demonstra a 
raridade da LA neste grupo etário e a necessidade de estudos multicêntricos para o desenvolvimento de novas estratégias 
terapêuticas dirigidas.  
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA: INCIDÊNCIA DE NEOPLASIA SECUNDÁRIAS NA ERA DOS INIBIDORES TKI 
 
Bárbara Marques*1; Beatriz Catita*2; Adriana Roque3; Daniela Coelho4; Raquel Guilherme4; Ana Bela Sarmento-Ribeiro5 
1Departamento de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC); Laboratório de Oncobiologia 
e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia/Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra 
(FMUC); 2Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 3Departamento de Hematologia Clínica, CHUC; Instituto de 
Fisiologia, FMUC; 4Departamento de Hematologia Clínica, CHUC; 5Departamento de Hematologia Clínica, CHUC; 
Laboratório de Oncobiologia e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina 
Universidade Coimbra; CIBB e CACC 
 
Introdução: Os inibidores de tirosina cinase (TKIs), como tratamento de primeira linha para a Leucemia Mieloide Crónica 
(LMC), melhoraram substancialmente o prognóstico dos doentes com LMC em fase crónica. Contudo, sendo este 
tratamento prolongado, é fundamental avaliar os potenciais efeitos adversos a longo prazo, nomeadamente o 
desenvolvimento de neoplasias secundárias (NSs). 
 
Objetivo: avaliar a incidência e os potenciais fatores de risco de NSs em doentes com LMC tratados com TKIs. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes com LMC em fase crónica tratados apenas com TKIs, entre 2005 e 2019. 
Realizou-se a recolha dos dados clínicos e terapêuticos e descreveu-se a população total e a população que desenvolveu 
NSs. Calculou-se o risco de desenvolvimento de NSs, comparando-o com o da população geral. 
 
Resultados: Após um follow-up mediano de 6,4 anos (95% IC: 5,7-7,2) desde o diagnóstico de LMC, 11 (10,1%) dos 108 
doentes desenvolveram neoplasias secundárias, num tempo mediano de 3,9 anos. Entre as neoplasias secundárias 
encontradas, o cancro colorretal e cancros da pele não-melanomas foram as mais comuns. O risco de desenvolvimento de 
qualquer neoplasia secundária, excluindo cancros da pele não-melanomas, foi maior do que o esperado (SIR=2,35; 95% IC 
2,06-2,67, P=0,001). No nosso estudo, a idade avançada ao diagnóstico de LMC e essencialmente o Score de Sokal de risco 
intermédio ou elevado foram os únicos fatores que se associaram a um risco aumentado de desenvolvimento de NSs 
(OR=1,05 e 3,8, respetivamente). O desenvolvimento de neoplasias secundárias não demonstrou ter impacto significativo 
na sobrevivência global. 
 
Conclusão: Trata-se de um estudo pioneiro em Portugal cujos resultados obtidos sugerem que os doentes com LMC tratados 
com TKIs apresentam um risco aumentado de desenvolver neoplasias secundárias, comparativamente com o risco da 
população geral portuguesa. No entanto, foi demonstrado que a incidência cumulativa de NSs estabilizava ao longo do 
tempo, sugerindo que a alta incidência de NSs pode resultar de outros fatores. A ausência de um grupo comparativo de 
doentes com LMC tratados na era pré-TKIs não nos permite estabelecer um risco directo entre os TKIs e o desenvolvimento 
de NSs. O aumento do tamanho da amostra e a inclusão deste grupo de doentes poderá ajudar a clarificar a real influência 
dos TKIs no desenvolvimento de NSs observadas nos doentes com LMC. 
 
Sem conflitos de interesse. 
 
* autores que contribuíram de igual forma para o trabalho. 
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ASSOCIAÇÃO DE AZACITIDINA E VENETOCLAX EM PRIMEIRA LINHA NO TRATAMENTO DE LEUCEMIA AGUDA MIELÓIDE – 
EXPERIÊNCIA DE VIDA REAL NUM CENTRO DE REFERÊNCIA 
 
Carla Alves; Joana Lobato; M Jesus Frade; Francesca Pierdomenico; M Gomes Silva; Albertina Nunes 
Serviço de Hematologia do IPO Lisboa 
 
A associação de Venetoclax (VEN) e Azacitidina (5-AZA) no tratamento de doentes (dts) com leucemia aguda mielóide (LAM) 
mostrou melhoria significativa da taxa de resposta e sobrevivência global em comparação com 5-AZA em monoterapia. 
Realizámos um estudo retrospetivo, observacional, unicêntrico incluindo dts com LAM de novo, inelegíveis para 
quimioterapia de indução (iQT), tratados com 5-AZA+VEN em 1ª linha, entre fevereiro e setembro/2021, com o objetivo de 
analisar a resposta e toxicidade desta associação.  
 
Identificámos 9 dts, com uma mediana de 69a (66-73), a maioria do género feminino e ECOG PS 0-1 (1 dt com ECOG PS 2). 
De acordo com a OMS, 4 dts tinham LAM com mutação NPM1, 3 alterações relacionadas com mielodisplasia (1 com cariótipo 
complexo), 1 inv(3)(q21.3q26.2) e 1 sem maturação, NOS. Cinco tinham cariótipo normal. 6 dts tinham leucocitose ao 
diagnóstico, mediana 42.000μ/ml (23-87) e necessitaram de citorredução (hidroxiureia + LDAC). O 1º ciclo decorreu sempre 
em internamento. Três dts iniciaram 5-AZA em monoterapia, durante uma mediana de 2 (1-4) ciclos. Em 7/9 dts foi atrasado 
pelo menos 1 dos ciclos de 5-AZA+VEN, mas apenas 2 atrasaram por mais de 1 semana (máximo 49 dias). Por outro lado, 8 
dts reduziram o número de dias de VEN por toxicidades grau 3-4 e 4 dts precisaram de reduções adicionais a partir do 4º 
ciclo.   
 
A mediana de exposição a VEN foi de 105 dias (18-168). As toxicidades mais frequentes foram as hematológicas e infeciosas 
(9 episódios de neutropenia febril, a maioria sem foco; 3 pneumonias, 1 diarreia a Clostridioides difficile, 8 infecções muco-
cutâneas e 2 cistites). Apenas 4 dts não necessitaram de internamento por toxicidades infecciosas. Na toxicidade 
hematológica predominou a leucopenia, neutropenia e anemia de grau 4 e trombocitopenia grau 3-4 (100% dts). Somente 
1 dt apresentou síndrome de lise tumoral acompanhado de coagulopatia de consumo. Dos 8 dts com avaliação de resposta, 
2 obtiveram remissão completa (RC) após 1 ciclo e 4 após 2 ciclos. Com uma mediana de follow-up de 6,4 meses desde o 
início de 5-AZA+VEN, registou-se uma recaída (após o 6º ciclo) e dois dts continuaram sem RC morfológica após o 3º ciclo. 
5-AZA+VEN demonstrou eficácia em dts com LAM inelegíveis para iQT.  
 
A monitorização cuidadosa e o suporte da mielossupressão são críticos para a segurança destes regimes. São essenciais 
estudos cooperativos bem desenhados com uma robusta participação de dts para clarificar o papel deste regime nesta 
população. 
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TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS NA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA NA ERA DOS 
INIBIDORES DE TIROSINA CINASE 
 
Ana Carolina Freitas; Raquel Rodrigues; Isabelina Ferreira; Pedro Santos Sousa; Ana Sofia Jorge; Gilda Teixeira;  
Francesca Pierdomenico; Nuno Miranda 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil 
 
O paradigma do tratamento da leucemia mieloide crónica (LMC) alterou-se consideravelmente desde a introdução dos 
inibidores de tirosina cinase (TKI). Contudo, 20 a 40% dos doentes (dts) desenvolvem resistência ou intolerância. Nestes, 
após duas linhas de tratamento se em fase crónica (CP), ou nos que se apresentam em fase avançada, o transplante de 
progenitores hematopoiéticos alogénico (TPHA) é a única opção potencialmente curativa. 
 
Procedeu-se a uma análise unicêntrica retrospetiva de 24 dts com LMC que foram submetidos a TPHA após tratamento com 
TKI de 2003 a 2020. A sobrevivência global (SG) foi determinada desde a infusão do enxerto; a sobrevivência livre de doença 
(SLD) desde a infusão até à recaída (hematológica, citogenética ou molecular) ou morte. 
 
A mediana de idades foi de 34 (7-57) anos; 13 (54%) do sexo feminino. As indicações para TPHA foram: apresentação em 
fase acelerada ou crise blástica (CB) em 6 dts; resistência aos TKI em 13; falência terapêutica por intolerância, 
maioritariamente hematológica, em 5. A mediana de TKI previamente ao transplante foi de 2 (1-4). À data do TPHA, 1 doente 
estava em CB, 10 em primeira CP, 8 em segunda CP, 4 em resposta molecular e 1 em resposta citogenética. A mediana de 
tempo do diagnóstico ao TPHA foi de 25 meses (6-143). O score EBMT foi entre 0 e 2 em 10 dts, e superior a 2 em 14. Todos 
receberam condicionamento mieloablativo. As células progenitoras hematopoiéticas foram obtidas de sangue periférico 
em 21 dts, os restantes de medula óssea. O dador foi não relacionado em 14 dts e 1 haploidêntico. Observou-se GvHD aguda 
em 17 dts, 5 com grau superior a 2. Treze dts desenvolveram GvHD crónica, 7 moderada, 1 grave. Na avaliação realizada ao 
dia 30, 23 dts estavam em resposta: 7 citogenética e 16 molecular profunda ou major (DMR). Cinco dts recaíram, todos nos 
primeiros 2 anos após TPHA: 4 com progressão para CB e 1 com recaída molecular. Sete dts morreram, 4 de GvHD e 3 por 
doença em progressão após recaída. Os restantes estão em resposta na última avaliação, 16 com DMR. Com uma mediana 
de seguimento de 5.7 anos (0.3-17.5), a SG e SLD aos 5 anos foi de 67% e 61%, respetivamente. 
 
Os nossos dados demonstram que o TPHA continua a ser uma opção curativa nos dts com LMC, especialmente na população 
com caraterísticas de alto risco. Apesar de ser um recurso cada vez menos utilizado desde a introdução dos TKI, deve ser 
considerado em casos selecionados e tão precocemente quanto possível no decurso da doença.  
  



 
 

12 de Novembro | 17h00 – 18h30 Sala Porto 
Moderadores: Isabel Cristina Ferreira, Rita Tenreiro 

 
 
PO15 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TROMBOCITOPENIAS HEREDITÁRIAS: O PAPEL DA CLÍNICA E DA CARATERIZAÇÃO 
MORFOLÓGICA E FUNCIONAL PLAQUETÁRIA 
 
Miguel Carneiro1; Eunice Silva1; Dina Rochate2; Filipa Seixas3; Catarina Lau1; Mónica Pereira1; Eugénia Cruz1; Margarida 
Lima1; Sara Morais1 
1Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 2Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; 3Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
Introdução: A identificação de um número crescente de genes potencialmente envolvidos nas trombocitopenias 
hereditárias (TH) tem permitido o diagnóstico de um número cada vez mais significativo de doentes. Distinguir subgrupos 
de TH pela avaliação clínica e estudos morfométricos e funcionais das plaquetas (PLT) é o primeiro passo para o diagnóstico 
diferencial e pode sugerir entidades específicas. 
 
Objetivo: Caracterizar 143 doentes com TH pela avaliação do número e parâmetros plaquetários, e clínica hemorrágica e 
correlacionar os achados entre diferentes TH. 
 
Métodos: Em 143 doentes [34 ITGA2B/ITGB3-RT, 27 ANKRD26-RT, 18 TUBB1-RT, 17 ACTN1-RT, 13 MYH9-RD, 14 Síndrome 
Bernard-Soulier monoalélico (SBSm), 8 SBS bialélico (SBSb), 7 GFI1B-RT, 5 doença plaquetária familiar com predisposição 
para LMA (DPF/LMA)] e 20 controlos foram avaliados contagem de PLT, volume plaquetário médio (VPM), fração de 
plaquetas imaturas (FPI), score hemorrágico (SH) por ISTH-BAT e tempo de oclusão (TO) por PFA-200. Foi aplicado o teste T-
student e resultados são apresentados como medianas. 
 
Resultados: Entre as 9 diferentes TH avaliadas, 3 (TUBB1-RT, SBSm, GFI1B-RT) apresentaram trombocitopenias muito 
moderadas (PLT>120x109/L) e 2 (MYH9-RD, SBSb) trombocitopenias graves (PLT<50x109/L). O tamanho das PLT (VPM) 
correlaciona-se com a imaturidade (FPI) (r2= 0.87). Duas entidades (ANKRD26-RT e DPF/LMA) apresentaram VPM (10.4 e 
11fL) e FPI (4.15 e 4.5%) normais, e duas outras (MYH9-RD e SBSb) apresentaram VPM (23 e 21fL) e FPI (62.1 e 43.1%) 
significativamente diferentes entre si (p=0.02 e p=0.0001 respetivamente) e significativamente superiores aos outros grupos 
(p<0.0001). As 5 restantes macrotrombocitopenias apresentaram valores de VPM e FPI a variar entre 14.6fL e 26.4% na 
ACTN1-RT e 13.1fL e 11.8% na ITGA2B/ITGB3-RT. O TO encontra-se aumentado nos SBSb, DPF/LMA e MYH9-RD. No SBSb, o 
SH e TO estão significativamente aumentados. 
 
Conclusões: A análise dos parâmetros avaliados aponta para diferentes TH. Por exemplo, ANKRD26-RT e DPF/LMA 
apresentam trombocitopenia moderada e PLT de tamanho normal mas a DPF/LMA cursa com disfunção plaquetária. MYH9-
RD e SBSb apresentam-se como trombocitopenias graves com PLT de tamanho muito aumentado, em que a FPI (FPI>60% 
no MYH9) e a disfunção plaquetária (TO>300s no SBSb) são parâmetros discriminadores entre estas entidades. O SH revelou-
se limitado na discriminação entre grupos, exceto para o SBSb. 
 
"Sem conflitos de interesse a declarar" 
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INFEÇÃO A SARS-COV-2 EM DOENTES HEMATOLÓGICOS EM PORTUGAL UM ANO MAIS TARDE: UM ESTUDO 
MULTICÊNTRICO NACIONAL 
 
Raquel Rodrigues1; Ana Silva Martins2; Cátia Sol Reis3; Luísa Checa4; Margarida Ferreira5; José Freitas6; João Barradas7; 
Carla Lima8; Lénia Rodrigues9; Vanessa Santos Pereira10; João Paulo Fernandes11; Marco Dias12; Jorge Coutinho12; Anabela 
Neves10; Celina Afonso9; Catarina Geraldes8; Helena Vitória7; José Mariz6; Henrique Coelho5; Patrícia Ribeiro4; Fernanda 
Trigo3; Maria Gomes da Silva1; João Raposo2 
1Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil; 2Serviço de Hematologia e 
Transplante de Medula, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 3Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar 
São João; 4Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Lisboa Central; 5Serviço de Hematologia Clínica, Centro 
Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 6Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto; 7Serviço 
de Hematologia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 8Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário 
Coimbra; 9Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 10Centro Hospitalar de Setúbal; 11Hospital CUF 
Descobertas; 12Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 
Introdução: O impacto da infeção a SARS-CoV-2 em doentes hematológicos tem sido amplamente discutido, mas não é 
inteiramente compreendido. O maior risco de doença COVID-19 severa e morte nestes doentes tornou necessária a 
reorganização dos serviços e adaptação de protocolos terapêuticos de forma a mitigar o impacto da pandemia nesta 
população. 
 
Objetivos e Métodos: Este estudo de coorte retrospetivo multicêntrico procurou caracterizar a população adulta de 
doentes hematológicos com infeção documentada a SARS-CoV-2 entre 1 de Março de 2020 e 31 de Março de 2021, e 
descrever a gravidade e mortalidade da doença COVID-19. Foram igualmente descritas a evolução da doença COVID-19, as 
complicações associadas e a duração mediana de positividade de PCR para RNA de SARS-CoV-2. 
 
Resultados: Foram incluídos 806 doentes, 54% do sexo masculino, com idade média à data de positividade de 62 ± 17,11 
anos. As comorbilidades mais frequentes foram HTA e patologia cardíaca. Em relação ao diagnóstico hematológico, 547 
(67.9%) tinham neoplasia linfóide, 200 (24.8%) mielóide e 65 (8.1%) patologia benigna. A maioria (39.7%) tinha doença 
estável ou em remissão à data de positividade e 56% encontrava-se sob tratamento ativo, dos quais 58.9% suspenderam 
terapêutica durante a infeção. Verificou-se somente um pico de infeção durante o período de inclusão, com número máximo 
de casos em Janeiro de 2021. Cerca de 15% das infeções foram de transmissão nosocomial. A infeção a SARS-CoV-2 foi 
assintomática em 16.8% dos casos. Foram internados em enfermaria COVID-19 314 doentes; 23.7% apresentaram doença 
grave e 11% crítica, no entanto foram admitidos em UCI apenas 6.5%. Ocorreram eventos trombóticos em 2.4% dos doentes 
(12 TEP, 3 AVC, 1 EAM e 1 CID). A duração mediana de sintomas foi de 10 dias (Q1-Q3 5,00-17,00), e de positividade de PCR 
para RNA viral de 21 dias (Q1-Q3 12,00-38,00), obtendo-se uma taxa de cura de 79.5%. Faleceram 169 (21%) doentes, dos 
quais 130 com causa de óbito atribuível à doença COVID-19 (taxa de mortalidade por COVID-19: 16.1%). 
 
Conclusão: A infeção a SARS-CoV-2 tem impacto negativo na população de doentes hematológicos, com necessidade de 

suspensão terapêutica num número significativo de casos, com incidência de doença grave e crítica considerável e maior 

mortalidade do que na população em geral. O tempo de positividade prolongado poderá condicionar atraso no plano 

terapêutico, com eventual compromisso das taxas de resposta às terapêuticas oncológicas. 
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DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE LESÕES HIPERMETABÓLICAS EM PET/CT DE ESTADIAMENTO: QUE PAPEL PROGNÓSTICO NO 
LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES? 
 
Carolina Afonso1, Sara Duarte1; Bárbara Almeida Marques1; Carla Barros Lima1; Dulcelena Neves1; Ana Catarina Lai2;  
Mauro Monteiro3; Tiago Saraiva3; Adriana Roque1; Lenka Ruzickova1; José Pedro Carda1; Marília Gomes1; Maria José 
Julião2; Gracinda Costa3; Catarina Geraldes1 
1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Serviço de Anatomia Patológica,  
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3Serviço de Medicina Nuclear, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  
 
Introdução: A PET/CT com 18F-FDG tem um papel fundamental no estadiamento e avaliação de resposta à terapêutica no 
Linfoma B Difuso de Células Grandes (LBDCG). Estudos recentes sugeriram um impacto prognóstico negativo da distância 
entre as lesões hipermetabólicas mais afastadas na PET/CT de estadiamento (Dmax), tendo esta sido associada a 
sobrevivência livre de progressão (PFS) e sobrevivência global (OS) inferiores. 
 
Métodos: Análise retrospectiva de 40 doentes (dts) com diagnóstico de novo de LBDCG, NOS, estádio Ann Arbor III-IV, 
estabelecido entre jan/2010 e dez/2019 num centro terciário, e tratados com protocolo R-CHOP(-like). Dmax foi avaliada 
para cada dte e normalizada para a área de superfície corporal respectiva (SDmax). Através de análise ROC foram 
estabelecidos pontos de cut-off óptimos. O método de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a probabilidade de 
sobrevivência ao longo do tempo. 
 
Resultados: A idade mediana ao diagnóstico foi 63 anos (24-78); 58% dos dts eram do género masculino. A maioria (69%) 
apresentava LDH acima do limite superior da normalidade (LSN); 41% apresentavam infiltração da medula óssea (MO) e 5% 
envolvimento do sistema nervoso central (SNC) ao diagnóstico. Segundo o NCCN-IPI, 32% dos dts tinham risco baixo (B) e 
baixo-intermédio (BI). Resposta metabólica completa (RMC) foi objectivada em 65% e em 71% dos dts em PET/CT intermédia 
(iPET/CT) e final de tratamento (fPET/CT), respectivamente. A taxa de resposta global foi de 80%. Recidiva a nível do SNC foi 
observada em 7% dos dts. A PFS e a OS aos 5 anos foram de 58,5% e 69,4%, respectivamente. SDmax mais elevada 
demonstrou uma associação significativa com o envolvimento da MO (p=0,034) e do SNC ao diagnóstico (p=0,049), assim 
como com a recidiva a nível do SNC (p=0,048). Observou-se uma tendência, embora não significativa, para taxa de RMC 
inferior em dts com SDmax mais elevada. SDmax não teve impacto significativo na PFS e na OS. A combinação de NCCN-IPI 
and SDmax permitiu identificar um subgrupo de dts com NCCN-IPI de risco B e BI e com SDmax ≥ 4.1cm com menor OS aos 
5 anos (87.5% vs 50%; HR 4.64; p=0.031) e com tendência para uma menor PFS aos 5 anos (75% vs 50%; HR 1.92; p=0.166). 
 
Conclusões: Na nossa coorte, uma SDmax elevada associou-se a uma tendência para resposta inferior ao tratamento,.e 
permitiu identificar um subgrupo de dts com NCCN-IPI de risco B e BI com OS inferior e tendência para PFS inferior. A 
pequena dimensão da amostra constitui uma limitação do estudo. 
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PARTENOLIDE: POTENCIAL TERAPÊUTICO EM MIELOMA MÚLTIPLO RESISTENTE A INIBIDORES DE PROTEASOMA 
 
Inês Oliveira2; Joana Jorge1; Beatriz Lapa1; Maria Inês Costa1; Ana Cristina Gonçalves1; Ana Bela Sarmento Ribeiro3 
1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina 
Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC; 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, FMUC; 3Laboratório de 
Oncobiologia e Hematologia, Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de 
Coimbra (FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC. 
 
Apesar do sucesso alcançado no tratamento do mieloma múltiplo (MM) com os inibidores do proteasoma (IPs), bortezomib 
(BTZ), carfilzomib (CFZ) e ixazomib (IXZ), que aumentam a esperança média de vida destes doentes e melhoraram a sua 
qualidade de vida, muitos doentes desenvolvem resistência a estes fármacos. Por este motivo, novos agentes terapêuticos, 
como o partenolide (PTL), um inibidor do NF-kB, podem ser uteis para ultrapassar a resistência aos IPs. O NF-KB é um fator 
de transcrição que ativa a proliferação e diferenciação celulares e inibe a apoptose. Estes efeitos são alcançados através da 
transcrição mediada pelo NF-KB de genes como o BCL2 e o MYC. 
 
O principal objetivo do presente trabalho é avaliar o potencial terapêutico do PTL em modelos in vitro de mieloma múltiplo 
resistentes ao BTZ, CFZ e IXZ. 
 
Foram utilizadas linhas celulares de MM sensíveis (H929) e resistentes aos IPs (células H929-BTZ, H929-CFZ e H929-IXZ). As 
linhas celulares foram incubadas na ausência e na presença de PTL e o seu efeito na atividade metabólica foi avaliado com 
o ensaio da resazurina. O tipo de morte celular induzida pelo PTL foi analisado por citometria de fluxo (CF), utilizando a 
dupla marcação com anexina-V e 7-AAD, e por microscopia ótica, coloração May-Grünwald Giemsa. Além disso, verificou-
se o efeito do PTL no ciclo celular por CF, utilizando a solução de iodeto de propídio/RNase. Também se analisaram por CF 
os níveis de peróxidos intracelulares e o potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), utilizando as sondas DCFH2-DA e JC-1, 
respectivamente. O efeito do PTL na expressão génica dos genes MYC e BCL2 foi avaliado por qPCR. Foi considerado um 
nível de significância de 95% (p<0,05). 
O PTL reduziu a atividade metabólica de todas as linhas celulares, sendo as células H929-IXZ as menos sensíveis ao PTL 
(IC50 às 72h: 7μM) e as H929 as mais sensíveis (IC50: H929-BTZ 1µM) comparativamente às restantes linhas (IC50: H929 e 
H929-CFZ 2µM). O PTL aumentou a percentagem de células apoptóticas e os níveis intracelulares de peróxidos e induziu 
perda de ΔΨm em todas as linhas celulares. No entanto, o PTL não se observou diferenças significativas no nível de expressão 
dos genes MYC e BCL2. 
 
Este estudo sugere que o PTL induz citotoxicidade em células sensíveis e resistentes aos inibidores do proteasoma, podendo 
constituir uma nova abordagem terapêutica no MM resistente a estes fármacos, em particular no MM resistente ao BTZ. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
  



 

E-PO3 
LINFOMAS NÃO-HODGKIN DO MANTO: CASUÍSTICA DE UMA DÉCADA 
 
Mário Sousa Pimenta*, Ana Maria Meireles*; Dulcineia Pereira; Sérgio Chacim; Nelson Domingues; Ana Espírito-Santo;  
Isabel Oliveira; Ilídia Moreira; Luísa Viterbo; Cláudia Moreira; Ângelo Martins; Mário Mariz 
IPO Porto 
 
Introdução: O linfoma do manto é uma neoplasia de células B maduras que afeta sobretudo homens após a sexta década 
de vida. Atendendo às suas características fenotípicas e à demografia da população acometida, a priorização de opções 
terapêuticas é essencial.  
 
Métodos: Fez-se uma análise retrospetiva unicêntrica que incluiu todos os doentes com diagnóstico de linfoma de células 
do manto, com idade superior a 18 anos, em seguimento ativo entre Janeiro/2010-Dezembro/2020.                                    
 
Resultados: Identificaram-se 115 casos submetidos a tratamento no período em análise, dos quais 71.3% eram do sexo 
masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 67 anos [42-89], com 92.1% dos casos a apresentarem-se com um estadio 
de Lugano≥3; ainda que com reserva fisiológica adequada (ECOG≥3 em 10,4% dos casos). O tratamento paliativo foi 
proposto como primeira abordagem em 17.4% dos doentes (n=20).  
 
Dts com idade ≤65 anos (MIPI médio 6) foram tratados com R-HCVAD (n=28) com 100% de resposta completa e o R-CHOP/R-
DHAP (n=20) com 65% de resposta completa. 56% (n=28) foram elegíveis para ATMO. A SLD média foi de 53.08±8.42 no R-
HCVAD e 37.99±4.53 meses no R-CHOP/R-DHAP, com uma taxa de SLD ao 3ºano de 71.43% e 42.86%, respetivamente.  
Nos dts>65 anos (MIPI médio 9) o R-CHOP foi o esquema de 1ªlinha mais utilizado (n=26; falência de resposta em 53.8% 
dos casos), seguido do R-FCM (n=10, falência de resposta em 40% dos casos). Neste grupo, os tratados com R-CHOP ou R-
FCM apresentaram SLD mediana de 23 versus 52 meses (p=0.164), respetivamente, para seguimentos medianos de 44 e 82 
meses.  
Nos doentes propostos para tratamento não paliativo, a taxa de mortalidade global no período em análise foi de 38,9% 
(n=37).  
O follow-up mediano global em doentes com intention to treat, independentemente do esquema de imunoquimioterapia 
usado inicialmente foi de 72 [IC95% 33.55,110.45] versus 59 meses [IC95% 41.39,76.61], em doentes com idade ≤ou> 65 
anos, respetivamente.  
 
Conclusão: O linfoma do manto tem grande heterogeneidade biológica que associadamente às condições de base dos 
doentes torna perentória a necessidade de otimizar a escolha de estratégias terapêuticas. A evolução da abordagem 
terapêutica sofreu progressivas alterações, com a adequação da quimioterapia à idade e estado funcional de uma população 
envelhecida. A nossa casuística reflete os dados da literatura.  
 
Sem conflitos de interesse. 
  
* contribuíram igualmente 
  



 

E-PO4 
CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO COM LENALIDOMIDA NO MIELOMA MÚLTIPLO APÓS TRANSPLANTE 
AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS 
 
André Airosa Pardal1, Pedro Baptista1; Marta Henriques1; Pedro Oliveira Monteiro1; Patrícia Rocha Silva1; Eliana Aguiar1;  
Jorge Cancela Pires1; Rui Bergantim1; Fernanda Trigo1 
1Centro Hospitalar Universitário São João 
 
Introdução: Nos doentes com Mieloma Múltiplo (MM) submetidos a transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos 
(TAPH), a manutenção com Lenalidomida é um dos gold standard actuais na sua abordagem terapêutica. São necessários 
dados de vida real relativamente às toxicidades inerentes a este tratamento, bem como a resposta clínica durante a mesma. 
  
Objectivo: Caracterização e avaliação da manutenção com Lenalidomida em doentes com MM que realizaram TAPH, 
nomeadamente nas respostas aos 12 e 24 meses de tratamento, motivo de descontinuação e avaliação de Doença Residual 
Mensurável (DRM) por citometria de fluxo (sensibilidade 10-5) aos 2 anos de manutenção. 
  
Material e Métodos: Análise retrospectiva de 80 doentes com MM, diagnosticados entre 2013 e 2020, submetidos a TAPH 
num único centro e que iniciaram manutenção com Lenalidomida ao dia 100 após TAPH. Análise de dados feita através de 
SPSS. 
  
Resultados: Os doentes tinham mediana de 63 anos ao início da manutenção, 37.5% eram do sexo feminino, 25.0% estadio 
III-ISS e 32.5% de alto risco citogenético. A duração mediana de manutenção foi de 226 dias (mínimo 14 e máximo 1074).  
 
Os motivos para descontinuação da terapêutica com Lenalidomida foram divididos em recaída e toxicidade, totalizando 18 
doentes (22.5%). Houve 11 recaídas (13.8%), estando 7 (8.8%) desses já em manutenção. Quanto à avaliação da toxicidade, 
7 doentes (8.8%) descontinuaram por toxicidade hematológica, enquanto 4 (5.0%) por toxicidade não hematológica (rash 
cutâneo, trombose venosa profunda, toxicidade hepática, mal-estar generalizado). Aos 12 meses de manutenção, foram 
avaliados 29 doentes, 75.9% dos quais em remissão completa; aos 24 meses, foram avaliados 16 casos, com 75% dos quais 
em remissão completa. Dos 15 doentes com DRM negativa aos 2 anos apenas 1 recaiu, enquanto que dos 7 com DRM 
positiva aos 2 anos, 6 tinham recaído. 
  
