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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros Associados
Caros Colegas
É com prazer que dou as boas-vindas a todos os que irão participar na reunião da
Sociedade Portuguesa de Hematologia de 2022 que se realiza em Troia de 10 a 12 de
novembro, em formato integralmente presencial, após dois anos de muitos
constrangimentos e diﬁculdades.
Este ano a organização coube ao Serviço de Hematologia do IPO,FG de Lisboa.
Gostaria de ressaltar os Cursos pré reunião, da responsabilidade dos Grupos Portugueses
de Mielomas e de Linfomas, que irão enriquecer sem dúvida o conhecimento de quem
assistir.
Também poderão assistir a simpósios da Indústria Farmacêutica com temas muito atuais
e variados, permitindo uma escolha alargada.
O programa educacional, o Simpósio SPH-EHA, a Junior Lecture e a Lição cobrem temas
muito diversiﬁcados e atuais. Teremos ainda a oportunidade de discutir cuidados
paliativos em Hemato-oncologia.
Como é habitual decorrerá paralelamente uma reunião de Enfermagem que se
perspetiva muito interessante.
Os meus agradecimentos ao desempenho das Comissões Organizadora e Cientíﬁca e ao
apoio da Indústria Farmacêutica sem o qual não seria possível uma reunião desta
envergadura.
Desfrutem da reunião.

João Carlos Ramos Raposo
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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Caros colegas e amigos,
Em nome da Comissão Organizadora damos-vos as boas vindas a mais uma reunião da
Sociedade Portuguesa de Hematologia.
Após dois anos em que poucas oportunidades tivemos para estar juntos, é com um prazer
especial que em 2022 nos propomos acolher a comunidade hematológica em Troia para
que, mais uma vez, possamos discutir recentes achados cientíﬁcos na nossa especialidade
e partilhar expediências e momentos de convívio.
O programa da reunião é abrangente, cobrindo áreas diversas da hematologia benigna e
maligna. A partilha de resultados dos centros nacionais é promovida na forma de comunicações
orais e posters, com amplas oportunidades de discussão entre todos. Os melhores trabalhos
serão, como habitualmente, reconhecidos através da atribuição de prémios.
O programa educacional é enriquecido pela presença de peritos nacionais e internacionais
em leucemias, linfomas e gamapatias monoclonais, patologia eritrocitária e plaquetária.
Como habitualmente distinguimos o trabalho original realizado por um dos nossos jovens
hematologistas durante a “Junior Lecture”.
Inauguramos este ano o simpósio conjunto entre a European Haematology Association e a
Sociedade Portuguesa de Hematologia, com o objetivo ultimo de aproximar as duas
sociedades e promover a sintonia entre a prática da hematologia em Portugal e na Europa.
A acreditação da reunião pelo sistema europeu EBAH é parte deste esforço, que nos parece
muito relevante para o reconhecimento e formação continua dos nossos internos e
especialistas.
Relevamos ainda o programa cientíﬁco de Enfermagem, com foco em áreas de grande
interesse para a pratica da hematologia atual e integração de conceitos diversos que
contribuem para a multidisciplinaridade da reunião.
Desejamos a todos uma reunião proveitosa e rica em momentos que permitam estreitar
dos laços que unem todos os proﬁssionais motivados pela melhoria continua da
hematologia em Portugal.

Maria Gomes da Silva

António Almeida
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PROGRAMA EDUCACIONAL 1
11 de Novembro | Sexta‐Feira | 09h05 ‐ 09h40
Chairs: Catarina Geraldes (CHU Coimbra), José Mário Mariz (IPO Porto)

Sala 1

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA DO ADULTO: OPÇÕES TERAPÊUTICAS EM 2022
Albertina Nunes
(IPO Lisboa)
Nas últimas décadas tem‐se assistido a significativos avanços no tratamento de adultos com Leucemia Linfóide Aguda (LLA).
Apresenta‐se uma visão da terapêutica da LLA do adulto salientando os alicerces que permitiram diminuir a distância dos
resultados dos tratamentos do adulto em relação aos da criança.
Uma abordagem minuciosa, sistematizada, com deteção de infiltração extra‐medular, avaliação da capacidade de
desempenho/autonomia do doente e do seu contexto familiar/social são a base da escolha do plano terapêutico que,
idealmente, passará por inclusão em ensaio clínico. O acompanhamento por equipa multidisciplinar dedicada, com lugar a
decisões partilhadas é fundamental no longo trajeto do tratamento.
Os dados clínicos integrados com os laboratoriais, com estudos imunofenotipicos e moleculares permitem a primeira
estratificação prognóstica que é dinâmica com avaliações preconizadas ao longo do tratamento. Em LLA, a doença
mensurável residual (DMR) é um dos mais sensíveis marcadores de prognóstico e de risco de recaída. A DMR permite guiar
decisões terapêuticas em diferentes fases do tratamento (1ª linha ao longo do tratamento, recaída, transplantação).
A utilização de protocolos de inspiração pediátrica no tratamento de LLA do adolescente e adulto jovem (AYA) resultou na
melhoria significativa dos resultados, atualmente com resultados de sobrevivência global aos 5 anos de 60 ‐70%.
Os esquemas de tratamento dos AYA são complexos, com utilização de fármacos não mielossupressores em doses
adequadas. A asparaginase é um componente chave destes protocolos mas, tem toxicidades específicas, mais prevalentes
quando utilizada para além da idade pediátrica (tromboses,hepatotoxicidade e osteonecrose). A identificação e o controlo
das toxicidades da asparaginase tem sido alvo de investigação e introdução na prática clínica.
A fase de manutenção do tratamento é passível de ser otimizada com identificação de polimorfismos em genes implicados
no metabolismo das tiopurinas.
A utilização da Nelarabina em LLA T recaída/refratária (r/r) tem melhorado resultados, estão em curso ensaios da sua
utilização em fases mais precoces da doença.
Mais recentemente os paradigmas de tratamento da LLA B têm sido alterados com o advento dos inibidores de cinase de
tirosina tendo como alvo BCR::ABL1, anticorpos monoclonais anti‐CD20, anticorpos conjugados com fármacos anti‐CD22,
anticorpos biespecificos anti‐CD19 e células T com recetores de antigénio quimérico (CAR). Referem‐se dados de ensaios
utilizando estes fármacos no contexto de 1ª linha terapêutica, redução de DMR ou leucemia r/r.
A aproximação terapêutica do doente idoso com LLA tem‐se centrado na minimização de toxicidades da quimioterapia
convencional limitando a sua utilização e benificiando com utilização dos novos agentes.
O lugar da transplantação de células percussoras hematopoiéticas nos algoritmos de tratamento da LLA do adulto tem
sofrido alterações. Os ensaios com novos fármacos (por exemplo com inibidores de cinase de tirosina) permitem antever
mais mudanças num futuro não muito distante.
O resultado, ainda insatisfatório, da terapia da LLA do adulto poderá ser melhorado quando os regimens de combinação
dos velhos e novos medicamentos forem otimizados.
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PROGRAMA EDUCACIONAL 1
11 de Novembro | Sexta‐Feira | 09h40 ‐ 10h20
Chairs: Catarina Geraldes (CHU Coimbra), José Mário Mariz (IPO Porto)

Sala 1

FRONT LINE TREATMENT OF HIGH RISK DIFFUSE LARGE B‐CELL LYMPHOMA
Igor Aurer
(University Hospital Centre Zagreb and Medical School, University of Zagreb, Zagreb, Croatia)
Diffuse large B‐cell lymphoma (DLBCL) is the most frequent non‐Hodgkin lymphomas (NHL) with an incidence of about 5 per
100.000 per year, occurring in all age groups, including children. The disease is slightly more frequent in males. Treatment
of patients depends on fitness, stage and risk.
The international prognostic index (IPI) and its variants, e.g. age‐adjusted IPI (aaIPI), are still the best prognostic indices.
High‐risk patients are usually defined as those with an aaIPI ≥2. Additional important prognostic factors include MYC and
BCL2 expression and bulk. IPI and involvement of specific organs (most notably those of the urogenital systems) are risk
factors for central nervous system (CNS) relapses.
US and European recommendations on treatment of high‐risk patients with DLBCL differ. While the former recommended
R‐CHOP as standard for all patients, the latter add R‐CHOEP14 and R‐ACVBP to the list of recommended regimens for high‐
risk younger patients based on the results of phase II studies and a randomized trial performed by the French group in
intermediate‐risk patients. No more than 60% of high‐risk patients (aaIPI 2‐3) below age of 60 treated with R‐CHOP are
disease‐free after ≥2 years of follow‐up (a period during which majority of relapses occurs), while the more aggressive and
more toxic etoposide containing‐regimens result in 2 to 5 PFS rates of 70‐87%. The data were less clear‐cut for the elderly
patients; phase II studies and the US randomized trial comparing R‐CHOP to DA‐R‐EPOCH suggested that the latter has
superior antitumor efficacy coupled with more toxicity. Recently, a large randomized trial comparing R‐CHOP to Pola‐R‐CHP
(polatuzumab vedotin substituted for vincristine) showed a 6.5% improvement in 2‐year PFS for the experimental arm. On
subgroup analysis the improvement was more pronounced in elderly and high‐risk patients, suggesting that Pola‐R‐CHP
might be the preferred regimen for this patient population.
Non‐randomized studies suggest that the adverse impact of bulk is diminished by the use of consolidative radiotherapy.
Addition of high‐dose methotrexate to standard immunochemotherapy regimens is considered the most promising
approach for CNS relapse prevention, but there is no consensus which patients should receive it and how effective it is.
In conclusion, etoposide and polatuzumab vedotin containing regimens, radiotherapy and high‐dose methotrexate might
overcome adverse prognostic factors in DLBCL. These approaches should therefore be at least discussed with high‐risk
patients and their families.
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PROGRAMA EDUCACIONAL 1
11 de Novembro | Sexta‐Feira | 10h20 ‐ 11h00
Chairs: Catarina Geraldes (CHU Coimbra), José Mário Mariz (IPO Porto)

Sala 1

M‐PROTEIN RELATED DISEASES IN MONOCLONAL GAMMOPATHY OF “UNDERTERMINED SIGNIFICANCE” AND SYSTEMIC
AL AMYLOIDOSIS
Joan Bladé
(Amiloidosis and Myeloma Unit. Department of Hematology. Hospital Clinic. IDIBAPS. Barcelona. Spain)
Aside from the risk to evolve to MM or WM, or to be associated with AL amyloidosis or POEMS syndrome, the M‐protein in
persons with MGUS can cause “per se” renal, neurologic, skin, ocular or bleeding disorders. The term “monoclonal
gammopathies of renal significance” (MGRS) was coined to highlight renal damage, different from cast nephropathy or
amyloid deposition, linked to the M‐protein which can result in: 1) monoclonal Ig deposition disease –IMDD‐ (Randall type),
2) proximal tubulopathy with Fanconi syndrome (kappa crystalline inclusions in proximal tubular cells with hypouricemia,
aminoaciduria, osteomalacia and slowly progressive renal failure –RF‐), 3) types I or II cryoglobulinemia, 4) proliferative
glomerulonephritis (GN) with Ig deposits, immunotactoid GN or fibrilliray GN, or 5) C3 glomerulopathy: C3 GN or C3 dense
deposit disease. Most of the above conditions present with proteinuria and progressive RF, being the kidney biopsy crucial.
In patients with MGUS and peripheral neuropathy (PN), and no evidence of AL amyloidosis or POEMS, a causal relationship
must be considered. In the IgM type, a gammopathy‐associated PN is likely (50% are MAG positive) while in the IgG and IgA
types a CIDP with coincidental MGUS is the most likely diagnosis.
The main skin conditions related to M‐proteins are: 1) cryoglobulin (IgG/IgM) vasculatis with petechiae, purpura or ulcers,
2) Schnitzler syndrome (IgM, chronic urticaria, fever, artralgia), 3) pyoderma gangrenosum (IgA, ulcers with central necrosis),
4) necrobiotic xanthogranuloma (IgG, yellow papules, nodules, plaques), 5) escleromixedema (IgG‐lambda, mucine dermal
deposition with occasional systemic involvement –cardiomyopathy, pulmonary fibrosis or reduced esophageal motility‐) or
6) acquired generalized cutis laxa (lambda, elastolysis of the skin –premature ageing‐, occasionally associated with kidney –
fibrillar glomerulopathy‐, heart or lung involvement). The most frequent ocular M‐protein related condition is crystalline
keratopathy (Ig deposition, corneal thickening, photophobia, visual loss). Bleeding can result from acquired von Willebrand
deficiency or by impaired platelet aggregation induced by the M‐protein. In summary, The M‐protein in MGUS can cause
relevant clinical conditions. If a causal relationship is proven or highly suspected, therapy against the plasma cell clone
(rituximab‐based in IgM‐types and bortezomib‐based, even including ASCT, in non‐IgM) must be timely initiated.
Systemic AL amyloidosis is characterized by the deposition of insoluble fibrils composed of misfolded immunoglobulin light
chains in organs and tissue resulting in impaired function. The abnormal immunoglobulin is produced by a small clone of
bone marrow plasma cell. The incidence is 0.9 new cases per 100,000 per year. The median age is 65 years. The organs
more frequently involved are: kidney, heart, liver, autonomous nervous system and gastrointestinal tract plus potential soft‐
tissue involvement. The diagnosis requires the demonstration of amyloid material deposition (Congo Red positive) plus the
immunohistochemestry study showing lambda or kappa light chains. The subcutaneos abdomininal fat aspiration is the best
screening procedure. If this is negative than the next step is the minor salivary glands biopsy. If all the above is negative and
there is a suspicion of AL amyloidosis a biopsy of the presumably involved organ is required. The prognosis mainly depends
on the degree of the cardiac involvement and the serum level of the involved free‐light chain. Currently, the treatment of
choice if the combination of cyclophosphamide, bortezomib and dexamethasone with the monoclonal antibody
daratumumab (CyBorD‐Dara). This results in the higher hematological and organ response ever reported. Autolugous stem‐
cell transplantation must be considered in patients younger than 70 years with good performance status, no or mild cardiac
involvement and no severe comorbidities. This is about 15 to 20 % of all patients with systemic AL amiloidosis. Patients
achieving complete remission after autologous transplantation enjoy long progression‐free and overall survival. At relapse
or progression the treatment possibilities are limited: melphalan/dexametasone, immunomodulatory drugs (pomalidomide
or lenalidomide), the proteasome inhibitor ixazomib, the BCL2 inhibitors venetoclax in patients with t(11;14) translocation
or even bispecific monoclonal antibodies or CAR‐T cell approach could be considered, always considering the performance
status and the absence of comorbidities.
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SIMPÓSIO SPH‐EHA
11 de Novembro | Sexta‐Feira | 11h30 ‐ 12h00
Chairs: Elisabeth Macintyre (Presidente EHA), Maria Gomes da Silva (Vice‐presidente SPH)

Sala 1

APPROACH TO DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF RARE CHRONIC MYELOID NEOPLASMS: FOCUS ON MASTOCYTOSIS
AND EOSINOFILIAS
Deepti H Radia
(Haematology Consultant, Guy’s & St Thomas’ Hospitals NHS Foundation Trust, London.UK)
Deepti has been in her consultant post at Guys and St Thomas Hospitals since 2003.
Deepti is the lead clinician for the systemic mastocytosis and chronic myeloid leukaemia services. The ECNM UK
mastocytosis centre of excellence at Guys and St Thomas Hospitals was jointly established by Deepti and Dr Clive Grattan in
2005. This nationally recognised service accepts referrals from across the UK, Ireland and further afield.
She is CI for landmark trials for patients with advanced/indolent systemic mastocytosis – PKC412, EXPLORER, PATHFINDER
and PIONEER. She is a member of the study steering committee for the EXPLORER/PATHFINDER trials (Avapritinib in
advanced SM) and APEX trial (Bezuclastinib) for patients with advanced SM.
Deepti is actively involved in the education of clinicians and patients improve understanding of mast cell disorders
by delivering regular teaching in regional, national, international meetings in addition to the UKMasto.org and TMS patient
support groups.
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SIMPÓSIO SPH‐EHA
11 de Novembro | Sexta‐Feira | 12h00 ‐ 12h30
Chairs: Elisabeth Macintyre (Presidente EHA), Maria Gomes da Silva (Vice‐presidente SPH)

Sala 1

MOLECULAR PATHOPHYSIOLOGY OF MYELODYSPLASTIC / MYELOPROLIFERATIVE OVERLAP SYNDROMES
Antonio de Almeida
(Hospital da Luz Lisboa, Católica Medical School)
Chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) is a clinically heterogeneous clonal disease in which myeloproliferative and
myelodysplastic features co‐exist. In order to confidently diagnose CMML, it is essential to exclude secondary causes of
monocytosis.
The most common presenting features are a direct consequence of the underlying cytopenias or splenomegaly and
constitutional symptoms in those with proliferative disease.
CMML is a pathogenetically diverse disease which lacks a specific, reliable molecular marker. Most of the cytogenetic
changes are those described in other forms of MDS and mutations have been described in genes involved in proliferative
pathways, tumor suppressor genes and epigenetic regulators .
It is widely advocated that therapeutic options for patients with CMML should adapted to the risk group those patients fall
in.
In general, median survival is in the range of 12 ‐ 24 months and approximately one third of patients progress to acute
leukemia. Although stem cell transplantation presently represents the only potentially curative therapeutic strategy,
advanced age and associated comorbidities at diagnosis often preclude this procedure.
Consequently, until recently most patients were treated with best supportive care.
Investigations into the molecular pathophysiology of CMML have revealed marked DNA hypermethylation and
hypomethylating agents have shown good safety and efficacy profiles.
CMML continues to be a difficult disease to diagnose and manage requiring multidisciplinary collaboration to discover new,
more efficacious treatment options for these patients.
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PROGRAMA EDUCACIONAL 2
12 de Novembro | Sábado | 09h00 ‐ 09h40
Chairs: Graça Porto (CHU Porto), Letícia Ribeiro

Sala 1

TERAPÊUTICA DA DREPANOCITOSE: NOVOS FÁRMACOS E COMPLICAÇÕES
João Silva Gomes
(CHUC)
A drepanocitose é uma hemoglobinopatia caracterizada por mutações do gene HBB, responsável pela codificação da cadeia
beta‐globínica da hemoglobina, com a presença de pelo menos uma mutação que confere hemoglobina S (HbS), com o
potencial para induzir falciformação dos glóbulos vermelhos.
Apesar de ser uma doença monogénica, a sua hereditariedade é complexa e apresenta extensa variabilidade fenotípica,
tanto em termos de gravidade de anemia hemolítica, frequência e gravidade de crises vaso‐oclusivas e complicações, tanto
agudas como crónicas, com lesão de órgão‐alvo. Estas incluem síndrome torácico agudo, sequestro esplénico, acidentes
vasculares cerebrais, nefropatia, enfartes ou necrose asséptica óssea, osteomielite, dor crónica, entre outras, que
constituem causas importantes de morbimortalidade nesta população de doentes, bem como de compromisso sério da
qualidade de vida.
O correcto e atempado reconhecimento e abordagem destas complicações é determinante para evitar consequências
irreversíveis ou mesmo potencialmente fatais e requer uma actuação pronta por parte de uma rede multidisciplinar que
engloba o médico que aborda o doente em primeiro contacto, geralmente num serviço de urgência; o hematologista
responsável; o laboratório e ainda outros serviços e especialidades hospitalares incluindo imunohemoterapia/medicina
transfusional, imagiologia, anestesiologia/medicina da dor, entre outros.
Para além de medidas preventivas gerais, até recentemente a hidroxicarbamida constituía a única terapêutica farmacológica
aprovada para a prevenção das crises vaso‐oclusivas, indicação para a qual continua a representar um pilar de assinalada
importância.
Quando apropriado, poderá ser necessária a instituição de esquemas de transfusão (simples ou de permuta).
O transplante alogénico de células progenitoras hematopoiéticas constitui actualmente o único tratamento curativo da
drepanocitose, sendo a sua utilização limitada por vários factores, tais como indicações estritas, potencial morbilidade e
mortalidade associada ao tratamento, disponibilidade de dadores e acessibilidade a centros transplantadores.
Durante muitos anos verificou‐se uma ausência de novos tratamentos ou abordagens terapêuticas para a prevenção das
crises e complicações de drepanocitose, no entanto a aprovação recente de fármacos com novos mecanismos de actuação
na doença, tais como o aumento de afinidade da hemoglobina por oxigénio ou a inibição de selectinas envolvidas nos
processos de adesão endotelial associados às crises vaso‐oclusivas, veio alargar o arsenal terapêutico nesta doença.
Estão também em curso ensaios clínicos com terapia génica, uma abordagem adicional potencialmente promissora
atendendo ao carácter monogénico desta doença.
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PROGRAMA EDUCACIONAL 2
12 de Novembro | Sábado | 09h40 ‐ 10h20
Chairs: Graça Porto (CHU Porto), Letícia Ribeiro

Sala 1

TROMBOCITOPENIAS CONGÉNITAS E ADQUIRIDAS
Joana Azevedo
(S. Hematologia Clínica – CHU Coimbra)
As plaquetas, pequenos fragmentos anucleados resultantes da megacariopoiese medular, com uma semivida estimada
entre 7 a 10 dias em circulação, têm um papel crítico na hemostase. Tem vindo a ser alvo de reconhecimento crescente o
seu envolvimento também na integridade vascular, inflamação e resposta imune a patogénios ou fenómenos de auto‐
imunidade, bem como, potencialmente, em processos de metastização neoplásica.
Trombocitopenia define‐se como uma contagem inferior ao P2.5 da distribuição normal de plaquetas. Embora este valor
possa variar ao longo da idade e nalgumas subpopulações, é comummente definido150‐400x10e9/L como o intervalo da
normalidade. Ainda assim, é tipicamente aceite que valores acima de 100x109/L raramente estão associados a situações
patológicas e, talvez até pela generalização de normas emitidas para a PTI, em Hematologia referimo‐nos sobretudo a
trombocitopenia quando a contagem plaquetar é inferior a 100x109/L.
É frequente diversas situações patológicas (ou até fisiológicas, como é o caso da gravidez) se acompanharem de variação e
diminuição na contagem plaquetar, sendo este um motivo frequente de referenciação para consulta de Hematologia.
Muitas destas situações são transitórias e auto‐limitadas, ou têm causas facilmente identificáveis e corrigíveis (ex: fármacos,
infecções, ...). Outras constituem, no entanto, um considerável desafio diagnóstico e terapêutico, podendo acompanhar‐se
de um risco de morbi‐mortalidade importante, não só pelo potencial hemorrágico que geralmente acarretam como também
pela patologia que lhe está subjacente.
A correcta identificação da etiologia da trombocitopenia é, então, um dos passos fundamentais para a sua abordagem. Para
além de uma anamnese detalhada e exame objectivo cuidadoso, a interpretação do hemograma e observação do esfregaço
de sangue periférico continuam a ser passos essenciais na abordagem inicial de qualquer trombocitopenia, que será
posteriormente complementada com uma série de estudos adicionais mais dirigidos, se necessário.
Na tabela abaixo lista‐se uma selecção de algumas das causas frequentes, ou consideradas de maior relevo para esta
discussão, de trombocitopenia, bem como alguns elementos particulares que as distinguem e interessa salientar.
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TABELA 1 – causas de trombocitopenia

Hipoprodução

ENTIDADE
Pseudotrombocitopenia
Trombocitopenia hereditária
Anemia aplásica / S. falência medular
SMD / Leucemias / infiltração medular
neoplásica
Disfunção hepática / renal
outras causas de supressão medular

Trombocitopenia imune primária

Consumo / Destruição periférica

Trombocitopenia imune secundária

Trombocitopenia aloimune

Trombocitopenia microangiopática

HIT / VITT
outros

DADOS ADICIONAIS
Artefacto – ESP!
História pessoal e familiar, morfologia.
Estudos funcionais / genéticos
Pancitopenia
 avaliação medular
Outras citopenias, alterações morfológicas
 avaliação medular
Integração dados clínicos e analíticos
Défices vitamínicos/nutrientes
Algumas infecções
Tóxicos (álcool, fármacos, etc)
PTI – diagnóstico de exclusão
S. Evans – outra citopenia auto‐imune associada
Dados clínicos e analíticos sugestivos de:
‐ doença linfoproliferativa
‐ infecção vírica
‐ imunodeficiência primária
‐ ALPS
‐ doença auto‐imune sistémica
‐ ...
‐ NAIT
‐ Púrpura pós‐transfusional
Mediada anticorpos anti‐HPA
Trombocitopenia + anemia hemolítica microangiopática
(esquizócitos no ESP)
‐ PTT (diminuição actividade ADAMTS13)
‐ SHU (desregulação do complemento e SHU “clássico”
associado a diarreia)
‐ DIC (coagulopatia de consumo)
‐ HELLP na gravidez
‐ microangiopatia associada a neoplasias
‐ ...
Risco trombótico
Detecção de anticorpos anti‐PF4
Sindromes de activação macrofágica/ hemofagocitose

ALPS – Síndrome linfoproliferativo auto‐imune; DIC – coagulação intravascular disseminada; ESP – Esfregaço de sangue
periférico; HELLP – Sindrome Hemólise, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia da gravidez;
HIT – Trombocitopenia induzida pela heparina; PTI – Trombocitopenia imune; PTT – púrpura trombocitopénica
trombótica; SHU – Síndrome hemolítico‐urémico; SMD – Síndrome mielodisplásico. VITT – Trombocitopenia imune
trombótica induzida por vacina.

Em Hematologia é paradigmático o caso da Trombocitopenia Imune (PTI), definida como plaquetas <100x109/L após
exclusão de outras causas. Esta definição encerra em si um dos principais desafios desta entidade: a ausência de um teste
de diagnóstico. Actualmente dispomos de documentos de consenso onde são periodicamente revistas linhas de
orientação para a estratégia de diagnóstico e terapêutica (ASH 2019, ICR 2019). Permanecem, ainda assim, alvo de debate
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diversos aspectos como: estratégias de optimização do tratamento de primeira linha (associação de imunossupressores,
introdução precoce de agonistas de receptor de trombopoetina), tentativas de induzir taxas mais altas de resposta a longo
prazo ou remissão sem terapêutica, discussão da selecção /hierarquização de terapêuticas subsequentes, papel de novos
agentes (novos agonistas de receptor de trombopoetina e novas estratégias como a inibição da tirosina cinase esplénica).
À semelhança doutras doenças, também aqui a “era covid” desencadeou o reconhecimento de novos desafios e acelerou
a discussão de estratégias em que há sobretudo um foco na evicção de imunossupressão profunda ou prolongada.
O risco hemorrágico tipicamente associado a trombocitopenia depende não só do valor de plaquetas em si, mas também
do mecanismo envolvido, para além das comorbilidades e eventuais particularidades do doente em si. De facto, existem
até situações em que a trombocitopenia se acompanha de um risco trombótico, de que são exemplo: a trombocitopenia
induzida por heparina (HIT) ou trombocitopenia imune trombótica associada a vacinação (VITT), trombocitopenia
associada a síndrome anti‐fosfolipideo ou as microangiopatias trombóticas.
Os defeitos plaquetares congénitos podem cursar com contagens plaquetares baixas e serem isolados ou afectarem
outras linhas celulares ou até outros órgãos e sistemas. As trombocitopenias hereditárias (TH) compreendem um grupo
raro, mas heterogéneo e crescente de entidades. Classicamente, as TH podem ser reconhecidas pela trombocitopenia
desde uma idade precoce e persistência ao longo de diversas avaliações, história familiar (TH de transmissão ligada ao
cromossoma X ou autossómica dominante/recessiva) e ausência de resposta a estratégias de tratamento aplicáveis a PTI,
e particularmente distinguidas entre si pelo tamanho médio das plaquetas e pela associação ou não com outras alterações
quer hematológicas quer extra‐hematopoiéticas. Em muitos casos o seu reconhecimento é, no entanto, dificultado não só
pela heterogeneidade de síndromes e possível variabilidade na severidade de apresentação, como também por um baixo
índice de suspeição particularmente quando cursam com trombocitopenia moderada, por vezes detectada
incidentalmente. O diagnóstico exacto destas entidades implica frequentemente o recurso a técnicas altamente
especializadas (avaliação funcional, citometria de fluxo/ imunofluorescência e até microscopia electrónica) e/ou estudos
genéticos, sendo cada vez mais frequente a utilização de painéis que incorporam um conjunto alargado de genes
associados a TH. Ao longo sobretudo da última década o foco do reconhecimento da morbi‐mortalidade associada a estas
entidades tem deixado de se restringir ao seu componente hemorrágico para englobar também o envolvimento de outros
órgãos e sistemas, incluindo o risco aumentado de progressão para falência medular e neoplasia mielóide com que cursa
um subgrupo destas entidades. O seu diagnóstico correcto é essencial para assegurar uma adequada monitorização e
vigilância, bem como aconselhamento e estratégias de intervenção terapêutica quando necessário.