Conclusão: A manutenção com lenalidomida é bem tolerada com poucos casos de toxicidade detetados até aos 2 anos e 
está associada a boa continuidade da resposta clínica. Maior tempo de follow-up será necessário para perceber toxicidades 
a longo prazo assim como o impacto da DRM na manutenção indefinida versus finita. 
  
Sem conflito de interesses a declarar. 
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O PAPEL DA NORMALIZAÇÃO DAS CADEIAS HEAVY-LIGHT COMO MARCADOR DE DOENÇA RESIDUAL MENSURÁVEL NOS 
DOENTES COM MIELOMA MULTIPLO APÓS TRANSPLANTE AUTÓLOGO 
 
Mariana Trigo Miranda1, Luísa Lacerda2; Pedro Baptista2; Marta Henriques2; André Pardal2; Pedro Monteiro2;  
Rui Bergantim2; Eliana Aguiar2; Jorge Cancela Pires2; Cristina Marques2; Maria João Cardoso2; Fernanda Trigo2 
1Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 2Centro Hospitalar Universitário São João 
 
Introdução: Novas opções terapêuticas e melhorias na gestão do doente com Mieloma Múltiplo (MM) levaram a maiores 
períodos livres de progressão e respostas mais profundas ao tratamento, o que levou à utilização da doença residual 
mensurável (DRM) como um dos principais fatores de impacto prognóstico. Contudo, tratando-se de um método invasivo, 
outros métodos têm sido desenvolvidos para serem utilizados como substitutos periféricos para DRM. Recorrendo a 
medição de cadeias leves livres (sFLC) e cadeias leves pesadas (sHLC) no soro é possível detetar com alta sensibilidade 
proteínas monoclonais circulantes no sangue, utilizadas como marcadores periféricos de DRM.  
  
Objetivos: Avaliar a correlação entre a presença de DRM negativa por imunofenotipagem (IF-DRM) e a normalização de 
sFLC e sHLC em doentes com MM após transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH). 
  
Métodos: Avaliados 24 doentes transplantados com MM IgG/IgA. Os ensaios (sFLC, sHLC; IF-DRM na medula óssea) foram 
realizados aos 100 dias pós-TAPH. A razão cadeia leve envolvida/cadeia leve não envolvida sFLC (FLCr) e a razão sHLC IgG/A 
kappa / IgG/A lambda (HLCr) foram usadas para avaliar as respostas usando intervalos normais publicados. A IF foi realizada 
de acordo com o painel Euroflow, sensibilidade 10^-5. Tabelas de contingência foram usadas para comparar os 
biomarcadores séricos em relação à DRM. Os valores preditivos positivos (VPP) e negativos (VPN) foram calculados pelo 
teste exato de Fisher. 
  
Resultados: Houve normalização no HLCr em 17/24 (70,8%) doentes e no FLCr em 11/24 (45,8%) aos 100 dias pós-TAPH. 
Negatividade IF-DRM aos 100 dias pós-ASCT registou-se em 16/24 (66,6%). A normalização pós-TAPH dos HLCr e FLCr 
verificou-se em 7 pacientes (43,8%) com negatividade MRD. A comparação da negatividade IF-DRM e os testes de 
normalização HLCr mostraram 87,5% de sensibilidade, 50% de especificidade, 50% de VPP e 12,5% de VPN (Teste de Fisher 
p = 0,1). 
  
Conclusões: Apesar do grande número de doentes com HLCr e FLCr normais e com DRM negativa ao dia 100 pós-TAPH, 
estes resultados demonstram que a normalização do HLCr e do FLCr carece de sensibilidade quando comparada com IF-
DRM. A integração de avaliações de HCLr e FLCr poderão ser utilizados no acompanhamento de doentes com DRM negativa 
para previsão de recidiva, e eventual necessidade de realizar uma avaliação medular de DRM. 
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DETECTION OF MULTIPLE MYELOMA BIOMARKERS IN EXTRACELLULAR VESICLES FROM PERIPHERAL BLOOD AND BONE 
MARROW PATIENT’S SAMPLES 
 
Rui Bergantim1, Sara Peixoto da Silva2; Bárbara Polónia2; Mélanie A. G. Barbosa2; Hugo R. Caires2; 
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Treatment of multiple myeloma (MM) has significantly improved, achieving unprecedented survival outcomes. 
Nevertheless, even when reaching complete remission, patients eventually relapse. Monitoring measurable residual disease 
(MRD) is therefore necessary for assessing treatment response and defining patients’ remission status. This still requires 
invasive aspirates of bone marrow (BM), which seriously impairs real-time disease monitoring. Identifying MRD biomarkers 
in patient’s peripheral blood (PB) would enable a frequent and minimally invasive monitoring of MRD. Extracellular Vesicles 
(EVs) are small particles (30-1000nm) released by essentially all cells, which are found in all biofluids including BM and PB. 
EVs carry a cargo from the cell of origin (including proteins) enclosed by a lipidic bilayer. They have been reported as a 
possible source of cancer biomarkers, with MRD monitoring potential.This study aimed to implement a protocol for the 
isolation of EVs from the BM and PB of MM patients at distinct disease stages (diagnosis and remission) and to compare the 
MRD-associated protein cargo between BM and PB EVs. The study was approved by the local Ethical Committee and 
patient’s consent was obtained. BM and PB Poor-Platelet Plasma’s EVs were isolated by size-exclusion chromatography 
(SEC) and concentrated by ultrafiltration. EVs were characterized according to their size and concentration (Nanoparticle 
Tracking Analysis), morphology (Transmission Electron Microscopy), protein concentration (Lowry protein assay) and 
presence of EV-associated protein markers (Western Blot). Several known MRD and MM biomarkers were analyzed in the 
EVs isolated from the BM and PB of 9 patients (Western Blot), at the two disease stages.The two-step protocol enabled the 
isolation of size-resolved EVs from both BM and PB. The EVs isolated exhibited a size-range of 50-500nm and presented EV-
associated protein markers, e.g.CD63. In addition, several MM MRD biomarkers (e.g.CD56, CD45, CD38 and light chain) were 
found in the cargo of EVs from BM and PB at diagnosis and complete remission. Interestingly, the biomarkers detected in 
the PB EVs cargo were mainly the same as the ones found in the BM EVs cargo. Concluding, our results suggest the eventual 
potential, even though technically demanding, of analyzing PB EVs cargo for minimally invasive monitoring of MRD in MM 
patients.  
 
Acknowledgements: Celgene/BMS for providing funding to this work (Project Looker – Grant138800). 
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FACTORES DE RECAÍDA PRECOCE EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO ELEGÍVEIS PARA TRANSPLANTE AUTÓLOGO 
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Introdução: As terapêuticas actuais utilizadas no Mieloma Múltiplo (MM) têm permitido avanços clinicamente 
significativos, traduzindo-se no aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. No entanto, alguns doentes 
continuam a recair de forma precoce após terapêuticas intensas como o transplante autólogo de progenitores 
hematopoiéticos (TAPH).  
 
Objectivo: Identificar os factores prognósticos que se correlacionam com recaída precoce (< 12 meses) em doentes 
submetidos a TAPH.  
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com MM submetidos a TAPH em primeira linha com 
condicionamento com Melfalano, entre os anos de 2008 e 2020, com pelo menos um ano de seguimento pós 
TAPH. Utilizou-se regressão logística para identificar as variáveis de interesse.  
 
Resultados: Dos 276 doentes, 57 recaíram. De toda a população, a mediana de idade foi de 60 anos (intervalo 37-
71) e 55% eram homens. Dos 166 doentes com dados completos de FISH ao diagnóstico, 28% eram de alto risco. Foram 
tratados com combinações de Imunomodulador e Inibidor de Proteossoma (IP) 46% e apenas com IP 46%. Utilizou-se 
ciclofosfamida para mobilização em 73%, 14% realizaram TAPH em tandem e 31% terapia de manutenção. Em análise 
multivariada apresentaram maior odds de recaída precoce doentes com paraproteína IgA (odds ratio [OR] 4.45, intervalo 
de confiança [IC] 95% 1.96-10.14), não atingir remissão completa (RC) ao dia +100 (OR 3.53, IC95% 1.75-7.14) e ausência de 
terapia de manutenção (OR 3.42, IC95% 1.43-8.18). Os dados de FISH não foram utilizados por missing data, mas o alto risco 
obteve significância em univariada (OR 2.63, IC95% 1.19-5.81). As restantes variáveis analisadas – idade, presença de 
anemia, hipercalcemia, lesão renal, lesões líticas, doença extramedular ao diagnóstico, esquema de quimioterapia de 
indução e resposta ao mesmo, TAPH em tandem e ano de transplante não apresentaram significância estatística.  
 
Conclusão: O nosso estudo sugere que o subtipo IgA, obter menos de RC ao dia +100 de TAPH, ausência de manutenção e, 
possivelmente, FISH de alto risco, apresentam maior impacto na recaída precoce em doentes com MM. Este subgrupo de 
doentes poderá merecer uma intervenção terapêutica distinta. 
  



 

E-PO9 
O PAPEL DA INFILTRAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA POR MIELOGRAMA NO ESTADIAMENTO DO LINFOMA DIFUSO DE 
GRANDES CÉLULAS B (LDGCB) 
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Introdução: O estadiamento dos LDGCB é feito idealmente com PET-TAC de corpo e biópsia medular (BM). A infiltração da 
médula óssea (IM) confere pior prognóstico quando concordante (composta por células grandes). A IM por células pequenas 
(discordante) tem um prognóstico intermédio. No nosso centro, além da biópsia medular, é realizado mielograma (MG) com 
citometria de fluxo (CF) no estadiamento.            
  
Objetivo: Avaliar a utilidade da realização de MG com CF, além da BM, no estadiamento e o seu impacto prognóstico nos 
LDGCB. 
  
Material e Métódos: Foram analisados retrospetivamente todos os doentes com LDGCB diagnosticados e tratados num 
único centro entre 2015 e 2019. Foram excluídos os casos transformados de linfomas indolentes, os primários do mediastino 
e os tratados sem intuito curativo. O MG e BM foram feitos através de uma punção unilateral da crista ilíaca póstero-
superior. O MG foi avaliado por morfologia e CF de oito fluorocromos. A mediana de seguimento da série global foi de 44 
meses (2.3-80). Os grupos foram comparados pelo teste do Chi quadrado quando adequado, e as diferenças foram 
consideradas significativas se p<0.05. As sobrevivências livre de progressão (SLP) e global (SG) foram calculadas pelo método 
de Kaplan Meier e a comparação entre as curvas feita pelo teste Log rank. 
  
Resultados: Foram incluídos 322 doentes (169M/153F, idade média de 63 anos). Trinta e nove doentes (12%) tinham IM na 
BM (26 por células grandes e 13 por células pequenas). As características clínicas e demográficas iniciais segundo o tipo de 
infiltração por mielograma estão descritas na Tabela 1 e mostraram diferenças entre os grupos. A SLP e SG foram 
significativamente inferiores para os doentes com IM, tanto com infiltração por células pequenas como grandes. Por CF, 46 
doentes mostraram infiltração (média de 12.1%), com SLP/SG inferior aos que não tinham infiltração. Os doentes sem IM 
na BM mas com infiltração na CF (N=21) tiveram uma SG mais curta aos 2 anos (71% vs. 84%), mas a diferença não foi 
estatísticamente significativa. 
  
Conclusão: Como esperado, os doentes  com IM na BM tiveram sobrevivências mais curtas, contudo nesta série o tamanho 
das células infiltrantes não mostrou ter impacto na evolução clínica. Os doentes com infiltração demonstrada por CF mas 
com BM negativa também demonstraram pior prognóstico, mas este resultado não foi significativo. Portanto, a CF no 
estadiamento nos LDGCB não mostrou acrescentar informação de relevo. 
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R-CHOP/R-DHAP VERSUS R-HCVAD NO LINFOMA DO MANTO: IMPACTO NA SOBREVIDA E DETERMINANTES DE EFICÁCIA 
TERAPÊUTICA 
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Introdução: No sentido de aumentar a sobrevida no linfoma do manto, têm sido adotados esquemas terapêuticos 
intensivos, tendo por corolário a desejável evicção da perda progressiva de quimiossensibilidade nas recaídas.   
 
Objetivo: Estudo retrospetivo unicêntrico do impacto da terapêutica com R-HCVAD(2010-2016) versus R-CHOP/R-
DHAP(2016-2020) na sobrevida livre de doença (SLD) e sobrevida global (SG) de doentes com linfoma do manto.  
 
Métodos: Incluíram-se doentes com mais de 18 anos submetidos a tratamento dirigido em primeira linha a linfoma do 
manto entre Janeiro/2010-Dezembro/2020. Procedeu-se a análise das taxas de resposta à terapêutica, SLD e SG; efetuou-
se análise Kaplan-Meyer para estudo de sobrevivência, regressão Cox e análise ROC para aferir indicadores prognósticos. 
 
Resultados: Foram identificados 47 casos: 20 tratados com R-CHOP/R-DHAP (85% sexo masculino, idade mediana ao 
diagnóstico de 59 anos [42-65]) e 27 tratados com R-HCVAD (74.0% sexo masculino, idade mediana ao diagnóstico de 59 
anos [43-67]). Três doentes, apesar de atingirem critérios de resposta completa após R-HCVAD, desenvolveram neoplasias 
hematológicas secundárias. Dos 20 doentes submetidos a terapêutica com R-CHOP/R-DHAP, 35% (n=7) apresentaram 
falência terapêutica primária. A análise ROC evidenciou que 8.78<rácio fibrinogénio(mg/dL)/albumina(g/L)<11.81 se associa 
a maior risco de falência primária a esquema combinado (p=0,09). 
 
O follow-up mediano foi de 36 meses [IC95% 32.41,39.59] no R-CHOP/R-DHAP e de 84 meses [IC95% 80.12,87.88] no R-
HCVAD; com SLD média de 34.49±4.34 e 68.12±8.63 meses, respetivamente. Sem diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos relativamente a SLD e SG. 
 
O recurso a ATPH ocorreu em 55,0% e 62,9% dos doentes tratados com R-HCVAD e RCHOP/R-DHAP; sendo que a esta 
intensificação terapêutica correspondeu um hazard ratio global de recidiva de 0,324 (p=0,012).  
 
Conclusão: A opção pelo R-HCVAD em detrimento do R-CHOP/R-DHAP não tem impacto na SG, e associa-se a uma maior 
incidência de eventos adversos. O menor período de follow-up dos doentes submetidos a terapêutica com R-CHOP/R-DHAP 
pode subestimar a sua eficácia. Não obstante, a taxa de falência primária ao esquema não é desprezível, pelo que a 
identificação de preditores de ausência de resposta como o rácio fibrinogénio/albumina é fundamental.  
Sem conflitos interesse.  
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Introdução: A Imunoglobulina (Ig) monoclonal (M-Ig) produzida pela célula plasmática tumoral, na maioria dos casos de 
Mieloma múltiplo (MM), é calculada pela electroforese capilar (EPS) ou por doseamentos da Ig total. Contudo, estes 
métodos apresentam algumas limitações na quantificação rigorosa da M-Ig que podem comprometer a avaliação do doente, 
em particular na resposta ao tratamento e antecipação de possível recidiva. O imunoensaio Hevylite® (HLC) quantifica os 
pares cadeia pesada/cadeia leve da Ig (IgGk, IgGλ, IgAk, IgAλ, IgMk, IgMλ), permitindo obter informação da Ig envolvida 
(iHLC) e do correspondente par policlonal (uHLC) contornando algumas limitações das técnicas tradicionais. É crucial ter 
biomarcadores oncológicos sensíveis que possibilitem antecipar decisões que contribuam para o controlo da doença. 
 
Objectivo: Avaliar a utilidade do ensaio HLC no diagnóstico e monitorização do MM, sobretudo nos doentes em que os 
métodos clássicos apresentam limitações. 
 
Material e métodos: Estudou-se retrospectivamente 44 amostras correspondentes a 3 doentes com MM IgA, cujo 
doseamento de M-Ig por EPS era difícil de realizar. Comparou-se o resultado da EPS e ou imunofixação (IFS) com os do HLC. 
O rácio HLC (rHLC) (IgAk/IgAL) foi usado como indicador de monoclonalidade. Valores de referência: IgAk= 0,59 – 2,98 g/L; 
IgAλ=0,43 – 2,04 g/L; IgAk/IgAL = 0,91 – 2,42. 
 
Resultados: A mediana de seguimento foi de 31 meses. A EPS detectou pico M-Ig em 31/44 amostras (mediana=11,9 g/L), 
e no HLC 35/44 apresentaram rHLC alterado, indicando a presença de monoclonalidade (mediana iHLC=13,9 g/L). A 
correlação entre os 2 métodos é boa (R2=0,95), porém, há diferenças na concentração de M-Ig determinada por cada um; 
em amostras com polimerização, alguns picos poderão não ser quantificados originando pico M-Ig< iHLC . Foi possível dosear 
a iHLC/rHLC alterado em 9 amostras com pico não doseável por EPS e IFS positiva. No seguimento dos 3 doentes, a variação 
percentual da M-Ig foi semelhante por EPS e HLC, tanto na resposta ao tratamento, como na progressão de doença, contudo, 
o HLC revelou-se mais sensível na detecção de M-Ig residual (Fig.1). 
 
Conclusão: Os resultados sugerem que o HLC é um método quantitativo informativo e sensível na avaliação da M-Ig, poderá 
mesmo ser o melhor marcador, em situações de perda de sensibilidade da EPS (co-migração, polimerização e M-Ig residual). 
Adicionalmente, o uHLC dá informação sobre a recuperação do sistema imune do doente.   
 



 

 
 

  



 

E-PO12 
REATIVAÇÃO DO CMV, UMA COMPLICAÇÃO IMPORTANTE DO TRATAMENTO COM DARATUMUMAB DE DOENTES COM 
MIELOMA MÚLTIPLO, SÉRIE DE CASOS 
 
Ana Maria Meireles1, Mário Pimenta1; Dulcineia Pereira1; Sérgio Chacim1; Nelson Domingues1; Ana Espírito Santo1;  
Isabel Oliveira1; Ângelo Martins1; Ilidia Moreira1; Luísa Viterbo1; Cláudia Moreira1; Mário Mariz1 
1Instituto Português de Oncologia, Porto 
 
Introdução: Combinações contendo daratumumab (dara) têm mostrado resultados promissores no tratamento do mieloma 
múltiplo (MM). O dara é um anticorpo anti-CD38, que é expresso nos plasmócitos, mas também em células NK, essenciais 
na imunidade contra vírus.  Apesar de estar descrita a necessidade de profilaxia de herpes zoster, o impacto da reativação 
do CMV continua pouco estudado. 
 
Métodos: Descrição dos doentes com MM tratados com daratumumab no nosso centro que apresentaram reativação de 
CMV sintomática. 
 
Resultados: Dos 84 doentes tratados com daratumumab na nossa instituição, 6 (7,1%) apresentaram reativação de CMV 
sintomática. 
 
A mediana de linhas de prévias de tratamento foi 1 (1- 5). 5 doentes fizeram dara em associação com ciclofosfamida, 
talidomida e dexametasona e um doente fez dara em monoterapia; todos obtiveram resposta ao tratamento, excepto um 
em que esta não foi avaliada. A mediana de tempo de tratamento com dara até à reativação foi 5,5 meses (1-12 meses). 
 
Dos 6 doentes, 3 apresentaram atingimento de órgão: 2 retinite a CMV e um pneumonite; um doente desenvolveu um 
síndrome hemofagocítico neste contexto. Um doente apresentou como manifestações clínicas citopenias e disfunção renal 
(secundária ao antivírico e ao MM) e suspendeu permanentemente o tratamento dirigido ao MM com posterior progressão. 
Um outro doente apresentou um quadro confusional com agravamento progressivo do estado geral, acabando por falecer.   
 
Todos os doentes foram tratados com valganciclovir e 2 também com foscarnet, sendo que um dos doentes apresentou 
refratariedade ao valganciclovir. Em relação ao outcome: um doente não apresentou consequências clínicas, 2 doentes 
retomaram o tratamento sem o dara e 3 doentes faleceram. 
 
Todos os doentes apresentavam linfopenia grave aquando da deteção de reativação do CMV (média 217 linf/uL). 
 
Conclusão: A reativação do CMV é uma complicação importante do tratamento do MM com daratumumab em doentes 
multitratados e pode ter consequências graves, incluindo a descontinuação terapêutica, comprometimento da eficácia do 
tratamento e pode contribuir para a progressão da doença, levando por vezes à morte dos doentes. Assim, é essencial 
monitorizar a reativação do CMV e fazer um tratamento preemptivo desta complicação. 
(Sem conflitos de interesse a declarar) 
  



 

E-PO13 
IMPACTO DO GANHO NO CROMOSSOMA 1 NO PROGNÓSTICO DOS DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO ELEGÍVEIS 
PARA TRANSPLANTE, DE ACORDO COM O REGIME TERAPÊUTICO 
 
Joana Vieira1, Isabel Paulos-Mesquita1; Sofia Durão1; Eduardo Espada1; Helena Martins1; Ilídia Franco1;  
Ana Cristina Igreja Duarte1; João Raposo1; Graça Esteves1 
1Hospital de Santa Maria, CHULN 
 
Introdução: O ganho do cromossoma 1 (+1q) é uma das alterações citogenéticas recorrentes mais frequentes. Esta alteração 
associa-se a um pior prognóstico, mas existe incerteza sobre o seu impacto em comparação com outras anomalias 
citogenéticas de alto risco (HRC), bem como se regimes de indução com novos agentes podem ultrapassar esse prognóstico. 
 
Objectivo: Avaliar as características clínicas basais, taxas de resposta à terapêutica e sobrevivência de doentes com +1q, de 
acordo com o regime de terapêutica de indução utilizado. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo unicêntrico, em doentes com o diagnóstico de meloma múltiplo entre 
Janeiro/2012 e Dezembro/2020, elegíveis para transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos, com análise 
citogenética por fluorescence in situ hybridization ao diagnóstico. Avaliação de resposta com critérios do International 
Myeloma Working Group. HRC: del17p, t(4;14) e/ou t(14;16). 
 
Resultados: Incluídos 150 doentes, idade mediana de 60 anos (35-72). Mediana de tempo de seguimento 34.6 meses. 30.6% 
com anomalia +1q documentada; 20.8% com ≥1 HRC. Todos os doentes receberam regimes de indução baseados em 
bortezomib, 42% em associação com um agente imunomodulador (IMiD) e 52% com ciclofosfamida. Não houve diferenças 
nas características clínicas basais entre doentes com +1q (grupo [G] 1) e sem +1q (G2), nem nas taxas de resposta global à 
terapêutica de indução. Comparou-se a sobrevivência global (SG) e sobrevivência livre de progressão (SLP) entre os G1 e 2 
e 4 outros grupos de risco citogenético: standard (G3), +1q isolada (G4), ≥1 HRC (G5) e +1q e ≥1 HRC (G6). À mediana de 
tempo de seguimento, a SG foi inferior no G1, quando comparada com o G2 (60.5% vs. 82.3%; p= 0.001), bem como a SLP 
(24.6% vs. 56.8%; p<0.001). A SG e a SLP também foram inferiores nos G4, 5 e 6, em comparação com o G3. A SG foi inferior 
no G1 (vs. G2) nos doentes submetidos a regimes não-IMiD, mas não houve diferenças entre os dois grupos nos regimes 
com IMiD. Em análise multivariada por regressão de Cox incluindo a idade, presença de HRC, presença de +1q e regimes 
baseados em IMiD, a anomalia +1q permaneceu como factor adverso significativo e independente na SG e SLP, enquanto 
as HRC apenas tiveram impacto na SG. 
 
Conclusão: Os resultados corroboram a elevada prevalência de +1q. A presença de +1q teve impacto negativo na SG e SLP. 
Regimes baseados em IMiD poderão ter um efeito positivo em termos de sobrevivência neste subgrupo. 
 
Sem conflito de interesses. 



 

 

 
  



 

E-PO14 
WALDENSTRÖM’S MACROGLOBULINEMIA DIAGNOSIS, RISK ASSESSMENT AND TREATMENT IN PORTUGAL – RESULTS 
FROM A DELPHI PANEL 
 
Rui Bergantim1, Sérgio Chacim2; Alexandra Monteiro3; Ana Macedo4; Gonçalo M.C. Rodrigues5; Maria Gomes da Silva6 
1Hematology Department, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal.; 2Hematology Department, 
Instituto Português de Oncologia do Porto, Porto, Portugal.; 3Hematology Department, Centro Hospitalar Universitário de 
Lisboa  
Central – Hospital Santo António dos Capuchos, Lisboa, Portugal.; 4Keypoint, Consultoria Científica, Lda.; Departamento de 
Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve, Faro, Portugal.; 5Departamento Médico – Hematologia, Janssen-
Cilag, S.A., Lisboa, Portugal.; 6Hematology Department, Instituto Português de Oncologia Lisboa Francisco Gentil, Lisboa, 
Portugal. 
 
Introduction: Clinical features of WM are heterogeneous and treatment decisions are often made on the basis of specific 
presentations. We assessed the agreement rates on clinical practices related to WM diagnosis, risk stratification, and active 
treatment, among national hematologists. 
  
Methods: A two-round Delphi panel (DP) with a group of national hematologists experienced in WM was conducted online, 
where 34 statements were presented using a 4-point Likert scale. Consensus level was set at 70% of “fully agree/disagree”. 
Majority was defined as >70% in terms of agreement or disagreement. 
Results: The DP included 22 hematologists. No statements were categorized as consensus and majority was obtained in 
only18 statements (53%). 
No statement about WM diagnosis was categorized as majority. One-third of the statements on routine diagnostic practice 
for immunophenotyping were classified as majority, while statements on practices for assessing WM-specific mutations 
were more concordant and 5/7 categorized as majority. 
A majority was obtained, for example, when disagreeing with: a) the evaluation of CD5/CD10/CD23 expression not being 
essential; and regarding the MYD88L265P mutation, b) never analyzing it, c) always analyzing it from PB samples, and d) 
frequently not having information about it in their clinical practice. Two statements had a large variability of responses: “In 
WM diagnosis I always analyze the MYD88L265P mutation from BM samples”; and “In WM diagnosis I never analyze mutations 
in the CXCR4 gene”. 
Half of the statements regarding treatment initiation and 4/10 in the setting of frontline treatment were categorized as 
majority. In contrast, a larger proportion (5/6) was categorized as majority in the relapsed/refractory setting.  
A majority was obtained, for example, when disagreeing with: a) the IgM level alone being sufficient to initiate treatment 
in an asymptomatic patient, b) patients with WM and hyperviscosity or severe anemia associated with cold agglutinins 
requiring only treatment with plasmapheresis, c) patients with associated amyloidosis not being candidates for therapy with 
bortezomib. 
 
Conclusion: In this DP a lack of consensus in the diagnosis and management of WM among Portuguese hematologists 
became evident. Our results illustrate the heterogeneity of clinical practices, and future studies should be considered to 
develop and sustain widely acceptable recommendations for the diagnosis and treatment of WM patients.  
 

 
 



 

E-PO15 
LINFOMA DE BURKITT, TERÁ O NOVO ÍNDICE PROGNÓSTICO BL-IPI PODER DISCRIMINATÓRIO NA SOBREVIDA GLOBAL? 
 
Filipa Saraiva1, Mariana Leal Fernandes1; Christopher J Saunders1; Patrícia Ribeiro1 
1HSAC-CHULC 
 
Introdução: O Linfoma de Burkitt (LB) é um linfoma de células B de alto grau raro. Recentemente foi desenvolvido um novo 
índice de prognóstico, o BL-IPI, com o objetivo de diferenciar os doentes e permitir uma melhor seleção do tratamento a 
instituir (Olszewski, JCO 2021). Considerando que um modelo tão promissor necessita de validação independente, 
avaliámos a reprodutibilidade deste modelo na nossa população. 
 
Objetivo: Análise unicêntrica da adequação do BL-IPI e análise retrospetiva das características e evolução clínica da nossa 
população de LB. 
 
Métodos: Selecionámos os doentes com LB identificados entre Jan/09 e Dez/20. Os pacientes foram analisados de acordo 
com as suas características, taxa de remissão completa (RC), sobrevida global (SG) e sobrevivência livre de progressão (SLP) 
estimada pelo método de Kaplan-Meier. Posteriormente analisámos o poder discriminativo do BL-IPI sobre a SG e SLP. 
 
Resultados: Identificámos 39 doentes com idade mediana de 46 anos (18-81), maioria do sexo masculino (74%), PS 0 
(83,8%), HIV+ (55%), estádio IV (82%) e com apresentação extra-ganglionar (87%) (medular em 72% e SNC em 30%). A 
maioria foi tratada segundo o protocolo R-HyperCVAD/MA (17% sem rituximab) com uma taxa de remissão completa de 
62% e taxa de mortalidade de 59%. Com um seguimento mediano de 55 meses, a SG e a SLP aos 3 anos foram ambas de 
46%. Quanto ao BL-IPI, a distribuição da nossa coorte pelos grupos estabelecidos diferiu substancialmente do estudo base, 
com o grupo de risco intermédio e alto sobrepondo-se tanto no que concerne à SG como à SLP. No entanto, analisando a 
nossa população de acordo com os factores estabelecidos no BL-IPI conseguimos individualizar 3 outros grupos: grupo de 
baixo (0 factores), intermédio (1-2 factores) e alto risco (3-4 factores) com SG aos 3 anos de 100%, 46% e 14% (p = 0,003) e 
SLP aos 3 anos de 100%, 46% e 14% (p = 0,003). 
 
Conclusão: A nossa população apresentou SG e SLP inferior aos valores encontrados na literatura. Isto poderá ser explicado 
pela elevada percentagem de doentes com HIV+ na nossa amostra. Relativamente à aplicação do BL-IPI, provavelmente face 
à nossa pequena série, não foi possível validar o novo modelo apresentado. Curiosamente, conseguimos estratificar os 
doentes por outros 3 grupos diferentes. Seria interessante poder validar estes novos grupos numa população significativa 
e comparar o seu poder discriminatório com o BL-IPI. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
  



 

E-PO16 
VALOR PREDITIVO DA APLICAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO GERIÁTRICA DO IMWG NA SOBREVIVÊNCIA E TOXICIDADE 
DOS DOENTES IDOSOS COM MIELOMA MÚLTIPLO 
 
Joana Vieira1, Sofia Durão1; Ana Mata1; Helena Martins1; João Raposo1; Graça Esteves1 
1Hospital de Santa Maria, CHULN 
 
Introdução: O prognóstico dos doentes idosos com mieloma múltiplo (MM) varia amplamente, mas permanece 
desfavorável devido a uma maior taxa de descontinuação terapêutica e incidência de eventos adversos (EAs). A escala 
geriátrica do International Myeloma Working Group baseia-se na idade, comorbilidades e estado cognitivo, e poderá ser 
uma ferramenta adicional para decisão terapêutica. 
 
Objectivo: Avaliar o valor preditivo da escala na sobrevivência global (SG), sobrevivência livre de progressão (SLP) e 
toxicidade. 
 
Material e Métodos: Estudo observacional prospectivo unicêntrico. Escala aplicada a todos os doentes com o diagnóstico 
inaugural de MM entre Janeiro/20 e Junho/21 não elegíveis para transplante e com idade ≥65 anos. Citogenética de alto 
risco (HRC): del17p, t(4;14) e/ou t(14;16). Classificação de EAs: CTCAE v5.0. 
 
Resultados: Incluídos 47 doentes (mediana etária: 77 anos (68-85); ISS 1/2/3: 23,4%/19,1%/51,1%; citogenética analisada 
em 76.6%, 16% com HRC). Mediana de tempo de seguimento: 5,7 meses. Os doentes foram divididos em 3 grupos ao 
diagnóstico: fit (14,9%), intermédio-fit (40,4%) e frágil (44,7%). A maioria foi tratada com esquemas baseados em 
bortezomib (N= 43), tripleto em 74.4% (melfalan [N=22], ciclofosfamida [N=10] ou lenalidomida [N=2]). Durante o período 
do estudo, morreram 5 doentes (10,6%), 3 frágeis e 2 intermédio-fit, por progressão ou toxicidade. 6 doentes progrediram 
(12,8%). Ainda não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na SG à mediana de tempo de seguimento, de 
acordo com o grau de fragilidade (fit 100% vs. intermédio-fit 84% vs. frágil 67%; p= 0.434), nem na SLP (fit 100% vs. 
intermédio-fit 84% vs. frágil 62%; p= 0.285). EAs hematológicos grau ≥3: fit 6,4%, intermédio-fit 6,4% e frágeis 8,5%. EAs 
não-hematológicos grau ≥3: fit 0,0%, intermédio-fit 17,0% e frágeis 12,8%. Taxa de descontinuação terapêutica: fit 2,1%, 
intermédio-fit 8,5% e frágeis 4,6%. Foi aplicada uma redução de dose em pelo menos 1 droga, desde o 1º ciclo, em 0% 
dos fit, 42,1% dos intermédio-fit e 88,2% dos frágeis. 
 
Conclusão: a maioria dos doentes tinha estadio avançado ao diagnóstico (ISS 3). Uma minoria foi classificada como fit. Com 
uma mediana de tempo de seguimento curta, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na SG e na SLP. 
Foi realizado um ajuste de doses de acordo com o grau de fragilidade, o que poderá ter tido impacto favorável na taxa de 
descontinuação terapêutica e toxicidade. 
 
Sem conflito de interesses. 
  



 

E-PO17 
LINFOMA DE GRANDES CÉLULAS B RICO EM CÉLULAS T/HISTIÓCITOS UMA ENTIDADE RARA COM UM PROGNÓSTICO 
MELHOR DO QUE O REPORTADO 
 
Filipa Saraiva1, Alexandra Monteiro1; Ernesto Cruz1; Joana Caldas1; Luísa Carande Checa1; Marcos Lemos1;  
Maria Henrique1; Patrícia Ribeiro1 
1HSAC-CHULC 
 
Introdução: O linfoma de grandes células B rico em células T/histiócitos (THRLBCL) é considerado uma entidade distinta e, 
devido à sua raridade, diferentes estudos indicam resultados discrepantes relativamente ao seu prognóstico. Em geral, o 
THRLBCL afeta principalmente homens de meia-idade e apresenta-se em estadio avançado com envolvimento da medula 
óssea, fígado e baço. Relativamente ao curso da doença, inicialmente foi considerada de mau prognóstico em comparação 
com o linfoma difuso de grandes células B SOE (DGCB), mas estudos recentes sugerem um resultado comparável ou até 
superior. 
 
Objetivo: Análise unicêntrica retrospetiva das características e evolução clínica do THRLBCL. 
 
Métodos: Selecionámos todos os casos de THRLBCL identificados entre Jan/08 e Dez/20. Os pacientes foram analisados de 
acordo com as características clínicas, taxa de remissão completa (RC), sobrevida global (SG) e sobrevivência livre de 
progressão (SLP) estimada pelo método de Kaplan-Meier. 
 
Resultados: Entre 544 pacientes com DGCB, 9 tinham THRLBCL (2%), com idade mediana de 45 anos (30-79 anos), 78% do 
sexo masculino, 43% com R-IPI desfavorável, todos com estadio avançado ao diagnóstico (50% estadio III e 50% estadio IV), 
57% com envolvimento extraganglionar (43% da medula óssea, 13% do fígado) e 63% com envolvimento esplénico. Todos 
os pacientes foram tratados com rituximab-quimioterapia. A taxa de RC foi de 78% (2 pacientes precisaram de tratamento 
de segunda linha que compreendia transplante autólogo para alcançar RC), permanecendo todos em RC até ao momento. 
Observaram-se 2 mortes devido a toxicidade da primeira linha de tratamento, correspondendo estas aos pacientes mais 
velhos com múltiplas comorbilidades. Com um seguimento mediano de 70 meses, a SG e a SLP aos 10 anos foram 
respetivamente de 78% e 56%. 
 
Conclusões: Na nossa população, as características clínicas estão de acordo com a literatura, com predomínio do sexo 
masculino, estadio avançado, envolvimento do baço e apresentação extraganglionar, sobretudo medula óssea e fígado. 
Surpreendentemente, nesta pequena série, o comportamento favorável do THRLBCL parece ser mais próximo ao esperado 
para o linfoma de Hodgkin de predomínio linfocítico nodular com o qual apresenta uma relação próxima, afastando-se do 
DGCB. No entanto, para confirmar estes resultados e mudar o paradigma quanto ao mau prognóstico desta entidade, será 
necessário aumentar a população em estudo. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
  



 

E-PO18 
EVOLUÇÃO DA DOENÇA RENAL NO DOENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO SUBMETIDO A TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 
CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOIÉTICAS 
 
Bárbara Marques*1, João Gaião Santos*2; Sara Duarte3; Maria Carolina Afonso2; Adriana Roque4;  
Ana Bela Sarmento-Ribeiro5; Catarina Geraldes5 
1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC); Laboratório de Oncobiologia e 
Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra (FMUC); 2Serviço de 
Hematologia Clínica, CHUC; 3Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade 
de Coimbra, CIBB; 4Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; Instituto de Fisiologia, FMUC; Departamento de Hematologia 
Clínica, CHUC; iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, CIBB; 5Serviço de Hematologia Clínica, 
CHUC; Laboratório de Oncobiologia e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de 
Medicina Universidade Coimbra; CIBB e CACC 
 
Introdução: A doença renal (DR, Cr>2mg/dL ou TFG<40ml/min/1,73m2) ocorre em 15-40% dos novos casos de mieloma 
múltiplo (MM). O prognóstico tem melhorado devido a terapêuticas mais eficazes, sobretudo nos doentes submetidos a 
transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (ATMO). 
 
Objetivo: Avaliar a resposta renal e segurança do ATMO nos doentes (dts) com MM e DR. 
 
Métodos: Análise unicêntrica retrospetiva de dts com MM submetidos a ATMO entre 2007-2020. 
 
Resultados: Foram transplantados 221 dts, 134 masculinos (60,6%), idade mediana 59 anos, 79 (35,7%) pertenciam ao 
grupo ISS baixo-risco (I), 67 (30,3%) risco intermédio (II) e 68 (30,8%) alto risco (III). Ao diagnóstico, 39 (17,6%) dts tinham 
DR (Cr mediana 4,0 vs 0,8mg/dL nos restantes [não-DR]) e destes 10 (25,6%) necessitaram de terapêutica de substituição 
renal (TSR), 9 (23,1%) com filtros de alto cut-off. 
 
Comparando ao diagnóstico os grupos DR e não-DR, observou-se que: a beta-2-microglobulina mediana era de 
11,8 vs. 3,1mg/L (p<0,001); albumina mediana 3,6 vs. 3,8mg/L (p=0,068); 31,6% vs. 19,2% LDH elevada 
(p=0,125);  74,4% vs. 26,4% anemia (p<0,001); 56,4% vs. 13,9% hipercalcémia (p<0,001); 71,0% vs. 72,6% apresentavam 
doença óssea (p=0,843); 35,3% vs. 35,4% tinham citogenética de alto-risco (FISH); 86,8% vs. 19,9% tinham ISS III (p<0,001) 
e 61,1% vs. 15,4% tinham R-ISS III (p<0,001). 
Exceto 1, os dts DR foram tratados com esquemas com bortezomib (VCD/VRD) e em 9 dts (23,1%) o condicionamento foi 
com mel140mg/m2. Dos 10 dts submetidos a TSR, 8 (80%) ficaram independentes de TSR após a indução. A resposta renal 
pré-ATMO ocorreu em 34 dts (87,2%, RC n=16, 41%) e manteve-se após o ATMO. O condicionamento com 
mel200mg/m2 associou-se a maior resposta renal (HR 23[2,1-252,7]). Após o ATMO, não houve agravamento renal nos dts 
sob TSR. 
Nos dts dos grupos DR vs. não-DR, a PFS foi de 42 vs. 42 meses e a OS de 52 vs. 71 meses (p=0,018), respetivamente. No 
risco ISS ou R-ISS III, não houve diferenças na PFS nem OS nos dts DR vs. não-DR. 
 
Conclusão: Os dts com DR apresentaram elevada taxa de resposta renal e independência de TSR. Apesar de PFS semelhante, 
apresentaram mortalidade superior aos não-DR.  Os dts DR tinham ISS/R-ISS mais elevados, contudo apresentaram 
mortalidade inferior ao descrito na literatura para o mesmo score de risco. Globalmente, o ATMO é seguro para os dts com 
doença renal e os dts sob TSR não devem ser excluídos. 
  
*os autores contribuíram de igual forma. 
  
Sem conflitos de interesse. 



 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

E-PO19 
LINFOMA LINFOPLASMACÍTICO / MACROGLOBULINEMIA WALDENSTROM: CARATERIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE CASOS 
COM MUTAÇÃO L264P NO GENE MYD88 
 
Pedro Lopes*1, Filipa Seixas*2; João Rodrigues3; Fernanda Brites4; Dulce Martins5; Catarina Lau1; Maria dos Anjos Teixeira1; 
Manuel Cunha6; Margarida Lima3 
1Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto; 2Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Trás-os-
Montes e Alto Douro; 3Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Unidade Multidisciplinar de 
Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto; 4Serviço de Patologia 
Clínica, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga.; 5Departamento de Patologia, Centro Hospitalar Universitário do 
Porto; 6Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro 
 
Introdução: O linfoma Linfoplasmacítico/ Macroglobulinemia de Waldenstrom (LLP/MW) é uma doença rara, mais 
prevalente nos homens e na 7ª década de vida. Define-se pela documentação histológica de linfoma linfoplasmacítico e 
presença de paraproteína IgM em qualquer concentração. A mutação MYD88 L265P está presente em até 90% dos casos e 
está envolvida na oncogénese da doença.  
 
Objetivo: Caraterizar, do ponto de vista clínico e laboratorial, uma população com LLP/MW e mutação MYD88 L265P.  
 
Métodos: Estudo retrospetivo, por consulta do processo clínico, dos dados clínicos e laboratoriais dos doentes com LLP/MW 
e mutação MYD88 L265P diagnosticados em unidade laboratorial de um centro hospitalar no período de 1 ano. Os casos 
foram selecionados para pesquisa de mutação MYD88 L265P pela existência de gamapatia monoclonal IgM e/ou 
imunofenótipo sugestivo de LLP/MW. A pesquisa da mutação foi efetuada por ASO-PCR em ADN de medula óssea ou sangue 
periférico.  
 
Resultados: Foram estudados 26 doentes. Destes, 17 (65%) eram homens e a prevalência foi maior na 8º década de vida. 
Todos tinham gamapatia monoclonal IgM, 77% IgM/Kappa e 15% IgM/Lambda; em 8% a paraproteína IgM era biclonal. Ao 
diagnóstico, 50% tinham anemia, 15% trombocitopenia e 8% neutropenia. Todos os casos tinham estudo imunofenotípico 
dos linfócitos por citometria de fluxo do sangue, medula óssea ou outros produtos biológicos a documentar envolvimento 
por linfoma de células B maduras com fenótipo compatível com LLP/MW. A biópsia óssea foi feita em 65% dos doentes, 
sendo que em 59% o estudo anátomo-patológico revelou envolvimento por doença linfoproliferativa. Quanto às 
manifestações clínicas, na apresentação 35% dos doentes tinham adenopatias, 19% tinham hepatomegalia e 19% 
esplenomegalia. Um doente tinha síndrome de hiperviscosidade, 1 doente tinha um tumor da órbita, 1 doente tinha 
derrame pleural e outro uma massa retroperitoneal. A mediana do tempo desde o diagnóstico da gamapatia foi 19 meses 
(1-129). Durante esse período, 50% dos doentes necessitaram de tratamento. Destes, 30% progrediram necessitando de 2 
ou mais linhas terapêuticas. A quimioterapia mais usada em primeira linha foi Rituximab, Ciclofosfamida e 
Prednisolona/Dexametasona (69%). A taxa de mortalidade foi de 4%.  
 
Conclusão: O estudo imunofenotípico dos linfócitos por citometria de fluxo e a pesquisa da mutação MYD88 L265P ajudam 
no diagnóstico de LLP/MW. Os resultados obtidos estão de acordo com o descrito na literatura.  
 
Nada a declarar. 
  
  



 

E-PO20 
AVALIAÇÃO IMAGIOLÓGICA APÓS TRATAMENTO DE 1ª LINHA COMO PREDITOR DE MORTALIDADE EM DOENTES COM 
LINFOMA DO MANTO 
 
Ana Maria Meireles1, Mário Pimenta1; Dulcineia Pereira1; Sérgio Chacim1; Nelson Domingues1; Ana Espírito Santo1;  
Isabel Oliveira1; Ângelo Martins1; Ilídia Moreira1; Luísa Viterbo1; Cláudia Moreira1; Mário Mariz1 
1Instituto Português de Oncologia, Porto 
 
Introdução: A tomografia por emissão de positrões (PET) tem um papel central na decisão clínica atual. Apesar da evidência 
existente em relação à utilidade prognóstica da PET nos linfomas de Hodgkin e nos linfomas difusos de grandes células B ser 
sustentada, a literatura em relação à capacidade prognóstica da PET no linfoma do manto (LM) ainda não está plenamente 
clarificada. O objetivo é avaliar a utilidade prognóstica da persistência de doença ao fim do tratamento de 1ª linha por PET 
e por tomografia computorizada (TC) em doentes com LM. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo unicêntrico de doentes com idade >=18 anos com diagnóstico de LM entre Jan/2010 e 
Dez/2020 tratados no nosso centro. Foram excluídos doentes tratados com QT paliativa ou sem tratamento dirigido à 
doença. Os endpoints primários do estudo foram a sobrevida livre de doença (SLD) e a sobrevida global (SG). O valor 
prognóstico foi avaliado através de curvas de sobrevivência Kaplan-Meier. 
 
Resultados: Foram incluídos 95 doentes, 72,6% dos quais eram do género masculino. A mediana de idades foi de 64 anos 
(âmbito 42-83) e 71,5% tinham >60 anos ao diagnóstico. 85,3% tinha ECOG <2. 26,3% dos doentes apresentavam sintomas 
B e 74,7% envolvimento da medula óssea. De acordo com o MIPI, 33,7% apresentavam baixo risco, 33,7% risco intermédio 
e 32,6% alto risco. 
O follow-up mediano foi de 64 meses e a SLP e a SG medianas estimadas foram 51 meses (IC95: 34 – 68) e 105 meses (CI95%: 
67-143). 
 
74,7% dos doentes fizeram avaliação final após tratamento de 1ª linha com TC e 25,3% com PET. Não houve diferenças 
entre grupos em relação à mediana de idades e fatores de prognóstico. Os doentes avaliados por TC foram tratados com R-
HCVAD (38%), R-CHOP (25%), R-FCM (18%) e R-CHOP/R-DHAP (16%). Os avaliados por PET com R-CHOP/R-DHAP (38%), R-
CHOP (30%) e R-HCVAD (17%). 
 
A resposta imagiológica por TC associou-se com melhor SLP (HR 3,7; p=0,001) e SG (HR 2,9; p=0,009). A resposta completa 
por PET apenas apresentou uma tendência para melhor SLP (p=0,107) e SG (p=0,681). 
 
Doentes com persistência imagiológica de doença eram mais velhos (p= 0,005) e foram tratados com esquemas menos 
intensivos, nomeadamente R-CHOP ou R-FCM (p=0,001). 
 
Conclusão: A remissão imagiológica no fim do tratamento associa-se a melhores outcomes no LM. No entanto, a 
estratificação do desempenho prognóstico diferencial entre a PET e a TC convencional carece de um maior tamanho 
amostral para clarificação. 
 
(Sem conflitos de interesse a declarar) 
  



 

E-PO21 
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ANÁLOGOS DAS PURINAS NO TRATAMENTO DA TRICOLEUCEMIA 
 
Guadalupe Gomes1, Francisca Miranda1; Filipa Mousinho1; Tatiana Mendes1; Celina Afonso1 
1Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
 
Introdução: A Tricoleucemia (TL) é uma neoplasia linfoproliferativa crónica de células B rara, caracterizada por 
esplenomegalia, citopenias, infiltração medular com fibrose e susceptibilidade infecciosa. A maioria dos doentes apresenta 
critérios de tratamento ao diagnóstico. Os análogos das purinas são o tratamento standard de 1ª linha (1L), associado a 
altas taxas de resposta. A Cladribina (Cld) e a Pentostatina (Pt) parecem induzir taxas de resposta, recaída e efeitos adversos 
semelhantes. Contudo, existem poucas opções terapêuticas nas recaídas. 
 
Objectivos: Avaliar e comparar resposta e sua duração do tratamento com Cld e Pt. 
 
Métodos: Análise retrospectiva unicêntrica de doentes com TL diagnosticada entre 2003 e 2021, através de consulta de 
processo clínico. 
 
Resultados: Foram incluídos 22 doentes, 73% do sexo masculino, com idade mediana ao diagnóstico de 62 anos (33-80) e 
com tempo mediano de follow-up de 6,3 anos. 
Todos os doentes iniciaram tratamento após diagnóstico. 64% foram tratados em 1L com Pt e 36% com Cld. A taxa de 
resposta global foi 100% após Cld e 83% após Pt. Nos doentes tratados com Cld foi documentada resposta completa em 
75% e resposta parcial em 25%. Nos doentes tratados com Pt 41% obtiveram resposta completa, 43% resposta parcial e 
16% não atingiram critérios de resposta. 
 
Em 41% do total de doentes, nomeadamente 50% dos tratados com Cld e 36% dos tratados com Pt, foi documentada recaída 
com necessidade de tratamento com tempo mediano após 1L de 38 meses (9-232). Ocorreu um óbito por intercorrência 
infecciosa antes de iniciar 2ªlinha (2L) e outro por neoplasia não hematológica. Dos doentes em recaída 78% foram tratados 
em 2L com Cld, 11% com Pt e 11% com Pt + Rituximab. A resposta global à 2L foi de 100% em todos os grupos. 
 
Conclusão: A avaliação dos dados confirmou a eficácia conhecida dos análogos das purinas no tratamento da TL numa 
população de vida real, com altas taxas de resposta global (>80%) tanto em 1L como em linhas subsequentes. As taxas de 
resposta global foram semelhantes com a Cld e Pt, tal como descrito na literatura. Contudo, a Cld demonstrou induzir taxas 
de resposta completa mais altas, embora de duração semelhante, comparadas com a Pt. São necessários dados adicionais 
para adequada estratificação e identificação de doentes com maior risco de recaída precoce, de forma optimizar a vigilância, 
monitorização de resposta e tratamento destes doentes. 
  



 

E-PO22 
RITUXIMAB + BENDAMUSTINA EM DOSE REDUZIDA: MESMA EFICÁCIA COM MENOS TOXICIDADE? 
 
Marco Dias1, Rita Pinho Peixeiro1; Luísa Regadas1; Rita Coutinho1; Renata Cabral1 
1Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 
Introdução: A associação de rituximab com bendamustina (RB) é uma terapêutica standard em linfomas de baixo grau 
(LBG), leucemia linfocítica crónica (LLC) e linfoma do manto (LM).  Esta combinação apresenta um perfil de toxicidades 
particular, sobretudo em doentes mais idosos. A redução de dose da bendamustina parece diminuir as toxicidades. 
 
Objectivo: Avaliar a taxa de resposta e toxicidade de RB com doses reduzidas de bendamustina. 
 
Material e métodos: Estudo retrospectivo unicêntrico de doentes com LBG, LLC e LM tratados com RB entre 2017 e 2020. 
A análise estatística foi realizada no SPSS 26 com teste Chi-quadrado. 
 
Resultados: Foram tratados 46 doentes: 48% do sexo feminino, idade mediana (med) 69 anos (75% >61 anos), e 
maioritariamente com ECOG 0-1 (89,2%) e estadios avançados (Ann-Harbor III-IV 80,5%; Binet C 75%). A distribuição por 
diagnóstico foi a seguinte: Linfoma folicular (LF) 52,2%; LLC 26,1%; LM 11%; outros (10,7%). A dose de bendamustina usada 
por ciclo foi: 70mg/m2 (39,2%), 90mg/m2 (15,2%), 140mg/m2 (30,4%), 180mg/m2 (15,2%). A dose foi incrementada em 4 
doentes e reduzida em 3. A med do número (nr) de ciclos foi 4 (1-6) e foi usado em primeira linha em 39,2% (med nr de 
linhas 2). 
 
Dos 40 doentes com resposta avaliável, a taxa de resposta global (RG) é 95% [resposta completa (RC) 55%; parcial (RP) 40%). 
A figura 1 mostra a taxa de resposta por diagnóstico e nr de linha terapêutica. Parece não haver diferença de RG ou RC em 
doentes tratados com dose convencional de bendamustina (180mg/m2 por ciclo) vs doses inferiores (p=0,739). 
Consideramos não avaliável a sobrevida livre de progressão pelo tempo de seguimento curto (med 25 meses) e tratamento 
de manutenção com R em alguns doentes (LF 46%, LM 20%). 
 
As toxicidades registadas foram: hematológica (n=8); infecciosa (n=6); gastrointestinal (n=3); cutânea (n=1; com suspensão 
de tratamento); cardíaca (n=1, com suspensão de tratamento). A maioria dos doentes fez aciclovir + cotrimoxazol (80,4%) 
e 30,4% profilaxia com G-CSF. A taxa de mortalidade nos doentes estudados foi 8,7% (n=4: 1 por progressão de doença; 3 
por infecção, todos sem resposta avaliada). 
 
Conclusão: Embora a amostra seja pequena e o tempo de seguimento curto, o esquema RB com redução de dose da 
bendamustina parece ter respostas similares em relação à dose standard e literatura e menor taxa de complicações 
infeciosas em relação à literatura. 
 
Sem conflitos de interesse. 



 

 
 

  



 

E-PO23 
ESTUDO DOS FATORES DE MORBIMORTALIDADE EM DOENTES COM PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 
ADQUIRIDA: REGISTO DE 10 ANOS NUM CENTRO TERCIÁRIO 
 
Bárbara Marques*1, Maria Inês Pinto*2; Daniela Coelho3; Patrícia Martinho3; Teresa Fidalgo3; José Pedro Carda4;  
Ana Bela Sarmento-Ribeiro4 
1Departamento de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC); Laboratório de  
Oncobiologia e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia, FMUC; 2Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra (FMUC); 3Departamento de Hematologia Clínica, CHUC; 4Departamento de Hematologia Clínica, CHUC; 
Laboratório 
de Oncobiologia e Hematologia e Clínica Universitária de Hematologia, iCBR-CIMAGO, Faculdade de Medicina 
Universidade Coimbra; CIBB e CACC 
 
Introdução: A Púrpura Trombocitopénica Trombótica, forma adquirida (PTTa) é uma patologia rara, com elevada 
mortalidade, causada pela existência de anticorpos contra a ADAMTS13. Caracteriza-se por anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão alvo variável, o que torna o diagnóstico desafiante. 
 
Objetivo: Estudar a história natural e possíveis fatores de morbimortalidade associados a PTTa. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes (dts) com PTTa diagnosticados entre 2009-2019 num centro terciário. 
 
Resultados: Identificaram-se 26 dts, 58% (n=15) do género feminino, idade mediana 57 anos. Ao diagnóstico, 16 dts (62%) 
apresentavam manifestações neurológicas, mas apenas 2 dts (11%) dos que realizaram TAC-CE apresentavam alterações. O 
atingimento cardíaco, avaliado pela elevação da troponina, foi o 2º mais frequente, observado em 14 dts (54%). Onze dts 
(42%) apresentaram manifestações hemorrágicas, 10 (39%) febre, 7 (27%) disfunção renal e apenas 1 (3,8%) apresentou a 
pêntade clássica. Analiticamente, 73% dos dts apresentava Hb<9 g/dl (mediana 8,2 g/dL) e 77% plaquetas <20x109/L 
(mediana 15x109/L). O score PLASMIC foi alto em 96% dos doentes (intermédio em 4%). Cinco dts (19,2 %) tiveram 
diagnóstico concomitante de doença autoimune. 
 
A maioria dos dts realizou tratamento com plasmaferese (85%, n=22) e/ou corticoterapia (89%, n=23). Dos dts tratados com 
plasmaferese, 17 (78%) realizaram no mesmo dia ou no 1º dia de internamento. O tempo até Hb >10g/dL e Plaq >100x109/L 
foi superior nos dts que começaram tratamento após 1º dia de internamento (43 vs 7 dias, p=0,012 e 30 vs 7 dias, p=0,06, 
respetivamente). Sete dts (27%) faleceram, 3 (12%) por PTTa. A sobrevivência livre de progressão (SLP) e sobrevivência 
global (SG) a 1 ano foi de 77% e 81% e a 5 anos de 60% e 73%, respetivamente. Os dts tratados após o 1º dia de internamento 
apresentaram pior SLP, 0,9 anos vs NA (HR: 4,9[1,1-20,7]) e SG, 0,02 anos vs NA (HR: 10,5[1,7-64,0]). A presença de sintomas 
neurológicos e a elevação da troponina não interferiram de forma significativa na SLP e SG. 
 
Conclusão: A PTTa é uma doença grave, cujo diagnóstico deve ser atempado, pois o tempo até início do tratamento com 
plasmaferese é decisivo na mortalidade e recidiva da doença. Apesar da disfunção orgânica ter impacto na eventual 
proposta terapêutica, isso não se traduziu em pior prognóstico, graças ao tratamento precocemente instituído.  
 
* autores que contribuíram de igual forma para o trabalho. 
  
  



 

E-PO24 
CLINICAL AND GENETIC ASPECTS OF BERNARD-SOULIER SYNDROME IN A COHORT OF EIGHT FAMILIES 
 
Catarina Monteiro1, Ana Gonçalves2; Mónica Pereira3; Marta Gonçalves4; Catarina Lau4; Eugénia Cruz5; Rosário Santos6;  
Sara Morais7; Margarida Lima4 
1Unidade de Trombose e Hemostase, Serviço de Hematologia Clínica (SHC); Laboratório de Citometria, Unidade de 
Diagnóstico Hematológico, SHC; Unidade de Genética Molecular, CGMJM, CHUPorto; Unidade Multidisciplinar de 
Investigação Biomédica, ICBAS, UP; 2Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Doutor Jacinto 
Magalhães, CHUPorto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 
Universidade do Porto; 3Unidade de Trombose e Hemostase, Serviço de Hematologia Clínica, CHUPorto; Unidade 
Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do 
Porto; 4Laboratório de Citometria, Unidade de Diagnóstico Hematológico, Serviço de Hematologia Clínica, CHUPorto; 
Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do 
Porto; 5Unidade de Trombose e Hemostase, Serviço de Hematologia Clínica, CHUPorto;; 6Unidade de Genética Molecular, 
Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães, CHUPorto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto; 7Unidade de Trombose e Hemostase, Serviço de 
Hematologia Clínica, CHUPorto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, Universidade do Porto 
 
Introduction: Bernard-Soulier Syndrome (BSS) is caused by mutations in genes that encode for a major platelet (PLT) 
membrane glycoprotein (GP) complex, GPIb/IX/V, which is the receptor for von Willebrand factor (VWF) and plays an 
important role in blood clotting. The complex consists of 4 subunits (GPIbα, GPIbβ, GPIX and GPV), encoded by different 
genes (GP1BA; GP1BB; GP9 and GP5). Mutations in these genes prevent the complex formation and/or his interaction with 
VWF, being responsible for the BSS pathogenesis. To date, only variants in GPIBA, GPIBB, and GP9 genes were found. Clinical 
manifestations are bleeding symptoms derived from low PLT counts and PLT dysfunction associated to deficiency of 
GPIb/IX/V complex. Besides the classical biallelic (autosomal recessive) inheritance, there are reports of monoallelic 
(autosomal dominant) BSS cases that have a mild phenotype and less pronounced PLT defects. 
 
Objective: To report the clinical and laboratory data from 8 families (19 patients) diagnosed with BSS, from our cohort of 
patients with inherited macrothrombocytopenia. 
 
Material and Methods: Data collected included family history, bleeding score (BS) with BAT-ISTH, and results from 
laboratory tests such as PLT count, mean platelet volume (MPV), PLT function assay (PFA100), PLT agglutination with 
ristocetin by lumi-aggregometry, and GP quantification by flow cytometry – GPIbα (CD42b) and GPIX (CD42a). DNA was 
extracted and Sanger sequencing of GP1BA, GP1BB and GP9 genes was performed. 
 