Bibliografia aconselhada:
Stasi R. How to approach thrombocytopenia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program (2012) 2012 (1):
191–197.
Cooper N, Ghanima W. Immune Thrombocytopenia. N Engl J Med. 2019 Sep 5;381(10):945‐955.
Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune
thrombocytopenia. Blood Adv 2019; 3(23):3829–3866.
Provan D, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary
immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2019 Nov 26;3(22):3780‐3817.
Drachman JG. Inherited thrombocytopenia: when a low platelet count does not mean ITP. Blood. 2004 Jan
15;103(2):390‐8.
Noris P, Pecci A. Hereditary thrombocytopenias: a growing list of disorders. Hematology Am Soc Hematol
Educ Program. 2017 Dec 8;2017(1):385‐399.
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ERYTHROCYTOSIS: DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT
Mary Frances McMullin,
(Queens University Belfast, N. Ireland)
An erythrocytosis is present when the red cell mass is more than 125% of predicted for body mass and sex. However, the
presence of an erythrocytosis can be inferred from a raised haemoglobin and/or haematocrit. It can arise as a primary event
where an intrinsic change in the bone marrow compartment leads to increased red cell production or secondary where red
cell production is driven by erythropoietin production.
There are a number of rare germline mutations, which have been shown to account for some familial cases of erythrocytosis
and therefore cases can be classified into congenital and acquired causes. There remain a group, in whom no cause has yet
been identified, termed idiopathic erythrocytosis.
Searching for a diagnosis depends on careful history and examination and the pursuit of possible causes as suggested from
clinical leads.
There is no clear evidence to guide management of the various erythrocytosis and an individual patient needs assessed to
decide if there are any measures that should be undertaken to attempt to ameliorate harm while not compromising
physiological adaptation to the situation. Low dose aspirin and perhaps venesection are the measures which are usually
considered in an individual patient.
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Sala 1