Results: From the 8 BSS families, 4 were biallelic (6 patients, all females) and 4 were monoallelic (13 patients, 7 females). 
Differences between biallelic and monoallelic BSS were observed in the median BS (8 in biallelic and 2 in monoallelic), as 
well as in median PLT counts (45x103 and 131x103, respectively), median MPV (21.9fL and 13.8fL, respectively), and median 
GP levels (8% for GPIb and 9% for GPIX in biallelic; 65% for GPIb and 73% for GPIX in monoallelic). Concerning the genetic 
defects in biallelic BSS, 2 families share the same (already described) variant in GP9 and the other 2 families had different 
variants in GP1BA, one of which was new. All the variants found in monoallelic BSS families were new, three in GP1BA, and 
one in GP1BB. 
 
Conclusions: Using an adequate diagnostic workflow we identified 8 BSS families. Seven genetic variants were found, 
amongst them 5 were new. Future studies are necessary to better address the pathogenicity of the new variants. 
 



 

E-PO25 
INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS SECUNDÁRIAS E EVENTOS AUTOIMUNES NUMA POPULAÇÃO COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA 
 
Catarina Dantas Rodrigues1 
1Centro Hospitalar de Tondela Viseu 
 
Introdução: A Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) é a leucemia mais comum dos adultos, com uma mediana de idade ao 
diagnóstico de 70 anos. A apresentação clínica ao diagnóstico é variável, sendo que 60% dos doentes são assintomáticos. 
Contudo, há uma maior incidência de neoplasias secundárias (NS), eventos autoimunes (EAI) e infecções, causadas pela 
desregulação do sistema imunitário humoral e celular desde os estádios iniciais da doença. 
 
Objetivo: Descrever as características e incidência de NS e EAI numa população com LLC. 
 
Métodos e Materiais: Estudo retrospectivo unicêntrico que engloba doentes (dts) diagnosticados entre 2009 e 2019. Os 
dados foram retirados dos respectivos processos clínicos. Os endpoints incluíram a sobrevivência global (OS) e o tempo que 
decorreu até à progressão da doença (PFS). 
 
Resultados: Foram incluídos 167 doentes com uma mediana de 72 anos de idade ao diagnóstico (M:F de 99:68). A mediana 
de follow-up foram 51 meses (0 – 147). 17 dts (10.2%) apresentaram outras neoplasias: 12 dts foram diagnosticados com 
NS após o diagnóstico de LLC e 5 dts tiveram o diagnóstico concomitantemente (9 cutâneos, 3 digestivos, 2 hematológico, 
1 neuroendócrino, 1 sarcoma e 1 pulmonar). 2 dts sofreram transformação para Síndromes de Richter (SR). A mediana de 
tempo entre diagnóstico e a NS foi de 48.5 meses (8-122). Destes, só 3 dts tinham realizado quimioterapia (QT) previamente. 
Os EAI ocorreram em 12 dts (7.2%): 7 Anemias Hemolíticas Autoimunes, 2 Aplasias Eritrocitárias Puras, 2 Estomatites Aftosas 
e 1 Pênfigo Bolhoso. O diagnóstico de LLC foi concomitante com o EAI em 3 dts. Faleceram 47 dts (28.1%): 20 por progressão 
de doença, 20 de outras causas (14 por infecções e 2 NS) e 7 de causa desconhecida. A mediana de OS foi de 122 meses 
(112.6 – 131.4) e de PFS 11.5 meses (0 - 88). As NS e os EAI não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 
quanto ao prognóstico. 
 
Conclusões: O rastreio e prevenção de NS nos dts com LLC são praticas clínicas essenciais, uma vez que a sua incidência está 
aumentada, independentemente da realização de QT. Dos EAI, as citopenias autoimunes são as mais frequentes. Como 
geralmente respondem bem à corticoterapia, é importante diferenciar de citopenias por infiltração medular antes de iniciar 
tratamento dirigido à LLC. 
 
Sem conflito de interesses a declarar. 
  



 

E-PO26 
TROMBOSE DA VEIA PORTA E SÍNDROME BUDD-CHIARI COMO MANIFESTAÇÃO INAUGURAL DE NEOPLASIA 
MIELOPROLIFERATIVA: REVISÃO DE 14 CASOS 
 
Inês Grilo Rocha1, Rebeca Brito1; Marcos Lemos1; Margarida Fevereiro1; Madalena Silva1; Alexandra Monteiro1;  
Maria Henrique1; Ernesto Cruz1; Gilda Ferreira1; Patrícia Ribeiro1 
1Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central 
 
Introdução: As neoplasias mieloproliferativas (NMP) são a causa mais frequente da Síndrome de Budd-Chiari e Trombose 
da veia porta de etiologia não tumoral ou cirrótica. Após a confirmação de Síndrome de Budd-Chiari ou trombose da veia 
porta o esclarecimento da sua etiologia pode ser difícil pois a presença de hipertensão portal com esplenomegalia ou a 
ocorrência de hemorragia gastrointestinal podem ocultar a suspeita de NMP. Assim a pesquisa da mutação JAK2 (V617F) é 
uma ferramenta de rastreio essencial nestes doentes.  
  
Objetivos: Revisão de 14 casos de NMP cuja manifestação inaugural foi Síndrome de Budd-Chiari ou trombose da veia porta. 
  
Métodos: Analise retrospetiva de dados recolhidos na consulta de Hematologia de doentes com diagnóstico de NMP cuja 
manifestação inaugural foi Síndrome de Budd-Chiari ou Trombose da veia porta entre 2005 e 2021. 
  
Resultados: Foram analisados 14 doentes, com idade mediana de 48,5 [21-79] anos, sendo 10 do género feminino. A forma 
de apresentação foi como trombose da veia porta em 7 doentes e Síndrome de Budd-Chiari nos restantes. O estudo da 
mutação JAK2 (V617F) relevou-se positiva em 13 doentes (93%), sendo que o único doente sem a mutação referida 
apresentava mutação CALR tipo 1. De acordo com os critérios para NMP documentamos: 4 diagnósticos de Policitemia Vera, 
3 Trombocitemia Essencial; 1 Mielofibrose Primaria em fase pré-fibrótica e 4 Neoplasia mieloproliferativa inclassificável; os 
restantes 2 doentes apesar da alta suspeita de NMP faleceram por insuficiência hepática aguda em consequência da 
Síndrome de Budd-Chiari sem terem realizado estudo complementar. Dois doentes tiveram recorrência de eventos 
trombóticos quer em território arterial, quer em território venoso apesar da anticoagulação. De referir ainda que 4 doentes 
foram submetidos a transplante hepático e 2 encontram-se neste momento em avaliação pré-transplante.  
  
Conclusão: Os achados desta revisão sublinham a importância do despiste de NMP nomeadamente como a pesquisa da 
mutação JAK2 (V617F) que deve ser obrigatória na marcha diagnóstica em doentes com Síndrome Budd-Chiari ou Trombose 
da veia porta sem etiologia esclarecida, dado que a mesma se encontra presente em 45% reportada em algumas series. A 
prevalência de eventos trombóticos é mais elevada na Policitemia Vera e na Trombocitemia Essencial, facto que também 
se verifica nesta revisão. 
  
Sem conflitos de interesse a declarar. 
  



 

E-PO27 
INTEGRIN-BETA 2 IS A POOR PROGNOSIS MARKER BUT DOES NOT AFFECT AML PROGRESSION OR CHEMORESISTANCE 
 
Laura Mosteo*1, Marta Lopes*1; Mónica Oliveira1; Joana Reis1; Graça Porto1; François Mercier2; Delfim Duarte1 
1Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S); 2Lady Davis Institute for Medical Research (LDI) 
 
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive leukemia with poor prognosis and limited treatment strategies. AML cell 
expansion and survival of chemoresistant AML cells are thought to depend on dynamic interactions with the surrounding 
bone marrow (BM) niche. Chemoresistant AML cells survive in the endosteum, where they interact with local BM stroma. 
It has been recently shown that AML cells selectively remodel the endosteum and target the vasculature and osteoblasts. 
Integrin beta 2 or CD18 binds vascular ICAM-1 and is commonly expressed in AML cells. We hypothesized that CD18 might 
play an important role in AML-microenvironment interactions and impact the survival of chemoresistant leukemic cells. 
 
We analyzed The Cancer Genome Atlas database and found that CD18 expression is associated with lower survival in human 
AML. We also found that in AML, endosteal vessels overexpress ICAM-1, which binds CD18 expressed in the surface of 
leukemic blasts. To study the potential role of the interaction between CD18 (in AML cells) and ICAM-1 (in the stroma) we 
established an in vitro system with the human AML cell lines ML2, THP1 and HL-60, in which cell culture plates were coated 
with recombinant ICAM-1. Coating with ICAM-1 led to an increase in survival of AML human cell lines expressing high levels 
of CD18 following cytarabine treatment. No differences in apoptosis were found, although surviving cells were enriched in 
G0 quiescence. 
 
To study the potential role of CD18 in AML progression and chemoresistance in vivo, we generated CD18 KO AML using the 
CRISPR-Cas9 system. Successful CD18 KO was confirmed by flow cytometry and qPCR. No significant differences were 
observed in AML progression in mice with CD18 KO AML. No enrichment of CD18+ AML cells was observed in chemotherapy-
treated mice following a in vivo competition assay with leukemia 50% CD18-KO and 50% CD18+. In contrast, CD18-KO cells 
were enriched after chemotherapy treatment. The CD18 status also did not influence the invasion of the central nervous 
system (CNS), which was infiltrated by both CD18-KO and CD18+ AML cells. We are currently investigating the role of CD18 
in the AML tropism to different tissues (BM, lymph nodes, spleen, liver) and the possible cooperation between CD18- and 
CD18+ AML clones. 
 
Our results show that despite being a marker of poor prognosis, CD18 does not play a causative role in AML progression, 
chemoresistance or CNS invasion. 
 
The authors declare no conflict of interest. 
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ANAFILAXIA AO VENENO DE HIMENÓPTEROS E MASTOCITOSE SISTÉMICA: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO 
 
Catarina Campos Costa Moreira1, Renata Cabral2; Iolanda Fernandes3; David Tente4; Rui Silva5; Helena Falcão6; 
Marisol Guerra1; Margarida Lima2 
1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 2Serviço de Hematologia Clínica, 
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Hospitalar e Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica , Instituto Ciências; 3Consulta 
Multidisciplinar de Linfomas Cutâneos e Mastocitoses, Centro Hospitalar e Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar 
de Investigação Biomédica, Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto (UMIB/ICBAS/UP); 4Serviço 
de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 5Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro; 6Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar e Universitário do Porto 
 
Introdução: Os doentes com mastocitose sistémica (MS) têm elevada prevalência de alergia e a anafilaxia ao veneno de 
himenópteros (AVH) pode ser a manifestação inicial de MS. Nestes casos o diagnóstico de MS é um desafio, exigindo elevado 
nível de suspeição e grande acuidade diagnóstica. 
 
Objetivo: Descrever as características dos doentes com MS-AVH seguidos em consulta multidisciplinar de mastocitoses de 
um Centro. 
 
Materiais/Métodos: Estudo retrospetivo de casos de MS-AVH com base na informação dos processos clínicos. 
 
Resultados: Foram diagnosticados 7 casos de MS-AVH, 4 homens (57%), mediana de idades ao diagnóstico de 55 anos (38-
61). Em todos os casos a forma de apresentação da MS foram episódios de AVH (mediana 3; 1-9). Todos os doentes 
necessitaram de recorrer ao serviço de urgência, mas apenas um foi internado em cuidados intensivos. A mediana de tempo 
entre o primeiro episódio de AVH e o diagnóstico de MS foi de 11 anos (2-18). Apenas 3 doentes tinham manifestações 
cutâneas, e em 2 eram pouco expressivas. As restantes manifestações constam na tabela 1. Três doentes tinham o 
critério major para diagnóstico de MS, nos restantes o diagnóstico de MS baseou-se em critérios minor. A mediana dos 
níveis séricos de triptase (NST) foi de 23ug/L (11-84ug/L); 3 doentes tinham NST <20ug/L. A percentagem de mastócitos 
(MC) na biopsia de medula óssea (MO) era <10% nos 6 casos em que foi avaliada. Todos apresentavam MC com morfologia 
atípica e todos os casos tinham MC com fenótipo anormal (CD2+ e/ou CD25+). Foi detetada a mutação KIT D816Vno sangue 
periférico (SP) em 4/7 casos e na MO em 2/3 casos com pesquisa negativa no SP, todos com baixa carga alélica (<0.5%). Três 
doentes tinham IgE aumentada (>100KU/L) e 4 apresentavam aumento da IgE específica para VH. Cinco doentes iniciaram 
tratamento, 2 com imunoterapia para VH (IVH) e 3 com IVH associada a Omalizumab. Quatro doentes mantêm tratamento 
até à data (mediana 32 meses; 23-41), e 2 voltaram a ter episódios de AVH após o início da IVH. Nenhum doente apresentou 
progressão da doença (mediana de tempo de follow-up de 19 meses; 2-55). 
 
Conclusão: Os doentes com MS-AVH são um subgrupo único de MS, com caraterísticas particulares. As manifestações 
cutâneas são menos frequentes e a carga mastocitária, avaliada pela NST, pela carga alélica e pela percentagem de MC na 
MO, é mais baixa. O diagnóstico correto e atempado é fundamental pelas implicações terapêuticas específicas.  



 

 
 

  



 

E-PO29 
PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE A QUALIDADE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NUM SERVIÇO DE 
HEMATOLOGIA 
 
Sílvia Magda Santos Pereira dos Reis1, Margarida Maria Duarte Silva1; Helena Rosa Henriques Fernandes1 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem emanados pela Ordem dos Enfermeiros são um dos 
referenciais estruturantes da profissão, sendo que os seus enunciados descritivos devem ser integrados, por todos os 
enfermeiros, na sua prática, com vista à excelência do cuidado. Assim, definimos como objectivo analisar a percepção dos 
enfermeiros de um Serviço de Hematologia relativamente à concretização dos padrões de qualidade dos cuidados de 
enfermagem. 
 
A amostra é constituída por 22 enfermeiros a exercer funções num Serviço de Hematologia de um hospital central. A recolha 
dos dados foi efectuada entre  Setembro e Novembro de 2019. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de carácter 
quantitativo. O instrumento de colheita de dados é o questionário e divide-se em três partes. Numa primeira parte são 
apresentados os objectivos do estudo, garantido o respeito pelas questões éticas, as instruções de preenchimento e o 
agradecimento pela colaboração. Uma segunda parte é constituída pela “Escala de percepção das actividades de 
enfermagem que contribuem para a qualidade dos cuidados” construída e validada por Martins, Gonçalves , Ribeiro e 
Tronchin (2016). A terceira parte é relativa ao perfil sociodemográfico e profissional dos participantes.  
 
Os resultados obtidos permitem-nos constatar que a maioria dos enfermeiros percepciona que concretiza “muitas vezes” 
as actividades que contribuem para a qualidade dos cuidados de enfermagem, e a resposta “nunca” não foi assinalada por 
nenhum participante. Analisando cada uma das dimensões da escala verificamos que as dimensões percepcionadas como 
menos concretizadas são promoção da saúde, organização dos cuidados e readaptação funcional; no entanto, as dimensões 
percepcionadas como mais frequentemente concretizadas são responsabilidade e rigor, bem-estar e autocuidado, 
satisfação do doente e prevenção de complicações. 
 
Em conclusão, consideramos que esta investigação permitiu esclarecer como os enfermeiros percepcionam as actividades 
que desenvolvem para a qualidade dos cuidados que prestam. Fica evidente a percepção de uma boa qualidade dos 
cuidados que são prestados mas também a necessidade de se repensarem as práticas quanto à promoção da saúde e 
readaptação funcional dos doentes hemato-oncológicos, bem como a organização dos cuidados de enfermagem, no sentido 
de uma actuação congruente com os enunciados descritivos emanados pela Ordem dos Enfermeiros. 
 
As autores declaram a ausência de conflitos de interesse. 
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ANÁLISE DE FATORES DE RISCO PARA MORTALIDADE POR COVID-19 EM DOENTES HEMATOLÓGICOS: UM ESTUDO 
MULTICÊNTRICO NACIONAL 
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Anabela Neves10; Celina Afonso9; Catarina Geraldes8; Helena Vitória7; José Mariz6; Henrique Coelho5; Patrícia Ribeiro4;  
Fernanda Trigo3; Maria Gomes da Silva2; João Raposo1 

1Serviço de Hematologia e Transplante de Medula, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2Serviço de Hematologia, 
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Introdução: A infeção por SARS-CoV-2 associa-se a maior mortalidade nos doentes hematológicos. É essencial caracterizar 
os preditores de mortalidade associados à COVID-19 nesta população. 
 
Objetivo: Caracterizar os fatores que influenciam a mortalidade por COVID-19 nos doentes hematológicos. 
 
Métodos: Estudo de coorte retrospetivo, multicêntrico nacional, incluindo os doentes hematológicos diagnosticados com 
COVID-19 entre 1 de Março de 2020 e 31 de Março de 2021. A amostra foi dividida em 2 grupos para a análise: óbito por 
COVID-19 vs. sobreviventes. Foi utilizado o teste χ2 para variáveis categóricas e teste t-student para amostras 
independentes para variáveis contínuas na comparação entre os grupos. A análise univariada e multivariada foi realizada 
por regressão logística binomial. O nível de significância definido foi <0,05. 
 
Resultados: Foram incluídos 806 indivíduos: 130 no grupo dos óbitos e 676 no grupo dos sobreviventes. A média de idade 
foi superior no grupo dos óbitos (p<0,001), assim como a presença (p=0,001) e número (p=0,014) de comorbilidades, 
presença de patologia cardíaca (p=0,030), patologia renal (p<0,001), neoplasia sólida (p=0,036) e diabetes (p=0,021). No 
grupo dos óbitos observou-se maior frequência de doentes com doença hematológica em progressão/recidiva (p<0,001), 
sob terapêutica anti-neoplásica quando da infecção viral (p=0,006), com linfopenia no mês anterior à infeção (p<0,001), 
com neutropenia na semana anterior à infeção (p<0,001), com infeção nosocomial a SARS-CoV-2 (p<0,001), com suspensão 
da terapêutica hematológica durante COVID-19 (p=0,012) e com eventos trombóticos durante COVID-19 (p=0,048). O grupo 
dos sobreviventes apresentou maior frequência de patologia pulmonar (p=0,032). No modelo de análise multivariada 
associaram-se a maior risco de morte: idade avançada (OR 1,035; IC95[1,017-1,054](p<0,001), infeção nosocomial a SARS-
CoV-2 [OR 3,446; IC95[2,044-5,811](p<0,001), doença hematológica em progressão/recidiva [OR 2,508; IC95[1,133-
5,553](p=0,023), neutropenia na semana anterior à infeção [OR 2,278; IC95[1,295-4,006](p=0,004) e ausência de patologia 
pulmonar [OR 0,393; IC95[0,177-0,873](p=0,022). 
 
Conclusões: A idade avançada, neutropenia na semana anterior a infeção, infeção nosocomial a SARS-CoV-2 e doença 
hematológica em progressão/recidiva associam-se a maior risco de morte em doentes hematológicos. A presença de 
patologia pulmonar associou-se a um menor risco de morte nesta população. 
 
Sem conflitos de interesse. 
 
  



 

E-PO31 
COVID-19 EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E FATORES DE 
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Introdução: A COVID-19 continua a ser um risco para as populações, principalmente para os doentes oncológicos e 
imunossuprimidos. Sendo as infeções uma causa importante de morbi-mortalidade nos doentes com Mieloma Múltiplo 
(MM), é relevante caracterizar a infeção por SARS-CoV-2 neste grupo. 
 
Objetivos: Caracterizar a infeção por SARS-CoV-2 nos doentes com MM e descrever os fatores prognósticos. 
 
Métodos: Estudo de coorte retrospetivo unicêntrico, incluindo os doentes com MM seguidos no nosso Centro com COVID-
19 documentada entre 1 de março de 2020 e 31 de março de 2021. Foi utilizado o teste χ2 e teste de Fisher para variáveis 
categóricas e teste t-student para amostras independentes para variáveis contínuas na comparação entre os grupos. 
Recolha de dados através de registos clínicos informatizados e análise estatística através de SPSS®. O nível de significância 
definido foi <0,05. 
 
Resultados: Incluímos 30 doentes com MM, 53,3% mulheres e 46,7% homens, com idade média de 67,6 anos. 10% tinham 
diagnóstico hematológico inaugural; 10% estavam em recaída/progressão; 33,3% em resposta/remissão; e 46,7% em 
tratamento nos 3 meses prévios à COVID-19. 73,3% já tinham cumprido alguma linha terapêutica prévia aquando da COVID-
19. 83,3% tinham comorbilidades, dos quais 20% hipertensão arterial (HTA); 20% diabetes; 20% dislipidemia; e 10% 
obesidade. 
 
Relativamente à gravidade da COVID-19, 36,7% tiveram infeção assintomática; 26,7% doença ligeira; 10% doença grave; e 
23,3% doença crítica. 63,3% suspenderam terapêutica dirigida ao MM durante a COVID-19. Foram internados em 
enfermaria 33,3% dos doentes e 3,3% em unidade de cuidados intensivos. Ao diagnóstico, 33,3% tinham linfopenia; 20% 
neutropenia; 10% trombocitopenia; e 40% hipogamaglobulinemia. A taxa de cura foi 73,3% e de mortalidade 26,7%. 
 
Comparando o grupo dos doentes que faleceram com os curados, verificou-se que o primeiro apresentava mais doentes 
com linhas terapêuticas hematológicas prévias (p=0,004), com HTA (p=0,009) e com trombocitopenia (p=0,004). Não houve 
diferença entre os doentes em resposta hematológica e os restantes (p=0.21). 
 
Conclusão: Os doentes com MM que cumpriram linhas terapêuticas hematológicas previamente à COVID-19, para além da 
HTA e trombocitopenia já estabelecidas na literatura, parecem associar-se a uma maior mortalidade na infeção SARS-CoV-
2. São necessários mais estudos com maior dimensão amostral para uma melhor caracterização desta infeção nos doentes 
com MM. 
 
Os autores não têm conflitos de interesses a declarar. 
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IMPACTO PROGNÓSTICO DO TEMPO DESDE O DIAGNÓSTICO AO INÍCIO DO TRATAMENTO NA LEUCEMIA MIELÓIDE 
AGUDA 
 
Cátia Sol Reis1, Inês Brito1; Eliana Aguiar1; Maria José Soares1; Maria Luís Amorim1; Paula Gomes1; Rui Bergantim1;  
Manuel Sobrinho Simões1; Fernanda Trigo1 
1Centro Hospitalar e Universitário de São João 
 
Introdução: Classicamente, a leucemia mielóide aguda (LMA) é uma patologia com prognóstico desfavorável, sendo 
fundamental o seu reconhecimento e início de tratamento (tt) precoce. 
 
Objectivos: Avaliação do impacto do tempo desde o diagnóstico ao início tt (TDT) no outcome dos doentes (dts) com LMA. 
 
Material e Métodos: Análise retrospectiva unicêntrica dos dts com diagnóstico de LMA inaugural (excluindo M3) tratados 
com quimioterapia intensiva de indução entre 2010 e 2020. 
 
Resultados: Identificados 282dts: idade mediana ao dx 53anos [intervalo 19-73]; estratificação de risco de acordo com 
a European Leukemia Net (ELN) 34% favorável, 45% intermédio e 21% adverso; LMA secundária em 21%. TDT mediano 5dias 
[intervalo 0-84]. 
 
Dividindo o TDT nos grupos <5dias, 6-10dias e >11dias: dts com LMA secundária iniciaram tt mais tarde (p=0.03); idade 
mediana mais avançada e mais comorbilidades em dts com maior TDT (p=0.103 e p=0.067, respectivamente); sem 
alterações estatisticamente significativas quanto à estratificação risco e leucócitos ao dx entre os diferentes grupos.  
 
Obtida RC em 72% dts, não tendo sido possível avaliação em 8% devido a morte em aplasia. Taxa RC não ajustada foi de 
76%, 71% e 62% nos grupos <5dias, 6-10dias e >11dias, respectivamente (p=0.163). Na análise multivariada (ajuste para 
idade, sexo, comorbilidades, LMA secundária, risco ELN, leucócitos e LDH ao dx, tt e infecção ao dx) o odds ratio para o TDT 
foi 0.89 (IC95% 0.401-1.957;p=0.764). 
 
Morreram 5.3% dts nos primeiros 30dias após início do tt, sendo a taxa nos grupos <5dias, 6-10dias e >11dias de 2.8%, 1.4% 
e 1.1%, respectivamente (p=0.972). Na análise multivariada, o odds ratio para o TDT foi 0.972 (IC95% 0.207-4.571;p=0.971). 
 
Follow-up mediano de 17meses [intervalo 0-139], com sobrevida global (SG) a 1 ano de 63%. SG não ajustada a 1 ano foi de 
70%, 59% e 48% nos grupos <5d, 6-10d e>11d, respectivamente (p=0.063). Na análise multivariada, o hazard ratio para o 
TDT foi 1.360 (IC95% 0.912-2.028; p=0.062). 
 
Conclusão: Não foram observadas alterações estatisticamente significativas entre os diferentes grupos TDT relativamente 
aos outcomes analisados nos dts com LMA inaugural. Estes resultados sugerem que, em dts clinicamente estáveis, o início 
do tt pode ser protelado até obtenção dos estudos molecular e citogenético, permitindo uma individualização e optimização 
terapêuticas. 
  
Sem conflitos de interesses a declarar. 
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LEUCEMIA AGUDA NA GRAVIDEZ: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
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Introdução: Aincidência de leucemia aguda na gravidez (LAG) é de 1 caso em cada 75,000-100,000 gestações, e tem 
aumentado com o adiamento da maternidade. Cerca de ⅔ são leucemias mielóides agudas (LMA).  
 
Objetivo: Revisão casuística unicêntrica de LAG. 
 
Materiais: Análise retrospectiva unicêntrica dos dados clínicos e analíticos de doentes (dts) com LAG na última década. 
 
Resultados: Diagnosticadas 5 dts com LAG, idade mediana 30 anos (27-34), previamente saudáveis, 2 primíparas. Um caso 
de LMA, 3 de leucemia promielocítica aguda (LPA) e 1 de leucemia linfoblástica aguda (LLA). 
 
A LMA (LMA NOS, M4 classificação FAB) apresentou-se durante o 3º trimestre (T) da gravidez com trombocitopenia e 
anemia, assintomática, sendo diagnosticada no puerpério. Parto de termo por cesariana, complicado com hemorragia com 
necessidade de transfusão de CE. Nado vivo, saudável. Indução ao 27º dia pós-parto com esquema de idarrubicina, 
citarabina e etoposideo. Por ausência de resposta, a dt realizou reindução com FLAG-Ida, atingindo resposta completa (RC). 
Faleuceu na consolidação por choque sético por enterobacteriaceae produtora de carbapenemases (EPC). 
 
Os 3 casos de LPA apresentavam discrasia hemorrágica ao diagnóstico. Dois ocorreram no 1ºT, levando à interrupção da 
gravidez. Ambas iniciaram ATRA associado a ATO ou idarrubicina, dependendo da estratificação de risco, atingindo RC, 
sustentada até à data. Um caso de LPA, diagnosticado no 3ºT, iniciou imediatamente ATRA e foi submetida a cesariana 2 
dias depois. Nado vivo, com necessidade de ventilação invasiva com boa evolução, atualmente saudável. A dt iniciou 
idarrubicina pós-parto, falecendo, 3 dias depois, na sequência de coagulopatia grave. 
 
A LLA (LLA Ph+) foi diagnosticada no puerpério. Parto de termo, eutócico, sem complicações maternas. Nado vivo, saudável. 
Indução com protocolo Hiper-CVAD associado a Ponatinib, por mutação T315I, atingindo RC. Faleceu na consolidação por 
choque sético por EPC. 
 
Conclusão: A LAG representa um desafio diagnóstico e, sobretudo, terapêutico. A decisão de timing e técnica de interrupção 
da gravidez, assim como de início, esquema e duração de quimioterapia devem considerar o trimestre de gestação e o bem-
estar materno-fetal, ponderando o risco de progressão leucémica à viabilidade fetal. Assim, estes casos devem ser geridos 
por equipas multidisciplinares. As recomendações britânicas de 2015 providenciam orientação terapêutica e de suporte.  
  
*os autores contribuíram de igual forma. 
  



 

E-PO34 
IMATINIB EM TRATAMENTO DE 1° LINHA NA LMC - RESULTADOS DE UM CENTRO HOSPITALAR 
 
Francisca Vasconcelos1, Catarina Campos Costa1; Francisco Cubal1; Filipa Seixas1; Patrícia Ferraz1; Bruno Mesquita1;  
Marisol Guerra1; Ana Carvalho1; Margarida Inacio1; Manuel Cunha1 
1Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
Introdução: O tratamento da Leucemia Mieloide Crónica (LMC) teve mudanças significativas nos últimos anos e os inibidores 
da tirocina cinase (TKI’s) revolucionaram o prognóstico da LMC. O Imatinib é o tratamento de 1ª linha da LMC e é um TKi 
que inibe a atividade do Bcr-Abl. É um fármaco seguro e apesar de ter poucos efeitos adversos, podem ser observadas 
toxicidades gastrointestinais (GI), cutáneas, hematológicas, entre outras. É frequente ter que mudar o tratamento por 
intolerância. É possível suspender o tratamento por se alcançar Resposta Molecular Major (RMM) sustentada. 
 
Objectivo: Análise dos doentes seguidos no serviço de Hematologia que iniciaram o Imatinib em 1ª linha. 
 
Material e métodos: Análise retrospectiva dos doentes tratados com Imatinib em 1ª linha no nosso Centro Hospitalar (CH) 
entre 2002 e 2020. Dos 82 doentes com diagnóstico de LMC que são seguidos neste CH, foram analisados 58 que iniciaram 
Imatinib como tratamento de 1° linha. Para analisar a sobrevida foi utilizado o teste de Kaplan-Meier. 
 
Resultados: A idade média ao diagnóstico é de 61 anos e 55% (n=32) dos doentes são do sexo masculino. A mediana 
de follow-up é de 96 meses e a sobrevida aos 5 anos é de 82%. 
 
68% (n=38) dos doentes alcançaram RMM com o Imatinib, sendo que 14 destes doentes descontinuaram o fármaco por 
terem alcançado RMM sustentada. Destes, 7 tiveram a necessidade de retomar por perda da RMM. 20 doentes não 
alcançaram a RMM e mudaram de tratamento: 12 por toxicidades (dos quais 6 alcançaram a RMM com outro TKi e 2 fizeram 
transplante), 6 por falta de resposta (dos quais 3 apresentavam mutações resistentes ao Imatinib) e 2 progrediram. 
 
Dos doentes que iniciaram Imatinib em 1ª linha, 31% (n=18) tiveram a necessidade de mudar a terapêutica devido a 
toxicidades: 7 por dermatológica, 4 por GI, 4 por hematológica, 1 por neurológica , 1 por cardiaca, 1 por pulmonar. 
2 doentes que tinham alcançado RMM progrediram. 
 
22% (n=13) dos doentes que iniciaram Imatinib em 1ª linha faleceram: 4 por progressão da doença, 3 por infeção 
respiratória, 1 por colite isquêmica e 5 por neoplasias (neo) (1 por neo GI, 3 por neo do pulmão e 1 por neo epidermóide). 
 
Conclusão: A maioria dos doentes alcançou RMM com o Imatinib e a sobrevida é elevada. As toxicidades mais frequentes 
foram as cutâneas. 4 doentes faleceram por progressão da doença, sendo que a maioria dos doentes faleceu por outras 
causas. 
 
A experiência do nosso CH é sobreponível à reportada por outros grupos. 
 
Sem conflitos de interesse 
  



 

E-PO35 
TETRAPLOIDIA E HIPERDIPLOIDIA EM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
 
Christopher J. Saunders1, Georgy Alikhanov1; Joana Caldas1; Alexandra Lourenço2; Susana Santos2; Ana Barbosa2;  
Marcos Lemos1; Patrícia Ribeiro1 
1Serviço de Hematologia, Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 2Laboratório de 
Citogenética, Serviço de Hematologia, Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central  
 
Introdução: Tetraploidia é um fenómeno extremamente raro em leucemia mielóide aguda (LMA), sendo a sua incidência 
inferior a 2%. Enquanto a monossomia somática está comprovadamente associada a pior prognóstico, o prognóstico de 
doente com cariótipo hiperdiplóide (CH) e cariótipo triplóide/tetraplóide (CT) não se encontra bem estabelecido.  
 
Descrição de caso: Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 48 anos, diagnosticada com leucemia mielóide aguda 
NOS, morfologicamente mielomonocítica, sem displasia, FLT3 e NPM1 negativo, cariótipo tetraplóide (92,XXXX), e sem 
outras alterações citogenéticas, nomeadamente, as associadas a alto risco (segundo a classificação European Leukemia 
Network). Da caracterização imunofenotípica além das formas imaturas (CD34+ homogéneo, CD117+ heterogéneo), 
destaca-se maturação bilineal (granulócito/neutrófilo e monócito) com franca evidência de desgranulação, com alterações 
maturativas nos padrões CD13/CD11b, sugerindo displasia da referida linhagem. 
 
Procedeu-se a tratamento com o protocolo IDA+CAR, que decorreu sem intercorrências, com mielograma de avaliação de 
resposta a documentar celularidade normal e a presença de 6% de blastos. 
 
O segundo ciclo de indução com o protocolo FLAG-IDA, decorreu sem intercorrências, com resposta hematológica 
completa e com avaliação medular sem a presença de blastos. Seguiu-se um ciclo de consolidação idêntico. A doente 
encontra-se actualmente em remissão completa (RC) e a aguardar alotransplante de células estaminais hematopoiéticas 
com dador não relacionado (TCEH-DNR). 
 
Conclusão:  A categorização do grupo de prognóstico em doentes com CH e CT mantém-se actualmente controverso face à 
raridade da entidade. Enquanto há grupos (Luquet et al) que recomendam que LMA com CH/CT seja considerada como 
grupo de prognóstico intermédio, caso esta seja a única alteração citogenética presente. Outros publicam (Lazarevic et 
al) que a sobrevivência global é inferior nos doentes com CH/CT comparativamente ao grupo de risco intermédio (Döhner 
et al). A LMA com CH/CT está associada a pior prognóstico, sendo que o subgrupo CT, com > 65 cromossomas e ausência de 
alterações citogenéticas de alto risco está associado a melhor prognóstico do que o subgrupo CH.  
 
Apesar de se encontrar por definir o risco associado a CH/CT, consideramos que o nosso caso beneficiaria de um TCEH-DNR 
em primeira RC. 
  



 

E-PO36 
TRATAMENTOS AMBÍGUOS PARA DOENÇAS AMBÍGUAS: UMA SÉRIE DE CASOS DE LEUCEMIA AGUDA DE FENÓTIPO 
MISTO 
 
Pedro Baptista1, Ricardo Pinto1; Manuel Sobrinho Simões1; Fernanda Trigo1 
1Centro Hospitalar Universitário de São João 
 
Introdução: A leucemia aguda de fenótipo misto (MPAL) é uma entidade que agrega um conjunto de neoplasias raras de 
origem hematopoiética, cujo estudo por imunofenotipagem (IFT) não permite adequada atribuição de linhagem única às 
células leucémicas. Esta ambiguidade diagnóstica reflecte-se, também, na escassa compreensão da patofisiologia da MPAL 
e no seu prognóstico reservado, dada a elevada dificuldade em estudar esquemas terapêuticos eficazes. 
 
Métodos: Realizado um estudo retrospectivo e comparativo de 7 casos clínicos de MPAL diagnosticadas entre 2013 e 2021, 
recolhendo-se informação demográfica dos doentes, resultados de IFT, citogenética e genética molecular ao diagnóstico, 
tratamentos e respostas, recaídas hematológicas, sobrevida global e sobrevida livre de eventos. 
 
Resultados: Neste grupo de doentes com idade mediana de 47 anos (28-63 anos), 3 apresentaram o diagnóstico de MPAL 
t(9;22) BCR-ABL1, 1 de MPAL mielóide/B NOS e 3 de MPAL mielóide/T NOS. Apesar da taxa de remissão completa de 86%, 
a mediana de sobrevida livre de evento foi 10 meses e de sobrevida global de 11 meses. A diferença da média de leucócitos 
ao diagnóstico foi estatisticamente significativa entre os doentes que apresentaram um evento (recaída ou morte) face aos 
doentes que não apresentaram eventos (3,03 vs. 53,89x10^6/l, p = 0,041). O imatinib foi utilizado como terapêutica dirigida 
nas doenças BCR-ABL1[+], acompanhando quimioterapia com FLAG-Ida num caso, com doença progressiva e morte aos 3 
meses, ou Hyper-CVAD em dois casos, com recaídas precoces antes dos 10 meses. As mutações de FLT3 surgiram associadas 
a 2 casos de MPAL M/T NOS e ao caso de MPAL M/B NOS, motivando terapêutica com sorafenib na indução, consolidação 
e manutenção pré- e pós-transplante alogénico num caso, ou em substituição de quimioterapia intensiva face a 
intercorrência infecciosa noutro. Outro caso de MPAL M/T NOS prosseguiu para transplante alogénico de dador relacionado, 
com seguimento superior a 8 meses sem intercorrências. 
 
Conclusões: Apesar da leucocitose ao diagnóstico se associar a pior prognóstico na MPAL, os resultados encontrados nesta 
série são limitados e de difícil valorização pela escassez de casos e pela sua elevada heterogeneidade. Os reduzidos valores 
de sobrevida reflectem a necessidade de recolher e aprofundar informação sobre doentes com MPAL para permitir, no 
futuro, a criação de scores prognósticos úteis e a escolha de tratamentos mais eficazes. 
  



 

E-PO37 
TRATAMENTO COM RUXOLITINIB EM PACIENTES COM SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO (SMP) - UM ESTUDO 
UNICÊNTRICO 
 
Vanessa Santos Pereira1, Joana Santos1; Ana Santo António1; Anabela Neves1 
1Hospital de São Bernardo - Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
 
Introdução: Ruxolitinib (RXL) é um inibidor do JAK1 e 2, aplicado no tratamento de doentes com síndrome mieloproliferativo 
(SMP), resultando em redução/melhoria da esplenomegália e sintomas constitucionais. 
 
Objectivos: Caracterizar a eficácia e a toxicidade de RXL em pacientes com SMP seguidos no nosso centro. 
 
Métodos: Análise retrospectiva de pacientes tratados com RXL nos últimos 5 anos. 
 
Resultados: O estudo incluiu 13 pacientes, 10 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idade média de 63.5 anos. 7 
pacientes  (53.8%) apresentavam mielofibrose primária (MFP); 4 pacientes (30.8%) apresentaram mielofibrose secundária 
(MFS) (1 pós-Policitémia vera (PV) e 3 pós-Trombocitose essencial (TE)); 1 paciente (7.7%) com PV e 1 paciente (7.7%) com 
TE.  
 
Apresentam-se os resultados, por patologia: 
MFP: 4 pacientes (57.14%) tinham mutação JAK2V617F+. O RXL foi administrado em 2ª linha em 3 pacientes (42.8%) e 3ª 
linha em 3 pacientes (42.8%). Registou-se esplenomegália em 4 pacientes (57.1%), dos quais 1 paciente (25%) recebeu RXL 
como 1ª linha, 2 (50%) receberam RXL como 2ª linha e 1 (25%) recebeu RXL como 3ª linha. Houve redução da esplenomegália 
no paciente (14.3%) que recebeu RXL em 1ª linha, em 1 paciente (14.3%) que recebeu como 2ª linha e no paciente (14.3%) 
que fez como 3ª linha. No global, 4 pacientes (57.1%) com toxicidade hematológica e 1 paciente (14.3%) com toxicidade 
gastrointestinal. 
MFS: 3 pacientes (75%) tiveram mielofibrose pós-TE. 1 paciente (33%) com mutação JAK2V617F e esplenomegália, que 
reduziu com RXL; os outros 2 (67%) pacientes, sem mutação ou esplenomegália inicial, desenvolveram esplenomegália após 
RXL. 2 pacientes (67%) com toxicidade hematológica. 1 paciente (25%) teve mielofibrose pós-PV JAK2V617F + e 
esplenomegália que reduziu com RXL. 
 
PV: 1 paciente recebeu RXL por intolerância à terapêutica citorredutora. Apresentava JAK2V617F + e esplenomegália, que 
não reduziu. 
Surgiu toxicidade hematológica. 
 
TE: 1 paciente com JAK2V617F+ e sem esplenomegália, que fez RXL por resistência à HC. Tinha sintomatologia relacionada 
com a trombocitose. O RXL reduziu sintomas, sem repercussão na contagem de plaquetas. Não houve toxicidade 
hematológica. 
 
Conclusão: A resposta ao RXL (redução da esplenomegália e/ou controlo sintomático), foi verificado em 6 pacientes (46.2%). 
Em 8 pacientes (61.5%), foi registada toxicidade, maioritariamente hematológica. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
  



 

E-PO38 
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS LEUCEMIAS MIELÓIDES AGUDAS NA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL 
 
Mafalda Urbano1, Margarida Peixinho1; Nuno Silva1; Emília Cortesão1; Sandra Marini1; Ana Espadana1; Catarina Geraldes1 
1CHUC 
 
Introdução: A incidência de Leucemia mieloide aguda (LMA) é de 2.5-3 casos por 100000 por ano a nível mundial 1 
Há fatores epidemiológicos de risco para a incidência LMA: idade (idosos), género (sexo masculino) e raça (caucasiana).2-9 
Nos fatores etiológicos destacam-se: a exposição à quimioterapia (QT) e/ou radioterapia (RT), ao benzeno, prática agrícola 
e uso de fungicidas, produtos de limpeza tóxicos, tabaco, entre outros.5-16 

 
Objetivos: Este estudo visa a caracterização sociodemográfica, epidemiológica e etiológica da população com LMA de novo 
na região centro no ano de 2020. 
 
Métodos: Foi selecionada toda a população com registo laboratorial de >20% de blastos mieloides de novo (sangue 
periférico e/ou medula óssea) no ano de 2020 ou referenciações pelo mesmo motivo. Num total de 95 doentes estudámos: 
idade, género, concelho, raça, classe económica, referenciação, profissão, tabagismo, consumo de álcool, obesidade, 
história familiar e pessoal de neoplasia, de exposição a QT e/ou RT e classificação WHO da respetiva LMA. 
 
Resultados: A idade média ao diagnóstico foi de 70 anos e a prevalência do género feminino de 60%. A leucemia mais 
prevalente foi a LMA NOS (41%) seguida da LMA com alterações relacionadas com mielodisplasia (LMA-MRC) (30%). 
 
Os concelhos de maior prevalência foram: Coimbra, Castelo Branco (predomínio da LMA NOS) e Leiria (com 66% das LMA 
secundárias a Síndrome Mielodisplásica). 
 
A profissão foi apurada em 40% dos doentes, sendo as limpezas domésticas a mais prevalente (30% vs 3% nas restantes). 
18,9% dos doentes tinham doença hematológica prévia e 22% outras neoplasias sólidas. Destes dois grupos (com 
antecedentes de doença mielodisplásica, mieloproliferativa,linfoproliferativa e/ou tumor sólido) 49% fizeram previamente 
QT e/ou RT. 
 
Conclusão: A LMA-MRCfoi a 2ª mais prevalente e realça a necessidade de diagnóstico precoce da Síndrome mielodisplásica, 
do seu seguimento e avaliação de progressão. 
 
Há padrões iniciais de maior prevalência de LMA entre concelhos facilitando a investigação de uma causa genética ou 
ambiental nestas localizações. 
 
A profissão poderá ser um dos fatores de risco mais evidentes dada a relação estabelecida entre LMA e a exposição a 
produtos de limpeza. 
 
Necessitamos de mais dados para avaliação dos outros parâmetros estudados. 
 
Este estudo irá continuar até integrar todos os doentes da região centro com diagnóstico de LMA em 2018, 2019 e 2020 
com previsão de população total de 277 doentes. 
  



 

E-PO39 
EXANTEMA FLEXURAL E INTERTRIGINOSO SIMÉTRICO POR FÁRMACOS ASSOCIADO À AZACITIDINA 
 
Raquel Romão1, Iolanda Fernandes1; Patrícia Seabra1; Luísa Regadas1; Cláudia Pedrosa1 
1Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 
Introdução:O exantema flexural intertriginoso simétrico (SDRIFE), também conhecido por síndrome de Baboon, decorre em 
contexto de reação a fármacos, mais frequentemente associada aos beta-lactâmicos e citotóxicos. Clinicamente é 
característico o eritema bem demarcado em forma de “V” na região inguinal/genital e glútea/perianal, com envolvimento 
adicional de outras pregas intertriginosas. A sua histopatologia não está bem esclarecida, estudos imunohistoquímicos 
sugerem mecanismo semelhante ao das reações de hipersensibilidade tipo IV, sendo o diagnóstico essencialmente clínico. 
Apresentamos um caso de SDRIFE associado à azacitidina. 
 
Caso: Mulher de 78 anos, com diagnóstico de síndrome mielodisplásico (SMD) com excesso de blastos tipo II, R-IPSS alto 
risco, tendo iniciado tratamento com azacitidina subcutânea.Desde a primeira administração apresentou reação cutânea 
eritmatosa local, sem outros sintomas associados, tendo sido interpretada como reação infusional local. Após a quarta 
administração, desenvolveu lesões maculopapulares não pruriginosas a nível das pregas inguinais, axilares e mamilares. 
Dadas as características e distribuição das lesões, após observação por dermatologia foi feito o diagnóstico de SDRIFE 
associado à azacitidina. O fármaco foi suspenso e iniciado corticóide tópico, com resolução rápida do quadro cutâneo. 
Atendendo à boa evolução, optou-se por prosseguir com segundo ciclo  de azaciticina sob profilaxia com corticóide oral e 
anti-histamínico, sem recorrência de manifestações cutâneas. 
 
Discussão/Conclusão: A azacitidina é uma opção terapêutica com benefício clínico demonstrado no tratamento dos SMD 
de alto risco. As reações cutâneas ao fármaco são comuns, sendo a reação no local da administração a mais ferquentemente 
descrita. Na literatura desconhece-se casos de SDRIFE associados à administração de hipometilantes. A gestão deste tipo 
de reações adversas não está bem estabelecida e a suspensão do fármaco é muitas vezes a atitude adotada. O corticoide 
tópico e sistémico, pode ser utilizado de forma a acelerar a recuperação e a prevenir o desenvolvimento. Assim, de forma a 
não prejudicar o tratamento do doente ressalva-se a importância do reconhecimento desta entidade e da gestão 
multidisciplinar. 
  



 

E-PO40 
MASSA MEDIASTÍNICA EM DOENTE COM LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA 
 
Duarte Gil Pacheco Silva1, Bárbara Marques1; Sara Duarte1; Maria Carolina Afonso1; André Barbosa Ribeiro1;  
Sandra Casal Marini1; Emilia Cortesão1; Ana Espadana1 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução: A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um subtipo raro de Leucemia Mielóide Aguda, caracterizada por 
alterações genéticas, envolvendo rearranjos no gene do Recetor Alfa do Ácido Retinóico (RARa), responsáveis pela 
acumulação de promielócitos leucémicos na medula óssea e sangue periférico. Cursa, frequentemente, com uma 
coagulopatia de consumo potencialmente fatal e raramente se encontra associada a massas tumorais, segundo a literatura.  
 
Caso Clínico: Homem, 26 anos, com antecedentes de asma, recorreu ao serviço de urgência por quadro de desconforto 
torácico com uma semana de evolução, associado a gengivorragias. O exame objetivo revelou uma equimose na face 
anterior do membro inferior esquerdo, relacionado com trauma, sem petéquias. 
 
Analiticamente apresentava Hb 8.5 g/dL; leucócitos 4.3x109; plaquetas 54x109; fibrinogénio 192 mg/dL, D-dímeros 62960 
ng/mL. O esfregaço de sangue periférico revelou 48% de células morfologicamente compatíveis com promielócitos 
granulares, alguns com bastonetes de Auer. Foi confirmado o diagnóstico de LPA pelo estudo imunofenotípico, pela 
presença de t(15;17) (q22;q12) e de transcritos PML/RARa. 
 
Realizou TC tórax que demonstrou uma volumosa massa no mediastino anterior (197x97x44mm), que se estendia desde o 
contorno inferior da tiróide ao plano inferior das câmaras cardíacas com baixa intensidade de captação em PET-CT, e uma 
hepatomegalia com pequenas áreas hipodensas”. 
 
Perante o diagnóstico de LPA de baixo risco iniciou indução com ATRA e trióxido de arsénio (ATO), com resposta morfológica, 
com redução da dimensão da massa na topografia tímica (71x46x76mm), sem captação de FDG-F18 em PET-CT de 
reavaliação. Actualmente a efectuar 1ª consolidação com ATRA + ATO, após a qual fará biópsia da massa mediastínica.  
 
Conclusão: A doença extramedular na LPA é extremamente rara. A coagulopatia inerente não permitiu a realização de 
biópsia dirigida, contudo a massa mediastínica aparenta ter respondido à terapêutica dirigida, sugerindo portanto tratar-se 
da mesma entidade. 
  



 

E-PO41 
MANIFESTAÇÕES ATÍPICAS DA LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA, RELATO DE DOIS CASOS 
 
Ana Maria Meireles1, José Guilherme Freitas1; Ilídia Moreira1; Cláudia Moreira1; Mário Mariz1 
1Instituto Português de Oncologia, Porto 
 
Introdução: A leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) é 1 entidade rara, cujas manifestações incluem hematopoiese 
ineficaz, hiperplasia mieloide e menos frequentemente infiltração extramedular e doenças autoimunes. 
Descrevemos 2 manifestações raras de LMMC, uma ao diagnóstico e outra no follow-up. 
 
Caso 1: Mulher de 72 anos, ECOG 0, com quadro de emagrecimento, esplenomegalia e múltiplas adenopatias. 
Analiticamente apresentava leucocitose (45 460/mcL) com desvio à esquerda, monocitose (6370/mcL) e trombocitose 
ligeira. A TC abdominal mostrou neoformação renal, proposta para nefrectomia. 
 
A histologia de uma adenopatia evidenciou envolvimento por neoplasia mieloproliferativa (NMP) crónica e a peça da 
nefrectomia revelou carcinoma de células renais, com envolvimento da gordura por NMP. A biópsia da medula óssea 
mostrou hipercelularidade com atipia megacariócítica. As pesquisas de JAK2 e CALR foram negativas. Foi diagnosticada 
LMMC, tendo iniciado hidroxiureia (HU) com resposta parcial. 
 
Caso 2: Homem de 62 anos, ECOG 0, com LMMC sem excesso de blastos, tratado com HU que suspendeu por 
trombocitopenia, posteriormente com doença estável. 
 
Foi submetido a nefrouretectomia por neoplasia urotelial. No D1 pós-operatório (PO) iniciou quadro de hipotensão que 
evoluiu para choque hemorrágico, tendo sido submetido a 2 laparotomias exploradoras com drenagem de hematoma 
retroperitoneal extenso. Foi transferido para os cuidados intensivos com necessidade de suporte vasopressor e embolização 
de artéria lombar. Por manutenção do choque com disfunção multiorgânica, com agravamento da leucocitose 
(156 000/mcL), LDH (468U/L) e parâmetros inflamatórios (PI), foi reintervencionado, não se tendo documentado foco 
hemorrágico. No PO apresentou novo agravamento clínico, com evolução para choque refratário. 
 
Conclusão: Reportamos 1 apresentação clínica incomum da LMMC, com diagnóstico concomitante de neoplasia renal. 
Tumores síncronos são situações raras, pelo que a produção ectópica de G-CSF por neoplasia sólida mimetizando NMP deve 
ser considerada se a morfologia, imunofenotipagem e citogenética não sugerirem NMP. 
 
O outro caso aborda 1 situação clínica rara, mas cuja abordagem atempada é essencial, que é a reação leucemóide 
mielomonocítica pós-operatória. Esta caracteriza-se por leucocitose marcada com leucoestase, vasodilatação, síndrome 
libertação de citocinas e elevação dos PI. O tratamento inclui hidratação vigorosa, citorredução e possivelmente tocilizumab. 
 
(Sem conflitos de interesse) 
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NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS BLÁSTICAS PLASMOCITÓIDES – A PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS 
 
Pedro de Vasconcelos M1, Pedro Garrido2; Carlos Martins1; João F Lacerda1; João Raposo1 
1Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário  
Lisboa Norte; 2Serviço de Dermatologia - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 
Introdução: A neoplasia de células dendríticas blásticas plasmocitóides (NCDBP) é um tumor raro e de difícil diagnóstico. A 
sua agressividade clínica e elevada taxa de recaída justificam a utilização de tratamentos intensivos tipo leucemia aguda 
seguido de transplante alogénico de medula óssea. No entanto, a abordagem em doentes não elegíveis para tratamento 
intensivo não está uniformizada. 
 
Objectivos: Dois casos ilustrativos de NCDBP no doente não elegível para tratamento intensivo. 
 
Resultados: 
Caso 1: 
Um homem de 90 anos foi internado para investigação de tumores cutâneos disseminados. A avaliação inicial revelou uma 
anemia macrocítica, 27% de células atípicas circulantes e adenopatias infra e supradiafragmáticas. Por este motivo realizou 
biópsia cutânea, osteomedular e de gânglio axilar que revelaram infiltração intensa por células CD123+/CD4+/CD56+, 
compatível com NCDBP. O mielograma revelou um síndrome mielodisplásico com displasia unilinhagem. Por este motivo 
foi proposto para tratamento com 5-Azaciditina após a alta hospitalar, contudo, 1 mês após diagnóstico o doente faleceu 
devido a uma infecção oportunistica antes do inicio de tratamento. 
 
Caso 2: 
Um homem de 73 anos com doença coronária de 3 vasos iniciou seguimento em hematologia por uma leucemia 
mielonocitica crónica (LMMC). Oito meses após diagnóstico desenvolveu um tumor cutâneo supralabial, cuja biópsia 
revelou infiltração por células CD123+/CD4+/CD56+, compatível com NCDBP. A avaliação medular não revelou infiltração, 
mas foi detectada uma mutação do TP53 de novo. Atendendo às comorbilidades do doente foi decidida terapêutica com 5-
Azaciditina que foi protelada devido a uma sialoadenite obstructiva por uma adenomegalia submaxilar necrótica de novo, 
cuja biópsia revelou infiltração ganglionar e muscular (platisma) por NCDBP. Após resolução da intercorrência o doente 
iniciou tratamento hipometilante, com regressão completa do tumor cutâneo e da adenopatia após 2 ciclos. Contudo, após 
o ciclo 3 o doente faleceu por doença leucémica fulminante, 1 ano e 7 meses após o diagnóstico de LMMC e 8 meses após 
o diagnóstico de NCDBP. 
 
Conclusão: A raridade e agressividade da NCDBP, aliada à ausência de opções terapêuticas uniformizadas em doentes não 
elegíveis para tratamento intensivo é uma problemática por resolver. Os agentes hipometilantes possuem um efeito 
biológico nesta entidade e têm um papel por explorar neste contexto em monoterapia ou em associação com outros 
agentes. 
 
Sem conflitos de interesse. 



 

 

 
 

  



 

E-PO43 
LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA “ACELERADA” (LLC-A) – DESAFIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 
 
Rita Costa e Sousa1, Marília Gomes1; José Carda1; Emília Cortesão1; Catarina Geraldes1 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução: A LLC-A é uma variante histológica rara da LLC, que compreende uma entidade intermédia entre a LLC típica e 
a Síndrome de Richter (SR). Caracteriza-se, histologicamente, pela expansão dos centros proliferativos superior a 20x por 
CGA ou pela confluência dos mesmos, por um índice de proliferação Ki-67 superior a 40% e/ou pela presença de mais de 
2,4 mitoses por centro proliferativo. 
 
Objetivo: Descrição de dois casos de LLC-A. 
Caso 1: Mulher, 56 anos, com LLC estádio II de Rai e B de Binet e com del17p, sob terapêutica com Ibrutinib desde setembro 
de 2016. Em novembro de 2020, por apresentar múltiplas adenopatias cervicais de novo, realizou TC-TAP que demonstrou 
adenopatias laterocervicais bilaterais, supraclaviculares, axilares, lombo-aórticas e no hilo hepático. A biópsia excisional de 
gânglio cervical revelou a presença de células neoplásicas dispostas em nódulos confluentes, figuras de mitose frequentes 
e um índice de proliferação celular Ki67 de cerca de 40-50%, favorecendo a hipótese de LLC-A. Cumpriu 8 ciclos R-CHOP e 
foi proposta para transplante alogénico de dador não relacionado. 
 
Caso 2: Homem, 72 anos, diagnosticado em 2008 com LLC estádio II de Rai e A de Binet com IgVH mutada e sem del17p. 
Tratado em 1ª linha em 2013 com R-FC, com remissão completa. Em novembro de 2020 apresenta-se com sintomas B, 
analiticamente com linfocitose superior a 153G/L e LDH superior a 2000U/L. Realizou TC-TAP que demonstrou 
hepatomegalia e esplenomegalia, assim como múltiplas adenopatias na região do tronco celíaco. A PET-CT revelou 
esplenomegalia hipermetabólica, envolvimento hipermetabólico medular/ósseo e múltiplas formações ganglionares com 
captação de FDG-F18. O estudo por FISH detetou a del17p em 99% dos núcleos analisados. A biópsia da medula óssea 
mostrou achados histopatológicos que corroboraram a hipótese de LLC-A. Foi realizado R-CVP para debulking e, 
posteriormente, Ibrutinib, com progressão da doença e falecimento do doente. 
 
Conclusão: A LLC-A é uma entidade com comportamento agressivo e prognóstico intermédio entre a LLC típica e a SR. Sendo 
rara (<1% de todos os casos) e subdiagnosticada, com poucos casos descritos na literatura, a orientação terapêutica destes 
doentes torna-se desafiante, sendo fulcral a realização de mais estudos que permitam um melhor entendimento dos 
processos moleculares subjacentes à progressão da doença de modo a atrasar ou mesmo prevenir a transformação da LLC-
A em SR. 
  



 

E-PO44 
VENETOCLAX – A SAFE THERAPEUTIC FOR CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL)? 
 
Cátia Fava Gaspar1, Inês Moreira1; Ana Meireles1; Claudia Moreira1; Dulcineia Pereira1; Isabel Oliveira1; Sérgio Chacim1;  
Ângelo Martins1; Nélson Domingues1; Luísa Viterbo1; Mário Mariz1 
1IPO Porto 
 
Introduction: Venetoclax is a potent and selective inhibitor of the anti-apoptotic protein BCL-2, overexpressed in CLL, which 
is known to interfere with survival of tumoral cells and has been associated to resistance to chemotherapy. Since its use in 
clinical practice is relatively new and has the potential to cause serious adverse events like tumor lysis syndrome (TLS), its 
start needs to be closely monitored. We aim to analyze real world data regarding patients submitted to this treatment 
option. 
 
Methods: Retrospective review of clinical and pathological characteristics of patients >= 18 years with diagnosis of CLL 
treated in our Oncologic Center with Venetoclax. Primary endpoints were overall response rate (ORR), progression-free 
survival (PFS) and adverse events (AEs). 
 
Results: We included 19 patients, with a median age of 70 years (range 54-85), 52,6% of which were males. The median 
time from diagnosis until start of Venetoclax was 7,1 years (range 0,1-18,4). The median number of previous treatments 
was 2 (range 1-5). Regarding cytogenetic alterations, 13q deletion was present in 47,4%, 11q deletion in 36,8%, 17p 
deletion in 15,8% and trisomy 12 in 10,5%.  
 
Before treatment start, 79% of patients had CrCl < 80 ml/min and the median lymphocyte count was 48480 cells per 
microliter. Patients were stratified for risk of TLS with 4, 9 and 6 patients classified as low, intermediate and high-risk, 
respectively. Median follow up time was 6 months (range 0-17) with 68,3% of patients achieving criteria of complete 
response (CR), hence benefiting from this treatment. No patients progressed under Venetoclax. Median PFS was not 
reached. 
 
In our cohort, we registered one fatal case of TLS in a patient that refused the hospital admission and did not stop the second 
dose of venetoclax. Another serious toxicity that resulted in fatality was a case of autoimmune hemolytic anemia (AIHA). 
Cytopenia was the cause for the discontinuation of treatment in 1 patient and for dose reduction in another patient. Other 
adverse effects reported were non-complicated infections (mostly urinary tract etiology), other cytopenias grade 1/2, 
nausea, asthenia and mucositis. 
 
Conclusions: Despite the fatalities reported, Venetoclax appears to be safe and well tolerated, with good clinical and 
analytical responses. 
 
More follow-up time is needed to assess response and to compare results achieved in clinical trials. 
  