IMUNOBIOLOGIA DA DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO
Pedro Santos e Sousa
(IPO Lisboa)
O transplante alogénico de células progenitoras hematopoiéticas (alo‐TCPH) constitui a única terapêutica curativa para
múltiplas patologias hematológicas. Nas doenças malignas, o sucesso terapêutico é em grande parte dependente do efeito
do enxerto‐contra‐o‐tumor, mediado pelos linfócitos T do dador. No entanto, a alo‐reactividade do enxerto não é restrita
ao tumor ou ao compartimento hematopoiético, e frequentemente atinge tecidos e órgãos saudáveis, como a pele, o fígado,
o tracto gastrointestinal e o pulmão, resultando na doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH). Apesar dos avanços nas
abordagens de transplante e cuidados de suporte, responsáveis pela redução progressiva da mortalidade relacionada com
o transplante, a DECH (aguda e crónica) continua a representar uma das principais causas de morbilidade e mortalidade nos
doentes alo‐transplantados, com uma incidência de cerca de 30‐50% e 70% em receptores de transplantes de dadores
relacionados HLA‐idênticos e não relacionados HLA‐compatíveis, respectivamente.
Nas últimas décadas, estudos experimentais e observações clínicas elucidaram a fisiopatologia da DECH aguda como sendo
um processo complexo em que se distinguem três fases sequenciais: [1] o dano tecidular induzido pelo condicionamento
leva à libertação de mediadores pro‐inflamatórios, [2] a activação, proliferação e diferenciação de linfócitos T alo‐reactivos,
e [3] a migração quimiotática dos linfócitos T para os tecidos / órgãos alvo da DECH. A imunobiologia da DECH crónica é
consideravelmente mais complexa (e não inteiramente conhecida), envolvendo diversas interacções entre linfócitos T e B
alo‐reativos e desregulados com múltiplas populações celulares da imunidade inata (incluindo macrófagos, células
dendríticas e neutrófilos) e do estroma dos órgãos afectados, que induzem alterações fibróticas e perturbam a normal
reparação tecidular.
O avanço do conhecimento das diferentes populações celulares, das vias metabólicas e de sinalização que utilizam, assim
como dos mecanismos de activação e diferenciação/polarização implicados no desenvolvimento da DECH, tem permitido o
desenvolvimento de novas estratégias de profilaxia e tratamento. Por exemplo, a manipulação da composição do enxerto
in vitro ou in vivo e a depleção de linfócitos T em diferenciação logo após o transplante tem‐se revelado uma elevada eficácia
na redução da incidência de DECH crónica; o bloqueio da activação e diferenciação celular com a administração de
Ruxolitinib ou Ibrutinib tem mostrado ser capaz de resgatar doentes com DECH refractária aos corticoides; ensaios pré‐
clínicos com a transferência de linfócitos T reguladores apresentam resultados promissores na prevenção e tratamento da
DECH crónica.
No entanto, as estratégias terapêuticas de que dispomos são ainda pouco específicas, podendo comprometer o efeito do
enxerto‐contra‐o‐tumor e, consequentemente, o sucesso do transplante. Sabemos que diferentes tecidos (hematopoiéticos
e não hematopoiéticos) têm papéis distintos na mediação da imunopatologia da DECH, assim, necessitamos de mais estudos
que nos permitam destrinçar os mecanismos celulares responsáveis pela DECH e o efeito do enxerto‐contra‐o‐tumor.
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CO 1
LESÃO MICROVASCULAR NA ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES ‐ CORRELAÇÃO ENTRE RETINOPATIA E NEFROPATIA
Christopher J. Saunders1, Helena Vidal2, Rita Serras Pereira3, Nuno Moreira Fonseca2, Alexandra Monteiro1,
Madalena Silva1
(1Serviço de Hematologia, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa ,
2Serviço de Nefrologia, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa, 3Serviço de
Oftalmologia, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa)
INTRODUÇÃO
Na anemia de células falciformes (ACF) existe lesão microvascular (LM) provocada por fenómenos trombóticos, directa ou
indirectamente associados à hemólise crónica. Apesar de na diabetes mellitus (DM) a retinopatia preceder a nefropatia, na
ACF a fisiopatologia da LM não está bem esclarecida. A retinopatia falciforme (RF) pode ser classificada em proliferativa (RP)
ou não‐proliferativa (RNP), colocando‐se a hipótese de ser precedida pela nefropatia falciforme (NF). Porém na NF a LM
inicia‐se pela presença de proteinúria resultante da hiperfiltração glomerular.
MÉTODOS
Os objectivos são caracterizar a NF associada à doença SS e SC. O estudo contempla 106 doentes, desde 01/2020, apenas
65 com estratificação inicial de RF(angiografia fluoresceínica), 4 excluídos por diagnóstico de DM e/ou HTA.
A NF foi avaliada através de função renal, análise sumária da urina com o rácio albuminúria/creatininúria (RAC) e
caracterização morfológica por ecografia renal. O RAC permite a estratificação em proteinúria ligeira (<30 mg/g, A1),
moderada (30‐300 mg/g, A2) ou grave (>300 mg/g, A3).
RESULTADOS
Todos os 61 doentes apresentavam proteinúria não‐nefrótica, independentemente do grau de RF: 22 (36.1%) pertencem
ao grupo A1, 29 (42.6%) ao A2 e 10 (16.4%) ao A3. Dos 61 doentes, 25 (45.4%) apresentavam alterações ecográficas, com
diminuição do córtex renal detectada apenas em 2.
No grupo SS (n=55), 74.5% apresentava RF, sem diferença nos subgrupos (A1, A2 e A3). O subgrupo SS+A3, com valores
médios de HbF inferiores aos subgrupos não‐A3 (6.7 vs. 10.3%) e valores médios superiores de bilirrubina total (BT 3.6 vs. 3
g/dL) e LDH (634.6 vs. 468.4 UI).
No grupo SC (n=6) todos apresentavam RF, com níveis de proteinúria A1. 83.3% dos doentes não apresentavam alterações
ecográficas. O grupo SC+A1 apresentava níveis médios inferiores de bilirrubina total (2.2 vs. 2.6 g/dL) e LDH (288 vs. 368 UI)
comparativamente ao subgrupo SS+A3.
CONCLUSÃO
O presente estudo mostra que nos doentes SS a NF precede a RF. Neste grupo, a gravidade da NF é independente da
gravidade de RF e correlaciona‐se com o aumento dos parâmetros de hemólise, sendo inversamente proporcional ao nível
de HbF. Nos doentes SC postula‐se que a alteração estrutural da membrana eritrocitária, ao contrário da hemólise, seja um
dos factores mais preponderantes para a LM. Sugerimos a realização de estudos propectivos, incluindo a população
pediátrica para compreender a cronologia da LM nos doentes com ACF.
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CO 2
HIPERFERRITINEMIA OU SOBRECARGA DE FERRO? UMA ANÁLISE RETROSPETIVA DE 611 CASOS
Maria Coutinho1, Maria José Teles2, Graça Melo1, Graça Porto3
(1Unidade de Metabolismo do Ferro / Centro de Hemocromatose, Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar
Universitário do Porto (CHUPorto), 2Unidade de Metabolismo do Ferro / Centro de Hemocromatose, Serviço de
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto); Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar
de São João, 3Unidade de Metabolismo do Ferro / Centro de Hemocromatose, Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto); Basic & Clinical Research on Iron Biology, Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S))
INTRODUÇÃO
O erro mais comum na interpretação de uma hiperferritinemia (HF) é o de a considerar isoladamente como um indicador
de suspeita de hemocromatose (HC), levando a orientações diagnósticas e tratamentos desnecessários. As flebotomias são
o tratamento de primeira linha na HC. Não estão indicadas em casos de HF adquirida (HFA) com sobrecargas ligeiras a
moderadas, ou mesmo severas, nas quais o tratamento é ainda controverso.
OBJETIVO
Análise das causas de HF em doentes referenciados à consulta de Hemocromatose (CH) do CHUPorto e comparação
fenotípica entre os dois grandes grupos: HC e HFA.
MÉTODOS
Análise retrospetiva de 611 casos agrupados por causas de HF: 1) HC ligada ao HFE (HC‐HFE), 2) HC não‐HFE e 3) HFA.
Variáveis analisadas: idade, sexo, co‐morbilidades, Ferritina (Ft), Saturação da Transferrina (TSat), quantificação de ferro
hepático em Ressonância Magnética (R2*); e quantidade total de ferro corporal (TBIS) avaliado por flebotomias
quantitativas. A sobrecarga de ferro foi classificada como: ausente (R2*<200 ou TBIS <2g), ligeira a moderada (R2*200‐700
ou TBIS 2‐4), severa (R2*700‐1300 ou TBIS 4‐10) ou extrema (R2*>1300 ou TBIS>10g).
RESULTADOS
250 (41%) HC‐ HFE, 4 (0,6%) HC não‐HFE, 357 (58,4%) HFA.
HC‐HFE: 165 homens (M), 85 mulheres (F), 45±13 anos. Ft=1584±1655ng/mL, TSat=80±18%. Em 127 foi quantificada a
sobrecarga de ferro: 77 (61%) severa/extrema, 33 (26%) ligeira/moderada e 17 (13%) não foi confirmada.
HC não‐HFE: 3 M, 1 F, 25±9 anos. Ft=5530±2533ng/mL TSat =104±24%. Todos com sobrecarga extrema.
HFA: 314 M,43 F, 54±11 anos. Ft=899±530ng/mL, TSat=35±14%. Co‐morbilidades: 169 (48%) síndrome
metabólica/estetatose, 133 (37%) abuso de álcool ou doença hepática crónica (DHC) alcoólica, 36 (10%) inflamação e 19
(5%) DHC não‐alcoólica. Severidade da sobrecarga (n=106): 44 (42%) ausente, 58 (54%) ligeira/moderada e 4 (4%) severa.
Não foi encontrada nenhuma corelação entre a severidade da sobrecarga de ferro e as variantes HFE (C282Y e H63D).
CONCLUSÕES
A maioria dos casos de HF não são suspeitas de HC. A sobrecarga de ferro na HFA, se existe, é geralmente ligeira ou
moderada e não é uma indicação para flebotomias. No caso de HF isolada a genotipagem HFE para exclusão de HC é uma
má prática geradora de confusão no diagnóstico e tratamento, e só estará indicada em casos com TSat consistentemente
elevada. A HC não‐HFE é uma entidade extremamente rara, não se justificando a sua pesquisa na ausência de um fenótipo
característico.
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CO 3
DOENÇA PLAQUETÁRIA FAMILIAR COM PREDISPOSIÇÃO PARA MALIGNIDADE HEMATOLÓGICA, COMO SUSPEITAR?
ANÁLISE DE 6 DOENTES COM VARIANTES CAUSAIS NO RUNX1
José Luís Sousa1, Ana Maria Meireles2, Manlio Falavigna3, Ana Tomé4, Catarina Lau5, Ana Gonçalves5, Márcia E. Oliveira5,
Mónica Pereira6, Marta Gonçalves5, Rosário Santos7, Eugénia Cruz3, Sara Morais6
(1Unidade de Trombose e Hemostase e Centro de Coagulopatias Congénitas, Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto); Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e Alto Douro,
2Unidade de Trombose e Hemostase e Centro de Coagulopatias Congénitas, Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto); Serviço de Hemato‐Oncologia do Instituto Português de Oncologia do Porto,
3Unidade de Trombose e Hemostase e Centro de Coagulopatias Congénitas, Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto), 4Serviço Hematologia, Hospital Garcia de Orta, 5Laboratório de Citometria,
Unidade de Diagnóstico Hematológico, Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto
(CHUPorto); Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
Universidade do Porto (UMIB/ICBAS/UP), 6Unidade de Trombose e Hemostase e Centro de Coagulopatias Congénitas,
Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto); Unidade Multidisciplinar de
Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto (UMIB/ICBAS/UP), 7Unidade
Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
(UMIB/ICBAS/UP); Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM),
Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto))
INTRODUÇÃO
A doença plaquetária familiar com predisposição para malignidade hematológica (DPF/MH) é uma trombocitopenia
hereditária associada a disfunção, causada por mutações germinativas no gene que codifica o fator de transcrição RUNX1.
A identificação desta entidade é fulcral para o diagnóstico e orientação dos doentes, seleção de dadores medulares
relacionados e aconselhamento genético. A sequenciação massiva em paralelo, com painéis específicos, identifica cerca de
80% das variantes no RUNX1, mas não a presença de todas as deleções/duplicações, o que requer alto grau de suspeição.
O objetivo deste trabalho é o de identificar padrões clínico‐laboratoriais que levem à suspeição do diagnóstico de DPF/MH.
MÉTODOS
Descrição de 6 doentes (2 famílias) com variantes causais detetadas no RUNX1, e caracterização clínica (incluindo score
hemorrágico (SH) por ISTH‐BAT) e laboratorial, com contagem de plaquetas (PLT), índices [volume plaquetário médio (VPM)
e fração de plaquetas imaturas (FPI)] e morfologia por microscopia óptica e eletrónica (ME); avaliação funcional (tempo de
oclusão (TO) por PFA‐200 e lumiagregometria e expressão de glicoproteínas por citometria de fluxo).
RESULTADOS
Os 6 doentes incluídos, 4M/2H, com idade mediana de 18 anos [1‐50 anos] apresentavam padrão de hereditariedade
autossómica dominante. O SH foi normal, mediana 2 [0‐8], embora 1 doente apresentou hemorragia importante; nenhuma
das famílias apresentava antecedentes de neoplasias hematológicas. A trombocitopenia moderada, com mediana de PLT
120500/uL [77‐144000/uL], MPV 9,2fL [8‐11,4] e FPI de 4,5% [3,4‐10,8], foi comum a todos os doentes. A mediana do TO
foi de 114s [79‐300] para Col/ADP e de 216s [88‐300] para Col/EPI, e a agregação plaquetária estava alterada nos 3 doentes
estudados. A mediana da GpIa foi de 34,8 %N [28,4‐43,5]. As PLT do doente avaliado por ME apresentaram redução dos
grânulos‐δ.
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CONCLUSÃO
A DPF/MH é uma doença heterogénea, com fenótipo clinico‐laboratorial ainda não bem estabelecido, mas cujo
conhecimento é crucial para a suspeita diagnóstica. O diagnóstico genético confirma a doença, embora em cerca de 20%
dos casos as alterações não sejam identificadas pelos métodos de sequenciação convencionais.
Estes resultados revelam que a presença de história familiar autossómica dominante de trombocitopenia moderada, com
PLT de tamanho normal e disfuncionais, associada a diminuição da GpIa, são sugestivos do diagnóstico de DPF/MH e devem
levar a investigação do RUNX1.
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CO 4
MUTAÇÕES NO GENE GATA1 E HETEROGENEIDADE FENOTÍPICA ‐ A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Mafalda Ramos Pereira Vidal Urbano1, Ana Raquel Dias2, Janet Pereira3, Tabita Maia1, Margarida Coucelo3,
Joana Azevedo1, Catarina Geraldes1
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Serviço de Hematologia, Hospital do
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
3Unidade Funcional de Hematologia Molecular, Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra)
INTRODUÇÃO
O gene GATA1, localizado no cromossoma X, codifica uma proteína de ligação ao DNA fundamental na eritro e
megacariopoiese. Mutações congénitas no GATA1 podem originar fenótipos distintos: anemia diseritropoiética e/ou
trombocitopenia e, mais recentemente, uma anemia Blackfan‐Diamond (DBA)‐like; mutações adquiridas são tipicamente
associadas a proliferação mieloide do Síndrome de Down (Mielopoiese Transitória Anormal (TAM‐DS) e Leucemia Mieloide
Aguda (LMA‐DS)), mas também podem ser encontradas em LMA esporádica; a subexpressão de GATA1 tem provavelmente
relação com o desenvolvimento de fibrose em doentes com neoplasias mieloproliferativas (NMP).
OBJETIVOS
Descrever a heterogeneidade fenotípica de doentes com mutações no gene GATA1 identificadas no nosso centro.
MÉTODOS
Revisão retrospetiva de doentes com variantes GATA1 estudados no nosso centro nos últimos 12 anos, identificadas num
painel customizado de NGS e/ou sequenciação de Sanger.
RESULTADOS
Encontrámos 4 mutações diferentes no gene GATA1 em 4 familias (n=10) e 7 mutações somáticas em 6 doentes.
As variantes germinativas associaram‐se a anemia diseritropoética congénita (CDA) (F1), DBA‐like (F2) e identificámos 2
variantes de significado incerto (VUS): um doente com neutropenia ligeira mas persistente (F3) e outro com anemia
microcítica (P4).
Nas 3 crianças com trissomia 21 (2 TAM‐DS, 1 LMA‐DS) as mutações localizavam‐se no exão 2 originando um codão STOP
prematuro, e identificámos 3 adultos com LMA, uma com diferenciação megacariocítica (Tabela 1).
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
A identificação de variantes GATA1 tem um papel no esclarecimento diagnóstico de citopenias, sendo fundamental
distinguir a sua natureza germinativa ou somática para adequação de seguimento, terapêutica e aconselhamento genético.
A nossa população de doentes reflete a heterogeneidade de fenótipos associados a diferentes mutações no gene GATA1
(congénitas ou adquiridas), em linha com o conhecimento crescente do envolvimento deste factor de transcrição ao longo
da hematopoiese. Para além do espectro do Sindrome de Down, no qual a identificação de mutação GATA1 é um critério
diagnóstico de TAM/LMA‐SD, o papel de mutações somáticas neste gene em contexto de LMA ou NMP esporádicas
permanece por esclarecer.
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CO 5
ANEMIA MICROCÍTICA E HIPOCRÓMICA: ERROS NA REFERENCIAÇÃO À CONSULTA DE HEMATOLOGIA DE UM HOSPITAL
CENTRAL
João Gaião Santos, Luís Relvas, Elizabete Cunha, Janet Pereira, Celeste Bento, Tabita Magalhães Maia, Catarina Geraldes
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A anemia microcítica/hipocrómica (AMH) é um achado frequente nos cuidados de saúde primários (CSP). Os principais
diagnósticos diferenciais são a anemia sideropénica (AS) e a talassemia minor (TM), sendo a distinção simples. A
referenciação desnecessária dos doentes com AS à consulta de Hematologia prolonga os tempos de espera, aumenta o
absentismo laboral e induz ansiedade desnecessária no doente. A não identificação de portadores de TM aumenta o risco
de formas graves de talassemia na descendência.
OBJECTIVO
Avaliar a adequação da referenciação à consulta de Hematologia de um Hospital Central por AMH.
MÉTODOS
Análise retrospectiva dos doentes referenciados à primeira consulta (1ªC) de Hematologia de um Hospital Central entre
01/01/2014 e 31/12/2017. Excluídos 175 doentes com idade <5 anos e 1195 com suspeita de anemia de dupla etiologia ou
referenciados por outro motivo. Divididos em 4 grupos por motivo de referenciação: suspeita AS (G1), suspeita TM (G2),
anemia refractária à terapêutica de suplementação com ferro (TSF) (G3) e AMH sem outra suspeita (G4).
RESULTADOS
Foram incluídos 731 doentes, 68.3% femininos, idade mediana 39 anos, 79.5% adultos. O tempo de espera médio até à 1ªC
foi 76.4 dias. Observou‐se a seguinte distribuição: G1 32.6%; G2 22.8%; G3 14.9%; G4 29.7%. Após a consulta, 24.7% foram
diagnosticados com TM e 71.3% com AS. Do G2, apenas 64.5% foram diagnosticados com TM e 35.5% com AS. Do G3,
apenas 2.8% foram diagnosticados com TM e 87.6% com AS. Estavam sob TSF 64.8%, dos quais 25.7% do G2 e 27.0% de
todas as TM diagnosticadas, contudo apenas 87.3% do G1.
Apesar do diagnóstico diferencial fácil, verificou‐se que apenas 24.7% dos doentes referenciados por suspeita de TM
apresentavam TM e uma elevada percentagem destes estava sob TSF, terapêutica errada nesta patologia, com efeitos
secundários gastrintestinais não desvalorizáveis. Foram diagnosticados doentes com TM nos grupos em que essa hipótese
não se colocava, sendo que a não suspeita de uma TM impede a identificação de portadores, com possíveis consequências
graves para os descendentes.
CONCLUSÃO
É necessário aumentar o reconhecimento do diagnóstico de TM, através de acções de formação nos CSP e da criação de
algoritmos de diagnóstico diferencial, de forma a diminuir os erros de referenciação e terapêutica, o tempo de espera para
1ªC, a sobrecarga dos profissionais, o absentismo laboral e os custos para o SNS devido à duplicação de exames.
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CO 6
EFEITO DA VARIANTE DE GANHO DE FUNÇÃO DIAPH1 R1213* NA ORGANIZAÇÃO DO CITOESQUELETO DEPENDENTE DE
ACTINA NOS MEGACARIÓCITOS
Teresa Sevivas1, A. Zamora‐Canovas2, V. Palma‐Barqueros3, L. Bury4, M. Lozano5, J. Bastida6, P. Gresele7, J. Rivera2
(1Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Servicio de Hematología y
Oncología Médica, Hospital Universitario Morales Meseguer, Centro Regional de Hemodonación, Universidad de Murcia,
IMIB‐Arrixaca, CIBERER‐U765, Murcia, Espanha, 3Centro Regional de Hemodonación‐IMIB, Murcia, Espanha, 4Università di
Perugia, Perugia, Itália, 5Servicio de Hematología y Oncología Médica, Hospital Universitario Morales Meseguer‐Centro
Regional de Hemodonación, Universidad de Murcia, IMIB, CIBERER, Murcia, Espanha, 6Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca (CAUSA), Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Universidad de Salamanca (USAL),
Salamanca, Espanha, 7Università di Perugia, Department of Medicine and Surgery, Section of Internal and Cardiovascular
Medicine, Perugia, Itália)
INTRODUÇÃO
A variante de ganho de função R1213* no gene DIAPH1 foi, até à data, identificada em 5 famílias, cujos portadores
apresentam também macrotrombocitopenia (MTP), neutropenia (NTP) e surdez neurosensorial (SN). Os mecanismos
fisiopatológicos subjacentes pelos quais esta variante causa MTP permanecem ainda desconhecidos.
OBJECTIVO
Avaliar o impacto da variante R1213* nos megacariócitos (Mks) de 7 doentes de duas famílias não relacionadas (Fig.A).
METODOLOGIA
Doentes em seguimento clínico por SN, MTP (79‐125×109/L; VPM: 13,4‐14,3 fL) e NTP (0,82‐2,2×109/L), sem história de
hemorragia ou infecções relevantes (Fig.1A). Avaliação de: Hemograma e esfregaço de sangue periférico; Agregação
plaquetar (LTA); Expressão de Glicoproteínas da membrana plaquetar (GpsMP) e Activaçao plaquetar por Citometria de
Fluxo; Imunofluorescência (IF) e Microscopia Electrónica (ME); Immunoblotting e expressão de RNA de proteínas do
citoesqueleto de plaquetas purificadas; IF de culturas de MKs diferenciados a partir de células CD34+ de sangue periférico
dos doentes.
RESULTADOS
Os doentes apresentaram resultados normais de expressão de GpsMP, união ao Fibrinogénio, secreção de grânulos e LTA.
Os níveis de RNAm e de proteínas Actina e DIAPH1 estavam alterados, mas não os de β1‐tubulina, filamina e α1‐actinina. A
β1‐tubulina plaquetar mostrou desorganização (Fig.1B), enquanto outras proteínas do citoesqueleto parecem inalteradas.
As plaquetas dos doentes apresentaram normal propagação. A ME mostrou plaquetas arredondadas e de grandes
dimensões com conteúdo normal de organelos (Fig.1C). Ambas as famílias mostraram um defeito grave na formação de
proplaquetas (Mks que formam proplaquetas: <1% vs. 30% nos controlos) (Fig.1D‐E). Surpreendentemente a maioria dos
Mks formava clusters. A actina e a αIIbβ3 localizavam‐se na interface da união celular. A característica mais chamativa foi a
exacerbação da polimerização da F‐actina, formando estruturas aberrantes que se projectam da célula e se co‐localizam
com a DIAPH1 (Fig.1F). Estas estruturas não sofrem alteração após tratamento com citocalasina B.
CONCLUSÃO
A variante GOF R1213* em DIAPH1 associa‐se a alterações do citoesqueleto de plaquetas e Mks e a aumento da
polimerização da actina que podem explicar, juntamente com outros mecanismos, o clustering dos Mks com subsequente
defeito plaquetar e trombocitopenia.
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CO 7
GLUTAMINÓLISE COMO ALVO TERAPÊUTICO NA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA
Hugo Santiago1, Joana Jorge1, Beatriz Constantino1, Maria Inês Costa1, Beatriz Lapa1, José Pedro Carda2, Raquel Alves1,
Ana Cristina Gonçalves1, Ana Bela Sarmento Ribeiro2
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC)
A reprogramação metabólica permite que as células tumorais alterem o seu metabolismo de forma a sustentar as suas
necessidades biossintéticas e proliferativas, sendo importante em várias neoplasias incluindo a leucemia linfocítica crónica
(LLC). Uma dessas vias é a glutaminólise, uma reação através da qual a glutamina reabastece o ciclo de Krebs. A glutamina
é também utilizada na síntese de novo de aminoácidos, nucleótidos e ácidos gordos, e na formação de glutationa, uma
importante defesa antioxidante, demonstrando o papel desta via metabólica na manutenção da homeostasia das espécies
reativas de oxigénio. Além disso, estudos têm apontado para uma ligação entre a desregulação do metabolismo e a
epigenética.
Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial terapêutico do Telaglenastat (CB‐839), um inibidor da glutaminase, num
modelo in vitro de LLC em monoterapia e em combinação com moduladores epigenéticos e com o ibrutinib.
A linha celular HG‐3 foi incubada na ausência e na presença de concentrações crescentes de CB‐893 durante 72h. As curvas
dose‐resposta foram determinadas pelo ensaio da resazurina. O CB‐839 foi combinado com moduladores epigenéticos
(2,5μM AZA, 0,5μM DAC, 0,5μM SAHA e 5nM PANO) e ibrutinib (0,25μM). A morte celular foi determinada por microscopia
(May‐Grunwald Giemsa) e por citometria de fluxo (CF), usando a marcação com Anexina V/7‐AAD. O potencial de membrana
mitocondrial (ψmit) foi determinado por CF com a sonda JC‐1. O ciclo celular foi avaliado por CF, usando a marcação de
iodeto de propidio/RNase. A expressão de genes relacionados com a glutaminólise (GLS1, GLS2, GLUD1, GLUD2) foi avaliada
por qPCR. Os resultados foram analisados estatisticamente (nível de significância de 95%).
O CB‐839 reduziu a atividade metabólica das células HG3 de forma dependente da dose e do tempo (IC25: 5nM, IC50 48h:
151nM, IC50 72h: 26nM). A combinação deste inibidor com os moduladores epigenéticos e o ibrutinib também reduziu a
atividade metabólica (p<0,001), sendo o efeito mais significativo nas combinações com os agentes hipometilantes (AZA e
DAC) e o ibrutinib. O CB‐839 induziu apoptose e bloqueou o ciclo celular em fase G0/G1. A morte celular foi ainda
comprovada pela perda de ψmit. Este inibidor aumentou significativamente a expressão dos genes GLS2 (2x, p<0.01) e
GLUD2 (3x, p<0.05).
Em conclusão, este estudo salientou o potencial terapêutico do CB‐839 na LLC, em monoterapia e em combinação com
moduladores epigenéticos ou com ibrutinib.
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CO 8
EFICÁCIA E TOXICIDADES DA TERAPÊUTICA COM IBRUTINIB EM DOENTES COM LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO
RECAÍDO/REFRATARIO ‐ EXPERIÊNCIA NACIONAL DE VIDA REAL
Catarina Fernandes1, Rita Costa e Sousa2, Pedro Santos1, Cátia Almeida2, Adriana Roque2, Ana Luísa Pinto3, Joaquim
Monteiro3, Anabela Neves4, Maria João Ramos5, Rita Coutinho5, Filipa Mousinho6, Mariana Leal Fernandes7, Margarida
Badior8, Cristina João9, Ana Luísa Tomé10, Margarida Carrolo11, Maria Gomes da Silva1, João Paulo Fernandes11
(1Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, 2Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 3Centro
Hospitalar de São João, 4Centro Hospitalar de Setúbal, 5Centro Hospitalar Universitário do Porto, 6Centro Hospitalar de
Lisboa Ocidental, 7Hospital de Santo António dos Capuchos, 8Centro Hospitalar De Vila Nova De Gaia/Espinho, 9Fundação
Champalimaud, 10Hospital Garcia de Orta, 11Hospital CUF)
INTRODUÇÃO
O Linfoma de Células do Manto (LCM) caracteriza‐se por um curso agressivo e recidivante, com respostas progressivamente
mais curtas a sucessivas linhas terapêuticas. Ensaios recentes demonstraram benefícios na utilização de ibrutinib (IBT) em
2ª linha, comparativamente a recidivas mais tardias.
OBJETIVO
Avaliar a experiência portuguesa no uso de IBT em doentes (dts) com LCM.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospetivo multicêntrico de dts com LCM que receberam IBT entre 2015 e 2020. Os dados foram recolhidos por
consulta dos registos clínicos. A avaliação de resposta foi realizada pelos critérios de Lugano e as toxicidades classificadas
pela CTCAE v5.0. A sobrevivência global, SG (tempo desde o início do IBT até morte) e livre de progressão, SLP (tempo desde
o início de IBT até morte/ progressão) foram calculadas pelo método Kaplan‐Meier e os grupos comparados pelo teste log‐
rank.
RESULTADOS
Foram incluídos 95 dts (72% homens) tratados em 11 hospitais, com idade mediana de 66 (32‐88) anos. Ao diagnóstico 96%
estavam em estádio III/IV, 17% tinham morfologia blastóide e 48% Ki‐67≥30%.
Previamente ao IBT, 45% dts realizaram apenas 1 linha e 17% foram primariamente refratários. Vinte e quatro dts (25%)
foram tratados com regimes com citarabina em 1ª linha, 24% receberam transplante hematopoiético autólogo em 1ª
remissão, 33% manutenção com rituximab pós quimioterapia.
Antes de IBT, 51% dos dts tinha sMIPI de alto risco, 9% envolvimento do sistema nervoso central e 21% ECOG‐PS≥2.
A mediana de duração do tratamento foi de 10 (<1‐75) meses. A taxa de resposta global foi 66% com 36% resposta completa.
Setenta e dois dts (76%) interromperam IBT, 46% por progressão e 16% por toxicidade. Foi necessária redução de dose em
26% e ocorreu toxicidade grau≥3 em 37%, predominantemente hematológica (46%).
À data de ultimo follow‐up, 24% dos dts mantinha IBT e 60% faleceram, maioritariamente (65%) por progressão do linfoma.
Com uma mediana de follow‐up de 56 meses a mediana da SG foi 23 meses e da SLP de 16 meses. Em dts tratados em 1ª
recaída verificou‐se uma melhor SLP (p=0,038) apesar desta não se repercutir na SG (p=0,09).
CONCLUSÃO
Nesta pequena série de mundo real, a eficácia e segurança do IBT foram semelhantes às descritas em ensaios clínicos; os
resultados suportam a sua utilização em 1ª recaída. São necessários novos fármacos e combinações para o tratamento da
resistência adquirida ao IBT.
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CO 9
CHARACTERISTICS, TREATMENT PATTERNS AND OUTCOMES OF NON‐GASTRIC EXTRANODAL MARGINAL ZONE
LYMPHOMA: ANALYSIS OF 103 PATIENTS (PTS) AT A TERTIARY CENTER
Rita Gavancha1, Hélder Ranhada1, José Cabeçadas2, Susana Esteves3, Maria Gomes Silva1
(1Hematology Department, Portuguese Institute of Oncology, Lisbon, 2Pathology Department, Portuguese Institute of
Oncology, Lisbon, 3Clinical Trial Unit, Portuguese Institute of Oncology, Lisbon)
INTRODUCTION
Extranodal Marginal Zone Lymphoma of mucosa‐associated lymphoid tissue (EMZL) represents 8% of non‐Hodgkin
lymphomas. The most frequent location is the stomach but all mucosal sites may be involved. Due to their relative rarity
and heterogeneity, the management of non‐gastric EMZL lymphomas is controversial and factors affecting outcome are not
well defined.
METHODS
We retrospectively analyzed 103 consecutive non‐gastric, non‐cutaneous EMZL lymphomas (36% ocular, 18% lung, 15%
salivary, 31% other) diagnosed and managed in a single center over 17 years. Progression Free (PFS) and Overall Survival
(OS) were calculated using Kaplan‐Meier method. Cox regression model was used to evaluate the association between
clinical variables and PFS.
RESULTS
Staging bone marrow biopsies were performed in 83% pts, of which only 16% were positive and without impact in treatment
selection. In contrast whole body imaging (CT and/or PET‐CT) upstaged 37% of cases, influencing treatment choices in the
majority (76%). Two thirds of pts had localized disease at diagnosis; half of those were treated with localized strategies
(surgery, radiotherapy or antibiotics) at 1st line. Treatment of advanced stages was based on systemic agents in 93%. With
a median follow up of 66.7 months PFS and OS at 5 years were 58% (95% CI 48‐71%) and 77% (95%CI = 67‐87%) respectively.
When controlled for type of treatment, the MALT IPI score, elevated B2 microglobulin and Hb<12g/dL negatively impacted
PFS. Of 66 treated pts with localized disease, 12 relapsed after 1st line. Amongst the cases relapsing in the same organ, no
difference was found when comparing localized with systemic treatments (Figure 1). Although not reaching statistical
significance, distant relapses were more common (12.4% vs 0% at 5y) with localized strategies.
CONCLUSION
In our series, staging with whole body imaging influenced treatment but bone marrow biopsy did not. We confirmed the
value of MALT‐IPI in stratifying patients but also found a possible prognostic value in B2M and Hb values. Treatment
approaches were heterogeneous and do not reflect current recommendations, with a relatively high proportion of localized
disease receiving systemic therapy, possibly reflecting variable primary location, concern with specific toxicities (eg RT) and
lack of prospective evidence. The benefits of different treatment options and applicable prognostic factors for specific
disease sites need to be analyzed in larger series.
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CO 10
TERAPÊUTICA COM MOGAMULIZUMAB EM SÍNDROME DE SEZARY – EXPERIÊNCIA PORTUGUESA
Alina Ionita1, Rita Peixeiro2, Filipe Pinto2, Inês Barbosa1, Renata Cabral3, Iolanda Fernandes3, Mariana Cravo1
(1Consulta Multidisciplinar de Linfomas Cutâneos, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, 2Consulta
Multidisciplinar de Linfomas Cutâneos, Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto, 3Consulta Multidisciplinar de
Linfomas Cutâneos, Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto; Unidade multidisciplinar de investigação
biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto)
INTRODUÇÃO
A síndrome de Sézary (SS) é uma doença rara e agressiva, com opções terapêuticas limitadas, sobretudo na recaída. O
Mogamulizumab é um anticorpo monoclonal anti CCR4, recentemente aprovado na Europa para SS, a partir de 2ª linha.
OBJECTIVO
Descrever a eficácia e toxicidade observadas nos doentes (dts) SS tratados até a data em Portugal.
MATERIAL E MÉTODOS
Incluímos neste estudo de coorte, retrospetivo todos os dts com SS que iniciaram Mogamulizumab em 2 centros nacionais,
entre Ago2020 e Jul2022. Com base nos registos clínicos, recolhemos dados sobre a resposta e efeitos adversos (EA) até
Ago2022.
RESULTADOS
Analisámos 10 dts com idade mediana ao início do tratamento 66a (56‐88). Cinco apresentaram‐se como SS e 5 evoluíram
de Micose fungoide. A Tabela 1 mostra as características clínicas. A mediana de linhas terapêuticas previas era 4 (2‐6).
Com um seguimento mediano de 15 meses desde o início do tratamento, registámos 4 óbitos: 3 por progressão durante o
1º ciclo e 1 durante quimioterapia subsequente, após 4 ciclos de Mogamulizumab com ausência de resposta.
Nos 6 casos restantes, a mediana de ciclos cumpridos foi 19.5 (5‐26). Registámos 2 respostas completas (RC) e 4 respostas
parciais (RP). O tempo mediano ate primeira resposta foi 8 semanas (3‐20), e o tempo mediano ate a melhor resposta 4
meses (2‐20).
Dois dts suspenderam terapêutica após 5 e 9 ciclos, em RC que mantêm 10 e 15 meses depois. Entre os dts com RP, um
atingiu RC cutânea e ganglionar, com RP no sangue. Dois dts obtiveram RP cutânea com RC no sangue: um com RP
ganglionar, o outro não avaliado. Um quarto doente atingiu RP nos 3 compartimentos.
Dois tiveram progressão cutânea, aos 16 e 12 meses, controlada com associação de dermocorticoide ou etoposido oral, sem
suspender Mogamulizumab. Os restantes mantêm resposta com durações entre 15 e 23 meses.
Entre os 7 dts que completaram >1 ciclo, 4 adiaram administrações por EA. Um doente suspendeu tratamento por citopenias
imunes secundárias (g3‐4). Um doente teve várias infeções (g2) e diagnóstico de neoplasia ORL (não relacionada). Um
doente desenvolveu citocolestase (g3), resolvida com corticoterapia (biópsia hepática sugeriu toxicidade farmacológica).
Nestes 7 dts não houve internamentos por infeção e há 3 dts sem EA registados.
CONCLUSÃO
O Mogamulizumab é uma terapêutica eficaz e bem tolerada, mesmo em dts multitratados e com alta carga tumoral. Deve
ser considerada a sua utilização mais precoce na evolução desta doença.
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CO 11
LINFOMA DE HODGKIN DE PREDOMÍNIO LINFOCITÁRIO NODULAR: UMA DOENÇA RARA COM EXCELENTE
PROGNÓSTICO: UMA ANALISE RETROSPECTIVA MULTICÉNTRICA
Francesca Pierdomenico1, Raquel Marques2, Dulcelena Neves3, João Gaião Santos3, Christopher Saunders4, Rita Pinho
Peixeiro5, Marta Henriques6, Ana Tome7, Daniela Alves8, Margarida Badior9, Tathiane Lopes10, Sonia Leocadio11, Marilia
Gomes3, Alexandra Monteiro4, Rita Coutinho5, Ana Luisa Pinto6, Anabela Neves10, João Paulo Fernandes12, Maria Gomes da
Silva1
(1Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, 2Faculdade de Medicina de Lisboa, 3Centro Hospitalar
Universitario de Coimbra, 4Centro Hospitalar Universitario de Lisboa Central, 5Centro Hospitalar Universitario do Porto,
6Centro Hospitalar Universitario São João, 7Hospital Garcia de Orta, 8Centro Hospitalar de Lisboa Norte, 9Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia, 10Centro Hospitalar de Setubal, 11Fundação Champalimaud, 12Hospital da CUF)
O Linfoma de Hodgkin de predomínio linfocitário nodular (LHPLN) diferencia‐se do LH clássico do ponto de vista histológico,
biológico e clínico, com um comportamento mais indolente, tendência para recaídas tardias e transformação para linfoma
de alto grau de células B.
Não existe consenso acerca da melhor abordagem terapêutica. O objetivo deste trabalho foi caraterizar a clínica, primeira
linha terapêutica e resposta, fatores prognósticos e sobrevivência dos doentes (dts) com LHPLN em Portugal. Realizamos
um estudo multicêntrico, retrospetivo de dts diagnosticados entre 2003 e 2020 em 11 centros hemato‐oncologicos, com
tempo de follow‐up (FU) mínimo de 1 ano.
A resposta global e completa (RG e RC) foram definidas de acordo com os critérios de Lugano. A sobrevivência livre de
progressão (SLP) e global (SG) foram analisadas com o método de Kaplan‐Meier. Identificamos 140 dts com uma mediana
de idade de 40a, 69% homens, 30% com doença avançada (estádios III‐IV), 34% com ³3 áreas nodais envolvidas, 11% com
sintomas B e 24% com LDH elevada. Em 68 dts foi possível uma caracterização histológica detalhada, apresentando a maioria
as variantes típicas (A ou B). Em 19 dts (14%) optou‐se por vigilância apenas; destes, 42% iniciou terapêutica após uma
mediana de 30m.
Nos restantes 121 dts, utilizou‐se radioterapia e terapêutica combinada em estádios localizados (33% e 34%
respetivamente), enquanto em 71% dos avançados usou‐se quimioterapia (QT) sistémica isolada, principalmente ABVD
(42%). O rituximab foi associado a QT sistémica em 21% dos casos, sobretudo com CHOP e CVP. A taxa de RG de toda a
população tratada foi de 83%, e a taxa de RC 81%. A taxa de RG nos estádios localizados foi de 94%, comparado com 65%
nos avançados. Com uma mediana de FU de 65m (95% CI, 55‐75), 17 dts recaíram e 8 transformaram para linfoma de alto
grau de células B. Aos 5a, as taxas de SLP e SG foram de 73.8% (95% CI, 66.4‐82.1) e 94.1% (95% CI, 90.0‐98.5)
respetivamente. A SLP foi inferior nos estádios avançados e nos dts com ³3 áreas nodais (p<0.001). À data do último FU 91%
dos dts encontravam‐se vivos, com 10 óbitos (6 por linfoma).
O nosso estudo demonstra o bom prognóstico e longa sobrevivência dos dts com LHPLN. A caracterização histológica
detalhada, sobretudo nos estádios avançados, poderá contribuir para a melhor definição do prognóstico e da estratégica
terapêutica, no entanto, realçamos, que tal só foi possível em apenas metade dos nossos dts.
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DEXRAZOXANO NAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS – META‐ANÁLISE DO IMPACTO NA CARDIOTOXICIDADE E RISCO DE
NEOPLASIAS SECUNDÁRIAS
Mário Sousa‐Pimenta, Ana Meireles, Inês Ramos, Ângelo Martins, José Mário Mariz
(Serviço de Onco‐Hematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto)
INTRODUÇÃO
A cardiotoxicidade associada às antraciclinas não infrequentemente implica a sua suspensão e/ou condiciona
morbimortalidade a médio‐longo prazo, sendo a utilização concomitante de fármacos com potencial cardioprotetor uma
estratégia relevante. O papel da profilaxia primária da cardiotoxicidade com dexrazoxano (DRZ) permanece controverso
face à discordância entre ensaios relativamente ao risco de neoplasias secundárias – facto que determinou a revogação da
interdição à sua prescrição em doentes hematológicos em 2017 pela Agência Europeia do Medicamento.
OBJETIVOS
Este estudo teve como principal objetivo sistematizar os efeitos do DRZ, quando utilizado em neoplasias hematológicas.
Procedemos à determinação do impacto cardioprotetor, do risco de neoplasias secundárias, da sobrevida livre de eventos
(SLE) e sobrevida global (SG) em doentes expostos e não expostos a DRZ.
MÉTODOS
Foi efetuada uma revisão sistemática e meta‐análise dos ensaios clínicos e estudos de casos‐controlos que avaliaram
doentes hemato‐oncológicos comedicados com DRZ, de acordo com as guidelines PRISMA. Procedeu‐se ao cálculo de odds
ratio (OR) e de diferença de proporções, utilizando o modelo “random‐effects”.
A heterogeneidade foi avaliada pelo método I2.
RESULTADOS
Dos 420 estudos identificados em três base de dados, foram incluídos 14. No global, o DRZ associou‐se a redução significativa
da cardiotoxicidade (OR 0,34, intervalo de confiança 95% [IC95%] 0,25‐0,46, I2=0%; n=1797) e a aumento do risco de
neoplasias secundárias (OR 2,29, IC95% 1.09‐4.80, I2=0%; n=5013). A exposição a DRZ não teve impacto na SG ou SLE, mesmo
após ajuste para o tempo de seguimento.
CONCLUSÃO
Esta meta‐análise é a primeira que avalia o efeito do DZR exclusivamente em doentes hematológicos, comprovando o efeito
cardioprotetor mas também o risco acrescido de neoplasias secundárias nesta população. É essencial desenvolver
ferramentas que permitam identificar os doentes nos quais a razão risco/benefício favorece a co‐terapêutica com DRZ, bem
como identificar profilaxias com perfil de segurança mais favorável.
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ARE YOU TALKING TO ME? HOW MULTIPLE MYELOMA‐DERIVED EXTRACELLULAR VESICLES REPROGRAMME THE BONE
MARROW IMMUNE NICHE
Raquel Lopes1, Joana Caetano1, Filipa Barahona1, Carolina Pestana1, Bruna Velosa Ferreira1, Carolina Pestana1, Diana
Lourenço1, Ana C. Queirós1, Carlos Bilreiro1, Noam Shemesh1, Hans Christian Beck2, Ana Sofia Carvalho3, Rune