 

E-PO45 
MONITORIZAÇÃO DO VENETOCLAX: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
 
Filipa P. Freitas1, Lucas B.D. Barbosa1; Jorge Reis1; Rui Magalhães2; Rui Soares3; Patrícia Sousa2; Luís Nina1 
1Serviço de Patologia Clínica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE; 2Serviço de Hematologia 
Clínica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE; 3Serviço de Patologia Clínica, Instituto 
Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Instituto de Microbiologia da Faculdade de Medicina da UC  
 
Introdução: O Venetoclax é um potente inibidor seletivo da proteína anti-apoptótica BCL-2, utilizado no tratamento da 
Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) e que tem como efeito adverso mais temido a Síndrome de Lise Tumoral (SLT). A SLT 
ocorre pela rápida destruição das células neoplásicas, caracterizada laboratorialmente por hipercaliemia, hiperuricemia, 
hiperfosfatemia e hipercalcemia, causando lesão renal aguda, convulsões, arritmias e, eventualmente a morte, sendo assim, 
considerada uma emergência em Oncologia. 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico que demonstra a importância do estudo analítico na deteção precoce 
de SLT. 
 
Caso clínico: Trata-se de uma doente do sexo feminino, 65 anos, com LLC diagnosticada em 02.2012, recidivada e em 
progressão com estadio Rai-Binet VI-C. Submetida a tratamento prévio com Rituximab + Fludarabina + Ciclofosfamida (2014 
e 2018) e Ibrutinib em 2020. Por intolerância a Ibrutinib foi proposta para tratamento com Rituximab + Venetoclax (1ºciclo). 
Internada em 08.2021 para introdução de Venetoclax devido ao alto risco de SLT (linfocitose> 100 G/L e poliadenopatias > 
5 cm de diâmetro). A doente iniciou reforço hídrico e alopurinol 300mg id antes do internamento. Uma vez internada, 
cumpriu hiperhidratação com 3 litros de soro em 24h e rasburicase 7,5mg ev. Após 4h de uma toma de 20mg de Venetoclax, 
doente encontra-se assintomática, sem alterações ao exame objetivo ou analíticas. Às 8h, analiticamente com hipercaliemia 
(5,6 mmol/L) e hiperfosfatemia (6,3 mg/dL), o que levou ao aumento da frequência da furosemida. Às 12h, agravamento 
analítico (K: 6,5 mmol/L e P:9,5 mg/dL), com apagamento do murmúrio vesicular na base pulmonar direita, pelo que foi 
administrada insulina + glicose (5%) e iniciada oxigenoterapia (1L/min). Após 14h da toma, agravamento clínico com 
arritmia, instabilidade hemodinâmica, estase em ambos os campos pulmonares com fervores bilaterais. Foi suspenso o 
Venetoclax e feito glicose (30%) 150mL + 10U Insulina de ação rápida, furosemida (30 mg), gluconato de cálcio, salbutamol 
e noradrenalina. Doente transferida para a unidade de cuidados intensivos por instabilidade, necessidade de monitorização 
invasiva e suporte aminérgico. Posteriormente houve evolução favorável com resolução do quadro.  
 
Conclusão: Tendo em conta as alterações analíticas associadas à toma de Venetoclax, que podem ser graves mesmo com 
redução da dose inicial, salienta-se a importância da monitorização dos parâmetros analíticos. 
  



 

E-PO46 
MANUTENÇÃO DO CATETER VENOSO CENTRAL: UNIFORMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM 
 
Micaela Denise da Silva Rodrigues1, Cristina Maria de Oliveira Santos1 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
A enfermagem revela-se fundamental na implementação de boas práticas de prevenção e controlo das Infeções da Corrente 
Sanguínea associadas ao Cateter Venoso Central (CVC), devido à sua responsabilidade na manutenção do CVC. Os doentes 
hemato-oncológicos requerem uma abordagem multidisciplinar complexa, cujo tratamento exige o uso recorrente de CVC 
e as suas complicações conduzem a riscos acrescidos nos doentes imunodeprimidos. Este estudo tem como objetivo aplicar 
as boas práticas de enfermagem na manutenção do CVC. 
 
De acordo com a problemática, desenvolveu-se um estudo descritivo-comparativo, em que nos posicionámos 
analiticamente nas metodologias quantitativas, com amostra não-probabilística acidental. O estudo foi realizado com os 
enfermeiros de um serviço de hematologia clínica, no período decorrido entre março e setembro de 2021.  
 
Procedeu-se à revisão da literatura das recomendações de boas práticas na manutenção do CVC, com subsequente 
atualização do protocolo e divulgação das recomendações mediante formação à equipa de enfermagem. 
 
A colheita de dados foi realizada através da construção de um guião de observação das práticas, testado por 5 enfermeiros 
peritos externos e com diferentes experiências no uso do CVC. As observações ocorreram durante o 1º mês após formação, 
no 2º e 3º mês e após 6 meses. 
 
Para o desenvolvimento do estudo foram tidos em consideração todos os aspetos éticos. 
 
Os resultados revelaram diferenças nas práticas dos enfermeiros na manutenção do CVC, após formação. Em concreto, 
verificou-se maior conformidade das práticas com as recomendações durante o 2º e 3º mês após formação, evidenciando 
a implementação das recomendações e maior uniformização das práticas. No entanto, 6 meses após formação, verificaram-
se 3 áreas de não conformidade, nomeadamente na técnica de lavagem dos lumens e uso do antisséptico. 
 
A análise dos resultados revelou que a formação tem impacto positivo na melhoria das práticas dos enfermeiros na 
manipulação do CVC, embora a diminuição da conformidade ao longo do tempo evidencie a necessidade de investir na 
formação contínua, associada a processos de monitorização. 
  
Declaração de Conflito de Interesses: 
As autoras declaram não haver qualquer conflito de interesse que possa estar relacionado com a elaboração e apresentação 
deste estudo. 
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IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA ACTIVIDADE DO REGISTO PORTUGUÊS DE DADORES VOLUNTÁRIOS DE CÉLULAS 
HEMATOPOIÉTICAS (CEDACE) 
 
Manuel Abecasis1, Helder Trindade1; Ana P. Sousa1; Dario Ligeiro1; M. Ressureição Mauricio1; Irene Gomes1; Susana 
Ramalhete1; Ana Correia1; Filipa Ropdrigues1; Sara Calão1 
1IPST CEDACE 
 
Introdução: A infecção por SARS-CoV-2 foi declarada uma pandemia pela OMS em Março 2020 e tem afectado de forma 
muito significativa a prestação de cuidados de saúde, com reflexos em todas as áreas inclusive na actividade dos registos de 
dadores voluntários de medula óssea. 
 
Objectivo: o CEDACE, sendo um registo de grande dimensão (> 400.000 dadores), contribui de forma regular para a 
actividade de transplantação hematopoiética disponibilizando anualmente dezenas de dadores não relacionados (DNR) aos 
centros de transplante nacionais e estrangeiros e facilitando o intercâmbio de dadores estrangeiros para doentes 
portugueses. Pretendeu-se com este estudo avaliar o impacto da pandemia na actividade do Registo. 
 
Material e métodos: foram avaliadas as pesquisas preliminares, activações, avaliação de dadores, colheitas de progenitores 
hematopoiéticos (PH) e transplantes com DNR realizados entre Janeiro e Dezembro de 2020 e comparados com igual 
período de 2019. Foram igualmente avaliados no nº de PH importados e o nº de transplantes com eles realizados.  
 
Resultados: em 2020, foram feitas 1783 pesquisas preliminares ao Registo resultando em 1198 activações, 92 avaliações de 
dadores, 73 colheitas de PH e 65 transplantes (41 para doentes estrangeiros, 24 doentes nacionais). 71% dos produtos 
foram criopreservados. Comparativamente a igual período de 2019 verificou-se uma redução de 17.5% de pesquisas 
preliminares, 21% de activações, 5% de colheitas e 16% de transplantes, embora o nº de transplantes de doentes 
portugueses com dadores CEDACE tenha aumentado 20%. O nº total de transplantes com DNR realizados em Portugal foi 
de 65 em 2020 e 64 em 2019. 
 
Conclusões: estes resultados demonstram uma redução da actividade do Registo em 2020, tendo-se verificado uma redução 
de 18% no nº de PH fornecidos ao estrangeiro, compensado parcialmente com o aumento de 20% para os centros nacionais. 
Estes dados devem ser encarados com alguma reserva porque analisando os dados do CEDACE nos últimos 5 anos 
verificamos que tem havido um decréscimo regular no nº de dadores utilizados, a merecer análise crítica desta evolução. 
Apesar de todos os constrangimentos impostos pela situação, desde a avaliação dos dadores à colheita do produto e ao seu 
transporte para os centros de transplante concluímos que foi possível responder de modo adequado às solicitações 
recebidas. 
 
Conflito de interesses: nada a declarar por parte dos autores 
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ANEMIA DE FANCONI EM IDADE PEDIÁTRICA: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁRIO 
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CHUP, Porto, Portugal; 3Serviço Hematologia Pediátrica, Hospital Maria Pia - CHP, Porto, Portugal; 4Laboratorio de 
Citogenética, ICBAS, Universidade Porto, Porto, Portugal 
 
Introdução: A anemia de Fanconi (AF) é uma doença genética hereditária, maioritariamente autossómica recessiva, rara, 
atingindo entre 1 a 9 em cada 1.000.000 pessoas. É a síndrome de insuficiência medular congénita mais frequente na 
pediatria, associando-se a malformações congénitas e um maior risco de várias neoplasias. 
 
Objetivo: Caracterizar uma amostra de doentes com AF seguidos num Centro de Hematologia Pediátrica. 
 
Material e métodos: Estudo observacional retrospectivo das crianças diagnosticadas com AF entre Jan-1992 e Ago-2021. 
 
Resultados: Foram incluídos 26 doentes com AF, com uma idade mediana ao diagnóstico de 5.5 anos [2 meses, 17 anos], 
sendo 11 doentes (42%) do sexo masculino. Nove doentes (35%) eram de etnia cigana. Foi avaliada a instabilidade 
cromossómica induzida pelo DEB em todos os casos. Em 11 doentes (42%) estão disponíveis os dados do estudo molecular, 
sendo as mutações no gene FANCA as mais frequentes (73%). Quanto à presença de anomalias físicas, as manchas cafe-au-
lait e hiperpigmentação cutânea foram as alterações mais frequentes (n=23), seguidas de anomalias dos polegares (n=13), 
anomalias oculares (n=12), malformações urogenitais (n=9) e gastrointestinais (n=8). As alterações hematológicas mais 
frequentes ao diagnóstico foram: elevação da HbF (n=25), trombocitopenia (n=21), macrocitose (n=17), anemia (n=16) e 
neutropenia (n=11). Verificou-se pancitopenia em 8 doentes (31%). Dezassete doentes (65%) apresentaram indicação para 
tratamento: 13 dos doentes foram submetidos a alo-TPH (dos quais 5 faleceram), 2 faleceram antes de realizar alo-TPH e 2 
aguardam a identificação de um dador compatível. Os restantes doentes não apresentaram critérios para tratamento 
durante o seu seguimento: 7 doentes atingiram a maioridade  e 2 crianças mantêm-se em vigilância. A sobrevivência 
mediana ainda não foi atingida. 
 
Conclusão: Visto a AF ser uma doença rara, é muito importante consciencializar a comunidade médica para referenciar os 
casos suspeitos precocemente. Na presença de alterações constitucionais sugestivas deve considerar-se esta hipótese 
diagnóstica, mesmo sem associação de citopenias ou marcadores de eritropoiese de stress. A melhoria da acuidade 
diagnóstica permitirá uma abordagem multidisciplinar, abrangendo aspectos desde o rastreio de 
familiares/aconselhamento genético até à programação atempada do tratamento e rastreios regulares de neoplasias. Os 
resultados deste estudo estão de acordo com os dados descritos na literatura. 
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ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL 
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Helena Silva2 
1Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro 
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Introdução: A Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) é provocada por autoanticorpos (atc) contra eritrócitos que promovem 
a sua destruição. A AHAI pode ser primária ou secundária no caso de existir uma doença ou fármaco responsável pelo seu 
aparecimento. A maioria das AHAI são provocadas por atc quentes, ativos à temperatura corporal. 
 
Objetivo: Caracterização de doentes e da terapêutica instituída em doentes diagnosticados ou internados com AHAI. 
 
Material e métodos: Estudo descritivo retrospetivo que incluiu todos os doentes diagnosticados ou internados com AHAI, 
entre 2008 e 2021 num hospital distrital. A informação foi recolhida dos processos clínicos. 
 
Resultados: Foram acompanhados 31 doentes (15 homens e 16 mulheres), com idade mediana de 68 anos, dos quais 28 
necessitaram de internamento. A principal clínica à apresentação foi astenia e fadiga (35,5%). A mediana de dias de 
internamento foi de 15 (intervalo 2 a 64). O valor médio de hemoglobina à admissão foi de 7,2g/dL e à data de alta de 
8,9g/dL. Todos os doentes realizaram corticoterapia como primeira linha, sendo que 13 doentes necessitaram de outras 
terapêuticas como rituximab, ciclofosfamida e imunoglobulina. Detetaram-se crioaglutininas em 2 doentes e os restantes 
apresentaram AHAI por atc a quente. Careceram de transfusão 11 doentes. Diagnosticou-se AHAI primária em 12 doentes 
e em 19 AHAI secundária a Doença Hemato-Oncológica (DHO), Doença Autoimune e Infeciosa. Em 1 doente a AHAI precedeu 
o diagnóstico de DHO. Faleceram 10 doentes, sendo que destes, 6 faleceram por progressão da DHO. Encontram-se em 
seguimento na consulta de Hematologia 17 doentes, estando apenas 5 em tratamento. Tiveram alta 4 doentes.  
Da análise exploratória verificou-se que nas AHAI secundárias os doentes com valores mais baixos de plaquetas 
(144vs233x10^9/L) morreram mais que os doentes com valores mais elevados. Nas AHAI primárias tiveram menor sobrevida 
os doentes com reticulócitos (2.6vs16.9%) mais baixos. 
 
Conclusão: Na nossa população a maioria dos doentes apresentou AHAI secundária. A principal terapêutica utilizada foi a 
corticoterapia. O rituximab ficou reservado para casos refratários à primeira linha, tendo-se obtido uma boa resposta. De 
realçar que nenhum dos doentes necessitou de esplenectomia e a maioria alcançou resposta completa. 
 
Declaração de Conflito de Interesse: nada a declarar. 
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INFECÇÃO POR SARS-COV-2 EM DOENTES PEDIÁTRICOS COM PATOLOGIA HEMATOLÓGICA NÃO MALIGNA NA ERA PRÉ-
VACINAÇÃO 
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Lenka Ruzickova1; Catarina Geraldes1 
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Introdução: Na maioria dos doentes pediátricos a infeção SARS-CoV-2 cursa de forma assintomática ou com clínica ligeira, 
estando no entanto definidos alguns subgrupos de risco para infeção grave. 
 
Objetivo: Avaliar a incidência e gravidade da infeção SARS-CoV-2 e o  impacto na doença de base, numa população 
pediátrica com doença hematológica antes da introdução da vacinação. 
 
Métodos: Foram incluídos os doentes pediátricos seguidos no nosso centro por patologia hematológica, sem doença 
oncológica ativa, observados entre 01 de Março de 2020 e 31 de Março de 2021. Caracterização da população segundo 
grupos de patologia e grupos de risco. Descrição da incidência e gravidade da infeção SARS-CoV-2 nos casos documentados. 
 
Resultados:  
Incluídos 509 doentes, idade média 9.7 anos, 54% do sexo masculino. 
Grupos de patologia mais prevalentes: citopenias imunes (n= 96, 18.9%); anemias carenciais (n= 91, 17.9%); anemias 
hemolíticas congénitas crónicas (n= 91, 17.9%); citopenias não imunes / síndromes de falência medular (SFM) (n= 64, 
12.6%); vigilância > 6 anos após doença oncológica (n= 44, 8.6%). Foram considerados “grupo de risco” os doentes com 
insuficiência esplénica (n= 17, 3.3%), (3 esplenectomizados, 12 com asplenia funcional e 2 congénita) e doentes sob 
imunossupressão (n= 22, 4.3%). Durante o período avaliado a incidência de infeção foi 4.13% (n 21): 6 doentes (28.6%) com 
citopenias imunes, 6 com anemias hemolíticas crónicas (28.6%), 6 com SFM/ citopenias em estudo (28.6%) e 3 doentes com 
anemia carencial (14.3%). Não foram reportados casos de doença grave, com necessidade internamento, ou agravamento 
da doença de base. Nos doentes incluídos em grupos de risco, a incidência foi de 2 casos (asplenia funcional e sob 
terapêutica imunossupressora em baixa dose). 
 
Discussão: Nesta população, que inclui um grupo heterogéneo de crianças com patologia tipificada como de risco potencial 
para infecção COVID grave, a incidência de infeção SARS-COV-2 foi reduzida, em provável relação com adoção de conjunto 
de medidas de evicção de contágio, sobretudo em doentes de maior risco, embora o nosso trabalho não tenha sido 
desenhado para o avaliar. 
 
As infecções documentadas durante este período na nossa coorte não condicionaram necessidade de internamento ou 
agravamento significativo da doença de base. 
 
Os dados apresentados são coerentes com os observados na restante população pediátrica. 
 
Sem conflitos de interesse. 
 
Os 4 primeiros nomes devem ser considerados primeiros autores 
  



 

E-PO51 
THE CELL-EXTRINSIC ROLE OF NRF2 IN BENIGN AND MALIGNANT HEMATOPOIESIS 
 
Joana Pereira Reis1, Marta Lopes1; Laura Mosteo Lopez1; Rita Antunes1; Maria J. Teles1; João T Guimarães2; Graça Porto1;  
Tiago L. Duarte1; Delfim Duarte1 
1Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S); 2Departamento de Patologia Clínica, Centro Hospitalar de São João  
 
Acute myeloid leukemia (AML) is a commonly diagnosed leukemia with poor prognosis. It is characterized by proliferation 
of malignant blasts and a loss of hematopoietic stem cells (HSCs), in part due to remodeling of the bone marrow (BM) niche. 
Treatment of AML often requires consolidation with allogeneic HSC transplantation. It has been previously shown that iron 
chelation in AML protects the vascular niche and partially rescues HSCs numbers and homing to the BM and that AML 
patients have transfusion-independent increased circulating iron levels. Furthermore, high peri-transplantation labile 
plasma iron levels in leukemia patients have been associated with increased non-relapsed mortality. Our preliminary data 
shows that endosteal endothelial cells (ECs) have increased iron levels and impaired expression of heme oxygenase-1 
(Hmox1), a gene induced by the transcription factor Nrf2, the master anti-oxidant regulator involved in the cellular response 
to increased reactive oxygen species (ROS). Intrinsic expression of Nrf2 is important for HSC regeneration but its role in the 
microenvironment remains unexplored. 
We hypothesize that cell-extrinsic Nrf2 regulates the response of the BM niche to increased iron levels in AML and HSC 
transplantation. 
 
 We used the MLL-AF9 mouse model to induce AML development in Nrf2-/- mice. We also used Hamp1-/- mice (loss of 
hepcidin) to model iron overload. We generated mouse chimeras to evaluate the role of Nrf2 in the context of BM 

transplantation (CD45.1  WT, CD45.1  Nrf2-/-Hamp1-/- and CD45.1  Hamp1-/-).  
 
 Nrf2-/- mice developing AML had a significant increase in ROS levels in endothelial and stromal cells, but no differences in 
absolute cell numbers. We also observed a significant loss of platelets in these mice, suggesting defective hematopoietic 
output. In the mouse chimeras, 80% of transplanted Nrf2-/-Hamp-/- mice died within 3 months, indicating a failure in HSC 
engraftment possibly related with the lack of protection from Nrf2 following irradiation. In contrast recipient WT or Hamp1-

/- mice alone showed 100% long-term survival and robust engraftment. 
 
We are currently exploring the importance of Nrf2 in key niche cell types, namely ECs and mesenchymal stem cells.  
Altogether, these results suggest a significant cell-extrinsic role of Nrf2 in AML and in HSC transplantation. Further work will 
also explore the potential use of Nrf2 agonists in the context of HSC transplantation and AML with iron overload.  
 

 
 



 

E-PO52 

ANOMALIAS CROMOSSÓMICAS EM DOENÇAS HEMATO-ONCOLÓGICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Maria do Céu Geraldes1, Ana Paula Ambrósio1; Ricardo Peliano1; Hildeberto Correia1 
1Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

 
As doenças hematológicas malignas são um grupo de patologias oncológicas que se dividem em vários subgrupos mediante 
a linhagem celular afetada. O seu diagnóstico precoce, assim como a identificação de anomalias cromossómicas em doentes 
hemato-oncológicos são dois dos fatores que influenciam a sobrevida destes doentes. 
 
A presente pandemia por SARSCov-2, poderá ter influenciado negativamente a sobrevida destes, uma vez que a diminuição 
de recursos médicos e do número de primeiras consultas em meio hospitalar poderá ter induzido um diagnóstico tardio 
deste grupo de patologias e consequentemente uma doença mais grave, ao diagnóstico. Com o objetivo de verificar este 
fato realizou-se um estudo retrospetivo das amostras analisadas no laboratório de doenças hemato-oncológicas, do 
departamento de genética humana, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com início a 17 de setembro de 2018 
e termino a 19 de setembro de 2021. Este período de tempo foi divido em dois intervalos, cada um constituído por 549 dias 
e intitulados período de pré confinamento (com início em 17 de setembro de 2018 e termino em 19 de março de 2020) e 
período de confinamento (com início a 19 de março de 2020 e termino a 19 de setembro de 2021). Verificou-se uma 
diminuição do número de amostras no segundo período com um decréscimo de aproximadamente de 35% face ao período 
de pré confinamento. Analisando com mais pormenor verifica-se um decréscimo de 25% do número de amostras para o 
teste genético de cariótipo medular e de 50% das amostras para a realização do teste genético hibridação in situ (FISH). 
Contudo o teste genético por FISH evidenciou uma maior percentagem de amostras anormais no período de confinamento. 
Também foram observadas amostras que ao diagnóstico inicial já apresentavam cariotipos complexos, que de alguma forma 
indiciam um agravamento da patologia diagnosticada. 
 
A diminuição do número de amostras analisadas no período de confinamento poderá dever-se a uma diminuição do número 
de consultas, mas também a uma diminuição da procura por parte dos utentes do sistema de saúde, levando a um 
diagnóstico tardio com um aumento de risco de doença grave. 
 
Os autores declaram não ter conflito de interesses. 
  



 

E-PO53 
TEMPO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS OBSERVACIONAIS EM CENTROS PORTUGUESES: ANÁLISE DE 8 ESTUDOS 
OBSERVACIONAIS 
 
Gonçalo M.C. Rodrigues1, Maria João Salgado1; Ana Rita Jaime1; Ana Patrícia Fernandes1; Ana Macedo2; Manuel Salavessa1 
1Departamento Médico – Hematologia, Janssen-Cilag, S.A., Lisboa, Portugal.; 2Keypoint Scientific Consulting Lda.;  
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve, Faro, Portugal. 
 
Introdução: Os estudos observacionais, por natureza descritivos ou geradores de hipóteses, são úteis para relatar 
tendências e podem ser uma parte fundamental na medição de outcomes em contexto de vida real (permitindo o 
acompanhamento de políticas de saúde), A rapidez na geração destes dados é fulcral na era da medicina baseada em 
evidência, pelo que a celeridade dos tempos de aprovação destes estudos nos centros portugueses é determinante para a 
sua implementação. 
 
Objetivo: Este estudo piloto avaliou os tempos de aprovação em 8 estudos observacionais, patrocinados por 1 laboratório 
farmacêutico (Janssen-Cilag), em Hospitais Portugueses, 2018-2021. 
 
Material e Métodos: Foram consideradas 112 observações correspondentes a pedidos de parecer a Comissões de Ética para 
a Saúde (CES) e a pedidos de autorização a Conselhos de Administração, de 43 hospitais portugueses. Efetuou-se uma 
análise descritiva dos tempos médios e medianos de aprovação e desvio padrão (dp). Estimou-se a frequência de casos com 
emissão de parecer favorável pela CES em ≤60 dias. Utilizaram-se testes não paramétricos para comparação de medianas 
para um nível de significância 0,05. 
 
Resultados: Os tempos médios e medianos até parecer das CES e até aprovação de contratos financeiros, em dias, foram 
de 67 (dp 55), mediana 46,5; e 71 (dp 56), mediana 53, respetivamente. Em 10% verificou-se um tempo até parecer da CES 
>165 dias e um tempo de aprovação de contratos financeiros >148 dias. A média do tempo total até aprovação completa 
foi 118 (dp 62), mediana 99. Em 57% o tempo até parecer das CES foi <60 dias. Comparando os estudos na área da 
hematologia (3/8) com os das restantes especialidades analisadas (psiquiatria, oncologia e imunologia), o nº de dias entre 
a aprovação completa e a visita de início do estudo (SIV) foi 41 (dp 43), mediana 28; vs. 27 (dp 20), mediana 21, 
respetivamente. Globalmente não se verificaram diferenças entre os tempos de aprovação em hospitais 
públicos vs. privados ou hospitais centrais vs. distritais. Os hospitais universitários tiveram um maior tempo mediano até 
emissão de parecer pelas CES (p=0,008). 
 
Conclusão: Verificou-se uma elevada heterogeneidade entre hospitais. Apesar dos tempos medianos de aprovação serem 
relativamente rápidos, em 25% dos casos estendem-se para lá dos 90 dias. Os dados devem ser interpretados 
cuidadosamente, uma vez que se referem a um número reduzido de observações, e uma vez que parte das submissões 
coincidiu com a pandemia de COVID-19. 



 

  



Reunião Híbrida
PRESENCIAL E ONLINE

SOCIEDADE  PORTUGUESA DE  HEMATOLOGIA

Posters
Publicados



 
 
PUB1 
EFEITO DE WARBURG: A COMPLICAÇÃO METABÓLICA DE UM CASO DE LINFOMA EM PROGRESSÃO 
 
Inês Damásio, Mónica Santos; Helena Matos Silva 
Centro Hospitalar de Tondela-Viseu, EPE 
 
Introdução: O efeito de Warburg é uma complicação metabólica rara, que se caracteriza por acidose lática e hipoglicemia. 
Resulta da capacidade das células neoplásicas utilizarem a via glicolítica para a produção de energia, mesmo em condições 
de aerobiose, metabolizando a glicose em ácido lático. A acidose progressiva e hipoglicémias recorrentes são complicações 
potencialmente fatais. 
 
Objetivo: Descrição de um caso clínico de apresentação atípica de transformação de um linfoma indolente em alto grau.  
 
Material e métodos: Consulta do processo clínico. 
 
Caso clínico: Mulher de 72 anos, diagnosticada em março/2018 com Linfoma Folicular Grau 2, estadio IV-A, FLIPI de risco 
intermédio, sem critérios de tratamento. Recorreu ao Serviço de Urgência em março/2021 por astenia, anorexia, diarreia e 
perda ponderal, não quantificada, com uma semana de evolução. Analiticamente, hemoglobina 10,2 g/dL e lactato 
desidrogenase 726 UI/L (120-246 UI/L). Admitida em internamento por acidose lática (pH 7,29, lactato 11,3 mg/dL) e 
hipoglicemia, inicialmente atribuídas à metformina. Por persistência e agravamento da acidose metabólica e hipoglicemias 
recorrentes, refratárias à suspensão da metformina, esta hipótese tornou-se pouco provável. Realizou ecografia abdominal 
que revelou alterações sugestivas de neoplasia gástrica e posterior tomografia computorizada que mostrou a presença de 
elevada carga tumoral com sinal de “omental cake” e extensas massas abdominais. Perante a possibilidade de progressão 
da doença linfoproliferativa ou neoplasia sólida, foi colocada a hipótese de Efeito de Warburg. Realizou biopsias gástricas e 
da massa abdominal, que confirmaram o diagnóstico de transformação em Linfoma Difuso de Grandes Células B. Enquanto 
aguardava resultado histológico iniciou corticoterapia, com melhoria clínica e resolução completa das alterações 
metabólicas após início da imunoquimioterapia com R-CHOP. Mantém seguimento em Hospital de Dia. 
 
Conclusão: A acidose lática é uma alteração grave e inespecífica, que impõe desafios no diagnóstico, sendo primordial 
identificar precocemente a sua causa. Quando associada a doença neoplásica, deve levantar a suspeita do Efeito de Warburg 
que, apesar de raro, quando não reconhecido precocemente pode ser potencialmente fatal. Esta condição, associa-se a um 
pior prognóstico, sendo fundamental a introdução precoce de terapêutica anti-neoplásica para estabilização do doente e 
resolução do quadro. 
 
Sem conflitos de interesse a declarar. 
  



 
 
PUB2 
LINFOMA T ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS (ALCL) ASSOCIADO A IMPLANTE MAMÁRIO: HETEROGENEIDADE 
CLÍNICA NUMA ENTIDADE RARA 
 
Sofia Brites Alves 
IPO Lisboa 
 
Introdução: O linfoma T anaplásico de grandes células associado a prótese mamária (BIA-ALCL) é uma neoplasia rara, 
histologicamente indistinguível dos ALCL sistémicos CD30+ ALK-. Apresenta-se frequentemente como doença localizada, 
com seromas periprotésicos tardios, curável na maioria dos casos após remoção do implante e capsulectomia total. 
Raramente pode apresentar-se em estádio avançado, com comportamento agressivo e indicação para quimioterapia após 
cirurgia de remoção. Um estudo de registo recentemente publicado descreveu apenas um caso em Portugal até Janeiro de 
2020. Apresentamos dois casos com comportamento clínico muito distinto, em mulheres com próteses macrotexturadas, 
após cirurgia de reconstrução. 
 
Caso 1 
Mulher de 43 anos com carcinoma ductal invasivo da mama em 2001, submetida a mastectomia radical com colocação de 
prótese e quimioterapia adjuvante. Em 2020, no contexto de derrame pleural, realiza RMN e PET com evidência de líquido 
periprotésico e massa tumoral invadindo a cápsula e a parede torácica, adenopatias axilares e da cadeia mamária interna, 
nódulos justa pleurais e envolvimento supra-renal bilateral. O aspirado do seroma e as biópsias da cápsula/parede torácica 
estabeleceram o diagnóstico de BIA-ALCL CD30+, sem rearranjo ALK. Foi submetida a remoção do implante, sem 
capsulectomia, seguido de 6 ciclos de CEOP e 2 ciclos de metotrexato sistémico (profilaxia da invasão do SNC).  
 