Matthiesen3, Bjarne Bogen4, Bruno Costa‐Silva1, Karine Serre5, Emilie Arnault Carneiro1, Cristina João1
(1Champalimaud Foundation, Lisbon, Portugal, 2Centre for Clinical Proteomics, Odense University Hospital, Odense,
Denmark, 3NOVA Medical School Research, Lisbon, Portugal, 4Centre for Immune Regulation, Institute of Immunology,
University of Oslo and Oslo University Hospital, Oslo, Norway, 5iMM‐Laço‐Hub, Institute of Molecular Medicine João Lobo
Antunes, Lisbon, Portugal)
BACKGROUND
Multiple myeloma (MM) is a plasma cell cancer mainly occuring in the bone marrow (BM) that affects 176 thousand people
per year woldwide. Cell‐to‐cell communication between myeloma and immune cells plays a role in myelomagenesis. In this
context, MM‐derived extracellular vesicles (EVs) have emerged as key mediators of this communication.
AIM
To decipher the immune alterations induced by MM‐derived EVs.
METHODS
The MM mouse cell line MOPC315.BM was transfected to express green fluorescent protein (GFP) and intraveneously
injected into immunocompetent BALB/c mice. When paralysis of hind limbs occurred, mice were sacrified and BM lymphoid
cells analyzed by flow cytometry. BM infiltration was assessed by histology and magnetic resonance imaging (MRI).
MOPC315.BM‐derived EVs were isolated, fluorescently labelled and retro‐orbitally injected into mice three times a week,
for three consecutive weeks. Proteomic analysis was performed by mass spectrometry.
RESULTS
This MM cell line induced paralysis in a median of 25 days post‐injection due to spinal cord compression, as shown by
histology and MRI techniques. Upon tumor‐induced symptoms, BM analysis of MM‐bearing mice revealed an increase of
both anti‐ and pro‐tumoral features of T lymphocytes, including higher expression of Granzyme b and Lag3, respectively. To
test whether MM‐derived EVs would expedite disease manifestation, mice were conditioned with MM‐derived EVs before
myeloma cells implantation. Surprisingly, the kinetics of paralysis was similar. However, only by conditioning the mice with
MM‐derived EVs, the BM lymphoid phenotype was reprogrammed towards a more suppressive immunome, with an
increase in PD‐1 ‐expressing CD4+ T cells in conditioned mice compared to controls. By exploring the proteomic content of
EVs, two proteins were significantly deregulated in EVs from both MOPC315.BM cells and MM‐bearing mice versus EVs from
control mice: NDUFC2 and LAC3.
CONCLUSION
Altogether, these findings suggest that MM‐derived EVs promote immune suppression by modulating lymphocytes, thus
facilitating myeloma escape. This strengthens the prospect of MM‐derived EVs as potential therapeutic targets [1].
Bibliography: 1. Lopes, R., et al. (2022). Multiple myeloma‐derived extracellular vesicles modulate the bone marrow
immune microenvironment. Frontiers in Immunology, 13. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.909880
Conflict of interests: The authors declare no conflicts of interest.
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DOENÇA RESIDUAL MENSURÁVEL NO MIELOMA MÚLTIPLO TRATADO COM BORTEZOMIB/LENALIDOMIDA/
DEXAMETASONA E TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA
Carla Solange Barros Lima, Adriana Roque, Catarina Geraldes
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A doença residual mensurável (DRM) no mieloma múltiplo (MM) é fator prognóstico independente muito significativo, mas
são escassos os dados de vida real relativos aos protocolos mais recentes.
OBJETIVOS
Avaliar DRM em doentes (dts) com MM tratados com tripleto com bortezomib e lenalidomida (VRD) seguido de
quimioterapia de alta dose e transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TPHa). Analisar a correlação entre
características da doença e DRM.
MÉTODOS
Análise retrospectiva dos dts com MM, tratados entre 01/2018 e 05/2022. Resposta avaliada pelos critérios IMWG (2016).
DRM avaliada por citometria de fluxo, 100 dias pós‐TPHa (d+100), consórcio EuroFlow (sensibilidade 10^5 células, 8 cores).
Alterações citogenéticas de alto risco (HRC): t(4;14), del(17p), t(14;16) e ganho/amp1q avaliados por hibridação in situ
fluorescente. Relação entre status DRM e características da doença avaliada por regressão logística.
RESULTADOS
Incluídos 37 dts, 65% (n=24) género masculino, idade mediana ao diagnóstico (dg) 61 anos (34‐70), subtipo mais frequente
IgG (54,1%20).
Ao dg 56,8% (n=21) com imunoparésia, 37,8% (n=14) com beta‐2‐microglobulina (B2M) aumentada, 24,3% (n=9) R2‐ISS 0;
13,5% (n=5) R2‐ISS 1; 29,7% (n=11) R2‐ISS 2, 2,7% (n=1) R2‐ISS 3.
A mediana de ciclos VRD realizados foi de 6 (3‐8). Após indução, 51.4% com imunoparésia. A taxa de resposta global foi de
100%: 89,2% muito boa resposta parcial (VGPR) e 10,8% resposta completa (CR).
Ao d+100 pós‐TPHa, 58,6% (n=17) dts apresentavam VGPR e 41,2% (n=12) CR; 16,2% dts apresentavam imunoparésia. A
DRM negativa foi atingida em 78,4% dts (n=29).
O status DRM não foi influenciado significativamente pela B2M elevada (OR 0,46 [IC95% 0,07‐3,02]; p=0,42), HRC (OR 1,0
[IC95% 0,17‐5,98]; p=1,0), R2‐ISS (OR 1,0 [IC95% 0,27‐14,58]; p=0,49) assim como com a presença de imunoparésia ao dg
(OR 0,35 [IC95% 0,06‐2,07]; p=0,25),pré‐TPHa (OR 0,95 [IC95%, 0,18‐5,02]; p=0,94) ou ao d+100 (OR 1,45 [IC95%, 0,14‐
14,67]; p=0,75).
DISCUSSÃO
Na população analisada, o VRD foi eficaz na obtenção de uma resposta profunda, não existindo variáveis prognósticas com
impacto no status de DRM.
Constatou‐se que houve recuperação da imunoparésia pós‐TPHa na maioria dos dts. Este trabalho destaca a importância
do status DRM em dts em VGPR, pois a detecção de componente monoclonal em dts com DRM negativa poderá estar
relacionada com bandas oligoclonais.
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MECANISMOS MOLECULARES DE RESISTÊNCIA A IMUNOMODULADORES NO MIELOMA MÚLTIPLO
Ana Sofia Almeida1, Raquel Alves1, Maria Inês Costa1, Beatriz Lapa1, Joana Jorge1, Catarina Geraldes2,
Ana Cristina Gonçalves1, Ana Bela Sarmento Ribeiro2
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC)
O Mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação de plasmócitos malignos
monoclonais na medula óssea e presença de eventos definidores de mieloma. Os mecanismos de resistência subjacentes
às novas classes de fármacos, nomeadamente inibidores do proteasoma (PI) e imunomoduladores (IMiDs), ainda não são
totalmente claros. Contudo sabe‐se da relevância dos transportadores de efluxo, como a glicoproteína P (P‐gp), para o
fenótipo resistente.
Neste sentido, o objetivo deste projeto foi avaliar os mecanismos de resistência a IMiDs, particularmente à Lenalidomide
(LEN) e Pomalidomida (POM), in vitro, e averiguar o desenvolvimento de resistência cruzada a Bortezomib (BTZ).
Desta forma, foram desenvolvidas a partir das linhas sensíveis NCI‐H929 e U‐266, 3 linhas resistentes a IMiDs por exposição
contínua a LEN (H929RL e U‐266RL) e POM (U‐266RP). A validação dos modelos de resistência e avaliação de resistência
cruzada ao BTZ foi avaliada através do ensaio de resazurina. As alterações genómicas foram avaliadas por MLPA. A expressão
génica foi analisada por qPCR, enquanto a expressão proteica do NF‐κB e dos transportadores de efluxo, bem como a
atividade destes transportadores foram avaliadas por citometria de fluxo. Os níveis de espécies reativas de oxigénio foram
avaliados por fluorimetria. Os resultados foram analisados estatisticamente (nível de significância de 95%).
Os modelos desenvolvidos apresentam diferentes graus de resistência de acordo com o IMiD e a linha celular em questão,
mantendo a sensibilidade ao BTZ. Nas células resistentes verificou‐se aumento da percentagem de células que expressam
P‐gp e MRP1 comparativamente às linhas sensíveis. Adicionalmente, as linhas resistentes apresentam aumento da
expressão dos genes SLC2A1, CRBN, RELA, RELB, KEAP1 e MYC, e a diminuição da expressão de REL, NFE2L2, BCL2 e NQO1,
demonstrando a ativação de outros mecanismos de resistência. Relativamente às alterações genómicas, as linhas
resistentes apresentavam amplificações e deleções, tendo sido mais notório na linha U‐266 resistente à LEN (U‐266RL).
Em suma, a resistência aos IMiDs nos três modelos de resistência desenvolvidos pode ser mediada pelo aumento da
expressão da P‐gp e MRP1. Além disso, as células resistentes aos IMIDs não apresentam resistência cruzada ao BTZ.
Contudo, os resultados necessitam de ser validados através de uma análise molecular mais extensa.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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EXPERIÊNCIA DE VIDA REAL EM DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO TRATADOS COM CARFILZOMIB
Cátia de Almeida, Pedro Pinho Moura, Duarte Pacheco Silva, Adriana Roque, Emilia Cortesão, Raquel Guilherme,
Catarina Geraldes
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
O carfilzomib (CFZ) é um inibidor do proteasoma de 2ª geração aprovado na terapêutica do mieloma múltiplo (MM) em
recidiva/refratário (R/R), em doentes (dts) com ≥1 linha prévia. Ensaios clínicos de fase 3 demonstraram a sua eficácia em
combinação com dexametasona, imunomodulador (iMId) ou anticorpo monoclonal anti‐CD38.
OBJETIVO
Avaliar eficácia e segurança da terapêutica com CFZ em doentes com MM em R/R em contexto de vida real.
MÉTODOS
Estudo retrospetivo e unicêntrico dos dts com MM R/R tratados com CFZ entre janeiro/2018 e agosto/2022. Efetuou‐se a
caracterização diagnóstica, avaliação da eficácia (IMWG, 2016) e perfil de segurança (CTCAE v5.0). Definiu‐se como alto
risco citogenético a presença de t(4;14), t(14;16), e/ou del17p, por fluorescence in situ hybridization (FISH) em sorted cells.
RESULTADOS
Foram incluídos 23 dts, idade mediana 61 anos (42‐82), 52% do sexo masculino, maioria do subtipo IgG (69,6%)
e International Staging System (ISS) 1 (52,2%).
O tempo mediano entre o diagnóstico e o início de CFZ foi 74 meses (M) (8‐182) com mediana de 2 linhas prévias (1‐5)
(100% bortezomib, 95,7% IMiD, 21,7% daratumumab, 73,9% transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos
[aTPH]). Dos 8 dts com avaliação citogenética, 3 (37,5%) tinham citogenética de alto risco.
Os esquemas com CFZ foram DKd (30,4%), KRd (30,4%), KyCyDex (26,1%), Kd (8,7%) e KPd (4,4%), com mediana de 6 ciclos
(1‐23) e taxa de resposta global 78,3% (≥VGPR em 43,5%).
Para um follow‐up mediano de 10,7M, a sobrevivência livre de progressão (SLP) após início de CFZ foi de 16,9M. À data do
último follow‐up, 17,4% dts mantinham‐se sob terapêutica com CFZ. O principal motivo de descontinuação foi progressão
(68,4%), consolidação com aTPH (1º ‐ 15,8%), e apenas 1dt (5,3%) por toxicidade (insuficiência cardíaca [IC]). As principais
toxicidades foram citopenias (73,9%; maioritariamente trombocitopenia), seguido de infeção (35,3%) e alterações
cardiovasculares (2 IC, 1 derrame pericárdico e 2 hipertensão arterial). A sobrevivência global (SG) mediana após início de
CFZ foi 35,3M (60,5% aos 12M).
DISCUSSÃO
O CFZ demonstrou ser uma terapêutica eficaz, alcançando a maioria dos doentes ≥VGPR e alguns aTPH. As SLP e SG foram
inferiores às referidas em ensaios de fase 3 (ENDEAVOR, ASPIRE, CANDOR, IKEMA) mas similares a estudos de vida real
norte‐americanos e do grupo japonês. Citopenias e infeção foram as principais toxicidades observadas, com uma segurança
cardiovascular.
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QUAL A UTILIDADE DO MYSEC‐PM NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA MIELOFIBROSE SECUNDÁRIA EM CONTEXTO DE
VIDA REAL?
Pedro Pinho Moura1, Bárbara Almeida Marques1, Carolina Afonso1, Rita S. Gomes1, Sara Duarte1, José Pedro Carda1,
Catarina Geraldes Santos1, Raquel Guilherme1
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
O Myelofibrosis Secondary to PV and ET – Prognostic Model (MYSEC‐PM) foi validado em 2018 para prever a sobrevivência
global (SG) e definir a abordagem terapêutica em doentes com Mielofibrose secundária (MFS) a Policitemia Vera ou
Trombocitemia Essencial (TE). Este estudo pretende avaliar a aplicabilidade do MYSEC‐PM na prática clínica e comparar a
sua capacidade prognóstica com o Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS).
MÉTODOS
Estudo unicêntrico e retrospetivo de doentes diagnosticados com MFS entre 2012‐2021. Caracterização da amostra e
aplicação dos scores ao diagnóstico. Análise da SG dos grupos de risco MYSEC‐PM, comparativamente aos grupos de risco
DIPSS, pelo método Kaplan‐Meier, teste log‐rank.
RESULTADOS
Incluíram‐se 39 doentes, idade mediana 66 (47‐82) anos, 71,8% (n=28) do sexo masculino. A maioria (n=22, 56,4%)
apresentou TE como diagnóstico inicial. O tempo mediano até progressão para MFS foi 66,9 (21,9‐289,7) meses. A
mutação driver mais comum foi JAK2V617F (n=34, 87,2%). Após diagnóstico de MFS, a SG mediana foi 53,0 (18,2‐87,8)
meses e a sobrevivência livre de progressão para leucemia aguda aos 4 anos foi 85,3%. Segundo os grupos de risco MYSEC‐
PM, a mediana em meses da SG não foi atingida para o grupo de baixo risco, 53,0 [HR 1,5 (0,2‐15,2)], 33,8 [HR 2,2 (0,2‐19,7)]
e 12,1 [HR 7,5 (0,9‐64,2)] para os grupos intermédio (int)‐1, int‐2 e alto risco, respetivamente (p=0,04). No grupo de baixo
risco, a SG foi 85,7% aos 3 anos. Quanto ao DIPSS, aos 3 anos, verificou‐se SG de 100%, 49,5%, 66,7% e 0% para os grupos
de baixo, int‐1, int‐2 e alto risco, respetivamente (p<0,001). O poder preditivo de prognóstico, avaliado pelo evento morte,
foi suficiente tanto pelo MYSEC‐PM como o DIPSS, com área sob a curva de 0,726 vs 0,744. Após reclassificação dos grupos
de risco segundo o MYSEC‐PM, 15 (38,5%) doentes foram reclassificados (12 supra‐estadiados e 3 subestadiados).
DISCUSSÃO
O modelo MYSEC‐PM demonstrou capacidade de estratificação prognóstica em contexto de uma coorte de vida real,
contudo sem diferenças significativas na capacidade de previsão da SG, comparativamente ao DIPSS. Constatou‐se também
uma percentagem significativa de doentes subestadiados pelo DIPSS, o que pode implicar estratégias terapêuticas mais
agressivas em doentes jovens, com bom performance status. A validade dos diversos modelos prognósticos em contexto de
tratamento é indispensável à utilização posterior dos mesmos nas decisões terapêuticas.
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UMA VIAGEM ÀS DOENÇAS RARAS: O GRANDE MUNDO DAS HISTIOCITOSES
Daniela Maia1, Marta Pires de Lima1, Albertina Nunes1, Maria Gomes da Silva1
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil)
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o conhecimento das histiocitoses tem sofrido grandes avanços, particularmente na deteção das alterações
moleculares e clonalidade, permitindo o diagnóstico e classificação como processo neoplásico.
OBJETIVOS
Caracterizar os doentes com histiocitose de células de Langerhans (HCL), doença de Rosai Dorfmann (RDD), Erdheim‐Chester
(EC) e Xantogranuloma Órbitário do Adulto (AOX) tratados em Centro de Referência em Portugal.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo descritivo, retrospetivo e observacional, que incluiu todos os doentes (dts) HCL, EC, RDD e AOX diagnosticados (dx)
em idade adulta, através do estudo anátomo‐patológico, molecular e imagiológico, com seguimento em Centro de
Referência desde 1999 (N=24).
RESULTADOS
Foram incluídos 24 dts (14 HCL, 1 RDD, 8 EC, 1 AOX), 54.2% do sexo masculino, 46% fumadores, com idade média ao dx de
42 anos (HCL:32, RDD:65, EC:32, AOX:19). Os modos de apresentação mais frequentes foram a dor ou tumefação óssea
(46% dts; 71% das HCL), trombose (3 EC) e alterações oculares (1EC, 1HCL, 1AOX). O tempo mediano desde a apresentação
clínica até ao dx foi de 174 dias (máximo 10934 dias), 37.5 % dos dts tiveram demora superior a 1 ano e foram referenciados
maioritariamente pela medicina interna (37.5%), estomatologia (16.7%), neurocirurgia (12.5%) e oftalmologia (12.5%).
Ao diagnóstico 58% dos casos eram unifocais (10 HCL, 2 EC,1 RDD e 1 AOx), 4% uni‐sistémicos multifocais (1 HCL) e 38%
multissistémicos (6 EC e 3 HCL). O estadiamento foi realizado com PET em 92% dos dt e em 54% foi realizado estudo
mutacional BRAF‐V600E, sendo este positivo em 31% dos dt estudados.
Dos dts tratados (N=20), 46% necessitaram de ≥2 linhas terapêuticas. Na HCL as opções de primeira linha mais utilizadas
foram a cirurgia (43%) e radioterapia (36%), tendo 3 dts sido tratados com vimblastina‐prednisolona, 2 dts com cladribina e
um com citarabina. Na doença EC salientam‐se 2 dt tratados com PEG‐interferão e um (com astrocitoma BRAF mutado
concomitante) com inibidores do BRAF. Em 20% dos casos constatou‐se sobreposição com outras doenças hematológicas
(2 doença IgG4, 2 linfomas e uma LMMC).
CONCLUSÃO
As histiocitoses são doenças raras, mimetizadoras de outras patologias, dificultando a celeridade no diagnóstico. Atendendo
aos resultados obtidos, é possível compreender a heterogeneidade na abordagem diagnóstica e terapêutica, incitando à
criação de equipas multidisciplinares e centros de referência.
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IMPACTO DA MUDANÇA DO PROTOCOLO DE ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA (AE) DE FEBRE NEUTROPÉNICA (FN) NAS
BACTERIÉMIAS A AGENTES MULTIRRESISTENTES (MR)
Ana Rebelo1, Inês Vieira1, Margarida Fevereiro1, Alexandra Monteiro1, Patrícia Ribeiro1
(Serviço de Hematologia, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central)
INTRODUÇÃO
A resistência aos carbapenemos é considerada um problema de saúde pública internacional. As recomendações para a FN
de alto risco são beta‐lactâmicos anti‐pseudomonas, e na suspeita de MR, como enterobacteriaceae produtoras de
carbapenemases (EPC), sugerem AE alternativa.
OBJECTIVO
Determinar o impacto do protocolo de AE na incidência de MR, na mortalidade e necessidade de cuidados intensivos (UCI).
MÉTODOS
Análise retrospectiva das bacteriémias de jan/16 a dez/21, em doentes com Leucemia Mielóide Aguda tratados com
quimioterapia intensiva. Até jan/18 a AE era Meropenem. De fev/18 a jun/19 foi Piperacilina/Tazobactam e de jun/19 em
diante, Cefepime e Amicacina. Nos colonizados por EPC, Colistina e Tigeciclina, nos 2 períodos.
Avaliámos a incidência dos Gram negativos predominantes e respetivo perfil de sensibilidade: Klebsiella pneumoniae (KP),
Escherichia coli (EC) e Pseudomonas aeruginosa (PA).
RESULTADOS
Em 189 doentes, identificámos 617 bacteriémias, em que 54 tinham mais do que uma bactéria identificada. Destas, 360
eram pelos agentes analisados (211 KP, 93 EC e 56 PA) onde 25% eram MR. Até Jan/2017, o principal responsável da
mortalidade por MR foi a PA (60%), substituída nos anos seguintes por KP.
Em 2018, a incidência de infecções por KPC atingiu o máximo (9 KP/26 MR, 35%), com descida nos anos seguintes (2020,
11%; 2021, 25%). Em 2019, o MR mais frequente foi a KP ESBL, atingindo o seu pico de incidência (33/48, 69%) e sendo
responsável por 55% (6/11) da mortalidade por MR, diminuindo nos anos seguintes.
O pico de mortalidade por MR decorre em 2019 (N= 11), tal como o de necessidade de UCI (N=12). No período total, 2016‐
21, apesar da KPC ter mortalidade superior à KP ESBL (23% vs 18%), a última por ser o MR com maior incidência foi
responsável por maior número absoluto de mortes (8 vs 17).
DISCUSSÃO
O uso empírico de carbapenemes até 2018 foi o responsável pelo aumento da incidência de agentes MR. Esta constatação
levou à implementação de medidas de prevenção da transmissão cruzada e mudança da AE com poupança dos
carbapenemes, resultando na diminuição de KPC.
A Piperacilina/Tazobactam não mostrou ser a melhor opção ao exercer uma pressão selectiva sobre as ESBL, que reduziram
com a introdução de Cefepime e Amicacina, que ainda hoje se mostra uma opção eficaz.
A pandemia SARS‐CoV2 condicionou internamentos mais longos, que poderá ter impacto na colonização por EPC, a analisar
nos próximos anos.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA PH‐NEGATIVA – AVALIAÇÃO DOS REARRANJOS NO DOMÍNIO TIROSINE KINASE POR
FISH
Inês dos Santos Marques1, Cátia Sol1, Ana Rita Oliveira1, Maria José Soares1, Aida Barbosa1, Maria Luís Amorim1,
Mariana Lopes1, Eliana Aguiar1, Rui Bergantim1, Fernanda Trigo1
(Centro Hospitalar Universitário São João)
INTRODUÇÃO
A leucemia linfoblástica aguda (LLA) cromossoma “Philadelphia (Ph)‐like” é um subtipo de LLA de precursores B com
outcomes clínicos desfavoráveis que apresenta alterações genéticas que levam à ativação de várias tirosine kinase (TK),
onde se incluem os rearranjos do CRLF2 e JAK2, genes de fusão envolvendo ABL, entre outras.
OBJETIVO
Identificação dos rearranjos genómicos mais frequentes em genes TK em doentes (dts) adultos com LLA Ph negativo (Ph‐) e
BCR‐ABL negativo(‐).
MATERIAL E MÉTODOS
Avaliação por FISH usando sondas break apart para os genes CRLF2, ABL1, ABL2, JAK2 e CSF1R de dts adultos com LLA Ph‐
BCR‐ABL‐, diagnóstico entre 2009 e 2021 e seguidos num hospital terciário. A análise retrospetiva dos dados clínicos e
demográficos foi feita pelo programa IBM SPSS Statistics®.
RESULTADOS
Foram incluídos 44 dts [61.4% (n=27) do género feminino], com mediana de idade ao diagnóstico de 40 anos (17‐72). Ao
diagnóstico, 10 dts apresentavam leucócitos>30.000/µL, e 2 (4.5%) apresentavam envolvimento do sistema nervoso central.
A análise por citogenética convencional foi realizada com sucesso em 34 dts (77.3%), onde 22 dts (50%) apresentavam
cariótipo normal, 3 dts (6.8%) apresentavam cariótipo complexo, 2 dts (4.5%) apresentavam cariótipo hiperdiploide e 2 dts
(4.5%) apresentavam cariótipo hipodiploide. Observou‐se a presença de rearranjo TK em 8 dts (18.2%); 4 no CLRF2, 3 no
CSF1R e 2 no ABL1. Não se identificaram rearranjos envolvendo ABL2 ou JAK2. 15 dts (34.1%) apresentaram aumento do
número de cópias de um ou mais genes. Todos os dts foram tratados de acordo com o protocolo adotado pelo serviço no
momento diagnóstico: HOVON100 (n=32,72.7%), CLGC (n=5, 11.4%), HyperCVAD (n=3, 6.8%), Protocolo grupo PETHEMA
(n=3,6.8%) e FLAG‐Ida (n=1,2.3%). Foi atingida remissão completa (RC) em 37 dts (84.1%). 4 dts (9.1%) foram refratários ao
tratamento de indução e 1 dts obteve resposta parcial. 18 dts (40.9%) foram submetidos a transplante alogénico de
progenitores hematopoiéticos. A mediana de tempo até à recaída foi de 13 meses (3‐113), tendo ocorrido em 13 dts (29.5%).
22 dts (50%) faleceram. Os doentes com rearranjo em genes TK apresentaram menor sobrevida livre de progressão e menor
sobrevida global (p=0.013 e p=0.019, respetivamente).
CONCLUSÃO
Os doentes com LLA Ph‐ com rearranjo em genes TK apresentam piores sobrevida global e sobrevida livre de progressão,
sendo por isso importante a sua caracterização ao diagnóstico.
Sem conflitos de interesse.
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CARACTERIZAÇÃO DOS DOENTES COM MIELOFIBROSE SUBMETIDOS A TRANSPLANTE ALOGÉNICO NUMA UNIDADE DE
TRANSPLANTE PORTUGUESA
Renata Macau1, Margarida Duarte1, Ana Alho2, Blanca Polo1, Eduardo Espada2, Raúl Moreno1, Fernanda Lourenço1, Laura
Mendes3, Ana Garção3, Carlos Martins1, João Raposo1, João Forjaz de Lacerda2
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE – Hospital Santa Maria: Serviço de Hematologia e Transplantação de
Medula, 2Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE – Hospital Santa Maria: Serviço de Hematologia e
Transplantação de Medula; Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, 3Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE – Hospital Santa Maria: Serviço de Imuno‐hemoterapia)
INTRODUÇÃO
A Mielofibrose (MF) é caracterizada por elevada morbimortalidade. O score de prognóstico DIPSS é uma das ferramentas
que identifica doentes candidatos a transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (alo‐TPH), que é o único
tratamento curativo para a MF. A elegibilidade para alo‐TPH pode ser avaliada com fatores preditores de prognóstico.
OBJETIVOS
Primários: sobrevivência global (SG) e mortalidade relacionada com tratamento (MRT) ao D+100. Secundários: valor
prognóstico da compatibilidade HLA, mutação CALR, idade, contagem de plaquetas, leucócitos e dependência transfusional
pré‐transplante, tratamento prévio com Ruxolitinib, scores DIPSS, DIPSS‐Plus e HCT‐CI.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo observacional, retrospetivo, unicêntrico, de doentes com MF transplantados entre Janeiro/2012 e Junho/2022.
Análise de sobrevivência: método de Kaplan‐Meier. Análise de fatores de prognóstico: modelo de regressão de Cox.
Software de análise estatística: Stata® MP14.
RESULTADOS
14 doentes foram transplantados por MF, 11 com MF Primária, 10 com fibrose grau ≥2. Mediana de idade à data do
transplante 61 anos (32‐64), 79% do sexo masculino. 79% JAK2+, 14% CALR+. 8/13 doentes com DIPSS Int‐1 e 5/13 Int‐2 ao
diagnóstico, com mediana de 835 dias até ao alo‐TPH (114‐4655). Metade dos doentes cumpriram Ruxolitinib, numa média
de 956 dias; 43% receberam >20 UCE; 8/11 tinham esplenomegalia maciça ao diagnóstico. Pré‐transplante, 35,7% doentes
tinham DIPSS Int‐1 e 64,3% Int‐2/Alto. Mediana HCT‐CI 1 (0‐4). Todos os doentes receberam condicionamento com
fludarabina, melfalan e timoglobulina, com inclusão de citarabina em 10/14. 57,1% receberam enxerto de dador não
relacionado, com compatibilidade HLA 10/10 em 10/13 doentes. Fonte de enxerto PBSCs em 85,7%; mediana de células
CD34+ infundidas 5,9x106/kg. Mediana engraftment neutrofílico dia 14 (10‐24). Mediana de seguimento após alo‐TPH 189
dias (15‐3459). SG à mediana de seguimento 50%; SG aos 12 meses 28,6%. MRT ao D+100: 36%. Não se identificaram
variáveis com efeito preditor independente de prognóstico após alo‐TPH.
CONCLUSÃO
A MF, sendo uma doença rara e associada a elevada morbimortalidade, compromete a elegibilidade dos doentes para alo‐
TPH. Esse facto justifica, em parte, o número reduzido de doentes nesta amostra e a ausência de efeito preditor das variáveis
em estudo. À semelhança dos estudos publicados, observámos elevada MRT nos primeiros 6 meses após alo‐TPH, com
estabilização na SG a posteriori.
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PROFILAXIA DA REATIVAÇÃO DE CMV COM LETERMOVIR EM DOENTES PÓS‐TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS DE DADOR NÃO‐RELACIONADO
Beatriz Bento1, Eduardo Espada2, Maria VD Soares3, Ana Teresa Pais3, Ana Alho2, Carlos Martins4, Fernanda Lourenço4,
Raúl Moreno4, João Raposo4, João F Lacerda2
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 2Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE ‐ Hospital de Santa Maria; JLacerda Lab, Instituto de Medicina Molecular
João Lobo Antunes, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 3JLacerda Lab, Instituto de Medicina Molecular João
Lobo Antunes, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 4Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula,
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE ‐ Hospital de Santa Maria)
INTRODUÇÃO
A reativação de CMV é das principais complicações no período pós‐transplante alogénico (aloTPH). O letermovir foi
aprovado para profilaxia primária do CMV em doentes seropositivos submetidos a aloTPH, mas existem poucos estudos na
prática clínica.
OBJETIVO
Determinar o impacto da profilaxia primária do CMV com letermovir no período pós‐aloTPH precoce em doentes
seropositivos e/ou com dador seropositivo de alto risco.
MÉTODOS
Este estudo incluiu 29 doentes submetidos a aloTPH de dador não‐relacionado entre 2016 e 2021, com idade ≥18 anos e
dador e/ou recetor seropositivo para CMV. O grupo de estudo (N=15) recebeu letermovir até ao 100º dia pós‐transplante e
foi comparado com um grupo histórico de controlo (N=14) sob estratégia pré‐emptiva. O condicionamento incluiu ATG. A
monitorização da carga viral foi semanal até ao 100º dia pós‐transplante. Os dados foram obtidos por consulta dos registos
clínicos e a análise estatística efetuada com SPSS e GraphPad Prism.
RESULTADOS
A disparidade HLA, DEcH grau ≥II ou corticoterapia ≥1mg/kg/dia foram semelhantes entre os dois grupos. O letermovir foi
iniciado a uma mediana de 1 dia pós‐aloTPH e mantido em 93,3% até ao 100º dia pós‐ aloTPH. No grupo sob letermovir,
a incidência de infeção clinicamente significativa (ICS) foi inferior, sobretudo no pós‐aloTPH precoce (13,3% vs. 100,0% no
grupo controlo, p<0,0001) e a mediana de dias até ICS foi menor (138 vs. 39,5 dias no grupo controlo, p<0,0001). 90%
das ICS neste grupo ocorreram após parar o letermovir. Estes doentes apresentaram cargas virais mais baixas sobretudo
nas primeiras 14 semanas pós‐transplante, carga viral máxima inferior (mediana 206 [IQR 15‐799] vs. 974,6 UI/mL [186,3‐
9969,3], p=0,046) e número de dias até carga viral máxima superior (mediana 138,5 [IQR 132,3‐145] vs. 82 dias [IQR 51‐
120], p=0,011) às do grupo controlo. A profilaxia com letermovir esteve associada a redução do uso de antivirais (mediana
1 [IQR 2,8‐5,3] vs. 4 cursos terapêuticos [IQR 0‐2] no grupo controlo, p<0,0001), número (1 [IQR 0‐1]
vs. 1,5 internamentos [IQR 1‐4] no grupo controlo, p=0,010) e duração (2 [IQR 0‐21] vs. 28,5 dias [IQR 8‐71,8] no
grupo controlo, p=0,012) de internamentos. Não se observaram diferenças na sobrevivência.
CONCLUSÃO
Em doentes de alto risco, a profilaxia com letermovir é eficaz na prevenção de ICS no período pós‐aloTPH precoce, reduz e
atrasa o uso de antivirais e reduz os internamentos, sem diferenças na sobrevivência.
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INIBIDORES DA TIROSINA CÍNASE NA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA B PH+ EM DOENTES COM MAIS DE 55 ANOS ‐
EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
André Airosa Pardal, Patrícia Rocha Silva, Maria Luís Amorim, Maria José Soares, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar Universitário de S. João)
O tratamento da leucemia linfoblástica B Ph+ em doentes com mais de 55 anos permanece complexo, por ser uma
população com piores fatores de prognóstico, mais comorbilidades, maior suscetibilidade a toxicidade farmacológica, taxas
de recidiva e mortalidade elevadas, com subsequente sobrevivência global (SG) reduzida.
A associação de inibidores da tirosina cínase (ITC) ao tratamento teve um impacto favorável. Foi realizado um estudo
retrospetivo, observacional, em doentes com mais de 55 anos ao diagnóstico, entre 2010 e 2020, com o objetivo de
caracterizar a experiência com os ITC, nomeadamente a sua toxicidade. Foram identificados 17 doentes, 65% do sexo
feminino, com idade média ao diagnóstico de 64 anos (mín. 56, máx. 73). A maioria (n=13, 76,5%) apresentava PS ECOG
0. Ao diagnóstico, as comorbilidades cardiovasculares (52,9%) e endocrinológicas (41,1%) foram as mais prevalentes.
Nenhum doente apresentou envolvimento do SNC, mas um tinha envolvimento testicular. Foram tratados com os seguintes
protocolos de quimioterapia associado a imatinib como primeiro ITC: HOVON100 (15), HyperCVAD (1), PETHEMA LAL Ph+
OLD (1). O imatinib foi suspenso ‐ e substituído por outro ITC, em 7 doentes: 4 por toxicidade [efeitos gastrointestinais (2),
toxidermia (1), lesão renal aguda (1)]; 2 por refratariedade à indução e 1 por recidiva. Foram também observados casos de
toxicidade com o ITC subsequente, ao dasatinib (2): 1 derrame pleural extenso e 1 caso de hipertensão pulmonar (ambos
levando à sua suspensão e início de ponatinib).
Com ponatinib (2): 1 enfarte agudo do miocárdio (resultando em morte) e 1 pancreatite (com subsequente redução de
dose). Onze doentes tiveram recaídas, em 10 dos quais foi realizada pesquisa de mutações do domínio cínase de BCR‐ABL1,
tendo sido detetadas mutações em 7 deles, 3 dos quais com T315I. A sobrevida livre de doença média foi de 39,8 meses
(mín. 3, máx. 128, mediana de 30). A SG foi de 55,2 meses (mín. 9, máx. de 149). À data final de follow‐up, 2 doentes
perderam seguimento e 6 estão vivos.
Das 9 mortes, 5 foram por progressão de doença, 3 por intercorrências (EAM, TEP e infeção) e uma sem causa
conhecida. Dada a vulnerabilidade desta população, é necessário um seguimento atento das toxicidades ao tratamento.
As opções terapêuticas futuras podem passar por esquemas de ambulatório menos intensos associados a novas
terapêuticas dirigidas como os ITC, mitigando assim a sua toxicidade farmacológica e permitindo atingir remissões
sustentadas.
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INOTUZUMAB COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA NO DIFICIL CASO DA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA REFRATÁRIA OU
EM RECIDIVA: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Ricardo Luís Ferreira, Sandra Marini, Adriana Roque, Emília Cortesão
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) corresponde a 20% das leucemias agudas dos adultos, apresentando pior prognóstico
nesta faixa etária. A terapêutica atual com quimioterapia (QT) induz Remissão Completa (RC) em 60‐90% dos doentes; no
entanto, ocorre recidiva em cerca de 50% dos doentes. O tratamento da LLA recidiva/refratária (R/R) constitui, portanto, um
grande desafio.
O Inotuzumab ozagamicina (Ino) apresenta resultados favoráveis nestas situações, permitindo atingir resposta completa
composta em 80% (vs 20% com QT) e sobrevivência livre de progressão (SLP) de 5 meses (vs 1.8). No
entanto, adiciona apenas ganho de um mês, em relação à sobrevivência global (SG) (7.7 vs 6.7 meses).
OBJETIVO
Avaliação da experiência de um centro com o uso de Ino em doente com LLA R/R.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospetivo unicêntrico, de doentes que realizaram Ino desde 2020 até 09/2022. A avaliação de
resposta, quando possível, foi feita após um ciclo de tratamento (C1). A SG e SLP foram calculadas através do
método Kaplan‐Meier.
RESULTADOS
Foram avaliados 11 doentes, com uma mediana de idades de 59 anos. A maioria realizou Ino com apenas 1 linha prévia
terapêutica (n=6; 55%); seis doentes iniciaram Ino por persistência de DRM positiva. Três doentes encontram‐se ainda
sob Ino, sendo que 2 fizeram apenas uma administração (necessidade de interromper tratamento por citopenias e
complicações infeciosas). Sete doentes (64%) atingiram RC, após C1, 4 com DRM negativa. Documentou‐se recidiva em 5
doentes (45%): 3 durante o tratamento; 1 após transplante e 1 durante a manutenção após Ino. A mediana de tempo
para recidiva foi 6 meses. Seis doentes faleceram (55%): 4 por progressão da doença, 1 por complicações infeciosas, 1 de
causa indeterminada. Não foi evidenciado nenhum caso de doença veno‐oclusiva. A SLP mediana foi 7.1 meses; aos 6 e 12
meses foi de, respetivamente 59% e 26%. A SG mediana foi de 10.8 meses; aos 6 e 12 meses foi de 71% e 47%,
respetivamente.
CONCLUSÃO
Os resultados estão de acordo com a literatura, apesar do baixo número de doentes incluídos. A percentagem de doentes
que atingiram RC é um pouco mais baixa, mas correspondeu a 100% dos doentes que fizeram avaliação da resposta.
Também no nosso centro, o Ino se apresenta como uma boa opção terapêutica, nestes casos de prognóstico adverso,
permitindo o atingimento de DRM negativa e uma ponte para transplante alogénico.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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DOENTE TESTEMUNHA DE JEOVÁ COM DIAGNÓSTICO HEMATO‐ONCOLÓGICO: REFLEXÕES SOBRE UM CASO CLÍNICO
Heres Oliveira
(CHULC ‐ HSAC (Hematologia Clínica))
INTRODUÇÃO
Ser uma testemunha de Jeová (TJ) diagnosticada com uma doença hemato‐oncológica, é um fator importante na trajetória
da pessoa e pode limitar todo o tratamento. Em determinadas situações, a não adesão por condicionantes de origem
religiosa pode resultar em mau‐prognostico ou mesmo no fim de vida. A pessoa vivencia o seguinte dilema: lutar pela vida
ou manter a sua fé. A quimioterapia intensiva que é administrada aos doentes Hemato‐Oncológicos, é frequentemente
acompanhada de suporte transfusional em modo “Life‐Saving”.
ESTUDO DE CASO
Doente TJ, género masculino e com uma LAM inaugural. Por motivos religiosos, não aceitou ser hemotransfundido e
consequentemente não ser tratado com quimioterapia intensiva, o que causou imenso sofrimento à pessoa/família bem
como aos profissionais que acompanharam este doente. Durante o internamento até ao dia de falecimento, foi respeitada
sua autonomia e prestados os cuidados de conforto adequados às necessidades do doente. Foi proporcionado o
envolvimento do doente e família, na tomada de decisões e nas escolhas informadas sobre seus cuidados.
DISCUSSÃO
Os enfermeiros estão em melhor posição para implementar um plano de cuidados holísticos, particularmente nestes
doentes. Após reflexão de equipa, foi efetuada uma formação sobre os valores e crenças estruturais da religião das TJ, os
principais rituais e hábitos culturais, as principais barreiras condicionantes na prestação de cuidados, nomeadamente os
tratamentos dos quais a religião determina que não podem ser realizados e o papel do enfermeiro e da equipa de saúde
neste processo, incluindo uma entrevista a um ex‐ancião testemunha de jeová. Irá ser exposto o caso clínico, os cuidados
em conformidade com o código deontológico do enfermeiro, suportado também pelo modelo do Sol Nascente: a teoria
transcultural de Leninger.
CONCLUSÃO
É determinante para o enfermeiro que compreenda e aceite a cultura da pessoa alvo de cuidados de saúde, prestando
cuidados que respeitem o direito de livre escolha, permanecendo durante todo o processo de saúde/doença congruente
com as necessidades da mesma. A reflexão sobre as nossas práticas de cuidados aos doentes com doença Hemato‐
Oncológica orienta‐nos para uma perspetiva holística e de aceitação aos aspetos culturais e que permitem o cuidar
eticamente aceitável, mesmo quando há um conflito entre o cuidar e o tratar (care vs cure).
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DOR DO DOENTE HEMATO‐ONCOLÓGICO SUBMETIDO A QUIMIOTERAPIA
Adriana Pinto, Beatriz Teixeira
(CHULC ‐ Hematologia Clínica)
INTRODUÇÃO
A dor enquanto 5º sinal vital e experiência subjetiva e multidimensional deve ser considerada como um importante aspeto
a ter em conta no cuidado ao doente hemato‐oncológico. Esta experiência, capaz de produzir diversas manifestações físicas,
psicológicas, emocionais e espirituais no indivíduo, irá influenciar a vivência da sua situação de saúde‐doença e,
consequentemente, deverá estar refletido nas intervenções de enfermagem.
OBJETIVO
Identificar e analisar a correlação entre a monitorização da dor e intervenções de enfermagem e a doença, tratamento e
fase de tratamento dos doentes internados na Hematologia Clínica.
MATERIAL E MÉTODOS
Auditoria mensal dos registos de todos os doentes, com internamento superior a 24h, relativos aos meses de janeiro a
agosto de 2022, na primeira quarta‐feira de cada mês. Todos os doentes avaliados são capazes de realizar a auto‐avaliação
da sua dor segundo a Escala Numérica, preconizada no Centro Hospitalar e validada para a população portuguesa.
RESULTADOS
Foram avaliados no total 98 doentes, sendo que destes 23 apresentaram pelo menos um episódio de dor no dia que foi
auditado, correspondendo a, cerca de, 23,5%. Destes 23 doentes, 19 têm como diagnóstico clínico Leucemia Aguda (LA), o
que corresponde à maioria dos doentes internados neste serviço (82,6%). Por outro lado, 8 doentes encontravam‐se a
realizar tratamento de quimioterapia de Indução (Idarrubicina e Citarabina) (34,8%). Do total dos 23 doentes com episódio
de dor presente, 14 apresentaram este episódio durante o período de aplasia (60,9%). A intensidade da dor presente e a
sua localização foram variáveis. Dentro das intervenções farmacológicas, foi possível constatar que os anti‐inflamatórios
não‐esteroides foram os fármacos mais utilizados como analgésicos (32%) e a aplicação de frio/quente foi utilizada em 3
situações de dor (12%), como medida não farmacológica.
CONCLUSÃO
Com a presente análise, não foi possível estabelecer uma correlação entre a patologia hemato‐oncológica e o tratamento
dos doentes internados com a existência de um episódio de dor. No entanto, podemos destacar uma grande maioria da
ocorrência dos mesmos episódios no período de aplasia, onde o doente se encontra sujeito aos efeitos secundários da
quimioterapia e a uma diversidade de sensações que podem influenciar a sua experiência de dor. Existiu uma prevalência
na adoção de intervenções de enfermagem farmacológicas no controlo da dor destes doentes.
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GESTÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO DOENTE SUBMETIDO A TERAPÊUTICA COM CÉLULAS T COM RECETOR
ANTIGÉNIO QUIMÉRICO (CAR‐T) NA HEMATOLOGIA E MEDICINA
Telma Margarida Coelho Lopes, Vanda Cristina Lopes Ferreira, João Pedro Gomes Pedrosa, Jose Alexandre S. Abrantes
(CHULN,EPE HSM)
A terapêutica com células CAR‐T representa uma mudança de paradigma no tratamento do cancro, com a
imunohemoterapia a ter um papel preponderante1.
Esta terapêutica consiste no recurso a células T autólogas geneticamente modificadas para expressarem um recetor
antigénio quimérico composto por um fragmento de cadeia única anti‐CD19, as células positivas viáveis são expandidas e
perfundidas de novo no doente, para reconhecer e eliminar as células‐alvo que expressem CD191.
Ao contrário de qualquer outra terapêutica, está associada a altas taxas de remissão completa que persistem durante vários
anos2. Contudo, apresenta um perfil de toxicidade que carece de monitorização contínua. As complicações específicas mais
frequentes são a síndrome de libertação de citocinas (CRS), e a síndrome de neurotoxicidade associada a células T efetoras
(ICANS)1,2. Estas complicações específicas têm habitualmente gravidade elevada e podem requerer internamento em UCI
(15 a 47% dos doentes)2.
De fevereiro a setembro de 2022 foram submetidos a terapêutica com células CAR‐T, 4 doentes, 2 careceram de