Caso 2 
Mulher de 45 anos com carcinoma invasivo da mama em 2015, submetida a mastectomia simples com colocação de prótese 
mamária e quimioterapia adjuvante seguida de inibidor do recetor de estrogénio. Em 2020 surge aumento de volume da 
mama direita e fluído periprotésico documentado em RMN, cuja citologia foi compatível com BIA-ALCL CD30+, ALK-. O 
estadiamento (PET) não mostrou outros locais de envolvimento por linfoma. Foi submetida a remoção do implante e 
capsulectomia. 
 
Conclusão: Apresentamos duas formas distintas de uma entidade rara, alertando para a necessidade de suspeição precoce 
e investigação dirigida. Enquanto nos casos localizados, mais comuns, a terapêutica cirúrgica é potencialmente curativa, aos 
casos avançados aplicam-se os princípios da terapêutica sistémica extrapolados dos ALCL sistémicos. Não é contudo clara 
qual a estratégia ideal, nomeadamente o melhor esquema terapêutico em doentes que não podem fazer antraciclinas, o 
papel do brentuximab em primeira linha e a indicação para transplante autólogo de precursores hematopoiéticos. 
  



 
 
PUB3 
LINFOMA INTESTINAL DE CÉLULAS T MONOMÓRFICAS EPITELIOTRÓPICAS: RELATO DE UM CASO 
 
Bianca Gonçalves Castro1, João Rodrigues2; Sónia Fonseca2; David Tente3; Teresa Mendonça4; Marisa Santos5; 
Cristina Gonçalves1; Margarida Lima2 
1Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário do Porto; 2Serviço de Hematologia Clínica do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar, Universidade do Porto; 3Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar Universitário do Porto; 4Serviço 
de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Porto; 5Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 
Introdução:  O Linfoma intestinal de células T monomórficas epiteliotrópicas (MEITL), previamente designado Linfoma de 
células T associado a enteropatia tipo II, foi reconhecido como entidade distinta na última revisão da classificação das 
neoplasias linfoides da OMS. Trata-se de uma doença agressiva e muito rara com origem nos linfócitos epiteliais, sem 
associação com doença celíaca. 
 
Materiais e Métodos: Descrição de caso clínico através da revisão retrospetiva do processo clínico 
 
Caso clínico: Mulher, 33 anos, com alterações do trânsito intestinal e restrições alimentares com anos de evolução e história 
recente de anemia megaloblástica suplementada, cansaço, perda ponderal, enfartamento pós-prandial e distensão 
abdominal. Objetivamente, pálida e com massa indolor palpável na fossa ilíaca direita. Apresentava linfopenia, 
trombocitose, VS aumentada, hipogamaglobulinemia IgG, défice de zinco e ácido fólico. A pesquisa de anticorpos anti-
gliadina, -endomísio e -transglutaminase foi negativa. A endoscopia digestiva alta revelou gastrite crónica associada a 
Helicobacter pylori e a colonoscopia não mostrou alterações. Na tomografia computorizada, observou-se espessamento 
parietal concêntrico e heterogéneo de ansa jejunal com 13x3cm, associado a formações ganglionares mesentéricas e lombo-
aórticas. Clinicamente, evolução  para quadro sub-oclusivo agudo. O estudo por citometria de fluxo do produto de biópsia 
por agulha da lesão jejunal revelou envolvimento por linfoma de células T ou NK grandes, CD4- CD8- e CD56+, com perda 
de expressão de CD3 e CD5 na membrana, hiperplóides e com elevado índice mitótico, impondo sobretudo dois diagnósticos 
diferenciais: MEILT e linfoma extraganglionar de células T/NK. Não foram detetados rearranjos monoclonais nos 
genes TCRG e TCRB. O resultado histopatológico confirmou tratar-se de MEILT, não se tendo observado marcação nuclear 
para EBER pela técnica de CISH. Não havia evidência de envolvimento medular pelo linfoma. Foi submetida a enterectomia 
segmentar alargada ao cólon transverso com anastomose colo-cólica e, após cirurgia, prosseguiu tratamento com 
quimioterapia com CHOP e IVE/MTX, tendo posteriormente efetuado autotransplante. 
 
Conclusão: A rara hipótese de MEITL deve ser considerada perante história compatível e sinais e sintomas do sistema 
digestivo. O diagnóstico atempado requer uma abordagem multidisciplinar e é essencial para uma terapêutica adequada.  
 
Os autores não apresentam qualquer conflito de interesse a declarar. 
  



 
 
PUB4 
LINFOMA DE HODGKIN COM ENVOLVIMENTO DO SNC: A PROPÓSITO DE UM RARO CASO CLÍNCO 
 
Dina Rochate, Ana Raquel Dias; Joana Oliveira; Ana Rita Leal; Andreia Moreira; Carolina Pavão; Fátima Oliveira;  
Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Serviço de Hematologia, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
Introdução: Apesar da alta taxa de cura com a terapêutica inicial, 10-30% dos doentes com Linfoma de Hodgkin (LH) recaem 
após atingirem remissão completa (RC). Atualmente, os inibidores checkpoint anti-PD1, Nivolumab e Pembrolizumab, são 
opções terapêuticas após Brentuximab ou após 3 linhas de tratamento. O envolvimento do sistema nervoso central (SNC) 
no LH é incomum, representando menos de 0,02% dos casos.  
 
Objetivo: Apresentação de um caso clínico.  
 
Descrição: Homem, 45 anos, diagnosticado em 2010 com LH-EN, estadio IIIs-B-X-E com IPS-1, em contexto de deteção de 
Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). Iniciou terapêutica antirretroviral e realizou em 1ª linha 8 ciclos de Adriamicina, 
Bleomicina, Vinblastina e Dacarbazina, com RC. Cinco anos depois, com recidiva da doença supra e infra-diafragmática, 
realizou em 2ª linha 6 ciclos de Gemcitabina, Vinorelbina e Doxorrubicina, sem resposta em PET, alterando para 3ª linha 
com Bleomicina, Etoposido, Adriamicina, Ciclofosfamida, Vincristina, Procarbazina e Prednisolona, com RC após 5 ciclos. 
Três anos depois da última terapêutica, confirma-se por TC-CTAP e PET recidiva cervical, abdominal volumosa e lombo-
aórtica. Iniciou Brentuximab em 4ª linha, com intercorrência de neuropatia gau 3. Por agravamento clínico com presença 
de astenia e perda ponderal, repetiu TC-CTAP que revelou progressão da doença. Proposto para Pembrolizumab como 5ª 
linha e com VIH controlado, apresentou degradação do estado geral, com infiltração do SNC associada. Iniciou metotrexato 
(MTX) e citarabina (Ara-C) em alta dose. Atualmente em 3º MTX e Ara-C com Pembrolizumab, com boa tolerância, com 
estabilidade laboratorial e melhoria clínica evidente, com reavaliação de resposta agendada.  
 
Conclusão: O LH com infiltração do SNC é extremamente raro, permanecendo uma unmet need. Não existem ensaios 
clínicos nem protocolos de tratamento estabelecidos, sendo muitas vezes necessário recorrer aos raros casos clínicos 
descritos na literatura. Este caso vem demonstrar a complexidade da abordagem terapêutica num doente 
imunocomprometido, não candidato a transplante e já submetido a várias linhas de tratamento, revelando a ausência de 
consenso terapêutico e a necessidade de protocolos adaptados. Neste trabalho apresentamos um caso singular de LH com 
envolvimento do SNC com boa resposta a poliquimioterapia com Pembrolizumab, que foi essencial à estabilidade clínica.  
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.  
  



 
 
PUB5 
UM CASO ATÍPICO DE MIELOMA MÚLTIPLO 
 
Sara Ribeiro Silva, Maria Manuel Costa; Ana Lemos; Joana Ramalho; Márcia Meireles 
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga 
 
O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação de células plasmocitárias  ao nível 
da medula óssea. Existe elevado grau de suspeição perante a presença de dor óssea associada a lesões líticas, anemia, 
hipercalcemia ou lesão renal aguda. O diagnóstico é feito com base nos International Myeloma Working Group criteria e o 
seu prognóstico é geralmente desfavorável. 
 
Descreve-se o caso de uma doente do sexo feminino de 69 anos, com antecedentes de patologia osteoarticular degenerativa 
da coluna, com discopatia L4-L5, L5-S1, sem outros antecedentes de relevo. Clinicamente apresentava paraparésia com duas 
semanas de evolução associada a perda ponderal não quantificada. A tomografia computorizada (TC) de coluna de 
ambulatório evidenciou fratura patológica dos corpos vertebrais de T3 e T4, lesão expansiva de T1 a T5 com compressão 
medular e lesão osteolítica em T8. Analiticamente sem anemia, sem disfunção renal nem do metabolismo fosfo-cálcico.  
 
A investigação passou pela realização de uma TC toraco-abdomino-pélvica, sem alterações e por intervenção cirúrgica para 
recolha de biópsias das lesões osteolíticas e expansiva bem como descompressão medular. A biópsia da lesão expansiva 
revelou massa plasmocitária. Realizou ainda ressonância magnética que evidenciou lesões osteolíticas adicionais no sacro, 
ilíaco esquerdo e T2. Destaca-se a eletroforese de proteínas séricas que identificou um discreto pico monoclonal na fração 
gama e que a imunoeletroforese confirmou tratar-se de uma gamapatia monoclonal IgG/kappa.  
 
O doseamento das imunoglobulinas séricas estava dentro dos valores normais com exceção de elevação da IgE. As cadeias 
kappa séricas e urinárias estavam também aumentadas, com aumento da razão kappa/lambda. O medulograma evidenciou 
proliferação plasmocitária em 1,1 %, sugestivo de Gamapatia Monoclonal de Significado Indeterminado. Dado o 
cumprimento de outros critérios concluiu tratar-se de um MM estadio I do International Prognostic Index. Iniciou 
tratamento e clinicamente melhorou dos défices neurológicos tendo tido alta. 
 
Pretende-se com este caso alertar para a existência de MM em doentes sem manifestações clínicas ou analíticas 
características do seu atingimento sistémico. 
  



 
 
PUB6 
LINFOMA CARDÍACO PRIMÁRIO: UMA APRESENTAÇÃO INVULGAR E UM DIAGNÓSTICO RARO 
 
Dina Rochate1, Maria Inês Barradas2; Carolina Pavão1; Carolina Viveiros1; Dinis Martins2; Cristina Fraga1 
1Serviço de Hematologia, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada EPER; 2Serviço de Cardiologia, Hospital do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada EPER 
 
Introdução: O linfoma cardíaco primário (LCP) é um tipo raro de Linfoma não-Hodgkin que envolve exclusivamente o 
coração e/ou pericárdio e representa menos de 1% dos linfomas extranodais. Apresenta-se tipicamente com dispneia, 
arritmias e derrame pericárdico.  
 
Objetivo: Descrição de caso clínico.  
 
Descrição: Mulher, 64 anos, autónoma, com antecedentes de obesidade e carcinoma ductal da mama (T2N1M0) em 1993. 
Com história de internamento no serviço de cardiologia por flutter auricular de novo, intercalado com bloqueio AV 
completo, que motivaram implantação de pacemaker ventricular on demand. Recorreu ao SU três dias após o internamento 
por dispneia e cansaço fácil. Do estudo inicial realizado, a destacar anemia (Hb 8,7g/dL) e presença de derrame pericárdico 
de pequenas dimensões (<1cm) em ecocardiograma, tendo-se optado pelo internamento por insuficiência cardíaca 
descompensada, para otimização terapêutica. Apresentou agravamento da anemia (Hb 6,8g/dL), elevação de LDH (914U/L), 
hiperbilirrubinemia total 4.8mg/dl e direta 1.5mg/dl e, por suspeita de anemia hemolítica (AH), realizou teste de Coombs, 
com positividade a IgM(3+), C3c(4+), C3d(4+). Assumindo-se AH autoimune, iniciou prednisolona 1,5mg/kg/dia, sem 
resposta. Por agravamento de derrame pericárdico, leucocitose e elevação de PCR (11mg/dL) após colocação de PMVVR, 
colocada a hipótese de AH 2ª a processo infecioso. Realizou TC-TAP para esclarecimento diagnóstico, que revelou massa de 
limites mal definidos nas paredes do ventrículo esq. e dir., com 20x40mm, confirmada por ecocardiograma e RMN-cardíaca. 
Submetida a biópsia cardíaca por esternotomia que revelou tratar-se de Linfoma difuso de grandes células B, de tipo não 
centro germinativo, CD45+, CD20+, BCL2+, BCL6+, MUM1+, Ki67 95%. Iniciou Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicina, 
Vincristina e Prednisolona (R-CHOP). Até à data realizou 4 ciclos de terapêutica com boa tolerância e estabilidade clínica, 
encontrando-se em resposta completa em avaliação intermédia por RMN-cardíaca.  
 
Conclusão: Este é um caso raro de LCP biventricular, com invulgar apresentação de AH autoimune, cujos diagnóstico e 
tratamento precoces conduziram a um resultado favorável. No LCP não há terapêutica standart-of-care, mas a combinação 
de R-CHOP tem sido usada na maioria dos pacientes com melhor resposta precoce e alívio dos sintomas, apesar do 
prognóstico global permanecer mau pela agressividade da doença.  
 
Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
  



 
 
PUB7 
LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B: UM CASO COM APRESENTAÇÃO INCOMUM  
 
Pedro Pinho Moura1, Marília Gomes1; José Pedro Carda1; Lenka Ruzickova1; João Silva Gomes1; Sara Ferreira2; José 
Magalhães1; Catarina Geraldes Santos1 
1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 
 
O linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B (LDCGB) é o linfoma não Hodgkin (LNH) mais frequente, representando 
cerca 40% de todos os LNH. Apresentações extraganglionares podem ocorrer em 40% dos casos, sendo o trato 
gastrointestinal o mais frequentemente envolvido. O envolvimento parenquimatoso renal por LDCGB é incomum, 
resultando habitualmente de extensão direta de massa retroperitoneal. 
 
Apresentamos o caso de uma jovem do sexo feminino de 27 anos, que recorreu ao serviço de urgência por quadro de dor 
abdominal no flanco direito, sem outros elementos clínicos de relevo na anamnese e exame físico. Analiticamente com 
aumento da LDH (454 U/L) e PCR (6,07 mg/dL) sem outros achados relevantes. Em TC abdominal foi descrita uma massa a 
nível do rim direito com 7 cm de maior eixo, de provável natureza neoplásica. Foi internada para estudo complementar. A 
RMN abdominal descreveu características da massa sugestivas de área de enfarte renal com necrose, não descartando 
hipótese de neoplasia primária. Excluíram-se potenciais causas de enfarte arterial em idade jovem. O estudo 
anatomopatológico da lesão revelou achados compatíveis com LDCGB. A PET de estadiamento demonstrou conglomerado 
adenopático a nível mediastínico, bem como várias outras lesões hipercaptantes a nível gástrico, pancreático e anexial 
esquerdo. Foi excluído envolvimento medular ósseo por biópsia e o estudo do LCR não mostrou envolvimento linfomatoso. 
Tratando-se de doente com um LDGCB estádio IV-B de Ann Arbor, IPI 4, CNS-IPI 4, iniciou debulking com prednisolona, 
seguido de imunoquimioterapia com protocolo R-CHOP e profilaxia do sistema nervoso central (SNC) com 3 ciclos de 
metotrexato em alta dose (3 g/m2). Actualmente em resposta metabólica completa após avaliação final.  
 
A evidência imagiológica de uma massa renal isolada implica um conjunto de diagnósticos diferenciais mais frequentes que 
o envolvimento por doença linfoproliferativa. Os achados imagiológicos deverão ser orientadores e não vinculativos, pelo 
que a biópsia renal é fundamental para o diagnóstico. O impacto prognóstico do envolvimento renal ao diagnóstico de 
LDGCB deve ser tido em conta, atendendo ao risco aumentado de envolvimento/recidiva a nível do SNC nestes doentes, 
pelo que se reforça a importância da profilaxia adequada.  
  



 
 
PUB8 
LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B – UMA APRESENTAÇÃO PANICULITE ”LIKE” 
 
Ana Raquel Dias, Andreia Moreira; Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Dina Rochate; Carolina Pavão; Fátima Oliveira;  
Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
Introdução: O Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B (LNH DGCB) é o LNH mais frequente. A sua apresentação 
mais típica é nodal, acompanhada frequentemente por sintomas B. No entanto, o envolvimento extranodal é frequente, 
acometendo mais comummente o trato gastrointestinal e a medula óssea (MO), apesar de qualquer outro orgão poder 
estar abrangido. Ao contrário dos linfomas de células T, a localização subcutânea dos linfomas de células B é rara.   
 
Caso Clínico: Doente de 63 anos, sexo masculino, recorre ao Serviço de Urgência por queixas de tonturas, aumento do 
volume abdominal e dor epigástrica com 6 dias de evolução. À admissão, com febre e hiperlactacidémia, e evolução para 
choque séptico sem foco identificado e necessidade de internamento em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Em 
tomografia computorizada (TC) cérvico-tóraco-abdómino-pélvica, evidencia-se edema difuso e exuberante micro e 
macronodularidade dispersa do tecido celular subcutâneo, ao longo da base do pescoço e de toda a parede torácica e 
abdominal, e mamas (maior lesão mamária direita com cerca de 3 cm). Ainda, várias adenomegálias supra e 
infradiafragmáticas. A lesão mamária e duas adenomegálias inguinais foram biopsadas e permitiram estabelecer o 
diagnóstico de LNH DGCB, sem outra especificação (SOE).  
 
Foi ainda analisado retalho de pele da região abdominal, com evidenciação de fibrose intensa, sem infiltrado de células 
atípicas; e realizada ecografia testicular com exuberante espessamento edematoso semelhante ao já descrito. Durante o 
internamento na UCI, o doente desenvolveu delirium hiperativo, sem alterações relevantes na TC ou Ressonância Magnética 
crânio-encefálica. Ainda, hipersudorese e febre mantidas apesar da antibioterapia instituída. A avaliação medular revelou 
envolvimento pela doença, permitindo estabelecer o diagnóstico de LNH DGCB estadio IV-B. O doente iniciou, desde logo, 
esquema terapêutico com pulsos de corticoterapia e R-CHOP (Rituximab- Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, 
Prednisolona). A punção lombar posterior foi negativa para células neoplásicas. Após 6 ciclos de R-CHOP e 2 metotrexato 
de alta dose (como profilaxia de SNC – IPI SNC 5), o doente apresenta PET com doença em resposta completa. 
 
Discussão: Por ter características biológicas e apresentação clínica heterogéneas, o diagnóstico de LNH DGCB constitui, por 
vezes, um desafio. Tal é ilustrado através de um caso raro de extensa e exuberante paniculite-like, com excelente resposta 
à terapêutica. 
  



 
 
PUB9 
VER PARA CRER! – A PROPÓSITO DE UM CASO CLINICO 
 
Rita Gerivaz, Ana Tomé; Filipa Campos; Inês Conde; Isabel Margarida; Sara Valle; Fernanda Vargas 
Hospital Garcia de Orta 
 
A Gamapatia Monoclonal (GM) de Significado Renal constitui um desafio diagnóstico e terapêutico. Apesar dos riscos 
inerentes, não é à toa que as biópsias são fundamentais para as decisões clínicas. 
 
Relatamos o caso de um homem de 69 anos internado por anasarca, admitida em contexto de insuficiência cardíaca 
descompensada com compromisso da fração de ejeção, tendo realizado angioplastia com melhoria da tolerância ao esforço 
mas sem resolução do quadro de retenção hídrica. Diagnóstico concomitante de GM IgM kappa (IgM 1300mg/dL, Cadeias 
Lambda Livres kappa 830mg/dL com ratio K/L 88) e síndrome nefrótico (SN) com proteinuria 8gr/24h, albuminúria, Bence 
Jones negativa. Imagiologicamente, apresentava adenopatias cervicais, mesentéricas e inguinais, todas <2cm, com 
diagnóstico histológico de adenopatia compatível com Linfoma não Hodgkin (LNH) B Baixo Grau, não classificável. 
Analiticamente, sem citopenias, sem disfunção renal significativa e com hipocomplementemia c3 e c4.  
 
Perante impossibilidade de suspender antiagregação no contexto pós angioplastia não foi realizada biopsia renal, tendo 
sido admitida glomerulonefrite membranoproliferativa, provavelmente secundária a GM. Decidido iniciar terapêutica com 
Rituximab-Ciclofosfamida-Dexametasona x6 ciclos, com Remissão Completa (RC) do SN a MBRP imunológica. 
 
Rápida progressão com recaída aos 4 meses, tendo sido realizada biopsia renal, complicada de acidente vascular cerebral 
isquémico 24h após a biopsia e 48h após suspensão de anticoagulação oral, com realização subsequente de trombectomia 
e recuperação dos deficits neurológicos. A biopsia renal demonstrou infiltração por LNH B baixo grau, depósitos de IgM e 
cadeias leves kappa com trombose capilar glomerular e aspetos compatíveis com nefropatia hipertensiva subjacente. 
Tratado em 2ª linha com Rituximab-Bortezomib, atendendo aos componente misto da lesão glomerular. Neste momento 
em RC do SN e imunológica há 2 anos. 
 
Serve o presente caso para ilustrar que a importância teórica da realização de biopsias para documentação histológica na 
recaída é real, com achados por vezes inesperados e com impacto prático na decisão clinica. 
  



 
 
PUB10 
NEOPLASIA DE PLASMÓCITOS: UM CASO RARO DE APRESENTAÇÃO EXTRAMEDULAR 
 
Renata Macau, Guilherme Sapinho; Pedro Almeida; Catarina Silva; Pedro de Vasconcelos M.; Joana Brioso Infante;  
Júlia Amaral Melo; Helena Martins; Graça Esteves; João Raposo 
Centro Hospitalar Lisboa Norte 
 
Introdução: As neoplasias de células plasmocitárias são caracterizadas pela proliferação monoclonal de plasmócitos 
secretores de imunoglobulinas. O mieloma múltiplo é o subtipo mais comum, apesar de também se poderem apresentar 
sob a forma de plasmocitoma (solitário ou múltiplo, ósseo ou extramedular). Os plasmocitomas extramedulares são 
variantes raras, que geralmente envolvem o tecido linfóide submucoso de qualquer órgão ou tecido; nesta variante, 
raramente identificamos plasmocitose medular associada. 
  
Caso clínico: Mulher, 60 anos, autónoma, sem antecedentes pessoais hematológicos, admitida para estudo de massa 
lombo-sagrada a condicionar parestesias do membro inferior esquerdo e dor lombar com três semanas de evolução e 
agravamento progressivo. Posteriormente com diagnóstico de Mieloma Múltiplo IgG Kappa R-ISS2 (MO com 4% 
plasmócitos, com componente monoclonal sérico de 1.2g/dl; lesões líticas e anemia; sem lesão renal ou hipercalcemia), 
com extenso envolvimento extramedular:  
- Plasmocitoma lombo-sagrado (confirmado por biópsia); 
- Plasmocitoma em biópsia de massa na mama esquerda (massa de 10mm com crescimento para 15mm em D15);  
- Lesão orbitária intra-cónica esquerda a condicionar aparecimento de diplopia e olho vermelho ao longo do internamento; 
- Lesão mediastínica em crescimento, com 15x9mm à admissão, 21x17mm em D16 e de 26 x 21mm em D25; 
- Plasmocitoma gástrico em biópsia de espessamento gástrico documentado em exame de imagem; 
- Derrame pleural positivo para células neoplásicas (numerosas células plasmocitárias compatíveis com células de mieloma). 
A doente iniciou radioterapia dirigida à lesão da órbita esquerda e ao plasmocitoma lombo-sagrado em D23 e esquema de 
quimioterapia com VRD-PACE em D29, com evidência imagiológica, em D37, de diminuição das lesões previamente 
identificadas (com massa mediastínica não ultrapassando os 10mm no maior eixo). 
  
Conclusão: Um plasmocitoma extramedular pode ser a apresentação inicial (e com rápido agravamento) de um Mieloma 
Múltiplo, apesar de na maioria das vezes representar a fase terminal da doença. No entanto, e apesar do mau prognóstico, 
actualmente é possível controlar a doença através de esquemas de RT e QT intensiva, com diminuição das lesões e melhoria 
da sintomatologia associada. 
  



 
 
PUB11 
SUCESSO TERAPÊUTICO EM IDOSO COM LINFOMA DE BURKITT TRATADO COM R-DA-EPOCH MODIFICADO 
 
Mafalda Urbano, Cátia Almeida; Carolina Afonso; Adriana Roque; Joana Azevedo; Ana Crisóstomo; Luís Francisco;  
Catarina Geraldes 
CHUC 
 
Doente do sexo masculino, 72 anos, ECOG-PS 0, esplenectomizado há trinta anos por esferocitose hereditária e com artrite 
reumatoide, encaminhado por astenia e dor óssea generalizada, sem sintomas B. Exame físico sem adenomegalias ou 
organomegalias e exame neurológico normal. 
 
Na avaliação do sangue periférico: hemoglobina 13,6 g/dL, plaquetas 56x10^6 /L, leucócitos 10,7x10^6 /L, com esfregaço 
descrevendo 8% de células mononucleares de tamanho médio a grande com citoplasma basofílico, vacuolização e nucléolos 
proeminentes. Apresentava LDH elevada: 1,344 IU/L (para LDH < 248 IU/L). Serologia para HIV negativa. 
 
A imunofenotipagem de sangue periférico e aspirado de medula óssea (MO) revelou infiltração maciça (78%) por células 
grandes com fenótipo de linfoma de Burkitt (CD19, CD10, CD38, CD81 e cadeia leve k + ; CD5, CD23 -), corroborada pela 
biópsia de MO. O estudo de FISH mostrou t(8;14)(q24;q32) IGH-MYC. 
 
A PET/CT mostrou envolvimento de doença de alto grau em gânglios supradiafragmáticos e infiltração difusa da MO. Na 
imunofenotipagem do líquido cefalorraquidiano (LCR) sem envolvimento do SNC. 
 
O diagnóstico foi Linfoma de Burkitt, estádio IV de Ann Arbor, de alto risco, com comprometimento da MO e sangue 
periférico, grupo de risco intermédio-alto no índice internacional de prognóstico. 
 
Foi iniciado tratamento com R-DA-EPOCH modificado, em doente de alto risco sem envolvimento do SNC (Roschewski, 2020) 
- 6 ciclos com metotrexato intratecal profilático nos dias 1 e 5 dos ciclos 3 a 6, para um total de 8 doses. 
A escalada de DA-EPOCH foi apenas até o nível de dose 2, devido a recuperação hematológica tardia, com 2 episódios de 
neutropenia febril de alto risco nos ciclos 1 e 4 e necessidade de internamento. Todas as avaliações do LCR (aquando das 
administrações intratecais de quimioterapia) foram negativas para células de linfoma de Burkitt. 
 
No final do tratamento, a avaliação da MO revelou remissão completa e a PET/CT final mostrou um score Deauville de 1, de 
acordo com os critérios de Lugano. 
 
6 meses após o fim do tratamento, o doente mantém ECOG-PS 0, com hemograma normal e sem toxicidade evidente. 
 
O Linfoma de Burkitt é uma doença agressiva, mas curável com regimes de quimioterapia intensiva. No entanto, doentes 
idosos, especialmente com comorbilidades que aumentam o risco infeccioso, não os toleram. 
 
R-DA-EPOCH com profilaxia /tratamento intratecal (consoante o estadiamento) é um regime eficaz, que pode ser adaptado 
à tolerância do doente durante o tratamento. 
  



 
 
PUB12 
LINFOMA DE CÉLULAS B DA ZONA MARGINAL EXTRANODAL E MIELOFIBROSE PRIMÁRIA VS SECUNDÁRIA, CASO CLÍNICO 
 
Andreia Moreira, Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Dina Rochate; Carolina Pavão; Fátima Oliveira; Carolina Viveiros;  
Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada 
 
Introdução: O Linfoma de Células B da Zona Marginal (LZM) Extranodal é o subtipo mais comum de LZM. Resulta da 
proliferação de linfócitos B clonais ao nível das mucosas com tecido linfoide, surgindo em qualquer localização extranodal, 
associado a estímulo antigénico contínuo. 
A mielofibrose (MF) primária (MFP) é uma neoplasia mieloproliferativa (NMP) resultante da proliferação clonal, 
predominantemente, de granulócitos e megacariócitos, que na fase de instalação do fenótipo completo, caracteriza-se por 
fibrose medular e hematopoiese extramedular. É frequentemente acompanhada por mutações JAK2V617F, CALR ou MPL. 
A MF pode ocorrer devido a uma variedade de causas além da MFP, incluindo, mas não se limitando a doenças do tecido 
conjuntivo, outras neoplasias que não NMPs, nomeadamente doenças linfoproliferativas, infeções específicas e 
hiperparatiroidismo. 
 
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 72 anos de idade. Antecedentes pessoais de hipertensão arterial, doença renal 
crónica (DRC) estadio 3, hiperparatiroidismo secundário e anemia da doença crónica. 
Doente encaminhada para a consulta de Hematologia Clínica em Agosto 2021 por quadro de pancitopenia (anemia 
normocítica normocrómica 6,4g/dL, leucócitos 1860/uL, neutrófilos 860/uL, plaquetas 51000/uL), LDH dentro dos 
parâmetros da normalidade. Sem sintomas B. Doente seguida em consulta de Otorrinolaringologia desde Abril 2021 por 
lesão expansiva do cavum. Biópsia compatível com Linfoma de células B da zona marginal, extranodal. 
Tomografia computorizada de estadiamento com envolvimento adenopático cervical, supraclavicular bilateral e axilar 
esquerdo. Esplenomegalia de 200mm. Avaliação medular compatível com infiltração por neoplasia linfoproliferativa recém-
diagnosticada. Biópsia óssea, “acentuada fibrose reticulínica (grau 3 em 3) e ligeira fibrose colagénica. Moderada linfocitose 
por linfócitos CD3- e CD20+. Conclusão, Mielofibrose Primária Vs Secundária.” Aguarda resultado de pesquisa mutacional 
JAK2V617F, CALR e MPL. 
Doente iniciou Rituximab em monoterapia, tendo completado até ao momento 3 ciclos com boa tolerância e boa resposta 
hematológica (Hb 8,5g/dL, leucócitos 3410/uL, neutrófilos 1780/uL, plaquetas 85000/uL).  
 