internamento em UCI. Denota‐se a necessidade de formação e implementação de protocolos de forma a dar resposta à
complexidade das situações que ocorram respeitando as orientações internacionais.
O nosso trabalho teve como objetivo elaborar um protocolo de enfermagem para monitorização da toxicidade associada a
terapêutica com células CAR‐T (Protocolo CARTOX).
Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com recurso a pesquisa nas bases de dados indexadas, a protocolos já
existentes noutras instituições e na nossa, assim como subsídios bibliográficos fornecidos pela farmacêutica.
Concluímos que o protocolo elaborado promove uma metodologia sequencial e uniformizada na avaliação e monitorização
dos doentes submetidos a terapêutica com células CAR‐T em UCI. A documentação e comunicação precoce de possíveis
complicações permite otimizar respostas terapêuticas melhorando a qualidade dos cuidados de enfermagem.
(não há conflito de interesses a declarar)
Bibliografia:1ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated With Immune
Effector Cells. (2019). Biology of Blood and Marrow Transplantation, (25), 625–638.2Gomes, D. C., & Silva, J. S. (2022).
Protocolo de abordagem da toxicidade à terapêutica com células T com recetor de antigénio quimérico (T‐Car) em medicina
intensiva. Lisboa: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Serviço de Medicina Intensiva.
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ADMINISTRAÇÃO DE BLINATUMOMAB NO DOMICÍLIO: ESTUDO DE CASO DE UM PROCESSO DINÂMICO, CONTÍNUO E
MULTIDISCIPLINAR.
Ana Magalhães, Joana Nunes, Lurdes Batoréu
(CHULN‐HSM)
INTRODUÇÃO
O Blinatumomab é indicado como monoterapia para o tratamento de adultos com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de
células B precursoras, CD19 positivo, cromossoma Filadélfia negativo na primeira ou segunda remissão completa (RC) com
doença residual mínima (DRM). É um fármaco complexo no que respeita à preparação, administração e monitorização de
sinais e sintomas focados em possíveis efeitos secundários. A possibilidade de administração em domicílio traz novos
desafios de gestão e monitorização.
OBJETIVO
Demonstrar a importância do papel do enfermeiro na gestão e monitorização da administração de Blinatumomab no
domicílio.
RELATO DO CASO
D., 49 anos, género feminino, caucasiana, com antecedentes pessoais de tabagismo e SARS‐COV‐2. Diagnóstico de LLA‐B,
cumpriu 1ª linha com 3 ciclos de HyperCVAD com RC e DRM negativa; 2ª linha com FLAG‐IDA – RC e DRM positiva; e 3ª linha
com 3 ciclos de Blinatumomab. Cumpre 1º ciclo com 18 dias em internamento e 10 dias em domicílio, com evidência de
DRM negativa, 2º ciclo com 4 dias de internamento e 24 dias em domicílio e 3º ciclo com 22 dias de internamento e 6 em
domicílio. Teve como intercorrências: síndrome de libertação de citocinas (SLC) grau 1, toxicidade hepática grau 2,
reativação de Citomegalovírus (CMV) e vaginose bacteriana.
RESULTADOS
A monitorização e vigilância de sinais e sintomas de SLC, de síndrome de lise tumoral (SLT), de toxicidade neurológica, de
infeção, de aumento de enzimas hepáticas, de neutropénia/neutropénia febril, pancreatite e leucoencefalopatia englobam
intervenções de enfermagem direcionadas, a que subjaz uma articulação entre diferentes profissionais e serviços. Os
ensinos realizados à pessoa e ao familiar de referência basearam‐se nos possíveis sinais e sintomas, no correto
funcionamento da bomba não elastomérica de administração e cuidados a ter com o cateter venoso central. A transmissão
destas informações ao profissional de saúde foram cruciais para uma correta vigilância em teleconsulta e/ou presencial e
posterior intervenção, com abordagem multidisciplinar.
CONCLUSÃO
Intervir na gestão do risco inerente à administração no domicílio implicou uma abordagem multidisciplinar e a articulação
entre diferentes serviços do hospital (Farmácia e Hematologia – internamento e hospital de dia), num contacto frequente
com a pessoa/familiar de referência.
Declara‐se não existir conflitos de interesse.
Palavras‐chave: Blinatumomab, Enfermagem, Hematologia, Leucemia.
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O ACESSO DO DOENTE A INFORMAÇÃO DIGITAL CREDÍVEL
Paula Amaro, Cristina Santos, Catarina Rodrigues
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A literacia em saúde centra‐se nas capacidades que o doente tem para saber aceder, entender, avaliar e aplicar a informação
sobre cuidados com a saúde, necessária para tomar decisões sobre problemas de saúde, prevenção de doenças e promoção
da saúde, e consequentemente aumento da qualidade de vida.
As novas tecnologias como é o caso da Internet vieram alterar o modo de acesso aos cuidados de saúde encurtando a
distância e facilitando o acesso a todos. No entanto, é importante existir documentação de fácil consulta para assegurar a
continuidade de cuidados, melhorar a preparação no regresso a casa e contribui para a redução de complicações.
METODOLOGIA
A colheita de dados é realizada através da aplicação do consentimento informado, aos doentes com critérios de inclusão,
seguidamente é aplicado um formulário de diagnóstico inicial, e antes e após a sessão são observadas as aprendizagens que
o doente demonstra sobre sites e aplicações em saúde. A sessão de capacitação do doente é feita de modo individual
recorrendo à Biblioteca Digital, construída com informação credível. Cinco dias após a sessão é aplicado um formulário de
diagnóstico final. Foi realizado ainda um formulário de monitorização que é aplicado ao doente um mês após a sessão. A
colheita de dados teve início em julho de 2022 e decorre até ao final do ano.
OBJETIVOS
Promover a Literacia em Saúde Digital da pessoa com doença hematológica e Aumentar os conhecimentos do doente sobre
a gestão do regime terapêutico.
RESULTADOS
Dos inquiridos 80% consideram importante ter acesso aos recursos sobre saúde disponíveis na Internet enquanto, 60% não
tem a certeza que seja útil para os ajudar a tomar decisões. Após a capacitação dos doentes pelos enfermeiros no serviço,
verificou‐se um aumento na utilização dos sites e aplicações recomendados entre o formulário de diagnóstico inicial e o
final. Observou‐se por parte dos doentes uma taxa de conhecimentos sobre o regime dietético de 80%.
CONCLUSÃO
Os profissionais de saúde, têm a responsabilidade de transmitir informação e capacitar o doente para a utilização dos meios
digitais para usar informação fidedigna contribuindo para obter ganhos em saúde.
Assim, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e das competências digitais dos cidadãos, o seu acesso está
cada vez mais facilitado, mas nem sempre é credível. Sendo pertinente acompanhar a evolução tecnológica e a necessidade
de informação sobre saúde adequadas às necessidades de cada doente.
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SIMULATING THE IMPACT OF TREATMENT SEQUENCES IN HEALTH OUTCOMES OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA
INELIGIBLE FOR AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANT
Catarina Geraldes*1, Manuel Neves*2, Rui Bergantim*3, Fernando Leal da Costa*4
(1MD, PhD, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, 2MD, Fundação Champalimaud, Lisboa, 3MD, Hospital São João,
Porto, 4MD, Instituto Português de Oncologia, Lisboa)
INTRODUCTION
The main goal of multiple myeloma (MM) treatment is to delay disease progression with a positive impact in quality of life
(QoL) and overall survival (OS). Patients typically receive a combination of drugs with or without autologous stem cell
transplantation. However, patients regularly relapse and often require multiple treatment lines. The order in which
treatments are sequenced impacts in OS and QoL. Moreover, the chosen sequencing in real‐world hardly is standardized
beyond 1L or 2L due to patient heterogeneity in the relapse pattern and previous duration of response. Thus, the typical
choice of regimens used in treatment lines differs in clinical practices leading to different health outcomes which leaves
room for improvement.
OBJECTIVE
To estimate OS and progression‐free survival (PFS) of the most common treatment sequences used in MM in Portugal and
the incremental added benefit of a chosen optimal sequence in transplant‐ineligible (TIE) patients.
METHODS
A simulation model (Figure 1) was developed to estimate OS and PFS in each therapeutic line by treatment sequence;
patients transition to a subsequent line (maximum 4L) immediately upon relapse or to death stage; attrition rate due to any
constraint to continue treatment was applied. Clinical data was taken from randomized clinical trials, network meta‐
analyses, and matched‐adjusted indirect comparisons. A panel of 4 hematologists (sept2022) provided a consensual
perception about the most common treatment sequences and the optimal sequence of choice (Figure 2).
RESULTS
Our simulation estimated an OS between 6.1‐7.8 years for most common sequences used (Figure 3) with VMP+DRd+Pd+Kd
standing as the most effective among common regimens (OS: 7.8 yrs). The optimal sequence of choice (DRd+PvD+Kd+Vd)
achieved an OS estimate of 9.8 years representing gains of 2.0‐3.7 years versus the most common sequences (26%‐61%
increase). This benefit is mostly explained by extended OS in 1L or 2L.
CONCLUSION
Our simulation showed that using the best treatment upfront is crucial in delaying disease progression thus yielding better
OS in TIE patients. In both 1L and 2L settings, there was a clear survival benefit in using DRd. This model has limitations (data
from randomized clinical trials where most of patients are fit) and real‐world data should be gathered to confirm these
results. This modelling exercise highlights the need to raise awareness around sequencing strategies to optimize outcomes.
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LIVING WITH MULTIPLE MYELOMA: IMPACT OF THE DISEASE ON PATIENTS’ LIFE IN PORTUGAL.
Helena Sousa1, Lara Cunha2, Isabel Barbosa3, Sérgio Chacim4, Ana Rita Francisco5, Joana Tato5, Cristina João6
(1Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma‐ ADL; CINTESIS@RISE, Department of Education and
Psychology, University of Aveiro, Portugal, 2Associação Portuguesa Contra a Leucemia‐ APCL, 3Associação Portuguesa de
Leucemias e Linfomas‐ APLL, 4Instituto Português De Oncologia Do Porto Francisco Gentil, E.P.E.‐ Portugal, 5Takeda
Farmacêuticos Portugal, 6Champalimaud Centre for the Unknown, Fundação Champalimaud, Lisbon, Portugal ; NOVA
Medical School, Nova University of Lisbon, Lisbon, Portugal.)
INTRODUÇÃO
Multiple Myeloma (MM) is the third most common hematological cancer worldwide. Although still considered an incurable
malignancy, MM can be controlled for long periods of time and many patients live with it for several years. Understanding
the impacts of living with MM and patients’ unmet needs is crucial to the design of innovative interventions to improve
psychosocial adjustment to MM demands and even novel treatments.
OBJECTIVO
This study aimed to explore the impacts of living with MM, analysing its emotional and social impact and the unmet needs
of Portuguese patients.
MATERIAL & MÉTODOS
A cross‐sectional study was conducted with 84 MM patients, in Portugal and 9 informal caregivers on the patients’ behalf,
who responded to a web‐based questionnaire. Three Portuguese patient associations (PAs): APCL, ADL, and APLL were
involved in the recruitment. Descriptive statistics were calculated to summarize key findings.
RESULTADOS
71% of MM patients were diagnosed less than 5 years ago. Worry and sadness were the key feelings at diagnosis while, at
study enrollment, hope and serenity prevailed. The emotional impact of the disease reached a mean of 6.84 on a scale from
1 to 10; disease and treatment‐related adverse effects and the need to readjust the daily routines to fit MM demands were
the main sources of patients' emotional distress. The perceived impact of the changes caused by MM in the daily lives of
patients reached an average of 7.38, with 52.7% having to withdraw from their professional activity due to their health
condition. Moreover, 25.8% reported that hospital visits for treatments and/or medical consultations hampered their
quality of life, while 36.6% required professional psychological support to ameliorate disease management. The majority
of patients (87.1%) had never heard of MM before diagnosis and 62.4% felt the need to seek information mainly from their
hematologist, internet, and PAs. Better clarification of patients’ rights, sharing of experiences, and financial support were
identified as key unmet needs.
CONCLUSÃO
This study highlights the emotional and social burden of MM in Portuguese patients. Disease awareness is critical as patients
indicated different information needs. Healthcare professionals, PAs and social networks were identified as the preferred
sources for support and information. PAs can play a crucial role in developing interdisciplinary educational and psychosocial
interventions to improve knowledge on MM management for patients and caregivers.
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CONGENITAL ERYTHROCYTOSIS AND IDIOPATHIC ERYTHROCYTOSIS ANALYSED BY
NEXT‐GENERATION SEQUENCING
Raquel Frias1, Janet Pereira2, Luis Relvas2, Elizabete Cunha2, Licínio Manco3, Tabita Magalhães Maia2, Celeste Bento4
(1Unidade Funcional de Hematologia Molecular, Serv. Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra ‐
CIAS, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, 2Unidade Funcional de Hematologia Molecular, Serv.
Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 3CIAS, Departamento de Ciências da Vida, Universidade
de Coimbra, 4Unidade Funcional de Hematologia Molecular, Serv. Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra ‐ CIAS, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra)
Erythrocytosis or polycythemia is a pathology characterized by a significant increase in erythrocyte mass (>125%) as well as
an increase in hemoglobin and hematocrit levels to reference values according to age and sex. Erythrocytosis can be
congenital (CE) or acquired.
According to pathophysiological mechanisms and based on the levels of erythropoietin (Epo), they can be classified as
primary or secondary. Approximately 60% of patients still do not have an identified molecular etiology, being designated as
having idiopathic erythrocytosis (IE). Next‐Generation Sequencing (NGS) studies are essential to identify new pathogenic
variants in genes already described or in candidate genes that can clarify the origin of the pathology.
DESIGN AND METHODOLOGY
In this study, 77 samples of patients with IE were analysed. Laboratory tests were guided by clinical and family history and
Epo levels, using NGS and Sanger sequencing, with a NGS panel of genes dedicated to erythrocytosis to find pathogenic
variations which justify the presented phenotype.
RESULTS AND DISCUSSION
The study carried out allowed the identification of variants in 28 of the 77 individuals studied. In 5 patients, 4 pathogenic
variants that were already described as associated with CE were detected in the SH2B3, HBB, and VHL genes. In 15 patients,
13 new variants in EPOR, JAK2, SH2B3, EGLN1, EPAS1, EPO, PKLR, and VHL genes were detected. In 8 patients we found 6
new variants in candidate genes, EGLN2, EGLN3, HIF1α, HIF3α, and PIEZO1.
The degree of pathogenicity of the variants found was evaluated using in silico tools. Of the 18 variants analyzed: 6 were
classified as Pathogenic, 1 as Likely Pathogenic, and 4 as Variants of Uncertain Significance. The remaining 7 variants were
classified as Benign or Likely Benign.
CONCLUSION
This study allowed the identification of pathogenic variants in 5 of the individuals studied. In 18 individuals, variants
classified by the in silico tools as probably pathogenic or of uncertain significance were detected. It will be necessary to
confirm the pathogenicity of these variants with family and functional studies. When verifying that they are pathogenic
variants, the study carried out allowed the identification of the molecular cause responsible for CE in 11 of the 18 samples
studied by in silico tools.
Keywords: congenital erythrocytosis, idiopathic erythrocytosis, erythropoietin, hypoxia, Sanger, Next‐Generation
Sequencing (NGS)
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DIAGNOSIS AND REFERRAL OF AL AMYLOIDOSIS PATIENTS IN PORTUGAL – RESULTS FROM A DELPHI PANEL
Rui Bergantim1, André Caetano2, Francisco Ferreira Silva3, Isabel Tavares1, Manuela Fiuza4, Graça Esteves4
(1Centro Hospitalar Universitário de São João, 2Hospital Egas Moniz, 3Clínica de Santo António, Grupo Lusíadas Saúde,
4Hospital de Santa Maria)
INTRODUCTION
Immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis is a rare disease that leads to progressive organ dysfunction and, ultimately,
patient death. The disease‐associated signs and symptoms are nonspecific, often delaying the diagnosis and resulting in a
high premature mortality rate. The management of these patients is complex, so an early and accurate diagnosis for a timely
referral is of utmost importance.
METHODS
A focus group with experts in AL amyloidosis was conducted to define 30 statements according to signs and symptoms,
diagnosis and referral of patients with AL amyloidosis. Afterward, a Delphi‐like panel (DP) was conducted online to
categorize the statements using a 4‐point Likert scale. The consensus level was set at 70% of “fully agree/fully disagree”.
The qualified majority was defined as >70% in terms of agreement or disagreement.
RESULTS
The DP included 108 health professionals, including 7 cardiologists, 10 internists, 36 haematologists, 17 general
practitioners, 32 nephrologists, and 6 neurologists. The consensus was obtained in 3 general statements suggesting
awareness about the relation between delayed diagnostic and treatment initiation and poor prognosis. In the remaining 27
statements, only “Congo red identification of amyloid substance deposition in abdominal fat biopsy is insufficient for
diagnosing AL amyloidosis, even in the presence of monoclonal gammopathy” did not achieve an agreement with a qualified
majority, having obtained 32% of disagreement answers. Considering the haematology speciality exclusively, the level of
disagreement was 39%. It is essential to highlight that the lowest level of agreement was obtained in the scope of
“Diagnostics and complementary diagnostic exams”, with 8‐32% “fully disagree” and “disagree” in 7/13 statements.
CONCLUSION
In this DP, the lack of consensus in diagnosing and referring to AL amyloidosis among Portuguese health professionals
became evident. Furthermore, it was confirmed that there is more comprehensive knowledge about the signs and
symptoms that lead to the suspicion of AL amyloidosis than the diagnosis. Thus, an optimised strategy for the specific
diagnosis of AL amyloidosis transversal to different medical fields is urgently needed.
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UM CASO DE RECAÍDA ATÍPICA DE LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA COM T(8,21)
Ana Rebelo1, Inês VIeira1, Rebeca Brito1, Paula Sousa e Santos1, Patrícia Ribeiro1
(1Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central ‐ Hospital Santo António dos dos Capuchos)
INTRODUÇÃO
A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) t(8,21) tem prognóstico favorável, com taxas de remissão completa (RC) e sobrevida livre
de doença elevadas, quando consolidada com doses elevadas de citarabina. Contudo, 40% dos doentes têm recaídas.
Apresentamos um caso atípico de recaída numa LMA t(8;21).
CASO CLÍNICO
Homem de 56 anos, antecedentes pessoais irrelevantes, com quadro de um mês de sintomas constitucionais e
gengivorragias. Analiticamente com anemia de 9,7g/dL, trombocitopenia de 39.000/mm3 e leucocitose de 33.000/mm3. O
aspirado medular documenta LMA morfologicamente com maturação, imunofenótipo concordante, destacando‐se
positividade simultânea para MPO, CD19 e CD56, cariótipo 46, XY, t(8,21)(q22;q22)[6/6], e RT‐PCR com gene de fusão
AML1/ETO.
Obteve‐se RC com o regime de indução 3+7 (idarrubicina e citarabina), ao qual se seguiram 3 consolidações com citarabina
de alta dose, a primeira com mitoxantrona. Na primeira consolidação, apresentou neutropenia grau 4 prolongada, com
recuperação apenas em D50.
Aos 15 meses de remissão, o doente desenvolve uma otite externa bilateral que evolui para otite média crónica complicada
de mastoidite e paralisia facial periférica bilateral. Foi realizada timpanomastoidectomia, sem melhoria, evoluindo com
hipoacusia e hemiparésia. A ressonância magnética revelou uma formação extra‐axial nodular com efeito de massa,
sugestiva de meningioma do ângulo ponto‐cerebeloso. O doente foi submetido a craniectomia para remoção da massa.
Nas análises pré‐operatórias verificou‐se pancitopenia e nova avaliação medular confirmou recaída, com 38% blastos. O
pós‐operatório decorre desfavoravelmente com fístula de líquido céfalo‐raquidiano e necessidade de derivação lombar
externa. Observa‐se deterioração do estado clínico com afundamento do estado de consciência e choque séptico com
falecimento do doente.
O resultado histológico da massa revelou sarcoma mielóide.
CONCLUSÃO
O sarcoma mielóide é uma manifestação rara de doença extramedular, sendo mais frequente nos subtipos M4 e M5
(classificação FAB) e na LMA t(8,21) e inv(16) (classificação OMS). O sarcoma mielóide pode surgir ao diagnóstico como na
recaída. A sua localização no sistema nervoso central representa menos de 1% e a sobrevida estimada é de cerca de 3
meses. Consideramos que a leucocitose ao diagnóstico, a presença de CD56, bem como a recuperação tardia da neutropenia
após consolidação, podem ser preditivos de evolução desfavorável na LMA t(8;21).
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A PHASE 1 STUDY WITH THE NOVEL B‐CELL LYMPHOMA 2 (BCL‐2) INHIBITOR BGB‐11417 AS MONOTHERAPY OR IN
COMBINATION WITH ZANUBRUTINIB IN PATIENTS WITH B‐CEL
Eva Gonzalez Barca1, Stephen Opat2, Chan Y. Cheah3, Masa Lasica4, Emma Verner5, Peter J. Browett6, Henry Chan7,
Jacob D. Soumerai8, James Hilger9, Yiqian Fang9, David Simpson9, Constantine S. Tam10
(1Institut Català d'Oncologia‐Hospitalet, IDIBELL, Universitat de‐Barcelona, Barcelona, Spain, 2Monash Health, Clayton, VIC,
Australia, 3Sir Charles Gairdner Hospital and Pathwest Laboratory Medicine, Nedlands, WA, Australia, 4St Vincent’s
Hospital Melbourne, Fitzroy, VIC, Australia, 5Concord Repatriation General Hospital, Concord, NSW, Australia, 6Auckland
City Hospital, Auckland, New Zealand, 7North Shore Hospital Auckland, New Zealand, 8Massachusetts General Hospital
Cancer Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, 9BeiGene (Beijing) Co., Ltd., Beijing, China and BeiGene USA, Inc.,
San Mateo, CA, USA, 10The Alfred Hospital, Melbourne, VIC, Australia)
INTRODUCTION
BCL2 is aberrantly expressed in many hematologic malignancies and promotes tumorigenesis.
OBJECTIVE
BGB‐11417‐101 (NCT04277637) is an ongoing, first‐in‐human, phase 1/1b dose‐escalation/expansion study evaluating
maximum safety, tolerability, tolerated dose (MTD), and recommended phase 2 dose of oral BGB ‐11417, a potent, highly
selective Bcl‐2 inhibitor, alone or in combination with zanubrutinib, a BTK inhibitor, in patients with relapsed/refractory
(R/R) B‐cell malignancies.
MATERIALS AND METHODS
BGB‐11417 (40, 80, 160, 320, or 640 mg QD, with a weekly or daily ramp‐up to the target dose) was given as monotherapy
or combined with zanubrutinib (320mg QD or 160mg BID) 8 ‐12 weeks before BGB‐11417. Dose‐limiting toxicity was
evaluated by Bayesian logistic regression. Adverse events (AEs) were reported by CTCAE v5.0.
RESULTS
As of 17Dec2021, 58 patients received BGB‐11417 as monotherapy (n=32) or in combination with zanubrutinib (n=26). Of
patients receiving monotherapy, 26 with non‐Hodgkin lymphoma (NHL; 17 DLBCL, 6 follicular lymphoma, 3 marginal zone
lymphoma) received ≤640mg and 6 with CLL/SLL received ≤160mg; for those receiving combination treatment, 19 with R/R
CLL/SLL received BGB‐11417 ≤160mg and 7 with R/R MCL received ≤80mg. MTD has not been reached. Median follow‐up
was 3.9 months (range=0.1‐20.4 months). Two grade ≥3 AEs (neutropenia: n=1, autoimmune hemolytic anemia: n=1)
occurred in combination cohorts. 20 patients discontinued treatment (disease progression: n=17; AE: n=1; other: n=2).One
high‐risk patient with CLL in the monotherapy cohort had laboratory tumor lysis syndrome (<2%) that resolved without
intervention. Early data show that most patients had a reduction in sum of product of perpendicular diameters; 2 patients
with NHL in the monotherapy cohort had responses (complete response: n=1). Patients with CLL/SLL had notable reductions
in absolute lymphocyte counts at doses ≥1mg; 2 responses (≥partial response) occurred with monotherapy and 12 with
combination therapy (≥partial response + lymphocytosis).
CONCLUSION
Preliminary findings suggest BGB‐11417 has promising efficacy and is tolerable at ≤640mg as monotherapy and ≤160mg
combined with zanubrutinib. Dose escalation continues as MTD has not been reached. Enrollment is ongoing and data for
patients with Waldenström macroglobulinemia and treatment‐naïve CLL/SLL are forthcoming.
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LONG‐TERM FOLLOW‐UP RESULTS OF A PHASE 3 RANDOMIZED TRIAL OF ZANUBRUTINIB VS IBRUTINIB IN PATIENTS
WITH WALDENSTRÖM MACROGLOBULINEMIA (WM)
Carlos Fernandez de Larrea1, Constantine S. Tam2, Ramon Garcia‐Sanz3, Stephen Opat4, Shirley D'Sa5, Wojciech Jurczak6,
Hui‐Peng Lee7, Gavin Cull8, Roger G. Owen9, Paula Marlton10, Bjorn E. Wahlin11, Alessandra Tedeschi12, Jorge J. Castillo13,
Tanya Siddiqi14, Christian Buske15, Veronique Leblond16, Wai Y. Chan17, Jingjing Schneider17, Aileen Cohen17,
Meletios Dimopoulos18
(1Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain, 2The Alfred Hospital, Melbourne, VIC, Australia, 3Hospital Universitario de
Salamanca, Salamanca, Spain, 4Monash Health, Monash University, Clayton, VIC, Australia, 5Centre for Waldenström’s
Macroglobulinemia and Associated Disorders, University College London Hospital Foundation Trust, London, United
Kingdom, 6Maria Sklodowska‐Curie National Institute of Oncology, Krakow, Poland, 7Flinders Medical Centre, Adelaide, SA,
Australia, 8Sir Charles Gairdner Hospital, University of Western Australia Perth, WA, Australia, 9St. James University
Hospital, Leeds, United Kingdom, 10Princess Alexandra Hospital, University of Queensland Brisbane, QLD, Australia,
11Karolinska Universitetssjukhuset and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 12ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda, Milan, Italy, 13Bing Center for Waldenström Macroglobulinemia, Dana‐Farber Cancer Institute, Harvard Medical
School, Boston, MA, USA, 14City Of Hope National Medical Center, Duarte, CA, USA, 15CCC Ulm ‐ Universitätsklinikum Ulm,
Ulm, Baden‐Württemberg, Germany, 16Sorbonne University, Pitié Salpêtrière Hospital, Paris, France, 17BeiGene USA, Inc.,
San Mateo, CA, USA, 18National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece)
INTRODUCTION
ASPEN is a randomized, open‐label, phase 3 study comparing zanubrutinib, a potent and selective Bruton tyrosine kinase
inhibitor (BTKi), with the first‐generation BTKi, ibrutinib, in Waldenström macroglobulinemia (WM).
OBJECTIVE
Here, data with a median follow‐up of 43 months are presented.
MATERIALS AND METHODS
In cohort 1, patients with MYD88 mutations were randomized 1:1 to receive zanubrutinib 160 mg twice daily or ibrutinib
420 mg once daily; stratification factors were CXCR4 mutation status and prior lines of therapy. In cohort 2, patients without
MYD88 mutations received zanubrutinib 160 mg twice daily. The primary endpoint was the proportion of patients with
complete response or very good partial response (CR+VGPR).
RESULTS
Cohort 1 enrolled 201 patients (zanubrutinib: n=102; ibrutinib: n=99) and cohort 2 enrolled 28 patients. More cohort 1
patients in the zanubrutinib vs ibrutinib arm had CXCR4 mutations (32% [33/98] vs 20% [20/92] with next‐generation
sequencing data) and were aged >75 years (33% vs 22%). With median treatment durations of 42 (zanubrutinib) and 41
(ibrutinib) months, 67% and 58% of patients remain on treatment, respectively. The investigator‐assessed CR+VGPR rate
was 36% vs 22% for zanubrutinib vs ibrutinib ( P =.02) in cohort 1 and 31% in cohort 2, which included 1 CR. The CR+VGPR
rates for patients with wild‐type CXCR4 were 45% vs 28% (zanubrutinib vs ibrutinib; P=.04) and 21% vs 5% ( P =.15) for
patients with mutated CXCR4 . Median progression‐free survival and overall survival were not yet reached. Rates of atrial
fibrillation, diarrhea, hypertension, localized infection, hemorrhage, muscle spasms, pneumonia, Grade ≥3 infection, and
adverse events leading to discontinuation/death were lower for zanubrutinib vs ibrutinib, as were exposure‐adjusted
incidence rates of atrial fibrillation/ flutter and hypertension (0.2 vs 0.8 and 0.5 vs 1.0 persons/100 person‐months; P <.05);
the neutropenia rate was higher for zanubrutinib. Safety outcomes were similar for zanubrutinib between cohorts.
CONCLUSION
ASPEN is the largest phase 3 WM trial with a head‐to‐head BTKi comparison. At a median follow‐up of 43 months,
zanubrutinib had higher CR+VGPR rates and clinically meaningful advantages in long‐term safety/tolerability vs ibrutinib.
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SOCIAL IMPACT OF MULTIPLE MYELOMA IN PORTUGAL
Sílvia Miguel1, Paulo Bernardo2, Cristina Boaventura3, Conceição Constanço4, Cândida Damião5, Fernando Leal da Costa6,
Helena Martins7, Joana Martins8, Sara Parreira9, Sandra Ponte10, Hugo Pedrosa11, Magda Carrilho11, Sara Ferreira11,
Susana Santos1
(1Janssen Portugal, Lisbon, Portugal, 2Hematology Department, Hospital da Luz, Portugal, 3Nursing Department, Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra, Portugal, 4Hematology Department, Centro Hospitalar Tondela‐Viseu, Portugal,
5Nursing Department, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Portugal, 6Hematology Department, Instituto
Português de Oncologia de Lisboa ‐ IPO Lisboa, Portugal, 7Hematology Department, Centro Hospitalar Universitário de
Lisboa Norte, Portugal, 8Hematology Department, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Portugal, 9Oncology Nursing
Department, CUF Tejo, Portugal, 10Nursing Department, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Portugal, 11IQVIA Solutions
Portugal, Lisbon, Portugal)
Multiple Myeloma (MM) just as other hematologic diseases introduces a significant burden on patients and their families.
Advances in treatment patterns have significantly improved survival, nonetheless it remains largely incurable. The purpose
of this study was to assess the impact of MM on the patient’s psycho‐social quality of life, in Portugal. The results will
hopefully promote disease awareness and raise importance of patient‐related factors in long‐term disease management.
Study methodology relied on a qualitative approach. Through collaboration with a Portuguese Patient Association (APCL),
in‐depth interviews with patients and caregivers were conducted, to explore their current and previous family, social and
professional status, and their experiences with MM diagnosis and disease journey. HCPs’ perspective was also captured by
holding two advisory boards with Hematologists and specialized Nurses.
The way patients perceive the disease and the support they require heavily depends on disease stage, and the time since
diagnosis. MM diagnosis comes normally as a shock and disbelief, especially to patients who have no prior knowledge about
this condition. The following months are marked by anxiety, sleep disturbances, frustration, and an attempt to accept and
cope with the disease. With debilitating symptoms and demanding treatment schedules, patients may lose mobility, physical
strength and end up having to retire earlier than expected.
The feeling of being a burden to family and friends is commonly expressed often affecting personal social relationships.
Most patients (~70%) need caregiver support, usually a family member, to help them with daily activities and accompany
throughout their disease journey. For a caregiver, the initial and final stages of the disease are the most challenging, marked
by physical and emotional overload, changes in family dynamics, routines, and priorities, demanding and inflexible schedules
and a very tough combination of work life and patient care.
Disease awareness and information on both MM and treatments are crucial to reduce newly diagnosed patients’ anxiety.
Besides the current treatment options, there is an unmet need for socioeconomic support and benefits for caregivers,
namely flexible working hours. The creation of a helpline or an online support group to increase MM knowledge sharing or
eventually group therapy sessions to patients and their caregivers could be solutions to consider.
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MANAGEMENT AND PATIENT ESTIMATION OF AMYLOID LIGHT‐CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS IN PORTUGAL: RESULTS
FROM A PHYSICIANS’ SURVEY
Susana Santos1, Rita Jaime1, Fábio Pereira2, Hugo Pedrosa2, Miguel Pinto2, Sílvia Miguel1
(1Janssen Portugal, 2IQVIA Portugal)
INTRODUCTION
The estimated incidence of Light‐chain (AL) amyloidosis in Portugal is 12.50 cases per million individuals, with an equal 5‐
year prevalence of 35.41 cases per million individuals
OBJECTIVE
Assess the AL Amyloidosis patient journey, treatment strategies, unmet needs and estimate AL Amyloidosis patient
numbers, including potential underdiagnosis.
MATERIAL & METHODS
Market research study with 4 hematologists key opinion leaders. Total AL Amyloidosis patients were estimated through
epidemiologic data available and supported by Hospital Diagnosis Related Group (DRG) database.
RESULTS
HCPs report a time to diagnosis of up to one year with multiple referrals needed and limited treatment options. Patients
eligible for transplant may reach a median overall survival of 4‐5 years, while non‐eligible patients tend to live 1 to 2 years
after diagnosis. Only 10% of patients are eligible for Autologous Stem Cell Transplant (ASCT), while 90% are not eligible. VCD
triple combination (Cyclophosphamide, bortezomib, dexamethasone) or combinations of proteasome inhibitors are
reported as Standard of Care (SoC) for frontline treatment. A forecast model was developed, considering a medium value
for AL Amyloidosis prevalence in MM patients of 12.5%, and assuming a MM prevalence of 2 262 patients in Portugal.
Between 2017 and 2018, only 68 patients were treated with an official diagnosis of AL Amyloidosis in Portuguese hospitals,
which is lower than the reported prevalence. Considering DRG database and assuming a 12.5% prevalence of AL amyloidosis
in MM patients, there is an estimate of 351 AL amyloidosis patients in Portugal, from which only 19.4% are properly
diagnosed, while 80.6% are miscoded or undiagnosed.
CONCLUSION
AL amyloidosis pathway is not well established, with physicians highlighting an urgent need for well‐tolerated therapies that
can tackle organ involvement, with less frequent adverse effects and toxicity. The lack of awareness in early detection, as
well as patients developing AL Amyloidosis after a MM diagnosis that are not classified with the second pathology, are the
main reasons claimed by physicians that lead to a possible underdiagnosis in Portuguese hospitals. The undeniable gap
between the estimated prevalence of AL amyloidosis in Portugal and treated patients with an AL amyloidosis diagnosis
coding in Portuguese public hospitals, reinforces the pressing need to adopt health policies that may prevent
misdiagnosis/delayed diagnosis.
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LINFOMA DE HODGKIN CLÁSSICO RECAÍDO/REFRACTÁRIO EM IDADE PEDIÁTRICA
Cátia Sol dos Reis1, Inês Marques1, Marta Almeida2, Vítor Costa2, Tereza Oliva2, Ana Maia Ferreira2
(1Serviço Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário São João, 2Serviço de Pediatria, Instituto Português de
Oncologia do Porto)
INTRODUÇÃO
O Linfoma Hodgkin Clássico (LHc) na pediatria é raro. A maioria atinge cura com tratamento (tt) de 1ª linha, contudo alguns
terão doença (dça) recaída/refractária (R/R) –cura pode ser alcançada mas o tt resgate ideal nesta população ainda não foi
definido.
OBJECTIVOS
Avaliação características clínicas do LHc R/R em pediatria, comparar estratégias tt e analisar factores com impacto na
sobrevivência global (SG)
MÉTODOS
Análise retrospectiva unicêntrica de doentes (dts) pediátricos com diagnóstico LHc entre Janeiro/2010‐Dezembro/2020
RESULTADOS
Diagnóstico LHc em 129dts, idade mediana 14anos [3‐17]. Tt 1ª linha de acordo com protocolo EuroNet‐PHL (radioterapia
(RT) efectuada em 7dts). Documentada dça R/R em 17dts (13%), tempo mediano recaída (TMR) 15meses [4‐116].
O tt 2ª linha foi variado: IEP‐ABVD (4dts), IGEV (4dts), ICE (4dts), ABVD (3dts), GVD (1dt) e OEPA+COPDAC (1dt). Efectuada
quimioterapia intensiva com suporte hematopoiético autólogo (QT/TM) em 7dts, obtendo todos RC –TMR neste grupo
12meses; 5dts envolvimento extraganglionar, 2dts massa bulky e 2dts dça refractária à 1ª linha; 4dts submetidos a RT prévia
a QT/TM. Quimioterapia dose standard (QT) administrada em 6dts, 4 obtendo RC e 2 RP ‐TMR neste grupo 17.5meses;
nenhum com massa bulky, 3dts envolvimento extraganglionar necessitando de RT. As características previamente descritas,
bem como o estadiamento Ann Arbor não apresentavam diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos tt.
Também não se observaram diferenças na obtenção de RC (p=0.835) nem na sobrevida livre de dça (SLD; p=0.414) entre
ambos. Dos dts submetidos a QT/TM apenas 1 recaiu (após 14meses) –obteve RC após tt 3ª linha. Os 2dts em RP após QT
recaíram e foram tratados com tt 3ª linha seguido de QT/TM com obtenção de RC.
4dts tiveram dça refractária ao tt resgate de 2ª linha ‐TMR neste grupo 13.5meses; 1dt envolvimento extraganglionar e
nenhum com massa bulky. Necessitaram de múltiplos tt –2dts atingiram RP após tt 4ª linha tendo sido posteriormente
submetidos a QT/TM com obtenção de RC; outros 2dts faleceram de dça progressiva.
Na análise multivariada, apenas dça refractária teve impacto na SG (p=0.038).
CONCLUSÃO
A nossa análise confirma a possibilidade de cura no LHc R/R. Verificámos não haver diferenças em termos de RC, SLD e SG
entre QT/TM vs QT. Sendo QT/TM mais tóxico e sem benefício claro nos outcomes analisados, provavelmente esta estratégia
deve ser adiada para linhas terapêuticas subsequentes.
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LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B, ESTADIO LOCALIZADO: UMA ANÁLISE UNICÊNTRICA
Francisco Cubal1, Gil Brás2, Cláudia Moreira2, Dulcineira Pereira2, Nelson Domingues2, Ana Espírito Santo2, Isabel Oliveira2,
Ângelo Martins2, Ilídia Moreira2, Luísa Viterbo2, Sérgio Chacim2, José Mariz2
(1Centro Hospitalar de Trás‐os‐Montes e Alto Douro, E.P.E., 2Instituto Português de Oncologia do Porto, F.G., E.P.E.)
INTRODUÇÃO
O Linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B(LNH DGCB) apresenta‐se como doença localizada em 25‐30% dos
doentes. O melhor conhecimento sobre a biologia da doença, a disponibilidade da PET e ensaios clínicos dedicados a esta
subpopulação levaram a mudanças dos paradigmas de tratamento. O risco de recidiva após 5 anos e as complicações tardias
da radioterapia(RT) desafiam as estratégias terapêuticas e de follow‐up.
OBJETIVOS
Analisar as características demográficas, clínicas, analíticas, tratamento e outcome dos doentes com LNH DGCB estadio
localizado(EL) diagnosticado de jan/2009 a dez/2018.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospetivo, observacional e unicêntrico incluindo todos os doentes com diagnóstico de novo de LNH DGCB EL(
Ann Arbor
I/II) de jan/2009 a dez/2018. Análise estatística realizada no SPSSv28.
RESULTADOS
Diagnosticaram‐se 84 doentes com LNH DGCB EL(M/F 53/31; mediana de 67 anos; entre 23‐87 anos), 48.1% do subtipo
centro germinativo, estadios
Ann Arbor
I e II (48.2% e 51.8%, respetivamente). A maioria possuía prognóstico favorável independentemente do score aplicado(R‐
IPI>2(4.9%); IPI>2(2.5%); NCCN‐IPI>3(17.3%)). A LDH estava elevada ao diagnóstico(>248U/L) em 32.1% dos doentes. Cerca
de 73.5% cumpriram esquema combinado com RT. As medianas de sobrevivência livre de doença(SLD) e sobrevivência
global(SG) não foram atingidas. Não observámos diferença estatisticamente significativa(ES) das SLD e SG entre os estadios
Ann Arbor I e II. A figura 1 apresenta as SLD e SG mediante o tratamento realizado. Avaliámos o ΔSUVmax (diferença em %
entre os SUVmax nas PET ao diagnóstico e após 1ª linha) entre o grupo que recaiu após 1ª linha e o que não
recaiu(R/nR)(p=0.909)(figura 2). A SG do grupo que realizou RT foi estatística e significativamente superior à do grupo que
não a realizou (p=0.05), sem diferença ES da SLD(p=0.58)(figura 3).
CONCLUSÃO
A SG aos 10 anos dos doentes com LNH DGCB EL é de 70‐80%, porém na nossa série foi de ~60%. Têm sido recentemente
investigados parâmetros quantitativos derivados de PET que possam ser úteis na avaliação de prognóstico dos linfomas. A
avaliação do ΔSUVmax entre R/nR foi limitada pela difícil aquisição dos dados necessários para análise. Esquemas
terapêuticos com intuito de reduzir toxicidades sem afetar os outcomes têm sido bem‐sucedidos e o papel da RT tem sido
questionado ‐ na nossa série, o seu uso em 1ª linha aumenta de forma ES a OS sem comprometer a SLD(figura 3).
Sem conflitos de interesse

74

11 de Novembro | 17h30 – 19h00

Sala 1

75

11 de Novembro | 17h30 – 19h00

Sala 1

76

11 de Novembro | 17h30 – 19h00

Sala 1

PO 13
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO NA DESCONTINUAÇÃO DE INIBIDORES DE TIROSINA CINASE EM DOENTES COM LEUCEMIA
MIELÓIDE CRÓNICA
Cátia Sol dos Reis1, Pedro Baptista1, Mariana Lopes1, Maria Luís Amorim1, Manuel Sobrinho Simões1, Fernanda Trigo1
(1Serviço Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário São João)
INTRODUÇÃO
A descontinuação de inibidores de tirosina cinase (TKI) em doentes (dts) com Leucemia Mielóide Crónica (LMC) é cada vez
mais parte integrante da prática clínica. A remissão livre de tratamento (RLT) é considerada o novo objectivo em dts com
respostas moleculares profundas e sustentadas (MR4.0 ou melhor). A descontinuação de TKI melhora a qualidade de vida
destes dts e tem um impacto importante na redução dos custos com a saúde.
OBJECTIVOS
Avaliação do curso clínico de dts com LMC nos quais o TKI foi descontinuado e identificação de factores prognósticos com
impacto na RLT.
MÉTODOS
Análise retrospectiva unicêntrica de dts com LMC em fase crónica que descontinuaram TKI segundo critérios da European
Leukemia Net. Definido um período mínimo de 6meses de seguimento após descontinuação.
RESULTADOS
TKI descontinuado em 37dts – 34 sob imatinib e 3 sob TKI 2ªgeração. Idade mediana aquando da descontinuação 61anos,
62% sexo feminino, Índice Sokal e score EUTOS long‐term survival (ELTS) baixo em 38% e 62%, respectivamente. Tempo
mediano de exposição a TKI anterior à interrupção de 124meses [60‐218].
Cerca de 1/3 dos dts (32%; n=12) necessitaram reiniciar TKI – 10 por perda MMR e 2 com quantificação de transcritos
borderline da perda de MMR. A mediana deperda MMR foi de 4meses [1‐18].
A duração de exposição a TKI foi superior nos dts que não necessitaram de reinício (130meses vs 88meses), contudo sem
significado estatístico (p=0.176). Sexo, idade, LDH ao diagnóstico e Índice Sokal também não influenciaram o sucesso da
descontinuação. Na análise univariada identificou‐se como factores prognósticos com impacto na RLT o score ELTS (p=0.028)
e a manutenção de MR4.5 três meses após descontinuação TKI (p=0.003).
Todos os dts que necessitaram de reiniciar TKI volltaram a atingir MR4.0 com uma mediana de 2.5meses [1‐6] e MR4.5 com
uma mediana de 4meses [1‐14].
A RLT a 1 ano foi de 70.3% e aos 2 anos de 67.6%, com uma mediana de seguimento após descontinuação de 40meses [7‐
79].
No global faleceram 3dts, nenhum devido à LMC.
CONCLUSÃO
A descontinuação de TKI é uma medida segura desde que seja possível uma monitorização molecular apertada. A
manutenção de resposta MR4.5 aos 3 meses após descontinuação permite identificar os dts que irão manter RLT
prolongadas. Numa grande proporção de dts é possível manter RLT durante pelo menos 2 anos. Em caso de perda de MMR,
o reinício de TKI permite alcançar novamente uma resposta molecular profunda num curto período de tempo.
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ESTABLISHMENT OF A PERSONALIZED 3D EX VIVO MODEL FOR MULTIPLE MYELOMA
Diana Lourenço1, Raquel Lopes2, Ana Queirós3, Filipa Barahona4, Joana Caetano4, Carolina Pestana5, Emilie Arnault
Carneiro3, Cristina João6
(1Myeloma Lymphoma Research Group ‐ Champalimaud Foundation; Faculty of Medicine of University of Coimbra,
2Myeloma Lymphoma Research Group ‐ Champalimaud Foundation; Faculty of Medicine of University of Lisbon, 3Myeloma
Lymphoma Research Group ‐ Champalimaud Foundation, 4Myeloma Lymphoma Research Group ‐ Champalimaud
Foundation; NOVA Medical School, NOVA University Lisbon, 5Myeloma Lymphoma Research Group ‐ Champalimaud
Foundation; Centre of Statistics and its Applications of Faculty of Sciences of University of Lisbon, 6Myeloma Lymphoma
Research Group ‐ Champalimaud Foundation; Hemato‐Oncology Department ‐ Champalimaud Foundation; NOVA Medical
School, NOVA University Lisbon)
INTRODUCTION
Multiple Myeloma (MM) is the third most common hematological malignancy worldwide. It is characterized by uncontrolled
proliferation of terminally differentiated B cells in the bone marrow (BM), production of monoclonal immunoglobulins and
end‐organ damage. Despite improvements in therapeutic strategies, patients ultimately become resistant to treatment and
maintain a poor overall survival. In vitro and animal models often lead to imperfect predictions of clinical outcomes. Finding
successful ways to assess each patient specific MM characteristics and the best treatment approach remains a challenge.
OBJECTIVES
To develop and characterize a novel 3D ex vivo co‐culture model of MM, using whole BM samples and Matrigel as the
scaffold. This will be used as a simple, reproducible and unexpensive model for studying MM and drug testing.
Material and Methods: BM aspirates were obtained after patients’ informed consent. Cells were embedded in Matrigel,
after red blood cell lysis. After determining the optimal culture conditions of our model, multiparametric flow cytometry
was used to quantify cell populations. Confocal imaging was used to spatially assess cellular distribution and death. Resistant
and sensitive MM cell lines were cultured in 3D and treated with lenalidomide to assess the use of the model in drug
response tests.
RESULTS
This MM patient‐derived 3D ex vivo model was able to sustain 60% viability of seeded cells, after 14 days of culture. Dead
cells were located preferentially on the top layer of Matrigel, and no other specific cell distribution was identified. After 7
days in culture, BM cellular subpopulations presented similar proportions to the patient sample at day 0, including
fibroblasts, myeloid and T cells, and myeloma cells. MM cell lines responded to lenalidomide treatment according to their
cell line characteristics: resistant cells kept viability, and proliferative and migrative activity; and sensitive cells started to
die and lost their activity, compared to the control group.
CONCLUSION
Our results indicate a good recapitulation of the in vivo MM‐BM setting. Our 3D, easy‐to‐use model may provide a powerful
tool for patient‐personalized profiling and holds potential for straightforward and low‐cost research and clinical
applications.
The authors declare no conflict of interest.
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IMPORTÂNCIA DO MICROARRAY NA IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E TERAPÊUTICA NA HEMATOONCOLOGIA
Maria do Céu Fernandes Semedo da Silva Geraldes1, Paula Ambrósio1, Sónia Pedro1, Bárbara Marques1, Ricardo Peliano1,
R. Guerreiro2, Hildeberto Correia1
(1Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP, 2Centro Hospitalar do Algarve)
Os Síndromes Mielodisplásicos (SMD) representam um grupo de patologias hematológicas clonais malignas, com uma
morfologia e clínica heterogénea. São caracterizados por uma hematopoiese ineficaz e citopénias periféricas. Têm uma
incidência anual de 3~5/100.000 e a idade média dos pacientes ao diagnóstico é de 70 anos. Estes Síndromes podem ocorrer
de novo ou como consequência do tratamento de uma neoplasia primária. Os SMD relacionados com a terapêutica ocorrem
em pacientes tratados com quimio e/ou radioterapia.
Apresentamos o caso clínico, de um indivíduo do sexo feminino, com 55 anos, referenciado, à consulta de hematologia em
2021, com pancitopenia e ligeira displasia medular, após eventos trombóticos. Nesta data é solicitado o estudo do cariotipo
na medula óssea e pesquisa por hibridação in situ (FISH) das anomalias mais frequentes associadas ao Síndrome
Mielodisplásico (5q‐; 7q‐, +8, 17p‐, 20q‐).
Os resultados evidenciaram a presença de um cariotipo composto complexo, com grande heterogeneidade cariotípica entre
as células tumorais, mas com algumas anomalias em comum recorrentes no SMD [del(5q) e del(17p)], para além de outras
alterações de difícil caracterização.
O estudo por FISH veio confirmar a presença das anomalias del(5q) e del(17p) identificadas por citogenética convencional.
Contudo o cariotipo apresentava ainda cromossomas de conformação anormal com adição de material de natureza
desconhecida, por este motivo foi sugerida a realização de um microarray no sentido de identificar as aneuploidias
observadas.
O estudo de microarray foi realizado em 2022 e revelou a presença de aneuploidias em diferentes cromossomas, das quais,
duplicações no cromossoma 1; 11; 21 e 22 e deleções do cromossoma 3; 5; 6; 12; 17 e X. Estes resultados vieram confirmar
algumas das deleções encontradas e identificar novos rearranjos cromossómicos.
Concluindo, que o esclarecimento da etiologia de uma patologia, nomeadamente hematooncológica, nem sempre é possível
com base na realização de uma só técnica, como o cariotipo ou de apenas uma das técnicas de citogenética molecular, pelo
que, se deverá recorrer a outras técnicas complementares que em conjunto permitem o esclarecimento da totalidade dos
rearranjos, conduzindo a um resultado mais exato e que poderão ajudar no prognóstico da patologia assim como na
orientação terapêutica.
Os autores não apresentam conflito de interesses.
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EXPERIÊNCIA DE VIDA REAL DO TRATAMENTO COM AZACITIDINA + VENETOCLAX EM DOENTES COM LEUCEMIA
MIELÓIDE AGUDA
Tathiane Bizarro Lopes, Ana Santo António, Joana Santos, Anabela Neves
(Centro Hospitalar de Setubal)
INTRODUÇÃO
A incidência de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) aumenta com a idade, sendo a idade mediana ao diagnóstico de 70 anos e
a sobrevida aos 5 anos nos doentes ≥ 65 anos de cerca de 10%.
A combinação de venetoclax a agentes hipometilantes tem mostrado benefício em doentes não candidatos a quimioterapia.
O estudo comparativo entre o esquema de associação venetoclax+ azacitidina vs azacitidina em monoterapia demonstrou
uma sobrevida mediana de 14.7 meses vs 9.6 meses.
OBJETIVO
Avaliar a eficácia e tempo de sobrevida dos doentes com LMA tratados com venetoclax+azacitidina no nosso centro
hospitalar entre 2020 e 2022.
METODOLOGIA
Foi feita uma análise retrospetiva dos doentes tratados com a associação venetoclax+azacitidina, feita a caracterização dos
doentes e da doença ao diagnóstico e avaliada a resposta obtida e sobrevida global.
RESULTADOS
Foram analisados 6 doentes, 4 mulheres e 2 homens, com idade mediana ao diagnóstico de 76.5 anos (64‐93). 3 doentes
tinham diagnóstico inicial de LMA e os outros 3 desenvolveram LMA após LMMC (2) e SMD (1). Apenas uma doente
apresentou alterações citogenéticas (del5q). A contagem de blastos ao diagnóstico variou entre 26‐65%.
A mediana de tempo entre o diagnóstico e o início da terapêutica foi de 2.3 meses (0.5‐11.3) e a mediana do período de
tratamento foi de 2.4 meses (0.1‐22.4).
Os 2 doentes que fizeram menos tempo de terapêutica foram os que a iniciaram mais tarde.
2 doentes obtiveram remissão completa, os quais coincidem com a realização de mais tempo de tratamento: 1 por 1 ano e
9 meses, e o outro por 1 ano e 10 meses (que mantém até a data).
Houve 5 óbitos, 4 por progressão de doença. Desses doentes, 3 suspenderam terapêutica por progressão da doença, 1
faleceu em tratamento e 1 teve a terapêutica suspensa apenas 5 dias depois por toxicidade não hematológica grau 4 (fadiga,
dores musculares e articulares).
A sobrevida mediana foi de 8.5 meses (1.2‐23.3).
O único doente vivo foi o que iniciou mais precocemente o tratamento, com 17 dias após o diagnóstico, e continua em
remissão mantendo a terapêutica.
CONCLUSÃO
Conclui‐se que a sobrevida mediana dos doentes com LMA tratados com Azacitidina+Venetoclax no nosso centro hospitalar
foi de 8.5 meses e que os doentes que fizeram menos tempo de tratamento foram aqueles que demoraram mais tempo
para inícia‐la. O resultado, entretanto, é inferior ao descrito na literatura e, portanto, carece‐se de um estudo com uma
amostragem maior para conclusões mais robustas.
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IS THE CLOCK TICKING IN MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS? – A NOVEL THERAPEUTIC WINDOW UNVEILED BY
TARGETING THE CIRCADIAN RHYTHM
Bruno António Cardoso1, Bruno Martins2, António Medina Almeida3
(1Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Medicina (Sintra Campus), Lisbon, Portugal; Universidade Católica
Portuguesa, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, Lisbon, Portugal., 2Universidade Católica Portuguesa, Centro
de Investigação Interdisciplinar em Saúde, Lisbon, Portugal., 3Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Medicina
(Sintra Campus), Lisbon, Portugal; Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde,
Lisbon, Portugal; Hospital da Luz, Lisbon, Portugal)
The BCR‐ABL‐negative myeloproliferative neoplasms (MPN) are clonal myeloid malignancies that rely on constitutive JAK‐
STAT signaling driven by the oncogenic JAK2V617F mutation. Despite the advances in understanding MPN pathophysiology
and the efficacy of JAK inhibitors in the clinical practice, there are still no curative options outside bone marrow
transplantation.
Circadian rhythms allow living organisms to anticipate environmental cues and regulate physiology. The circadian molecular
clock (CMC) includes twelve genes regulated by transcriptional‐translational feedback loops that control homeostasis and
is intimately connected to tumorigenesis by interacting with oncogenes and tumor‐suppressor genes.
There are still no studies addressing the impact of CMC in MPN. This study aims not only to address this, but also to explore
an innovative hypothesis in this context: the CMC and the JAK2V617F oncogenic signalling regulate each other in a bi‐
directional interaction in MPN disease.
MPN patient derived cell lines were cultured in vitro in the presence of Ruxolitinib (a JAK inhibitor) and SR9011 (CMC
pharmacological modulator). At different time points, cell viability was determined, and RNA was extracted for gene
expression analysis.
The treatment of MPN cells with Ruxolitinib dampened the expression of JAK‐STAT target genes (OSM and BCLXL) and
modulated the expression of CMC related genes (BMAL1, CLOCK and PER2). Interestingly, SR9011 treatment produced
similar results, by damping JAK‐STAT signaling and modulating CMC related genes suggesting a reciprocal regulation
between JAK2V617F signaling and the CMC. Interestingly, the effect on CMC gene expression is time dependent since both
pharmacological agents display opposite effects in the different time points, suggesting that both networks are under strict
time‐dependent regulation. Moreover, CMC targeting impacts on MPN cell viability implying that this network may be
explored for therapeutical intervention.
In conclusion, our data supports the hypothesis of the existence of reciprocal regulation between JAK2V617F and the CMC
network. Importantly, the targeting of CMC and its application to the clinical setting may contribute to a therapeutical
benefit in MPN patients.
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NEOPLASIA DE CÉLULAS DO DADOR: UM CASO DE LEUCEMIA AGRESSIVA NA PROGRESSÃO PÓS‐TRANSPLANTE
Pedro Baptista1, Marta Henriques1, Inês Machado1, Lucy Alves2, Pedro Medeiros1, Carolina Marini3, Ana Luísa Pinto1,
Juliana Bastos1, Ricardo Pinto1, Fernanda Trigo1
(1Centro Hospitalar Universitário de São João, 2Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 3Centro Hospitalar Tâmega e
Sousa)
INTRODUÇÃO
O transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aloTPH) constitui uma opção para doentes com síndrome
mielodisplásico (SMD) de alto risco. A recaída de doença é uma das causas mais comuns de falência terapêutica. No entanto,
raramente, a progressão pós‐transplante pode dever‐se a células com origem no enxerto, dando origem a leucemia de
células do dador (LCD).
CASO CLÍNICO
Relata‐se o caso de um doente do sexo masculino, 69 anos, com diagnóstico de SMD com 10% de blastos mielóides
medulares. O estudo genético mostrou a presença de mutação em TP53 (VAF 21%) e de um cariótipo complexo com
monossomias de 5 e 7, entre outras alterações, permitindo categorização em IPSS‐R muito alto risco. O doente foi tratado
com azacitidina, sem resposta hematológica mas com redução de blastos medulares para 0,4%. Foi proposto para aloTPH
de dador relacionado (irmã) com condicionamento FB2. Ao dia +30 do aloTPH, mantinha anemia e trombocitopenia graves
com LDH elevada. Verificou‐se quimerismo total de 97% mas com uma medula acentuadamente hipercelular com população
monomórfica de células em estadios precoces e com fenótipo distinto da apresentação. Não foi possível obter metafases
para estudo citogenético mas o painel génico detectou a mesma mutação TP53, com redução da VAF para 11%, mas uma
nova mutação NRAS (VAF 3%). O doente viria a falecer 2 meses após aloTPH com provável quadro de LCD rapidamente
progressiva.
DISCUSSÃO
A LCD é uma causa rara de falência de aloTPH. A sua patofisiologia está, provavelmente, relacionada com a predisposição
genética no dador (por hematopoiese clonal ou mutação germinativa) e com a persistência de microambiente medular
aberrante ou ausência de imunovigilância eficaz no receptor. Neste caso clínico, o grau de quimerismo permite inferir a
provável origem alogénica dos blastos, embora a ausência de resultados citogenéticos impeça a confirmação do cariótipo
da dadora. A redução da VAF de TP53 não sugere progressão do clone maligno do receptor e, apesar da conhecida
patogenicidade de NRAS mutado na leucemia mielóide aguda, os achados são de difícil interpretação sobre a relevância
desta mutação e a sua eventual transmissão inadvertida da dadora. Assim, mesmo com este perfil molecular, a progressão
rápida após transplante neste doente reforça o potencial contributo do microambiente medular para as vias da
leucemogénese, cujos mecanismos continuam por elucidar.
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RESULTADOS CLÍNICOS EM ADULTOS COM APLASIA MEDULAR TRATADOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM PORTUGAL –
ESTUDO RETROSPETIVO DE 10 ANOS
Fernanda Braga Seganfredo, Daniela Maia, Marta Pires de Lima, Albertina Nunes, Maria Gomes da Silva
(Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG))
INTRODUÇÃO
A aplasia medular (AM) caracteriza‐se por pancitopenia e medula óssea (MO) hipoplásica, na ausência de infiltração ou
fibrose. A caracterização da doença e escolha terapêutica são fundamentais para garantir evolução favorável.
OBJETIVOS
Caracterizar os doentes (dts) com AM tratados em Centro de Referência em Portugal e avaliar a eficácia da terapêutica com
imunossupressores (IS) ou alotransplante de MO (aTMO).
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospetivo, observacional e unicêntrico, que incluiu todos os dts com diagnóstico de AM pelos critérios de Camitta
adaptado identificados por processos clínicos e biópsias de MO entre 2010 e 2020 em Centro de Referência. A análise
estatística foi realizada em software SPSS, utilizando regressão logística uni‐ e multivariada; com p<0.05 considerado
significativo.
RESULTADOS
Foram incluídos 39 dts, com mediana de idade 45,3 [18‐85] anos e predomínio do sexo feminino (79,4%). Ao diagnóstico
(dx), 43,6% apresentavam AM grave e 33,3% AM muito grave. O intervalo entre o dx e o início do tratamento teve mediana
de 1 [0‐16] mês. A 1ª linha terapêutica foi IS em 79,5% (N=31) dos dts: 45,1% (N=14) com globulina antitimócito (ATG) +
ciclosporina (CS), um com terapêutica tripla (ATG + CS + Eltrombopag) e os restantes com outros esquemas de IS, incluindo
CS isolada ou associada a androgénios. O aTMO foi o tratamento inicial em 12,8% (N=5) dos dts, 4 com dador familiar e um
não‐relacionado. A sobrevivência global (SG) teve mediana de 165 [0‐256] meses, com mediana de seguimento de 74 [5‐
256] meses. Em análise multivariada, identificaram‐se como fatores prognósticos a idade (HR 1.060, IC95% 1.021‐1.100, p
0.002) e a presença de clone HPN (HR 0.073, IC95% 0.011‐0.483, p 0.007). A gravidade da reticulocitopenia demonstrou
tendência de aumento do risco de morte, sem significância estatística. No subgrupo de dts <40 anos (N=18), os tratados
apenas com IS (N=9) tiveram mediana de SG de 64 meses vs. 196 meses nos submetidos a aTMO em 1ª ou 2ª linha (N=7) (p
0.220). Nos dts submetidos a aTMO, não houve diferença significativa na SG quando esta terapêutica foi utilizada em 1ª ou
2ª linha, com mediana de seguimento de 17 [5‐256] meses e um óbito.
CONCLUSÃO
Os fatores de risco e resultados clínicos identificados nesta série estão em concordância com a literatura atual, com SG
>90% aos 3 anos em dts jovens. O aTMO pode ser eficaz em dts refratários a IS.
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TESTE DE GERAÇÃO DE TROMBINA NA INVESTIGAÇÃO DO INEXPLICÁVEL E DO IMPREVISÍVEL‐ FENÓTIPO TROMBÓTICO
OU HEMORRÁGICO EM PEDIATRIA
Teresa Sevivas1, Elsa Gonçalves2, Ana Correia2, Guiomar Rasteiro2, João Mariano Pego2
(1Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Serviço de Patologia Clínica
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A avaliação precisa da função hemostática é essencial para orientar os cuidados em crianças gravemente doentes com
coagulopatias agudas ou adquiridas. Pode, da mesma forma, ser importante na explicação de fenótipos inesperados em
coagulopatias congénitas. O teste de geração de trombina (TGT) permite uma avaliação global e simultânea da actividade
de factores pró e anti‐coagulantes e é comumente usado em laboratórios de investigação em Hemostase.
OBJECTIVO
Determinar a correlação dos resultados do TGT (traduzidos em Potencial Endógeno de Trombina‐ PETr) e o fenótipo
hemorrágico, trombótico ou imprevisível numa população pediátrica.
MATERIAL E MÉTODOS
Durante o período de março 2020 a setembro de 2022, foram estudadas 13 crianças com idades compreendidas entre os 1
e 17 anos, sendo a média de idades de 11 anos e um adulto por estudos familiares (Ver tabela). As amostras foram colhidas
em citrato de sódio 3,2%, duplamente centrifugadas a 2500g durante 15min para obtenção de plasma pobre em plaquetas.
O teste efectuado foi o TGT, utilizando o ST Genesia® Thrombin Generation System, com dois reagentes: STG®‐
ThromboScreen (TS) (na presença ou ausência de trombomodulina (TM)) e STG®‐BleedScreen (BS).
RESULTADOS
Ver tabela.
DISCUSSÃO
Nesta população os resultados do PETr não foram esclarecedores nos doentes com tendência hemorrágica. Parece haver
melhor correlação do teste com trombose, nomeadamente nos doentes com cirrose, que apresentam tendência
trombótica, algo não demonstrável pelos testes de hemostase de rotina, onde, aliás, pela avaliação dos factores pró‐
coagulantes aparentam uma falsa tendência hemorrágica. A mesma utilidade se verifica nos doentes com disfunção
plaquetar congénita (DPC), que aparentemente apresentam um PETr que explica uma compensação do seu fenótipo
hemorrágico no sentido da trombose. Nas doenças mais raras ‐ hipoplasminogenémia e hipofibrinogenémia ‐ os resultados
do teste são heterogéneos, havendo a particularidade de na hipoplasminogenémia se verificar algum ponto de encontro
com o fenótipo, ao contrário da hipofibrinogenémia em que a heterogeneidade de correlação parece ser total.
Neste estudo, em que pretendemos aumentar o nº de amostras para obter melhor correlação estatística, para já,
concluímos que o PETr pode ter um importante papel nas DPC, no sentido de avaliar a evolução do fenótipo ao longo da
vida, e na cirrose, devido ao facto de os testes de rotina não traduzirem a tendência trombótica real.
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NOVA VARIANTE PATOGÉNICA DO SPTA1 ASSOCIADA À ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA: CASO CLÍNICO
Isabel Ribeiro de Barros1, Rita Pardal2, Carla Cordeiro Caldeira2, Celeste Bento3, Ana Paula Azevedo1, Cândido Silva1,
Ana Batalha Reis1, Cátia Teixeira4, Flora Meireles1, José Gomes Esteves2
(1Serviço de Patologia Clínica, Hematologia Laboratorial ‐ Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 2Serviço de
Imunohemoterapia, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 3Unidade de Eritropatologia e Metabolismo do Ferro, Serviço de
Hematologia Clínica ‐ Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, 4Serviço de Patologia, Hematologia Laboratorial ‐
Hospital de Vila Franca de Xira)
INTRODUÇÃO
A Esferocitose Hereditária (EH), apesar de rara, é a principal causa de anemia hemolítica por alterações da membrana
eritrocitária. Resulta da perda de ligações entre o citoesqueleto proteico espectrina‐actina e a bicamada lipídica da
membrana eritrocitária. A transmissão é autossómica dominante em 75% dos casos, estando descritas variações genéticas
em cinco genes associadas à doença: ANK1, SPTB, SLC4A1, SPTA1 e EPB42.
CASO CLÍNICO
Doente caucasiano de 77 anos, do sexo masculino. Enviado à consulta de Imunohemoterapia, no contexto de anemia
normocítica e normocrómica (Hb 11.4 g/dL; VGM 88.4 fL; HGM 31.1 pg; CMHG 352 g/L), assintomático. Medicado
habitualmente com esomeprazol, alopurinol, metformina, valsartan + hidroclorotiazida. Antecedentes cirúrgicos de
colecistectomia, em 1997, por litíase biliar. Desconhecem‐se outros antecedentes pessoais ou familiares de relevo.
Estudo laboratorial inicial compatível com anemia hemolítica compensada. Presença de reticulocitose (4%,148 x 10^9/L),
esferócitos no esfregaço de sangue periférico (ESP), LDH (171 U/L) e bilirrubina total (0.79 mg/dL) com valores normais e
haptoglobina indoseável (<10 mg/dL). Teste de Antiglobulina Directo negativo.
Excluídos os diagnósticos de anemia hemolítica autoimune, défice de glicose 6‐fosfato desidrogenase (G6PD) e anemia
hemolítica induzida por drogas, foi colocada a hipótese de EH. O Crioteste foi positivo e o teste da eosina‐5‐maleimida (EMA)
negativo. Os resultados obtidos nos testes laboratoriais efectuados motivaram a realização do estudo genético, recorrendo
a um painel NGS de anemias hemolíticas. Detectada a variante patogénica SPTA1: c.6454C>T(p.Gln2152Ter), ainda não
descrita na literatura, mas que pelas suas características e análise in silico, é uma variante patogénica, que deverá estar
associada à EH. Foi também detectado o polimorfismo Alfa‐Lelly, que quando em trans com variantes patogénicas, agrava
o quadro clínico.
CONCLUSÃO
Na impossibilidade de obter uma história familiar e pessoal completa e dada a ausência de algumas características
laboratoriais típicas (CMHG não aumentada e a discrepância entre os dois testes confirmatórios) realça‐se a importância
diagnóstica do estudo genético.
Identificou‐se uma nova variante patogénica implicada na EH, a qual tem impacto no aconselhamento genético dos
familiares e poderá vir a representar um novo marcador molecular com importância diagnóstica e terapêutica.
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ESCLEROSE SISTÉMICA (ES) – UM DESAFIO NO TRANSPLANTE HEMATOPOIÉTICO AUTÓLOGO (THA)
Rebeca Brito, Margarida Fevereiro, Fátima Costa, Gilda Ferreira, Sofia Pinheiro, Patrícia Ribeiro
(Hospital Sto António dos Capuchos, CHULC)
INTRODUÇÃO
A ES é uma doença autoimune complexa que em alguns casos assume formas graves associadas a morbilidade e mortalidade
elevadas. Numa época em que a qualidade de vida (QoL) tem cada vez mais importância, e em que surgem cada vez mais
possibilidades terapêuticas, o THA surgiu como uma oportunidade de tratamento em doentes com uma patologia muito
debilitante nas formas rapidamente progressivas, com envolvimento multiorgânico difuso e refratárias à terapêutica
imunossupressora.
MÉTODOS
De 2018 a 2022 realizaram‐se 7 THA em doentes com ES cujo prognóstico condicionava uma relação risco‐benefício que
favorecia o transplante. Os regimes utilizados para mobilização e condicionamento foram ciclofosfamida/GCSF e
ciclofosfamida/globulina antitimocitária, respectivamente, tendo como objectivo avaliar a resposta aos 3, 6 e 12 meses pós
transplante.
RESULTADOS
A idade mediana dos doentes é de 44 [21‐64], 2 homens e 7 mulheres. Foram previamente tratados com pelo menos 3
linhas [3‐6] sem resposta e 60% apresentava características desfavoráveis como envolvimento pulmonar e cardíaco, 85%
envolvimento gastrointestinal (GI) e todos tinham envolvimento vascular periférico. Pré‐transplante o modified Rodnan skin
score (mRSS) era de 26 [19‐37], traduzindo um extenso envolvimento cutâneo.
Mediana de dias de internamento de 19 [16‐24], com recuperação de 500 neutrófilos e 20000 plaquetas/ul a D+11 e +10,
respectivamente. Três doentes apresentaram doença do soro.
Ao D+100 de THA, documentou‐se regressão marcada da rigidez da pele com mRSS 14 [2‐25], e apenas 2 doentes
mantinham queixas GI, independentemente da mucosite associada ao THA. Aos 6 e 12 meses após THA, verificou‐se uma
melhoria contínua no envolvimento cutâneo (mRSS 11), resolução da fibrose pulmonar em 25% dos 60% com envolvimento
prévio, e diminuição da inflamação cardíaca em todos. Apenas 1 doente necessitou de outra linha terapêutica 1 ano e 7
meses após THA.
CONCLUSÃO
O THA mostrou benefício no envolvimento multiorgânico que se traduziu em melhor QoL, sem toxicidade nem mortalidade
acrescidas. O desafio tornou‐se evidente quando submetendo estes doentes a avaliações extremamente rigorosas, o
envolvimento visceral major obrigou a exceder os limites da contraindicação para THA. A participação de equipas
multidisciplinares para a segurança do doente e eficácia do transplante foi fundamental. Esta decisão do THA contribui para
uma melhoria na QoL.
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MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA INDUZIDA PELA GENCITABINA: UM CASO CLÍNICO DE UM DOENTE COM LINFOMA DE
HODGKIN E REVISÃO SISTEMÁTICA
Inês Ramos1, Rita Silva1, Nelson Domingues1, Joana Mendonça2, Ana Maria Meireles1, Filipa Neto1, Luísa Viterbo1, Ilídia
Moreira1, Ângelo Martins1, Ana Espirito Santo1, Isabel Oliveira1, Cláudia Moreira1, Sérgio Chacim1, Gil Brás1, Catarina
Campos Costa Moreira1, Rui Henrique3, Hugo Ferreira4, José Maximino Costa4, Dulcineia Pereira1, Mário Mariz1
(1Departamento de Onco‐Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, 2Serviço de Oncologia Médica, Hospital
Da Senhora Da Oliveira, 3Departamento de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia do Porto, 4Serviço de
Nefrologia, Instituto Português de Oncologia do Porto)
INTRODUÇÃO
As microangiopatias trombóticas (MAT) são caracterizadas por anemia hemolítica, trombocitopenia e trombose
microvascular. A MAT induzida pela Gencitabina (MAT‐iG) é rara, com uma incidência entre os 0.015 to 1.4%, sendo
provavelmente subestimada devido ao subdiagnóstico. A sua fisiopatologia não está ainda bem esclarecida apesar de vários
mecanismos imunes e não‐imunes terem sido propostos. O diagnóstico rápido e correto da MAT‐iG é essencial para prevenir
lesão renal irreversível.
OBJETIVO
Alertar para as manifestações e abordagem da MAT‐iG e sumariar achados relevantes de casos clínicos previamente
publicados.
MÉTODOS
Foram colhidos dados do processo médico eletrónico e obtido consentimento informado. Foi realizada uma revisão
sistemática de casos clínicos e series de casos de MAT‐iG em adultos, publicados em inglês, até maio de 2022.
CASO CLÍNICO
Um homem de 25 anos com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular, encontrava‐se sob
quimioterapia (QT) de 2ª linha com Gencitabina, Vinorelbina e Doxorubicina (GVD). Ao dia 14 do 5º ciclo de GVD, apresentou
um quadro de anemia hemolítica (Hb 7.3g/dL) com 7‐8 esquizócitos/campo, trombocitopenia (17000/uL), disfunção renal
com proteinúria e lesões cutâneas bolhosas. A atividade da ADAMTS 13 estava normal, C3 e C4 estavam diminuídos. Uma
análise por NGS não demonstrou variantes patológicas em 12 genes estudados. A biopsia renal foi compatível com MAT.
Face à suspeita de MAT‐iG, suspendeu a QT e iniciou dexametasona com resposta clínica e analítica ligeira. Por agravamento
após suspensão do corticoide, foi administrado Rituximab 1 vez/semana durante 4 semanas com melhoria hematológica e
da função renal e resolução das lesões cutâneas. Atualmente o doente mantém‐se em vigilância após transplante autólogo
de precursores hematopoiéticos.
REVISÃO SISTEMÁTICA
Foram incluídos 63 estudos, correspondendo a 261 casos. O rácio masculino:feminino foi de 1:1. A idade mediana foi de 59
anos. As neoplasias sólidas foram mais frequentemente descritas. Apenas 5% dos casos (12 doentes) tinham neoplasias
hematológicas: 6 Linfomas Não‐Hodgkin, 5 Linfomas de Hodgkin e 1 Micose Fungoide.
CONCLUSÃO
As MAT são emergências hematológicas, sendo que a MAT‐iG é muito rara e requere um elevado nível de suspeição clínica
para um diagnóstico atempado. A capacidade de reconhecer a clínica e a descontinuação do tratamento com Gencitabina
são imprescindíveis para prevenir lesão de órgão irreversível.
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PREDITORES DE MORTALIDADE POR NEUTROPENIA FEBRIL EM DOENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SOB
TRATAMENTO INTENSIVO
Ana Maria Meireles, Mário Sousa‐Pimenta, Inês Ramos, Catarina Campos Costa, Gil Brás, Dulcineia Pereira, Sérgio Chacim,