Conclusão: Caso clínico de LZM Extranodal estadio IV com infiltração medular e MFP Vs MF Secundária em doente com 
comorbilidades importantes, nomeadamente DRC.  
 
A escassez de casos clínicos similares descritos na literatura dificultam qual a melhor estratégia terapêutica a tomar.  
  



 
 
PUB13 
HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS NO ADULTO, UM CASO RARO 
 
André Antunes, Elizabeth Luís; Fernando Aveiro 
Hospital Dr Nélio Mendonça 
 
Introdução: A Histiocitose de Células de Langerhans (HCL) é uma doença rara que se pode manifestar em qualquer idade, 
sendo mais comum na criança. Tem por base uma expansão clonal de percursores mieloides com diferenciação em células 
CD1a+ e CD207+, com capacidade de invadir virtualmente qualquer tecido, mas com predilecção pelo osso, pele, gânglios 
linfáticos, pulmão e sistema nervoso central. A sua fisiopatologia encontra-se em até 90% dos casos associada a mutações 
na via da MAP cinase, destacando-se a BRAFV600E. 
Verifica-se uma grande variabilidade de apresentação, sendo importante a distinção entre a forma unissistémica e 
multissistémia. 
A terapêutica permanece uma área de debate. Na doença unissistémica poderá estar indicada apenas vigilância ou 
terapêutica localizada. No caso de doença cutânea a mostarda nitrogenada tópica, talidomida, lenalidomida, fototerapia, 
metotrexato e hidroxiureia mostraram-se eficazes. Na doença multissistémia é recomendada a citarabina, isolada ou em 
combinação com metrotrexato. A associação de vimblastina com corticosteroides está preconizada, mas é menos tolerada 
no adulto. Novas terapêuticas dirigidas com inibidores da BRAF como o Vemurafenib têm revolucionado o tratamento de 
resgate. 
 
Objectivo: Sensibilizar para a existência desta doença rara e discutir as várias opções terapêuticas. 
 
Métodos: É descrito um caso de HCL com uma breve revisão da literatura. 
 
Resultados: Uma mulher de 26 anos iniciou seguimento em consultas de Medicina Interna, Dermatologia e 
Imunoalergologia por lesões cutâneas eritematosas, xeróticas, não descamativas dispersas, de maior gravidade nas áreas 
intertriginosas. A biópsia cutânea era sugestiva de eczema. Realizou terapêutica com prednisolona, azatioprina e 
ciclosporina, mantendo agravamento progressivo. Aos 47 anos, no decurso de investigação de menorragias, foram 
identificadas imagiologicamente adenopatias, cuja biópsia foi compatível com HCL. 
Foi referenciada à consulta de Hematologia onde realizou estadiamento, excluindo-se envolvimento de outro órgão. Iniciou 
terapêutica com hidroxiureia com remissão do quadro. 
 
Conclusão: A baixa prevalência associada ao largo espectro de manifestações clínicas da HCL traduzem-se num desafio à 
sua identificação, sendo frequente um atraso diagnóstico marcado. Felizmente, o conhecimento sobre esta patologia tem 
apresentado avanços significativos na última década, com a identificação de novas terapêuticas dirigidas.  
 
Os autores declaram ausência de conflitos de interesses. 
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LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS: UM DESAFIO TERAPÊUTICO NUM CASO ATÍPICO DE SUCESSO 
 
Ana Raquel Dias, Andreia Moreira; Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Dina Rochate; Carolina Pavão; Fátima Oliveira;  
Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
Introdução: O linfoma anaplásico de grandes células (LAGC) é um linfoma de células T, CD30+, clinicamente agressivo, e que 
constitui cerca de 1 a 3% dos linfomas Não-Hodgkin. O LAGC Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) positivo apresenta 
frequentemente envolvimento extranodal e, apesar de se associar a um prognóstico mais favorável, comparativamente ao 
ALK negativo, apresenta taxas de resposta insatisfatórias aos esquemas de quimioterapia standard, como o CHOP 
(Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, Prednisolona). A par com o transplante autólogo de células estaminais (ATMO), 
o Brentuximab-vedotin (BV), anti-CD30, tem vindo a demonstrar elevadas taxas de resposta em casos de recaída ou 
refratários, tendo, ainda, recentemente, sido aprovado como 1ª linha quando associado a CHP (Ciclofosfamida, 
Doxorrubicina, Prednisolona). 
 
Caso Clínico: Doente de 52 anos, sexo masculino, com antecedentes de Obesidade, Hipertensão Arterial e tabagismo ativo, 
é admitido no internamento de Cirurgia Geral para esclarecimento diagnóstico histológico de massa na região axilar 
esquerda de 140x170x148mm (dimensões por tomografia computorizada) com sinais de ulceração e aspeto infiltrativo nos 
músculos peitorais e da cintura escapular. Sem invasão ganglionar ou medular, e já acompanhado por sintomas 
B, estabeleceu-se o diagnóstico de LAGC, ALK positivo, estadio IEB com massa bulky. Iniciou tratamento com CHOP, 
mantendo necessidade de cuidados de penso semanais pelo caráter ulcerativo e exsudativo da lesão. Após 3 ciclos, com 
crescimento exofítico da lesão axilar esquerda e nova lesão na face anterior do braço homolateral. Considerando a 
agressividade e exuberância da doença, optou-se por iniciar BV-ESHAP (Etoposido, Metilprednisolona, Ara C, Cisplatina) 
para posterior consolidação com ATMO, dos quais cumpriu 3 ciclos, acrescidos a 11 ciclos de BV em monoterapia. 
Atualmente, doente apresenta regressão total das lesões exofíticas, com ferida encerrada, PET a demonstrar resposta 
completa e a aguardar realização de ATMO.  
 
Discussão: Apresentamos um caso atípico de LAGC, de apresentação exuberante e caráter agressivo, com evolução 
favorável após combinação de BV com regime de resgate pré-ATMO ESHAP, uma associação comprovadamente segura e 
eficaz como 2ª linha nos Linfomas de Hodgkin. Tendo em conta a natureza heterogénea e evolução desfavorável habituais 
da doença, será interessante e possivelmente promissor estender este regime terapêutico a uma maior amostragem de 
doentes. 
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TRICOLEUCEMIA – UM CASO CLÍNICO ATÍPICO 
 
Ana Raquel Dias, Andreia Moreira; Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Dina Rochate; Carolina Pavão; Fátima Oliveira;  
Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
Introdução: A hairy cell leukemia (HCL) ou tricoleucemia constitui uma doença linfoproliferativa crónica de células B 
maduras, indolente, que se caracteriza por pancitopénia, com monocitopénia característica, e infiltração medular por 
células com projeções citoplasmáticas características que dão nome à doença. De etiologia ainda desconhecida, é uma 
doença rara, mais frequente no sexo masculino (4:1) e na 5ª década de vida. Tem como manifestações clínicas mais 
frequentes fadiga, esplenomegália e infeções recorrentes e exibe um painel imunofenotípico característico, fortemente 
positivo para marcadores de células B, positivo para CD103, CD11c e CD25 e geralmente negativo para CD5, CD10 e CD23. 
A sua forma clássica (HCLc) é caracterizada pela mutação quase exclusiva BRAF V600E e 10% das biópsias de medula óssea 
(BO) podem ser hipocelulares.  
 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 75 anos, com antecedentes de Doença Renal Crónica e Hipertensão Arterial, e sem 
contacto com produtos tóxicos, é referenciado a consulta de Hematologia por trombocitopénia (60.000 plaquetas/mL), sem 
discrasia hemorrágica, infeções de repetição ou sintomatologia associada. Em Abril de 2021, em esfregaço de sangue 
periférico, são evidenciadas algumas células mononucleadas atípicas com projeções citoplasmáticas com as características 
morfológicas de tricoleucócitos. No mês de Maio, analiticamente de realçar 57.000 plaquetas/mL, 850/mL neutrófilos e 
2020/mL monócitos, tendo realizado BO, que foi insuficiente para estabelecer diagnóstico, apesar de demonstrar ligeira 
hipocelularidade com presença das três séries maturativas. O esfregaço de medula óssea, também hipocelular, revelou 
como provável a HCL, hipótese corroborada pelo painel imunofenotípico, exceto a marcação positiva para CD10. Após 
identificação de mutação BRAF V600E, o doente realizou tomografia computorizada em Agosto, que revelou esplenomegália 
de 15,3 cm de eixo bipolar, sem adenopatias. Mantém-se assintomático e encontra-se proposto para iniciar quimioterapia. 
 
Discussão: Apresentamos um caso de HCLc com algumas atipias. Será interessante perceber, com a análise de casos 
semelhantes, de que forma estas atipias, nomeadamente a presença de hipocelularidade medular, monocitose e de 
positividade para CD10, um marcador de imaturidade de células B, apenas presente em cerca de 10% dos casos de HCL e 
cuja significância ainda é incerta, se poderão repercutir na agressividade da HCL ou resposta à terapêutica destes doentes. 
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SÍNDROME MIELODISPLASICO COM ISOCROMOSSOMA 17Q ISOLADO – UM CASO CLÍNICO 
 
Hugo Verdelho Parreira1, Carla Saraiva de Carvalho2; Alexandra Lourenço2; Gilda Ferreira1; Paula Sousa e Santos1; Isabel 
Poças2; Patrícia Ribeiro1 
1Serviço de Hematologia Clínica, Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, Lisboa, 
Portugal; 2Laboratorio de Hematologia do Serviço de Hematologia, Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa Central, Lisboa, Portugal 
 
Introdução: Síndromes Mielodisplasicos (SMD) são um grupo de neoplasias clonais muito heterogéneas, com uma enorme 
variabilidade fenotípica e, consequentemente, resposta muito variável à terapêutica. O isocromossoma 17q é uma mutação 
rara e, quando presente, esta associada a um mau prognóstico. 
 
Caso Clínico: Homem de 79 anos referenciado à nossa consulta para estudo de trombocitopenia de novo (54×109/L). O 
estudo medular demonstrou displasia da linha megacariocítica, disgranulopoiese e 8% de blastos. O estudo por FISH não 
demonstrou alterações nos cromossomas 5 e 7. Iniciou-se o plano terapêutico com Azacitidina, tendo cumprido 11 ciclos 
sem resposta e com agravamento da trombocitopenia (24x109/L) e anemia de-novo (8.5x10g/L). Foi realizado novo estudo 
medular, que confirmou a mielodisplasia e agravamento da disgranulopoiese, muitos pseudo Pelger-Huet, e 16% de blastos. 
Repetição do estudo citogenético mostrou a presença da delecção p53 (17p) por FISH e a análise do cariótipo documentou 
XY, i(17)(q10). 
 
Conclusão: A mutação de p53, um gene supressor de tumor localizado no braço curto do cromossoma 17, está associada a 
falência terapêutica em SMD. Classificado como risco intermédio (IPSS-R ), parece existir evidência de que alterações do 
cromossoma 17 é um factor prognóstico negativo independente para a progressão da doença, sobrevivência livre de doença 
e sobrevivência global. A presença do I(17q) isolado é rara e a evolução do nosso caso confirma a sua evolução desfavorável. 
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ÚLCERA MUCOCUTÂNEA EBV POSITIVA, CASO CLÍNICO 
 
Andreia Moreira, Ana Rita Leal; Joana Oliveira; Dina Rochate; Ana Raquel Dias; Carolina Pavão; Fátima Oliveira;  
Carolina Viveiros; Ana Luísa Araújo; Cristina Fraga 
Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada 
 
Introdução: Úlcera mucocutânea EBV positiva (EBVMCU) é uma condição rara, caracterizada histologicamente pela 
proliferação de células B atípicas positivas para EBV, localizadas a nível cutâneo ou mucoso. Ocorre em doentes 
imunossuprimidos embora demonstre uma histologia semelhante à do linfoma difuso de grandes células B positivo para 
EBV, difere pelo seu curso clínico indolente. EBVMCU foi reconhecida como nova entidade na revisão de 2016 da OMS. 
 
Caso clínico: Doente do sexo masculino, 52 anos de idade. Diagnóstico de HIV+ na sequência de estudo de lesão perianal 
exuberante com 11 meses de evolução. Quadro de perda ponderal (>10% peso corporal em 6 meses), sem hipersudorese 
nocturna ou febre. Sem adenopatias periféricas palpáveis, hepatomegalia (cerca de 3cm abaixo do rebordo costal). Sem 
esplenomegalia. Analiticamente, anemia ferropénica. LDH dentro dos parâmetros da normalidade. 
Biópsia incisional de lesão perianal, resultado anátomo-patológico: ´´fragmento revistido por epitélio pavimentoso 
estratificado, acentuadamente ulcerado com infiltrado denso polimórfico subjacente constituído por pequenos linfócitos T, 
neutrófilos, eosinófilos, histiócitos e células de tamanho médio a grande, com citoplasma clarificado a eosinófilo e núcleos 
pleomórficos, com hipercromasia variavel e núcléolos proeminentes. Estas células são CD30+, CD15+, CD3-, CD20-, CD79a-
, CD10-, BCL6-, BCL2+, MUM1+ e EBER+. Os achados descritos podem corresponder a úlcera mucocutânea EBV positiva.”  
Biópsia óssea “sem infiltração medular por células de linfoma”. 
Por biópsia óssea negativa, realizou PET TC (20/08/2021) – “suspeita de malignidade ao longo do reto distal até ao canal 
anal, destacando-se hipercaptação na topografia do esfíncter externo do ânus, associada a múltiplas adenopatias pélvicas. 
Baço globoso, com captação difusa do radiofármaco, com provável reatividade esplénica.”  
Clinicamente, após o início da TAR, doente apresentou ganho ponderal progressivo e redução de lesão externa perianal, no 
entanto com aumento de 18mm para 40mm de adenopatia inguinal esquerda de consistência pétrea, captada na PET TC. 
Por este motivo repetiu biópsia ganglionar cujo resultado histológico definitivo aguarda. 
 
Conclusão: A EBVMCU é uma entidade clínica habitualmente indolente, cujo diagnóstico diferencial com linfoma difuso de 

grandes células B positivo para EBV é imprescindível. No caso clínico descrito, verificou-se uma redução significativa da 

lesão perianal com o início da TAR. 
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MAGALHÃES, RUI - E-PO 45 
MAIA, TABITA - E-PO 50 
MARGARIDA, ISABEL - PUB 9 
MARINI, SANDRA CASAL - E-PO 40 
MARINI, SANDRA - E-PO 33, E-PO 38 
MARIZ, JOSÉ M - CO 1 
MARIZ, JOSÉ MÁRIO - E-PO 11 
MARIZ, JOSÉ - PO 16, E-PO 30 
MARIZ, MÁRIO - E-PO 12, E-PO 20, E-PO 41, E-PO 44, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
MARLTON, PAULA - CO 5 
MARQUES*, BÁRBARA - E-PO 18, PO 12, E-PO 23 
MARQUES, ANA ISABEL - PO 7, PO 4 
MARQUES, BÁRBARA ALMEIDA - CO 13, E-PO 1 
MARQUES, BÁRBARA - CO 9, PO 2, PO 5, CO 16, PO 6, E-PO 40 
MARQUES, CRISTINA - E-PO 5 
MARTINHO, PATRÍCIA - E-PO 23 



 

MARTINS, ANA SILVA - PO 16, E-PO 30, E-PO 31 
MARTINS, ANABELA - PO 9 
MARTINS, ÂNGELO - E-PO 12, E-PO 20, E-PO 44, E-PO 11, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
MARTINS, CARLOS - E-PO 42 
MARTINS, DINIS - PUB 6 
MARTINS, DULCE - E-PO 19 
MARTINS, GABRIELA - CO 1 
MARTINS, HELENA - E-PO 13, PUB 10, E-PO 31, E-PO 16 
MARTINS, M. GABRIELA - E-PO 11 
MARTINS, SANDRA - CO 1 
MATA, ANA - E-PO 16 
MATOUS, JEFFREY - CO 5 
MAURICIO, M. RESSUREIÇÃO - E-PO 47 
MCCARTHY, HELEN - CO 5 
MEIRELES*, ANA MARIA - E-PO 3 
MEIRELES, ANA MARIA - E-PO 41 
MEIRELES, ANA MARIA - E-PO 12, E-PO 20, PO 9, E-PO 10 
MEIRELES, ANA - E-PO 44 
MEIRELES, MÁRCIA - PUB 5 
MELO, JÚLIA AMARAL - PUB 10 
MENDES, TATIANA - E-PO 21 
MENDONÇA, TERESA - PUB 3 
MERCIER, FRANÇOIS - E-PO 27 
MESA, MERCEDES GIRONELLA - PO 1 
MESQUITA, BRUNO - E-PO 34 
MINNEMA, MONIQUE - CO 5 
MIRANDA, FRANCISCA - E-PO 21 
MIRANDA, MARIANA TRIGO - E-PO 5 
MIRANDA, NUNO - PO 14 
MOITA, FILIPA - E-PO 8, E-PO 9, CO 11 
MONTEIRO, ALEXANDRA - E-PO 14, E-PO 17, E-PO 26, CO 16 
MONTEIRO, CATARINA - E-PO 24 
MONTEIRO, MAURO - PO 2, E-PO 1 
MONTEIRO, PEDRO OLIVEIRA - E-PO 4 
MONTEIRO, PEDRO - E-PO 5, PO 3 
MORAIS, SARA - PO 15, CO 8, E-PO 24 
MOREIRA, ANDREIA - PUB 12, PUB 14, PUB 8, PUB 15, PUB 18, PUB 4 
MOREIRA, CATARINA CAMPOS COSTA - E-PO 28 
MOREIRA, CLAUDIA - E-PO 44, E-PO 12, E-PO 20, E-PO 41, E-PO 11, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
MOREIRA, ILIDIA - E-PO 12, E-PO 11, E-PO 20, E-PO 41, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
MOREIRA, INÊS - E-PO 44 
MOSTEO*, LAURA - E-PO 27 
MOSTEO, LAURA - CO 1, PO 10 
MOTA, SÍLVIA - PO 11 
MOTTA, MARINA - CO 5, PO 1 
MOURA, PEDRO PINHO - PUB 7 
MOUSINHO, FILIPA - E-PO 21 
MULLIGAN, STEPHEN - CO 5, PO 1 



 

NETO, LARA - CO 6 
NEVES, ANABELA - PO 16, E-PO 37, E-PO 30, CO 16 
NEVES, DULCELENA - CO 15, PO 2, PO 5, PO 6, E-PO 1 
NEVES, INÊS - PO 9 
NEVES, NÍDIA - PUB 16 
NINA, LUÍS - E-PO 45 
NUNES, ALBERTINA - PO 13, CO 6 
OLIVEIRA, FÁTIMA - PUB 12, PUB 14, PUB 8, PUB 15, PUB 18, PUB 4 
OLIVEIRA, INÊS - E-PO 2 
OLIVEIRA, ISABEL - E-PO 12, E-PO 20, E-PO 44, E-PO 11, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
OLIVEIRA, JOANA - PUB 12, PUB 14, PUB 8, PUB 15, PUB 18, PUB 4 
OLIVEIRA, MÓNICA - E-PO 27, CO 1 
OLIVEIRA, SÓNIA - PO 8 
OPAT, STEPHEN - CO 5, PO 1 
ORIOL, ALBERT - PO 1 
OWEN, ROGER G. - CO 5, PO 1 
PAIVA, ARTUR - CO 13, CO 12 
PAIVA, BRUNO - CO 12 
PALMEIRA, CARLOS - E-PO 11 
PARDAL, ANDRÉ AIROSA - E-PO 4, E-PO 7, PO 3 
PARDAL, ANDRÉ - E-PO 5 
PARREIRA, HUGO VERDELHO - PUB 17 
PAULOS-MESQUITA, ISABEL - E-PO 13 
PAVÃO, CAROLINA - PUB 12, PUB 14, PUB 8, PUB 15, PUB 18, PUB 4, PUB 6 
PEDROSA, CLAUDIA - CO 10, E-PO 39 
PEIXEIRO, RITA PINHO - CO 10, E-PO 22, CO 16 
PEIXINHO, MARGARIDA - E-PO 38 
PELIANO, RICARDO - E-PO 52 
PEREIRA, ALEXANDRA - E-PO 49 
PEREIRA, BRIGITTE - PO 9 
PEREIRA, DULCINEIA - E-PO 12, E-PO 20, E-PO 44, E-PO 11, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
PEREIRA, DÉCIO - PO 9 
PEREIRA, FILIPA MARTINS - E-PO 49 
PEREIRA, MÓNICA - PO 15, E-PO 24 
PEREIRA, SUSANA GONÇALVES - CO 16 
PEREIRA, VANESSA SANTOS - PO 16, E-PO 37, E-PO 30 
PEREIRA-REIS, JOANA - CO 1 
PIERDOMENICO, FRANCESCA - CO 15, PO 13, PO 14, CO 16 
PIMENTA*, MÁRIO SOUSA - E-PO 3 
PIMENTA, MÁRIO SOUSA - E-PO 10 
PIMENTA, MÁRIO - E-PO 12, E-PO 20, PO 9 
PINTO*, MARIA INÊS - E-PO 23 
PINTO, RICARDO - E-PO 36 
PIRES, ANA - E-PO 11 
PIRES, JORGE CANCELA - E-PO 4, E-PO 5, E-PO 7, PO 3 
PLÁCIDO, CHEILA - PUB 16 
POLO, BLANCA - CO 14 
POLÓNIA, BÁRBARA - E-PO 6 



 

PORTO, BEATRIZ - E-PO 48 
PORTO, GRAÇA - E-PO 27, CO 1, CO 3, E-PO 51, PO 10 
POÇAS, ISABEL - PUB 17 
QUINTELA, JOSÉ MIGUEL - PO 7, PO 4 
QUINTELA, MIGUEL - CO 1 
R& - 367;žI& - 269;KOVÁ, LENKA - PO 8 
RAMALHETE, SUSANA - E-PO 47 
RAMALHO, JOANA - PUB 5 
RAPOSO, JOÃO - E-PO 42, E-PO 13, CO 14, PO 16, E-PO 30, PUB 10, E-PO 31, E-PO 16 
REGADAS, LUÍSA - E-PO 39, E-PO 22 
REIS, CÁTIA SOL - E-PO 32, PO 16, E-PO 30 
REIS, JOANA PEREIRA - CO 3, E-PO 51 
REIS, JOANA - E-PO 27, PO 10 
REIS, JORGE - E-PO 45 
REIS, SÍLVIA MAGDA SANTOS PEREIRA DOS - E-PO 29 
RIBEIRO, ANA BELA SARMENTO - E-PO 2, CO 4, CO 2 
RIBEIRO, ANDRÉ BARBOSA - E-PO 40 
RIBEIRO, LÍDIA ALVES - CO 14 
RIBEIRO, MARIA TERESA - CO 16 
RIBEIRO, PATRÍCIA - E-PO 35, E-PO 17, PO 16, E-PO 15, E-PO 30, PUB 17, E-PO 26 
ROCHA, INÊS GRILO - E-PO 26 
ROCHATE, DINA - PUB 12, PUB 14, PUB 8, PUB 15, PUB 18, PO 15, PO 11, PUB 4, PUB 6 
RODRIGUES, CATARINA DANTAS - E-PO 49, E-PO 25 
RODRIGUES, GONÇALO M.C. - E-PO 14, E-PO 53 
RODRIGUES, JOÃO - PUB 3, CO 10, E-PO 19 
RODRIGUES, LÉNIA - PO 16, E-PO 30 
RODRIGUES, MICAELA DENISE DA SILVA - E-PO 46 
RODRIGUES, RAQUEL - PO 16, E-PO 30, PO 14 
ROMÃO, RAQUEL - E-PO 39 
ROPDRIGUES, FILIPA - E-PO 47 
ROQUE, ADRIANA - CO 13, E-PO 18, PO 2, PO 5, PO 12, PO 6, E-PO 1, PUB 11 
RUZICKOVA, LENKA - PUB 7, E-PO 50, PO 2, PO 5, PO 6, E-PO 1 
SALAVESSA, MANUEL - E-PO 53 
SALGADO, MARIA JOÃO - E-PO 53 
SANTO, ANA ESPÍRITO - E-PO 12, E-PO 20, E-PO 11, PO 7, PO 4 
SANTOS*, JOÃO GAIÃO - E-PO 18, E-PO 33 
SANTOS, CATARINA GERALDES - PUB 7 
SANTOS, CATARINA - CO 7 
SANTOS, CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - E-PO 46 
SANTOS, CRISTINA - CO 7 
SANTOS, FÁTIMA - PO 9 
SANTOS, JOANA - E-PO 37, CO 16 
SANTOS, JOÃO GAIÃO - CO 13 
SANTOS, MARISA - PUB 3 
SANTOS, MÓNICA - CO 16, PUB 1 
SANTOS, PAULA SOUSA E - PUB 17 
SANTOS, PAULO RODRIGUES - PO 8 
SANTOS, ROSÁRIO - E-PO 24 



 

SANTOS, SUSANA - E-PO 35, CO 12 
SANTOS-ROSA, MANUEL - PO 8 
SANZ, RAMON GARCIA - CO 5, PO 1 
SAPINHO, GUILHERME - CO 14, CO 15, PUB 10 
SARAIVA, FILIPA - E-PO 17, E-PO 15 
SARAIVA, TIAGO - PO 2, E-PO 1 
SARMENTO-RIBEIRO, ANA BELA - CO 13, CO 9, E-PO 18, PO 12, E-PO 23 
SAUNDERS, CHRISTOPHER J. - E-PO 35 
SAUNDERS, CHRISTOPHER J - E-PO 15 
SCHNEIDER, JINGJING - CO 5, PO 1 
SEABRA, PATRÍCIA - CO 10, E-PO 39, CO 16 
SEGANFREDO, FERNANDA BRAGA - CO 6 
SEIXAS*, FILIPA - E-PO 19 
SEIXAS, FILIPA - PO 15, E-PO 34 
SIDDIQI, TANYA - CO 5, PO 1 
SILVA, ANA - CO 12 
SILVA, ANDRÉ M. N. - CO 1, CO 3 
SILVA, CATARINA - PUB 10 
SILVA, DUARTE GIL PACHECO - E-PO 40 
SILVA, EUNICE - PO 15, CO 8 
SILVA, HELENA MATOS - PUB 1 
SILVA, HELENA - E-PO 49, CO 16 
SILVA, ISABEL - CO 12 
SILVA, M GOMES - PO 13 
SILVA, MADALENA - E-PO 26 
SILVA, MARGARIDA MARIA DUARTE - E-PO 29 
SILVA, MARIA GOMES DA - E-PO 8, E-PO 9, CO 15, E-PO 14, CO 11, PO 16, E-PO 30, CO 6, CO 16 
SILVA, NUNO - E-PO 38 
SILVA, PATRÍCIA ROCHA - E-PO 4 
SILVA, RITA RIBEIRO - E-PO 48 
SILVA, RUI - E-PO 28 
SILVA, SARA PEIXOTO DA - E-PO 6 
SILVA, SARA RIBEIRO - PUB 5 
SILVA, SÍLVIA - PO 11 
SIMÕES, ANA TERESA - CO 12 
SIMÕES, MANUEL SOBRINHO - E-PO 32, E-PO 36 
SOARES, MARIA JOSÉ - E-PO 32, E-PO 7, PO 3 
SOARES, RUI - E-PO 45 
SOUSA, ANA P. - E-PO 47 
SOUSA, EMÍLIA - E-PO 11 
SOUSA, PATRÍCIA - E-PO 45 
SOUSA, PEDRO SANTOS - PO 14 
SOUSA, RITA COSTA E - E-PO 43 
TALAULIKAR, DIPTI - PO 1 
TAM, CONSTANTINE S. - CO 5, PO 1 
TANI, MONICA - CO 5 
TEDESCHI, ALESSANDRA - CO 5, PO 1 
TEIXEIRA, GILDA - PO 14 



 

TEIXEIRA, JOÃO PEDRO - PO 7, PO 4 
TEIXEIRA, JÚLIO - CO 10 
TEIXEIRA, MARIA DOS ANJOS - E-PO 19 
TELES, MARIA J. - CO 1, CO 3, E-PO 51 
TENTE, DAVID - PUB 3, E-PO 28 
TOMÉ, ANA - PUB 9 
TRIGO, FERNANDA - CO 1, E-PO 32, E-PO 4, PO 16, E-PO 30, E-PO 5, E-PO 7, PO 3, E-PO 36 
TRINDADE, HELDER - E-PO 47 
TRINDADE, MARIA CÉU - E-PO 9 
TRINDADE, MARIA DO CEU - CO 11 
TRNENY, MAREK - CO 5, PO 1 
URBANO, MAFALDA - E-PO 38, PUB 11 
VALLE, SARA - PUB 9 
VARETTONI, MARZIA - PO 1 
VARGAS, FERNANDA - PUB 9 
VASCONCELOS, FRANCISCA - E-PO 34 
VASCONCELOS, M. HELENA - E-PO 6 
VERVOORT, STEPHIN - CO 1 
VICENTE, GERMANO TEIXEIRA - PO 8 
VIEGAS, DIANA - E-PO 9, CO 11 
VIEIRA, JOANA - E-PO 13, E-PO 16 
VITERBO, LUÍSA - E-PO 12, E-PO 20, E-PO 44, E-PO 11, E-PO 10, PO 7, PO 4, E-PO 3 
VITÓRIA, HELENA - PO 16, E-PO 30 
VIVEIROS, CAROLINA - PUB 12, PUB 14, PUB 8, PUB 15, PUB 18, CO 15, PUB 4, PUB 6 
WAHLIN, BJÖRN E. - CO 5 
ZETHOVEN, MAGNUS - CO 1 
ZINZANI, PIER LUIGI - PO 1 
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Organizadora 

Bruno Mesquita
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Henrique Coelho

Ilidia Moreira

JM Mariz
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Sérgio Chacim

Teresa Melo

  

Comissão 
Científica
Ana E. Santo 

Ângelo Martins 

Carlos Pinho Vaz

Cláudia Moreira

Cristina Fraga

Dulcineia Pereira

Helena Vitória

Isabel Cristina Ferreira

Margarida Badior

Marisol

Rita Tenreiro

Rui Bergantim

As apresentações no Congresso são utilizadas exclusivamente pelos seus Autores/Palestrantes
e, serão eliminados no prazo de 24 horas, após a cessação do respectivo evento.

APRESENTAÇÃO ORAL

Todos os Prémios têm o Patrocínio 

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 �  

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 13 de Novembro de 2021.

Prémios SPH
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