Nelson Domingues, Ana Espírito Santo, Isabel Oliveira, Ângelo Martins, Ilídia Moreira, Luísa Viterbo, Cláudia Moreira,
Mário Mariz
(Departamento de Onco‐Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto)
INTRODUÇÃO
Uma das complicações mais frequentes do tratamento da leucemia mieloide aguda (LMA) é a neutropenia febril (NF). A NF
está associada a uma mortalidade significativa, sendo por isso importante encontrar marcadores de gravidade que
identifiquem doentes de maior risco.
O objetivo deste trabalho é avaliar preditores de mortalidade por NF em doentes com LMA tratados intensivamente.
MÉTODOS
Estudo retrospetivo unicêntrico. Foram incluídos todos os episódios de NF em doentes com LMA sob tratamento intensivo
tratados numa instituição portuguesa entre Jan/2012 e Dez/2021. Foram excluídos doentes com t(15;17). Foram colhidos
dados demográficos, clínicos e analíticos. Para a análise estatística foram utilizadas medidas descritivas (média, mediana,
desvio padrão e âmbito), para identificação dos preditores de mortalidade: o teste qui‐quadrado e o teste T para amostras
independentes e a regressão logística para a análise multivariada. O outcome primário foi a mortalidade por NF.
RESULTADOS
Foram incluídas 321 NF em 117 doentes. Destes doentes, 61% eram do sexo feminino, a idade mediana foi de 52 anos [21‐
74] e com um índice de comorbilidades de Charlson mediano de 1 [0‐6]. As LMA com displasia ou associadas à terapêutica
corresponderam a 33% e 22% tinham risco genético adverso.
Um terço dos doentes (33%) fizeram citorredução ao diagnóstico. A mediana de neutropenias febris por doente foi de 2 [1‐
8]. A maioria das NF surgiram na aplasia da consolidação (56%).
A mortalidade por NF foi de 6% e 7% dos doentes foram admitidos nos cuidados intensivos. A maioria das NF não tinham
foco identificado (58%), seguidas de foco gastrointestinal (18%), respiratório (10%) e CVC (4%). Na maioria dos doentes não
foram isolados agentes (64%), 12% tinham uma bactéria gram+, 22% uma gram‐ e 2% tinham infeção fúngica invasiva.
Os fatores associados a maior mortalidade pela NF foram: a idade (p=0,013), o índice de comorbilidades (p=0,031), a
necessidade de citorredução (p=0,025), infeção fúngica invasiva (p=0,006) e a admissão nos cuidados intensivos (P<0,001).
Na análise multivariada apenas a admissão nos cuidados intensivos foi estatisticamente significativa (p<0,001).
CONCLUSÃO
Tal como descrito na literatura, a mortalidade por NF nas LMA sob tratamento intensivo é significativa especialmente em
doentes mais velhos, com comorbilidades e alto burden tumoral. A necessidade de escalada de cuidados é o principal
preditor de mortalidade a curto prazo.
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LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM DOENTES PEDIÁTRICOS – CASUÍSTICA DE UM CENTRO
Ines dos Santos Marques1, Cátia Sol1, André Henriques2, Vitor Costa2
(1Centro Hospitalar Universitário São João, 2Instituto Português de Oncologia – Porto)
INTRODUÇÃO
A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma entidade clínica heterogénea que representa 20% das leucemias agudas em
crianças e adolescentes. Apesar de as opções terapêuticas dirigidas serem escassas, as taxas de sobrevivência têm evoluído
favoravelmente.
OBJETIVO
Análise descritiva de doentes (dts) pediátricos com LMA.
MATERIAL & MÉTODOS
Análise retrospetiva de dts pediátricos com LMA, seguidos numa instituição (2014‐2021), tratados segundo o protocolo
NOPHO2012. A análise dos dados foi feita usando o programa IBM SPSS Statistics.
RESULTADOS
Foram incluídos 25dts [52% género feminino(n=13)] com idade mediana ao diagnóstico de 5anos (9 meses–17 anos). Ao
diagnóstico, os dts apresentavam uma mediana de leucócitos 23.630/µL (820‐313.000/µL), 28%(n=7) apresentavam
envolvimento do sistema nervoso central (SNC) e 8%(n=2) apresentavam doença extra‐medular (EDM). Quanto à
caracterização citogenética, as principais alterações identificadas foram: cariótipo complexo (48%,n=12), inv(16)(p13.1q22)
(16%,n=4) e cariótipo normal (16%,n=4). A presença de FLT3‐ITD foi determinada em 21dts, tendo sido detetada em 3(12%).
A avaliação das mutações no NPM1 foi efetuada em 4dts, tendo sido detetada em 1(4%). A avaliação de rearranjos com
MLL foi determinada em 20dts, tendo sido detetada em 7(28%). O imunofenótipo RAM estava presente em 1dts. Todos os
dts foram tratados segundo o protocolo NOPHO2012. 56% dos dts(n=14) apresentavam doença de risco standard e
44%(n=11) apresentavam doença de alto risco. A doença residual mensurável (DMR) foi determinada nos dias 22, 29 e 36 e
após o ciclo ADxE. 20% dos dts(n=5) apresentaram doença refratária à terapêutica e em 32%(n=8) foi documentada recaída
da LMA. A mediana de tempo até recaída foi de 8.5meses (5‐34). Não foi identificada nenhum associação entre a idade,
número de leucócitos, DEM, doença no SNC, avaliação citogenética e alterações moleculares e a DRM e a resposta à
terapêutica. Cerca de 40%(n=10) dos dts realizaram transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos. Observou‐se
o falecimento de 9dts(36%) por sépsis/intercorrência infeciosa(n=4), progressão da doença(n=3), intercorrência
infeciosa(n=3) e por causa desconhecida(n=1). Não foi atingida a mediana de sobrevida global.
CONCLUSÃO
Apesar do número reduzido de dts, observa‐se uma resposta favorável ao NOPHO2012. Serão necessários mais dts de forma
a identificar os que apresentam maior risco de doença recaída/refratária.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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GREY‐ZONE LYMPHOMA: A SINGLE CENTER COHORT
Ana Duarte Mendes1, Pedro Rodrigues Santos2, Daniela Maia2, Rodrigo Vicente1, Inês Coelho2, Ivan Dhouly2
(1Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca, EPE, 2Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO))
INTRODUCTION
The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid
Neoplasms recognizes the existence of a lymphoma with intermediate characteristics between primary mediastinal B‐cell
lymphoma and classical Hodgkin lymphoma, designated by mediastinal Grey zone lymphoma. Diagnosis and treatment of
these cases have been challenging given their mixed features and relative rarity of these neoplasms. We here report a single
center cohort of patients with Grey‐zone lymphoma (GZL).
METHODS
Retrospective analysis of GZL patients diagnosed between 2010 and 2021 in a single Portuguese center and characterized
clinical features, treatment, outcomes, and prognostic factors. Clinical characteristics between groups were compared
using χ2 test, Fisher exact test, and Mann‐Whitnney test. Statistical significance was defined if P < 0.05.
RESULTS
We identified twenty patients with the diagnosis of GZL between 2010 and 2021. Eleven patients (55%) presented with
MGZL, whereas nine patients were diagnosed with non‐MGZL (NMGZL). NMGZL patients were older (39.8 versus
32.3, P=0.552), frailer (ECOG PS of 0 to 1: 79% versus 100% P=0.087), and had significantly more often bone marrow
involvement (70% versus 0%, P=0.009). Bulky disease was significantly more frequent in MGZL patients (100% versus
44.4%, P=0.008). Regarding blood workup, lymphocytosis was significantly more frequent in NMGZL (P=0.011). The most
frequent frontline treatment choice was cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, and prednisone (CHOP) + rituximab,
CHOEP, and DA‐EPOCH. All patients received rituximab. LDH was significantly higher in the patients who relapsed after
frontline therapy (P=0.0042). Only three patients showed complete response with frontline treatment. Sixty percent of
patients relapsed with a median time to relapse of 8 months. Beyond first relapse, the most common treatments were
brentuximab vedotin (n=6) and immune checkpoint‐inhibitors (n=8). Three patients received mediastinal radiotherapy. Four
patients had a hematopoietic stem cell transplant (HSCT) (one allogeneic and three autologous). Only one patient died.
CONCLUSION
GZL remains a rare and heterogenous lymphoma, and there are scarce recommendations for the therapeutic
approach. Continued pathologic, biological, and clinical characterization of GZL is needed, and new treatment regimens
(with a special mention to the impact of immune checkpoint inhibitors) should be studied.
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SÍNDROMES DE FALÊNCIA MEDULAR: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Mário Sousa‐Pimenta1, Fátima Ferreira2, Fernanda Trigo2
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de São João / Serviço de Onco‐Hematologia, Instituto
Português de Oncologia do Porto, 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de São João)
INTRODUÇÃO
As síndromes de falência medular (SFM) são fator de risco para morbimortalidade acrescida caso não atempadamente
diagnosticadas e orientadas. Pela baixa prevalência, o seu diagnóstico é um desafio.
MÉTODOS
Revisão de casos de SFM em seguimento em unidade hospitalar de referência.
ID1
Criança com alterações fenotípicas (hipertelorismo, sobreposição digital), cardiopatia congénita (CIA tipo OS) e infeções de
repetição associadas a hipogamaglobulinemia. Presença de trombocitopenia (40‐60 G/L), tendo estudo morfológico de
medula óssea evidenciado série megacariocítica hiperplásica, com elementos dismórficos e hipolobulados. O estudo de
cariótipo relevou t(11;22)(q24;q13), tendo sido feito o diagnóstico de síndrome de Paris‐Trousseau, com trombocitopenia
decorrente de deleção em heterozigotia do gene FLI‐1.
ID2
Criança, 3 anos, submetida a estudo de imagem por alterações do crescimento, constatando‐se displasia metafisária no
fémur distal e possível fusão cervical. Analiticamente apresentava neutropenia e hiperfosfatúria, com pesquisa de elastase
fecal negativa. Estudo genético confirmou heterozigotia composta para variantes do gene SBDS (uma de cada progenitor),
sendo firmado o diagnóstico de Síndrome de Shwachman‐Diamond.
ID3
Bebé de 3 meses, com anemia (Hb 3.3 g/dL, HbF 60.4%), apesar de desenvolvimento estatuto‐ponderal adequado. Rastreio
de infeções víricas medulotrópicas negativo, assim como o teste de quebras cromossómicas com o DEB. Doseamento de
ADA aumentado. Boa resposta a terapêutica com corticóide e ácido fólico, cumprindo critérios de diagnóstico provável de
anemia de Blackfan‐Diamond (apesar de pesquisa de variantes mais comuns ter sido negativa).
ID4
Criança filha de pais não consanguíneos com critérios ecográficos de restrição de crescimento no terceiro trimestre de
gestação. Ao nascimento, apresentava polidactilia radial direita, implantação renal em posição pélvica e anemia macrocítica.
Efetuada pesquisa de quebras cromossómicas com DEB que foi positivo. Medula óssea hipoplásica, sem displasia ou excesso
de blastos. Estudo do gene FANCA identificou duas variantes em heterozigotia, sendo diagnosticada com anemia de Fanconi.
CONCLUSÃO
A sensibilização para o diagnóstico precoce das SFM é fundamental, tendo em conta a disfunção hematopoiética global,
mas também a relação que as variantes genéticas associadas a estas entidades nosológicas podem ter com outras patologias
sistémicas.
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EFICÁCIA DA FOTOFERESE EXTRACORPORAL NO TRATAMENTO DO SÍNDROME DE SÉZARY/ MICOSE FUNGÓIDE
ERITRODÉRMICA
Ana Maria Meireles1, Sara Ferreira2, Mário Sousa‐Pimenta1, Inês Ramos1, Cláudia Moreira1, Ana Salselas3, Susana Roncon3
(1Departamento de Onco‐Hematologia, Instituto Português de Oncologia do Porto, 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro
Hospitalar Universitário do Porto, 3Serviço de Terapia Celular, Instituto Português de Oncologia do Porto)
INTRODUÇÃO
O Síndrome de Sézary (SS) e a Micose Fungoide (MF) eritrodérmica são doenças linfoproliferativas raras com um prognóstico
reservado e com um impacto importante na qualidade de vida dos doentes. Uma das opções terapêuticas que dispomos é
a fotoferese extracorporal (FEC). No entanto, dada a raridade destas entidades, a evidência científica é escassa.
O objectivo é avaliar a eficácia da FEC isolada ou em combinação no tratamento do SS/MF.
MÉTODOS
Neste estudo retrospectivo descritivo foram incluídos doentes com SS/ MF eritrodérmica tratados numa instituição
portuguesa com FEC isolada ou em combinação de jan/2009 a maio/2022. FEC consistiu em ciclos de 2 a 4 sessões
inicialmente semanais, posteriormente de 2 em 2 semanas. As respostas cutâneas e do sangue periférico foram avaliadas
segundos os critérios de Olsen.
RESULTADOS
Foram incluídos 11 doentes (10 doentes com SS, destes 1 com áreas de transformação e 1 com MF). A idade mediana ao
início de tratamento era de 62 anos [44‐75]. Todos os doentes tinham doença em estadio avançado. O número mediano de
linhas de tratamento foi de 2 [0‐5]. Em relação ao regime terapêutico: 3 doentes fizeram fotoferese em monoterapia, 4 em
associação a interferão, 2 com bexaroteno, 1 com ciclofosfamida e 1 com metotrexato. No total, 5 doentes obtiveram
resposta parcial, 3 doença estável e 3 doentes progrediram. Não foram reportados efeitos adversos.
CONCLUSÃO
A fotoferese extracorporal é um tratamento bem tolerado, que permite obter respostas em cerca metade dos doentes, o
que vai de encontro ao descrito na literatura.
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CLONES MBL ‐ QUAL A SUA INFLUÊNCIA NA RESPOSTA À INFECÇÃO E VACINAÇÃO PARA COVID‐19?
Pedro Pinho Moura1, Ana Rosa2, Paula Laranjeira1, Tiago Rodrigues1, Ana Silva1, Pedro Barbosa3, Teresa Reis1, Cristiana
Lopes1, Aryane Pinho4, Sandra Silva1, Isabel Silva1, Anabela Carvalho1, Vânia Pacheco1, Clara Pardinhas1, António
Martinho5, Maria Jesus Inácio5, Lucília Araújo1, Isabel Antunes1, Fernando Rodrigues1, Rui Alves1, Catarina Geraldes
Santos1, Artur Paiva1
(1Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2Centro Hospitalar de Setúbal, 3Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, 4Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 5Centro de Sangue e da Transplantação de
Coimbra)
Perante infecções víricas o sistema imunitário reage através de mecanismos celulares e humorais. A mielo e linfossupressão
decorrentes de doenças hematológicas dificultam a abordagem em doentes hemato‐oncológicos com COVID‐19. Objectivo:
perceber quais subgrupos de células B e T sofrem alterações face à infecção e vacinação para SARS‐CoV‐2 e de que forma a
presença de um clone MBL influenciou os resultados.
Realizou‐se caracterização fenotípica das subpopulações B e T em sangue periférico de 11 doentes com doença renal crónica
(DRC) e COVID‐19, 4 com MBL (2 tipo LLC de baixas contagens e 2 diferentes de LLC; representando 7,4±15% das células B)
e num grupo controlo de 14 doentes com DRC sem COVID‐19. Foram ainda avaliados 15 profissionais de saúde submetidos
a vacinação, sem exposição prévia ao vírus, 5 com MBL (4 tipo LLC de baixas contagens e 1 tipo LLC atípica de baixas
contagens; representando 1,6±1,6% das células B), imediatamente antes da toma da 1ª dose (T0), 15‐21 dias após a 1ª dose
(T1) e 15‐21 dias após a 2ª dose (T2).
No grupo DRC com MBL observou‐se, nas células B, redução de plasmoblastos (11% no grupo COVID‐19+ vs 1,2% no grupo
COVID‐19+/MBL+), aumento de células B memória (27,7% no grupo COVID‐19+ vs 49,6% no grupo COVID‐19+/MBL+) e das
B memória IgM+ (31,4% no grupo COVID‐19+ vs 58,6% no grupo COVID‐19+/MBL+). Nos diferentes compartimentos das
células B memória observou‐se, nos profissionais com MBL submetidos à vacina e no tempo T1, aumento estatisticamente
significativo das B memória IgM+ (50,7% no grupo MBL‐ vs 71% no grupo MBL+) e consequente diminuição das B memória
IgA+ e IgG+ (26,4% no grupo MBL‐ vs 15% no grupo MBL+; 22,9% no grupo MBL‐ vs 14% no grupo MBL+, respectivamente).
Estas diferenças desapareceram em T2. Quanto às células T, no grupo DRC observou‐se diminuição das Tfoliculares na
infecção COVID‐19, mais acentuada no subgrupo com MBL, principalmente nas Tcitotóxicas (Tc), nas Treguladoras e nas
Tγδ. Isto também ocorreu no grupo de profissionais em T0, T1 e T2 nas Thelper (Th). Houve diminuição das Th e Tc com
fenótipo Th17, no grupo DRC com COVID‐19, que se acentuou no grupo com MBL, sendo igualmente observado em ambas
subpopulações de células T com plasticidade Th17/Th1.
A presença de MBL altera as subpopulações de células T e B, que no grupo de profissionais não comprometeu a resposta à
vacina, ao nível do título de anticorpos e resposta T específica anti‐spike, podendo ser devido à reduzida representatividade
do clone MBL.
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SÍNDROME VEXAS (VACUOLES, E1 ENZYME, X‐LINKED, AUTOINFLAMMATORY, SOMATIC): UMA SÉRIE DE CASOS COMO
FORMA DE ALERTA PARA UM DIAGNÓSTICO PRECOCE
Filipe R Pinto1, António Lamas2, Daniel G. Oliveira3, Raquel Faria3, Luísa Regadas1, Filipe Santos4
(1Centro Hospitalar e Universitário do Porto ‐ Serviço de Hematologia Clínica, 2Centro Hospitalar e Universitário do Porto ‐
Serviço de Medicina Interna, 3Centro Hospitalar e Universitário do Porto ‐ Unidade de Imunologia Clínica (UIC); UMIB –
Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, ICBAS‐UP (UIDB/00215/2020; UIDP/00215/2020) e ITR – Laboratório
para a Investigação Integrativa e Translacional em Saúde Populacional, Porto, Portugal (LA/P/0064/2020), 4Centro
Hospitalar e Universitário do Porto ‐ Serviço de Hematologia Laboratorial)
INTRODUÇÃO
As Síndromes Mielodisplásicas (SMD), doenças clonais das células hematopoiéticas pluripotentes, associam‐se a maior
incidência de doenças inflamatórias. A síndrome VEXAS (vacúolos, Enzima E1, ligado ao X, auto‐inflamatório, somático),
recentemente descrita, acompanha‐se de mutações somáticas no gene UBA1 (ubiquitin activating enzime1), combinando
SMD, discrasia de plasmócitos, vacuolização de precursores mielóides e eritróides, e alterações inflamatórias sistémicas.
OBJETIVO
Alerta para diagnóstico, heterogeneidade clínica e associação genótipo‐fenótipo‐prognóstico, através de 6 casos (todos
homens).
MATERIAL E MÉTODOS
Sequenciação direta, em sangue periférico, do exão 3 do gene UBA1 em doentes com SMD e clínica inflamatória.
RESULTADOS
1: 74 anos, SMD com displasia multilinha (MLD) ‐ pancitopenia e macrocitose. Gamapatia monoclonal (GM) IgG/Kappa.
Vasculite leucocitoclástica, policondrite e episclerites. Trombose venosa profunda (TVP). Variante
c.121A>C(p.Met41Leu).Sob eritropoetina (EPO).
2: 78 anos, SMD com excesso de blastos tipo 2, com t(9;22),vacuolização de precursores mielóides ‐ pancitopenia e
macrocitose; GM IgG/Kappa. Síndrome constitucional, TVPs recorrentes. Variante c.121A>G(p.Met41Val).Sob EPO,
corticoterapia (CCT), imatinib.
3: 73 anos, SMD‐MLD, vacuolização de precursores mielóides e eritróides ‐ anemia macrocítica e leucopenia. Febre, orquite,
dermatose Sweet‐like, labirintite, condrite. Variante c.122C>T(Met41Tre).Sob CCT e tocilizumab (TCZ).
4: 78 anos, SMD com displasia unilinha ‐ anemia macrocítica. GM IgM/Kappa. Dermatose neutrofílica, panuveíte. Variante
c.121A>C(p.Met41Leu).Sob EPO, CCT, metotrexato.
5: 84 anos, anemia macrocítica, sem estudo medular. Poliartrite migratória, aftose oral e policondrite. Variante
c.121A>C(p.Met41Leu).Sob CCT e TCZ.
6: 74 anos, anemia macrocítica, sem estudo medular. Febre, policondrite, infiltrados pulmonares organizativos,
tromboflebites repetidas. Variante c.121A>G(p.Met41Val).Sob CCT e TCZ.
CONCLUSÃO
Uma proporção significativa de VEXAS apresenta SMD, nesta amostra, apenas um de alto risco, sem progressão ou
leucemização no follow‐up. Deve suspeitar‐se de VEXAS em doentes com SMD e manifestações inflamatórias, avaliando a
presença de vacúolos em precursores medulares e mutações UBA1. É necessária melhor caracterização do fenótipo, curso
natural da doença, abordagem terapêutica, bem como estudo de outras síndromes inflamatórias com diferentes
mosaicismos nas SMD.
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CARDIOVIGILÂNCIA EM ADULTOS JOVENS COM LINFOMA DE HODGKIN TRATADOS COM ANTRACICLINAS
Pedro Morais1, Marta Isabel Pereira2, Catarina Geraldes2, Ana Bela Sarmento Ribeiro2
(1Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra; Clínica Universitária de Hematologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra)
A lesão miocárdica induzida por antraciclinas (AC) predispõe à disfunção cardíaca, cujo risco aumenta com a dose cumulativa
total (DCT). A fase inicial é assintomática e sem rebate na Fracção de Ejecção Ventricular Esquerda (FeVE), e a profilaxia
após uma queda aguda da FeVE permite a recuperação parcial em 2/3 dos doentes (dts) e total em 1/10. A Cardiovigilância
com avaliação da FeVE por Ecocardiografia (Eco) ou cintigrafia (MUGA) e marcadores serológicos ‐ troponinas (TN) e
péptidos natriuréticos (NP) ‐ permite a deteção precoce de disfunção e é central ao sucesso terapêutico.
Para avaliação dos protocolos de cardiovigilância e outcomes cardíacos em jovens (18‐39 anos) com Linfoma de Hodgkin
(LH) tratados com AC na prática clínica, realizou‐se um estudo unicêntrico retrospetivo de tipo coorte em dts que iniciaram
AC entre 01.01.2012 e 31.10.2021. A cardiotoxicidade foi estadiada pelo score da European Society of Cardiology (ESC)
baseado nas serologias e na FeVE.
Estudaram‐se 121 dts com 28.0±6.3 anos ao diagnóstico (47.9% masculinos), 97.5% com LH Clássico. Quatro dts (3.3%)
faleceram, sem causa cardíaca identificada. Havia massa miocárdica em 3.2% das PET de estadiamento, massa justacardíaca
em 1.1%, e derrame pleural em 9.6% e pericárdico em 10.6%.
A maioria (63.6%) foi tratada com ABVD±R, e os restantes com BEACOPP, com uma DCT média de 253.5±73.1 mg/m2 de AC
(mediana: 210 mg/m2). Quase 2/3 (60.6%) fez radioterapia (RT), com 54.6% desses em localização torácica.
A FeVE pré‐QT foi avaliada por MUGA (63.8±6.5%) em 57.0% dos dts e por Eco (62.2±8.4%) em 11.6%; a intermédia (p=NS)
foi estimada por Eco (60.3±4.5%) em 3.3% e por MUGA (64.3±4.3%) em 24.0%; e a pós‐QT (p=NS) foi avaliada por Eco
(61.3±3.9%) em 6.6% e por MUGA (64.5±5.9%) em 19.8%. Não houve correlação entre a DCT de AC e a FeVE Pós‐QT (p=NS),
nem houve impacto da RT sobre a FeVE final (64.1±5.2% e 64.7±6.8%, p=NS).
As TN e os NP foram doseados em apenas 4 dts, sendo só 3% dos dts classificáveis segundo a ESC.
DISCUSSÃO
Verificou‐se que a quase‐totalidade da coorte não é classificável segundo a ESC, pela ausência de dados funcionais ou
serológicos, não se cumprindo o objectivo principal da Cardiovigilância: a distinção entre cardiotoxicidade ligeira e ausência
de cardiotoxicidade.
A adoção de um protocolo Nacional de cardiovigilância multidisciplinar Cardio‐Hematológico baseado em guidelines
internacionais poderia colmatar esta fragilidade, sendo transponível a outras patologias hematológicas.
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INFLUÊNCIA DOS D‐DÍMEROS NO RISCO TROMBOEMBÓLICO DE DOENTES COM SARS‐COV‐2 NUMA UNIDADE DE
CUIDADOS INTENSIVOS
André Coelho1, Pedro Pinho Moura2, Iolanda Santos3, Paulo Martins4, José Pedro Carda5, Ana Bela Sarmento‐Ribeiro6
(1Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 2Serviço de Hematologia Clínica, CHUC, 3Serviço de Medicina
Intensiva, CHUC, 4Serviço de Medicina Intensiva, CHUC; FMUC, 5Serviço de Hematologia Clínica, CHUC; FMUC, 6Laboratório
De Oncobiologia E Hematologia (LOH), Clínica Universitária De Hematologia E Biologia Molecular Aplicada, FMUC; ICBR –
CIMAGO; CIBB; CACC; Serviço De Hematologia Clínica, CHUC)
INTRODUÇÃO
Doentes com COVID‐19 apresentam maior incidência de eventos tromboembólicos (ET). A literatura atual demonstrou que
estes doentes apresentam uma tendência pró‐coagulante e os D‐dímeros (D‐d) poderão representar um marcador global
de ativação hemostática. O aumento dos D‐d nestes doentes criou a necessidade de os avaliar à admissão hospitalar e iniciar
profilaxia anticoagulante (AC), especialmente nos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI). Não há
consenso atual sobre os níveis de D‐d que possam prever novos ET.
OBJECTIVO
Determinar se os níveis de D‐d à admissão hospitalar estão associados a aumento do risco de ET durante internamentos em
UCI e determinar um valor cut‐off que possa predizer o risco destes eventos.
MÉTODOS
Estudo unicêntrico, observacional e retrospetivo em doentes diagnosticados com COVID‐19 que estiveram internados em
UCI num hospital central, entre 12/2020 e 01/2021.
RESULTADOS
Incluímos 116 doentes, 62,7% homens, idade mediana 62 (27‐86) anos, 12,9% previamente medicados com AC. A mediana
de dias de internamento foi 16 (13‐18), sendo que 46 doentes (39,7%) faleceram durante o internamento. Ocorreram no
total 18 ET: 8 tromboses venosas profundas, 3 embolias pulmonares, 3 enfartes cerebrais, 3 tromboses do membro superior
e 1 enfarte do miocárdio. O modelo de regressão logística demonstrou que os níveis de D‐d à admissão na UCI são
estatisticamente significativos no risco de desenvolver ET (p=0,011). Este modelo explicou 13,9% (Nagelkerke R2) da
variância de ET e classificou corretamente 86,1% dos casos. Níveis elevados de D‐d à admissão associaram‐se a um ligeiro
aumento na probabilidade de desenvolvimento de ET (risco relativo=1,00005175). A regressão linear para avaliação se os
níveis de D‐d à admissão tiveram influência na sobrevivência global (SG) não demonstrou diferenças significativas. A análise
ROC para determinar um valor cut‐off de D‐d à admissão que melhor predizeria a ocorrência de ET determinou um valor de
763 ng/mL (sensibilidade de 76,5% e especificidade de 63,7%).
CONCLUSÃO
Os níveis de D‐d à admissão em UCI podem ser preditores de futuros ET em doentes com COVID‐19, embora não apresentem
correlação com a SG. Apesar da profilaxia AC no internamento, continuaram a ocorrer ET, o que significa que o método
profilático atual não é inteiramente eficaz. Serão necessários novos estudos para definir critérios de otimização da profilaxia
AC, a fim de reduzir o tempo de internamento e melhorar a SG.
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ABORDAGEM POR “NEXT GENERATION SEQUENCING” AO ESTUDO DE SÍNDROMES DE FALÊNCIA MEDULARES: 3 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
Margarida Coucelo1, Joana Azevedo2, Paula Kjöllerström3, Ana T Simões1, Ana C Oliveira1, Sara Batalha3, José Carlos
Almeida2, Marta Pires de Lima4, Joana Desterro4, Anabela Ferrão5, Teresa Melo6, Conceição Constanço7, Emilia Costa8,
Catarina Geraldes1, Teresa Fidalgo1
(1Unidade Funcional de Hematologia Molecular, Serviço Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
2Serviço Hematologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 3Unidade de Hematologia do Hospital Dona
Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, 4Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, 5Unidade
de Hematologia Pediátrica, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, 6Serviço de
Hematologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, 7Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Tondela‐Viseu,
8Hematologia Pediatrica CMIN, Centro Hospitalar Universitário do Porto)
INTRODUÇÃO
Os síndromes de falência medular (SFM) são um grupo heterogéneo de doenças hereditárias ou adquiridas com
características clínicas semelhantes e heterogeneidade genética. O diagnóstico diferencial entre SFM congénitos ou de
predisposição genética para neoplasia, de entidades adquiridas esporádicas como a anemia aplásica (AA) ou
s.mielodisplásico (SMD)/leucemia aguda(LA), é essencial para adequação terapêutica incluindo transplante alogénico,
acompanhamento e aconselhamento genético.
OBJECTIVOS
Avaliar os resultados de um painel customizado de genes no estudo de SFM.
MATERIAL/MÉTODOS
Entre 2019‐2022 avaliamos 215 doentes por painel NGS (ThermoFisher) com 101 genes associados a SFM e de
predisposição, excluindo A.Fanconi. Os doentes foram agrupados por suspeita clínica: SFM classificável (SFMc) (n=50; Md
14a (1m‐68a)); SFM não‐classificável/citopenias (SFMu) (n=93; Md 13a (1m‐68a)); SMD/LA/LMMJ (n=32; Md 16a (6m‐70a));
AA (n=40; Md 21a (1‐63a)).
RESULTADOS
Foram identificadas 54 variantes: 29 patogénicas, 25 de significado incerto (VUS). No grupo SFMc foi esclarecido o
diagnóstico em 22% dos doentes: 4/12 com suspeita de DBA (2 RPS19, RPL35, RPL5); 5/18 com neutropenia/suspeita SBDS
(3 SBDS, SRP54, GATA2); 2/20 trombocitopenias (WAS, GATA2). No grupo SFMu foram identificadas 5 variantes associadas
a síndromes de predisposição (SAMD9L, DDX41), telomeropatias (RTEL1), DBA‐like (GATA1) e imunodeficiência (LIG4),
permitindo o diagnóstico a 5.4% dos doentes. No grupo SMD/LA/LMMJ foram identificadas 8 variantes patogénicas (25%
dos doentes): 6 associadas a síndrome de predisposição (GATA2, RUNX1, 2 DDX41, TP53, NF1) e 2 a imunodeficiência (STK4,
RAB27A); 2 doentes tinham apenas mutações somáticas (RUNX1, NF1). No grupo AA foram identificadas variantes TERT e
MPL em 2 doentes, reclassificando‐os. Em 11.6% dos doentes foram identificadas VUS em 16 genes, 40% associados a
telomeropatias.
DISCUSSÃO
O estudo por painel NGS permitiu clarificar o diagnóstico em 25% dos doentes, sobretudo nos SFMc e SMD/LA/LMMJ,
implicando 15 genes diferentes. Estes resultados são sobreponíveis aos publicados em estudos semelhantes, o que
demonstra que esta abordagem permite uma avaliação centralizada, custo‐efectiva e mais célere quando comparada com
abordagens gene a gene. O estudo complementar do comprimento dos telomeros poderá esclarecer o impacto das VUS
associadas a telomeropatias, permitindo uma melhor distinção entre SFM congénito e AA.
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AGRANULOCITOSE E PARVOVÍRUS B19: UMA ASSOCIAÇÃO MENOS PROVÁVEL
Dina Rochate, Ana Raquel Dias, Joana Oliveira, Andreia Moreira, Ana Rita Leal, Carolina Pavão, Fátima Oliveira,
Carolina Viveiros, Ana Luísa Araújo, Cristina Fraga
(Serviço de Hematologia, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada)
INTRODUÇÃO
A agranulocitose define‐se como ausência de granulócitos, com contagem absoluta de neutrófilos (CAN) <5x109/L. É rara e
pode classificar‐se como hereditária ou adquirida (AA), esta última relacionando‐se com fármacos, doenças autoimunes
e/ou infeções.
OBJETIVO
Apresentação de um caso clínico.
DESCRIÇÃO
Mulher, 18 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, com múltiplas idas ao SU por febre persistente e odinofagia, com
um mês de evolução, com falência de cursos de antibioterapia empírica oral. Sem história de medicação recente nem outro
tipo de sintomatologia. Analiticamente com CAN 0x109/L de novo e, por esfregaço de sangue periférico (ESP) com presença
de linfócitos atípicos, realizou estudo medular para esclarecimento, com agranulocitose, eritroblastopenia e sem alterações
específicas de doença hematológica, fazendo suspeitar de etiologia reativa. Por neutropenia febril (NF) de etiologia a
esclarecer, foi internada para investigação e medicada com antibioterapia de largo espectro. No decurso do internamento,
apresentou diversas intercorrências infeciosas: infeção por SarS‐CoV‐2, sem critérios de gravidade; quadro de Molusco
contagioso abdominal e inguinal; úlcera perianal e genital com isolamento de Klebsiella pneumoniae (KP) ESBL+ em
exsudado vaginal; ITU a KP ESBL+; furunculose axilar esquerda de difícil cicatrização; microabcessos hepáticos de provável
etiologia infeciosa; espessamento e edema mural do cego e cólon ascendente, compatíveis com Tiflite neutropénica.
Durante este período apresentou febre persistente, sem recuperação de CAN, mesmo com administração de G‐CSF.
Cumpriu Vancomicina (46d), Ceftazidima‐Avibatam (44d), Metronidazol (44d) e Anfotericina B (43d). Do estudo
complementar, destaca‐se apenas a presença de Parvorvírus B19 (PV) IgG+ e IgM duvidoso, restantes serologias negativas.
Por manter NF com múltiplas complicações e IgM por PV duvidoso, foi considerada a hipótese de infeção recente por PV e
realizou Imunoglobulina humana ev (IVIg) 1g/kg/dia, duas administrações, com recuperação e normalização da CAN.
CONCLUSÃO
O tratamento da AA inclui antibioterapia, se suspeita de infeção, e administração de G‐CSF. O PV pode causar manifestações
hematológicas, mas o mecanismo da agranulocitose não está esclarecido, havendo apenas alguns casos descritos que
sugerem infeção direta dos progenitores mielóides. Neste caso, a AA em relação com PV foi resistente a G‐CSF, mas
controlada com IVIg, o que está de acordo com a literatura.
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POTENCIAL TERAPÊUTICO DO NIRAPARIB EM NEOPLASIAS LINFÓIDES – ESTUDOS IN VITRO
Ana Patrícia Portelinha1, Maria Inês Costa2, Beatriz Lapa2, Joana Jorge2, Raquel Alves2, Ana Bela Sarmento Ribeiro2,
Ana Cristina Gonçalves3
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e de Oncobiologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC;, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e de Oncobiologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC, 3Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e de
Oncobiologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia
Clínica, CHUC)
As células apresentam mecanismos de reparação de lesão do DNA (DDR) constituídos por proteínas que detetam, sinalizam
e/ou reparam as lesões de DNA, sendo as PARP1/2 intervenientes nestes mecanismos. A desregulação da DDR leva à
acumulação de lesões no DNA e a instabilidade genética, promovendo o desenvolvimento e progressão tumoral,
nomeadamente de neoplasias hematológicas. Nos últimos anos vários inibidores da DDR têm sido desenvolvidos como
novas terapêuticas oncológicas, particularmente em tumores sólidos, não estando ainda clarificada a sua utilização em
neoplasias hematológicas.
Este trabalho caracterizou as lesões de DNA e a sua reparação em modelos in vitro de leucemia linfoblástica aguda (LLA), a
leucemia linfocítica crónica (LLC) e o mieloma múltiplo (MM), e explorou o potencial terapêutico do Niraparib, um inibidor
do PARP1/2, nestas patologias.
Para tal, utilizaram‐se três linhas celulares: 697 (LLA), HG‐3 (LLC) e U‐266 (MM). A lesão de DNA e a sua reparação foram
caracterizadas pelo ensaio do micronúcleo. As células foram incubadas com diferentes concentrações de Niraparib e os
efeitos citostático e citotóxico foram avaliados com azul tripano. O ciclo celular foi determinado por citometria de fluxo (CF)
usando a iodeto de propídio/RNAse. A morte celular foi avaliada por CF com a marcação anexina‐V/7‐AAD e por microscopia
ótica (coloração May‐Grünwald‐Giemsa). As mutações nos genes da DDR foram consultadas na COSMIC. Os resultados
foram analisados estatisticamente (p<0.05).
As células HG‐3 e U‐266 apresentaram níveis de lesão basal mais elevados comparativamente às células 697, sendo a lesão
predominante o micronúcleo. A linha 697 é a que apresenta menor eficiência de reparação. O Niraparib reduziu a
proliferação e viabilidade celular de modo dependente da dose, do tempo e da linha celular. As linhas celulares U‐266 (IC50=
57µM) e HG‐3 (IC50= 55µM) foram as mais resistentes, e sendo as células 697 as mais sensíveis (IC50= 2µM). Este composto
induziu morte celular por apoptose e bloqueio do ciclo celular em fase G0/G1 nas células HG‐3 e em fase G2/M nas células
697. A maior sensibilidade das células 697 pode dever‐se à presença de mutação no gene BRCA1.
Concluindo, estas linhas celulares evidenciaram diferentes perfis de lesão e de sensibilidade ao Niraparib, sendo as células
de LLA as mais sensíveis. Alterações a nível das vias de reparação compensatórias poderá auxiliar a identificação dos doentes
que beneficiarão desta terapêutica.
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CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE REPARAÇÃO DO DNA NA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA – ESTUDO
PRELIMINAR IN VITRO
Diana Figueiredo1, Maria Inês Costa1, Beatriz Lapa1, Joana Jorge1, Raquel Alves1, Ana Bela Sarmento Ribeiro2,
Ana Cristina Gonçalves1
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC)
A iniciação e progressão de neoplasias está associada à instabilidade genómica, que por sua vez é impulsionada por lesões
no DNA e defeitos na sua reparação. Alterações nas vias de reparação do DNA podem ainda levar à indução de resistência
ao tratamento. Entender os mecanismos de lesão e reparação do DNA subjacentes à LMA é essencial para compreender a
sua progressão e resposta à terapêutica.
Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto das lesões do DNA e dos defeitos associados à sua reparação na LMA.
Para tal, foram utilizadas 7 linhas celulares de LMA (HL‐60, HEL, KG‐1, K562, LAMA‐84, THP‐1 e NB‐4) e 1 linha de linfócitos
normais (IMC). Os níveis de lesão cromossómica foram avaliados através do ensaio de micronúcleo com bloqueio da
citocinese. Para avaliar a cinética de reparação do DNA a lesão cromossómica foi determinada pelo ensaio CBMN
imediatamente após a exposição ao peróxido de hidrogénio (H2O2), 4h e 24h após a exposição. A quantificação de quebras
de cadeia dupla (DSBs) foi feita por citometria de fluxo através da marcação da γ‐H2AX, bem como através do ensaio do
halo (FHA). Os níveis de 8‐OHdG presentes no meio de cultura foram quantificados com um kit de ELISA.
A linha IMC apresentou a menor percentagem de lesão cromossómica (2,52%) enquanto a linha LAMA‐84 apresentou a
maior (8,84%). A linha LAMA‐84 mostrou maior frequência de pontes nucleoplasmáticas, as KG‐1 e IMC apresentaram maior
percentagem de micronúcleos e as restantes apresentaram maior frequência de buds nucleares. Após a exposição ao H2O2,
as células foram capazes de reverter aos seus níveis iniciais de lesão cromossómica após 24h, com exceção das KG‐1 e THP‐
1. Os níveis de γ‐H2AX indicaram que a linha LAMA‐84 tem a maior prevalência de DSBs (3,25%) e a THP‐1 tem a menor
(0,3%). O ensaio FHA confirmou que a linha LAMA‐84 apresenta maior quantidade de DSBs (NDF = 0,814) e que a HL‐60
apresenta menor quantidade desta lesão (NDF = 0,536). Os resultados relativos à quantificação de 8‐OHdG mostram um
maior nível desta lesão na linha NB‐4 (8,27 ng/mL) e um menor nível na K562 (2,42 ng/mL). Os resultados obtidos serão
utilizados para identificar biomarcadores de resposta ao tratamento (estudo em curso).
Assim, estes resultados preliminares mostram que os distintos modelos de LMA apresentam diferentes níveis de lesão do
DNA e de capacidade de reparação, sugerindo que estes mecanismos poderão constituir novos biomarcadores para
caracterização da LMA e de resposta ao tratamento.
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POTENCIAL TERAPÊUTICO DE MODULADORES DOS SISTEMAS DE REPARAÇÃO DO DNA NA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA
AGUDA – ESTUDO PRELIMINAR IN VITRO
Beatriz Santos Lapa1, Maria Inês Costa1, Joana Jorge1, Raquel Alves1, Ana Bela Sarmento Ribeiro2, Ana Cristina Gonçalves1
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC)
A integridade do DNA é condicionada por fatores endógenos e exógenos que podem induzir lesões no DNA. Assim, as células
desenvolveram mecanismos para proteger a integridade do genoma e reparar a lesão do DNA – a resposta à lesão do DNA
(DDR). O DDR inclui proteínas sensoras (e.g. PARP1/2), mediadores e transdutores de sinalização e moléculas efetoras (e.g.
CHK1/2). O aumento da lesão do DNA e a alteração dos mecanismos da DDR são características críticas da instabilidade
genética que estão implicadas na patogénese da leucemia mieloblástica aguda (LMA).
Neste sentido, o objetivo do estudo foi avaliar o potencial terapêutico da inibição da PARP1/2 (niraparib) e da CHK1
(CCT245737) na LMA, utilizando modelos in vitro.
Para tal, as linhas celulares de LMA (HEL, HL‐60, K‐562, KG‐1, LAMA‐84 e NB‐4) foram incubadas na ausência ou presença
de concentrações crescentes de niraparib e CCT245737. A densidade e viabilidade celulares foram avaliadas pelo ensaio do
azul de tripano durante 72h. O ciclo celular foi avaliado por citometria de fluxo (CF) usando marcação de iodeto de
propídio/RNAse. A morte celular foi determinada por CF pela marcação de Anexina V/7‐AAD e por microscopia ótica
(coloração de May‐Grünwald‐Giemsa). As mutações nos genes da DDR foram consultadas na COSMIC. Os resultados foram
analisados estatisticamente, considerando‐se um nível de significância de 95%.
O niraparib e o CCT245737 reduziram a proliferação e viabilidade celulares de forma dependente da dose, do tempo e da
linha celular. A linha celular mais sensível ao niraparib foi a NB‐4 (IC50 às 48 horas de 20 μM) e a mais resistente a KG‐1 (IC50
às 48 horas de 68 μM). As células NB‐4 apresentam mutações em genes de vias de reparação compensatórias (BRCA1,
FANCD2, RAD51) o que pode justificar a sua maior sensibilidade. As células KG‐1 (IC50 às 48 horas de 47 μM) foram as mais
sensíveis à inibição do CHK1 e as LAMA‐84 (IC50 às 48 horas de 78 μM) as mais resistentes. Ambos os inibidores induziram
efeito citotóxico mediado por apoptose e citostático por bloqueio do ciclo celular em fase G0/G1.
Concluindo, as linhas celulares de LMA têm diferentes sensibilidades ao niraparib e CCT245737. A sensibilidade aos
inibidores da DDR parece dependente de alterações em vias de reparação compensatória. Assim, este trabalho pode ajudar
a identificar novas abordagens terapêuticas que consigam melhorar o tratamento dos doentes com LMA.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA: PARA ALÉM DE ALTERAÇÕES CITOGENÉTICAS
Mafalda Ramos Pereira Vidal Urbano, Bárbara Marques, Margarida Peixinho, Rita Sousa, Cátia Almeida, Duarte Silva,
Pedro Moura, Sandra Marini, Nuno Silva, Adriana Roque, Emília Cortesão, Catarina Geraldes
(CHUC)
INTRODUÇÃO
A leucemia mielóide aguda (LMA) apresenta mau prognóstico apesar de novas abordagens disponíveis. Idade e SMD prévio
são importantes fatores de risco (FR), mas fatores ambientais e residenciais também têm sido implicados.
OBJETIVOS
Descrever FR ambientais em doentes com LMA, características genéticas e sobrevida global (OS).
MÉTODOS
Análise retrospetiva de LMA de novo no nosso centro entre 2018‐2020; dados clínicolaboratoriais obtidos por revisão de
arquivo clínico.
RESULTADOS
Incluímos 235 pacientes: 48% homens, idade mediana 69 (19‐97) anos, (29% ≤ 60a e 72%>60a)
Classificação OMS 2016: LMA com alterações citogenéticas relacionadas com mielodisplasia (MRC) foi a categoria mais
prevalente (37%), seguida por LMA‐NOS (21%), LMA relacionada com terapêutica (9%), LMA pós‐neoplasia
mieloproliferativa (pós‐NMP) (7%) e leucemia promielocítica aguda (6%). A LMA com NPM1 mutada foi a categoria mais
prevalente em doentes ≤ 60a (19 %) e a LMA‐MRC (45%) no grupo >60a.
A classificação genómica (CG), disponível em 117 casos (50%): 24% LMA sem mutações driver detetadas ((33% no grupo
>60a) e 22% LMA com mutações na cromatina e/ou genes de RNA‐splicing.
Estratificação de risco ELN: 20% baixo risco, 27% risco intermédio e 53% alto risco.
A sobrevida global (OS) para a coorte total foi 4,2 meses. Os doentes ≤ 60a tiveram OS mediana de 18,7 meses, enquanto
os >60a apresentaram OS mediana de 2,6 meses (P<0,001 (HR 2,31)).
Na nossa coorte 99 (42%) doentes residiam em regiões industriais. Não encontramos correlação entre local de habitação e
displasia, risco ELN ou CG. Uma aparente associação do subtipo OMS com o local de moradia perdeu‐se após ajuste para
idade e não detetámos diferença na OS.
Dados de exposição profissional (disponíveis para 85 dentes 7% benzeno, 2% atividade agrícola, 32% outros produtos
químicos, 59% sem exposição) não se associaram a diferenças na classificação OMS ou CG.
O tabagismo não se associou com OS, subtipo ou risco, após ajuste para a idade.
Fatores de risco como consumo de álcool, obesidade, história familiar de neoplasia, neoplasia sólida prévia, QT / RT prévia,
não se relacionaram com subtipo LMA, risco ELN ou OS na nossa série.
RESUMO/CONCLUSÃO
A maioria dos doentes tinha mais de 60 anos e apresentava LMA‐MRC, como descrito na literatura. Em relação à CG, a
categoria dominante foi AML sem mutações driver detetadas. O contexto residencial correlacionou‐se com o subtipo de
LMA, apesar de sem impacto no prognóstico.
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EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS DE UM CENTRO NO TRATAMENTO DE LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL:
PODEMOS OMITIR A RADIOTERAPIA?
Inês L. Gonçalves, Maria Guadalupe Gomes, Lénia Rodrigues, Cláudia Claudino, Pedro Lupi, Miguel Quintela,
Francisca Miranda, Filipa Mousinho, Tatiana Mendes, Alice Reichert, Ana Jorge, Celina Afonso
(Hospital de São Francisco Xavier – CHLO)
INTRODUÇÃO
O linfoma primário do sistema nervoso central (LPSNC) é uma forma rara de linfoma difuso de grandes células B, de curso
agressivo, resistência ao tratamento e baixa sobrevivência.O tratamento tem sofrido alterações, consistindo em
quimioterapia (QT) combinada com metotrexato em alta dose (HD‐MTX) e/ou citarabina, seguido de transplante
autólogo.QT com HD‐MTX seguida de radioterapia holocraneana de consolidação (RT) tem sido o standard of care. Utiliza‐
se procarbazina ou temozolamida e manutenção em doentes idosos e com co‐morbilidades não candidatos a transplante.
MÉTODOS
Estudo retrospectivo de doentes com LPSNC de um único centro de 2011 a 2021, com descrição demográfica, características
clínicas e resultados. Dados recolhidos de registos clínicos e analisados com IBM SPSS 25.0.
RESULTADOS
Identificaram‐se 20 doentes, 11 (55%) do sexo feminino, idade mediana de 61 anos (44‐77); 65% tinham ECOG 0, 25% 1, 5%
ECOG 2 e 5% ECOG 4. O score IELSG foi 0‐1 em 7 (35%), 2‐3 em 11 (55%) e 4‐5 em 2 (10%); 14 (85%) com doença
parenquimatosa ao diagnóstico, 2 (10%) com doença leptomeníngea, 1 (5%) com ambas; 1 com envolvimento ocular.
Protocolos com QT apenas (com ou sem Rituximab) em 14 doentes, QT e RT em 6; todos fizeram protocolos com
metotrexato (Ferreri, MATRix, DeAngelis, R‐MP e R‐MPV‐A). Taxa de resposta global (RG) atingida em 12 (60%) dos doentes,
remissão completa em 10(52%) e remissão parcial em 2(10%). Recaíram 8(40%) doentes, numa mediana de 4,2 meses após
término da terapêutica; 7(87,5%) recaíram com doença parenquimatosa e 1(12,5%) parenquimatosa e leptomeníngea.
Follow‐up mediano de 12,1 meses, mediana de sobrevivência global (SG) 35,3 meses e mediana de sobrevivência livre de
progressão (SLP) 4,4 meses.Em análise univariada, idade, sexo, ECOG, presença de lesões cerebrais profundas e score IELSG
não influenciaram SG e SLP, enquanto RT foi associada a melhor SG (63,7 vs 13,0 meses; valor‐p 0,002) e SLP (36,1 vs 3,3
meses; valor‐p 0,016). Análise de regressão univariada de Cox mostrou melhor SLP com RT (HR 0,12; 95%, intervalo de
confiança 0,02‐0,92, valor‐p 0.042), sem melhoria na SG; nenhuma outra variável com significado na sobrevivência.
CONCLUSÃO
Baseados na análise:idade, ECOG e score IELSG não tiveram impacto estatisticamente significativo na SG e na SLP; a RT foi
associada a melhoria da SLP com significado estatístico ‐ sugere que omitir RT não melhora a sobrevivência ‐ pela
neurotoxicidade associada, deve ponderar‐se o seu uso.
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DOENÇA EXTRAMEDULAR NO MIELOMA MÚLTIPLO: RARA E AGRESSIVA
Rita Costa e Sousa, João Gaião Santos, Adriana Roque, Marília Gomes, Catarina Geraldes
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A doença extramedular (EMD) nos doentes (dts) com mieloma múltiplo (MM) é rara (1,7‐4,5%) e cursa com uma evolução
clínica agressiva, geralmente associada a citogenética de alto risco, resistência à terapêutica e pior prognóstico.
OBJETIVO
Caracterização dos dts com MM e EMD.
MÉTODOS
Análise retrospetiva dos dts consecutivamente diagnosticados com MM e EMD entre 2007 e 2022, num centro terciário.
RESULTADOS
Foram incluídos 15 dts, 8 homens, com idade mediana ao diagnóstico de 65 anos (52‐79). Os subtipos MM mais comuns
foram IgA (20%) e IgG (20%). Ao diagnóstico, 76,9% dos dts tinham lesões osteolíticas, 27% apresentavam Hb≤10g/dL, 54%
tinham ISS 3 e 33% R‐ISS 3. Dos 6 doentes com avaliação citogenética, 50% apresentavam alterações de alto risco: amp1q
(n=1), del17p (n=1) e amp1q/del17p (n=1). Dos 15 dts incluídos, 8 (54%) apresentavam EMD em simultâneo com o
diagnóstico de MM, sendo que 6 (63%) com ≥2 localizações de EMD. As localizações predominantes foram hepática (38%)
e ganglionar (38%).
Relativamente à terapêutica de 1ª linha, 14 dts realizaram indução com bortezomib (VRD, VCD, VMP) e 1 dt realizou
idarrubicina+dexametasona; 7 dts (47%) realizaram radioterapia. Dos 8 dts com avaliação de resposta pré‐transplante, 50%
atingiram resposta completa e 38% atingiram resposta parcial. Sete dts (47%) foram submetidos a transplante autólogo de
progenitores hematopoiéticos. Para um follow‐up mediano de 22 meses, 9 dts (60%) recaíram e iniciaram 2ª linha
terapêutica com esquemas baseados em daratumumab (DRd, DPd) ou lenalidomida (VRD, Rd).
Sete dts (47%) apresentaram EMD apenas na recaída (86% após 3ª linha terapêutica), sendo a mediana de tempo entre o
diagnóstico de MM e de EMD de 41 meses, com localizações múltiplas (pele, pâncreas, mama, gânglios linfáticos e
estômago).
A sobrevivência livre de progressão (SLP) mediana após o diagnóstico de EMD foi de 6 meses, sendo similar nos dts com
EMD ao diagnóstico de MM vs nos com EMD apenas na recidiva (4 vs 6 meses; p=0.990; HR=0.991). A sobrevivência global
(SG) mediana após o diagnóstico de EMD foi de 14 meses, sendo tendencialmente superior nos doentes com EMD ao
diagnóstico de MM (14 vs 8 meses; p=0.068; HR=3.655).
CONCLUSÃO
Este trabalho, em concordância com os resultados descritos na literatura, confirma o mau prognóstico de EMD em dts com
MM. A ausência de opções terapêuticas, que induzam respostas com SLP e SG prolongadas, torna a gestão destes dts muito
desafiante.
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POTENCIAL TERAPÊUTICO DO BUPARLISIB NA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA SENSÍVEL E RESISTENTE AO IMATINIB –
ESTUDO PRELIMINAR
Inês Silva1, Joana Jorge1, Maria Inês Costa1, Beatriz Lapa1, Raquel Alves1, Ana Cristina Gonçalves1,
Ana Bela Sarmento Ribeiro2
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC)
A leucemia mieloide crónica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa caracterizada pela presença da oncoproteína BCR‐
ABL, que possui uma atividade de tirosina cinase desregulada. Apesar da elevada taxa de resposta aos inibidores tirosina
cinase, como o imatinib (IMA), alguns doentes desenvolvem resistência ao tratamento. A oncoproteína BCR‐ABL ativa
múltiplas vias de sinalização celular, entre as quais a via PI3K/AKT/mTOR, que está associada ao aumento da sobrevivência
celular e resistência à apoptose. Assim a identificação de novos alvos terapêuticos que permitam constituir novas
alternativas ao tratamento da LMC é de extrema importância.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial terapêutico do buparlisib (BKM‐120), um inibidor do PI3K, em modelos in
vitro de LMC sensíveis e resistentes ao IMA.
Neste estudo utilizaram‐se três linhas celulares de LMC: 1 linha sensível ao IMA, as células K562 e 2 linhas resistentes, as
células K‐562 RC e K‐562 RD. As três linhas celulares foram incubadas na ausência e presença do Buparlisib em monoterapia
(administração única e fracionada) e em combinação com o IMA. A atividade metabólica foi avaliada pelo ensaio da
resazurina. A morte celular foi avaliada por citometria de fluxo (CF) utilizando a dupla marcação anexina V/7‐AAD e pelo
estudo da morfologia celular utilizando microscopia de ótica (coloração Giemsa). O ciclo celular foi analisado por CF
utilizando a marcação iodeto de propídio (PI)/RNase. Os resultados foram analisados estatisticamente e foram considerados
significativos quando p<0,05.
Os resultados mostraram que o BKM‐120 reduziu a atividade metabólica de forma dependente do tempo e da dose
administrada, com IC50 após 72h, de 1,1μM nas células K‐562, 1,2μM nas K‐562 RC e 1,0μM nas K‐562 RD. A administração
fracionada de BKM‐120 mostrou‐se benéfica em relação à administração única, mas apenas nas linhas resistentes. A
combinação do BKM‐120 e do IMA induziu um efeito sinérgico nas 3 linhas celulares, mas mais acentuado nos modelos
resistentes. O BKM‐120 induziu morte celular por apoptose e apresentou efeito citostático por bloqueio do ciclo celular na
fase G2/M.
Em conclusão, os nossos resultados sugerem que o buparlisib poderá ser uma nova estratégia terapêutica no tratamento
da LMC, sendo os resultados mais promissores no caso de resistência ao IMA.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PLASMOCITOMAS EXTRAMEDULARES: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Pedro Pinto, Cristina Ferreira, Margarida Badior, Sofia Ramalheira, Mafalda Alpoim, Marta Nunes, Herminia Vieira,
Teresa Melo, Henrique Coelho
(Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar VN Gaia)
INTRODUÇÃO
O envolvimento extramedular (EEM) representa uma forma agressiva de mieloma múltiplo (MM), caracterizada pela
capacidade de um clone e/ou subclone de crescer independentemente do microambiente da medula óssea. Por definição,
a doença extramedular restringe‐se aos plasmocitomas de partes moles que surgem por disseminação hematogénica, sem
contato com estruturas ósseas. A região corporal atingida pode variar consoante a presença de MM diagnosticado
simultaneamente ao EEM ou se o MM for recidivante/refratário. Os dados disponíveis sobre resultados de tratamentos
baseiam‐se quase inteiramente em estudos retrospetivos, o que torna difícil a definição da melhor abordagem terapêutica.
OBJETIVOS
Caracterizar os doentes com EEM, com ou sem MM concomitante, e avaliar o impacto desta condição na sobrevivência.
MATERIAIS E MÉTODOS
Análise retrospetiva de doentes com EEM, diagnosticados num centro hospitalar entre 2012 e 2022. Para a obtenção dos
dados foram consultados os processos clínicos e foi utilizado o método de Kaplan‐Meier para analisar a sobrevida global
(SG) e sobrevida livre de progressão (SLP) aos 5 anos. A progressão de doença foi definida como o aumento do tamanho de
plasmocitoma prévio, o reaparecimento de um plasmocitoma já erradicado, ou o aparecimento de novas lesões, ósseas ou
extramedulares. entes. A análise estatística foi efetuada com o software SPSS statistics v26.
RESULTADOS
Identificaram‐se 19 doentes, 13 (68%) do sexo masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi de 67 anos [59‐72]. O
local mais prevalente de EEM ao diagnóstico foi a região paravertebral (5 casos). Quinze doentes (79%) foram submetidos
a quimioterapia (QT), 6 (32%) a radioterapia (RT), 2 (11%) a ressecção tumoral e 8 (42%) a terapêuticas combinadas.
A mediana de sobrevida global foi de 19 meses. (IC a 95%: 1,995 – 36,005). A SLP e a SG aos 5 anos foram de 15,3% e 19,8%.
Três doentes (15,8%) tiveram recorrência local da doença extramedular. Não houve diferença estatisticamente significativa
entre os doentes com EEM isolado ao diagnóstico e aqueles com MM simultâneo ou prévio (p=0.484).
CONCLUSÃO
Os dados obtidos são concordantes com resultados previamente descritos. O prognóstico destes doentes, é
significativamente pior comparativamente a doentes com MM sem EEM. À semelhança de outros estudos, a amostra
reduzida é uma limitação à análise estatística, pelo que seria importante a realização de estudos prospetivos para definir as
melhores opções terapêuticas.
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POTENCIAL TERAPÊUTICO DE INIBIDORES DO NRF2 NA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA EM ASSOCIAÇÃO COM O
IBRUTINIB: ESTUDOS IN VITRO
Beatriz Constatino1, Raquel Alves1, Hugo Santiago1, Maria Inês Costa1, Beatriz Lapa1, Joana Jorge1, José Pedro Carda2,
Ana Cristina Gonçalves1, Ana Bela Sarmento Ribeiro2
(1Laboratório de Oncobiologia e Hematologia, Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO,
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC); CIBB e CACC, 2Laboratório de Oncobiologia e Hematologia,
Clínicas Universitárias de Hematologia e Oncologia, iCBR‐CIMAGO, Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
(FMUC); CIBB e CACC; S. Hematologia Clínica, CHUC)
O stresse oxidativo (SO), que resulta do desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigénio e nitrogénio (ROS/RNS) e as
defesas antioxidantes, em favor das primeiras, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da leucemia
linfocítica crónica (LLC). A via NRF2‐KEAP1 é o principal mecanismo de regulação de genes envolvidos na resposta
antioxidante e citoprotetora contra as ROS. Contudo, no cancro, esta esta via de sinalização celular apresenta uma dualidade
de funções. Funciona como mecanismo preventivo/protector do desenvolvimento do cancro, mas por outro lado, após o
estabelecimento da neoplasia, pode proteger as células tumorais dos agentes terapêuticos, contribuindo para o
desenvolvimento de resistência aos fármacos.
O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial terapêutico do brusatol e do ML385, 2 inibidores do NRF2, em monoterapia
e em associação com o ibrutinib, num modelo in vitro de LLC.
As células HG‐3 foram incubadas por 72 horas na ausência e presença de brusatol, ML385 e ibrutinib, em monoterapia e em
combinação. A atividade metabólica foi avaliada pelo ensaio da resazurina. A morte celular foi avaliada por citometria de
fluxo (CF) (marcação Anexina V/7‐AAD) e por microscopia ótica (coloração May‐Grünwald Giemsa). O ciclo celular foi
avaliado por CF usando iodeto de propídio/RNAse. O potencial da membrana mitocondrial (ψmit) foi avaliado com a sonda
JC‐1 por CF. O SO foi analisado através dos níveis de ROS/RNS e glutationa reduzida (GSH) por CF. Por qPCR foram avaliados
os níveis de expressão dos genes NFE2L2, KEAP1, NF‐κB1, NQO1, TXNRD1, HMOX1 e GPX1. Foi efetuada a análise estatística
adequada considerando‐se um nível de significância de 95%.
As células HG‐3 expressam os genes que codificam as proteínas KEAP1 e NRF2. O brusatol e o ML385 reduziram a atividade
metabólica das células de forma dependente da dose e do tempo (IC50 Brusatol = 110nM; IC50 ML385 = 500uM). A
combinação do brusatol (50 nM) com o ibrutinib (0,5 µM) revelou ser bastante eficaz comparativamente com combinação
entre o ML385 (2,5 µM) e ibrutinib (0,5 µM). O brusatol induziu morte celular por apoptose e bloqueio do ciclo celular na
fase G0/G1. Este efeito foi associado a diminuição do ψmit, aumento das ROS/RNS e diminuição da GSH. No entanto, o
brusatol não influenciou a expressão de genes envolvidos na via do NRF2.
Os nossos resultados sugerem o potencial terapêutico do brusatol na LLC, em monoterapia e como coadjuvante do
tratamento com ibrutinib.
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IMPACTO DOS ANTIMICROBIANOS NA MORTALIDADE DOS DOENTES HEMATO‐ONCOLÓGICOS ADMITIDOS NUMA
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS POR SÉPSIS/CHOQUE SÉPTICO
Ana Raquel Dias1, Fernanda Seganfredo2, Joana Gonçalves3, Marta Rebelo4, Dina Mendes4, Eduarda Carmo4,
Isabel Gaspar4, Isabel Simões4
(1Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER, 2Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil,
3Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE, 4Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE)
INTRODUÇÃO
Os doentes hemato‐oncológicos (HO) apresentam um elevado risco de mortalidade quando admitidos em Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) e uma das principais causas de admissão são as infeções.
OBJETIVO
Determinar o impacto dos antibióticos, antifúngicos e antivirais na mortalidade dos doentes HO admitidos numa UCI
polivalente por sépsis/choque séptico.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo observacional, retrospetivo e unicêntrico, que incluiu todos os doentes HO admitidos por sépsis/choque séptico
entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2021, identificados em base de dados informática. Foram colhidos dados
demográficos, informação clínica relativa à doença hematológica, scores de gravidade à admissão, presença de neutropenia
à admissão, recurso a terapêuticas de suporte de órgão, duração e classe dos antibióticos utilizados, cobertura antiviral e
antifúngica. A análise estatística foi realizada em software SPSS, utilizando regressão logística uni e multivariada, com p<0.05
considerado significativo.
RESULTADOS
Foram incluídos 59 doentes, com mediana de idades de 64,4 [33‐86] anos, 50,8% (n=30) dos quais do sexo masculino. A
patologia HO mais frequente foi o Linfoma Não‐Hodgkin (30,5%), seguido da Leucemia Mielóide Aguda (28,8%). Um total
de 84,7% tinham doença ativa e estavam sob terapêutica e 52,5% estavam neutropénicos à data de admissão. O suporte
vasopressor foi necessário em 86,4% dos doentes, a ventilação mecânica invasiva (VMI) em 76,3% e a terapêutica de
substituição de função renal (TSFR) em 49,2%. A mortalidade intra‐UCIP foi de 55,9%. Na análise univariada, os fatores
prognósticos de mortalidade foram: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE)>26 (HR 2.85, IC95% 1.17‐
6.95, p0.020), duração de antibioterapia >14 dias (HR 0.018, IC95% 0.0‐0.73, p0.034), classes de antibióticos >2 (HR 0.41,
IC95% 0.204‐0.856, p0.017) e necessidade de VMI (HR 7.77, IC95% 1.05‐57.54, p0.045). A análise multivariada confirmou o
impacto prognóstico do APACHE>26 (HR 2.62, IC95% 1.01‐6.80, p0.047).
CONCLUSÃO
Uma abordagem antibiótica intensiva foi benéfica nesta população e o APACHE revelou ser um bom score prognóstico de
mortalidade. A utilização sensata dos antibióticos é, no entanto, essencial para evitar o aparecimento de estirpes
multirresistentes, e a compreensão de outras variáveis como o tempo até à administração dos antimicrobianos,
especialmente em doentes neutropénicos, deverá ser considerada em trabalhos futuros.
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PNEUMONIA NO DOENTE HEMATOLÓGICO COM INFECÇÃO A CORONAVIRUS ‐ SERÁ LOPHOMONAS?
Inês L. Gonçalves1, Tatiana Mendes1, Maria Guadalupe Gomes1, Miguel Quintela2, Francisca Miranda1, Filipa Mousinho1,
Ana Jorge1, Celina Afonso1
(1Hospital de São Francisco Xavier ‐ CHLO, 2Hospital de São Francisco Xavier)
INTRODUÇÃO
A infecção a Lophomonas blattarum (L. blattarum) é rara e descrita apenas em doentes imunodeprimidos, com relatos
sobretudo na China (307 casos descritos na literatura entre 1993 e 2020) com aumento de casos descritos com a COVID‐19
(26 desde 2020). É um protozoário multiflagelado cujos vectores são térmitas e baratas, eliminado em quistos que, ao ser
inalados, provocam infecções respiratórias.
CASOS CLÍNICOS
Mulher de 70 anos, ECOG 0, com leucemia mielóide aguda de novo, internada para tratamento. Rastreio positivo para SARS
CoV‐2 às 48h, evoluindo para infecção moderada a COVID‐19. Reuniu critérios de cura, e às 48h, por neutropenia febril,
iniciou antibioticoterapia empírica com piperacilina‐tazobactam e amicacina. Evoluiu para ARDS, e foi transferida para a
Unidade de Cuidados Intensivos. Sem isolados microbiológicos, fez lavado bronco‐alveolar (LBA), isolou‐se L. blattarum,
instituiu‐se terapêutica dirigida com metronidazol por 20 dias. Em 24h, apirexia e em 72h diminuição de parâmetros
inflamatórios, de aporte de oxigénio e melhoria radiológica. Cumpriu o 1º ciclo de tratamento em internamento e teve alta
sem clínica respiratória. Homem de 77 anos, ECOG 0, com cardiopatia isquémica e COVID‐19 ligeiro dois meses antes do
diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B NOS (not otherwise specified). Em D20 de 1º CNOP, internado por
neutropenia febril, iniciou antibioticoterapia empírica com piperacilina‐tazobactam e amicacina. Em 12h necessitou de
máscara de alto débito, foi, em 48h, transferido para unidade de cuidados intensivos para ventilação mecânica. Isolou‐se L.
blattarum em LBA, iniciou metronidazol, com melhoria dos parâmetros inflamatórios e desmame ventilatório em 36h. O
doente faleceu por progressão da doença.
CONCLUSÃO
Assumiu‐se infecção a L. blattarum como causa dos sintomas respiratórios e alterações radiológicas, não só pelo isolamento
microbiológico, como pela melhoria absoluta após metronidazol. Deve suspeitar‐se de infecção a L. blattarum em
imunodeprimidos com rápido agravamento respiratório sem isolamentos, dado que o diagnóstico se faz por microscópica
óptica directa com amostra a fresco do LBA, e pela excelente resposta ao metronidazol.
Os casos ilustram infecção a um agente etiológico raro, e associação entre imunossupressão da doença hematológica de
base e a causada por infecção a SARS‐CoV‐2. Dada a elevada prevalência de COVID‐19, alerta‐se para a possível emergência
de mais casos em doentes imunossuprimidos.
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EPISÓDIO INAUGURAL DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA E IMPACTO NO PROGNÓSTICO DOS DOENTES
Isabel Paulos Mesquita, Júlia de Amaral Melo, Graça Esteves, João Raposo
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria, CHULN)
INTRODUÇÃO
A Púrpura Trombocitopénica trombótica adquirida (PTTa) é uma doença rara com uma mortalidade não desprezível apesar
das terapêuticas existentes e da maior sensibilidade diagnóstica. Existem vários scores clínicos que ajudam a predizer a
mortalidade, conforme a gravidade da apresentação clínica.
OBJETIVOS
Descrição das características de doentes (dts) com PTTa, desafios diagnósticos e outcomes dos doentes
MÉTODOS
Estudo observacional retrospetivo unicêntrico de doentes com PTTa inaugural até 31 julho de 2022. Informação obtida pela
consulta do processo clínico do doente.
RESULTADOS
Foram identificados 23 dts com PTTa (excluídos 3 por não haver informação acerca do episódio inaugural), 75,5% do sexo
feminino (n=15), com média de idades de 38,9 anos (11‐66). Ao diagnóstico, valor médio de plaquetas 15,2x109/uL e Hb
8,14g/dL; 9 dts apresentavam lesão de órgão‐alvo (alterações neurológicas e/ou necrose miocárdica), sem associação
estatisticamente significativa com recaída e morte. 85% tinha PLASMIC de alto risco (n=17), mas em apenas 55% se colocou
PTTa como 1ª hipótese (diagnósticos prévios: 4 trombocitopenia imune, 2 síndrome de Evans, 1 anemia hemolítica, 1 sépsis),
apesar de não se ter verificado associação com a sobrevida. Todos fizeram plasmaférese e corticoide em 1ª linha, associado
a Rituximab em 7 casos e/ou Caplacizumab em 3 casos. 89,5% obtiveram resposta clínica, com um tempo mediano até
recuperação de plaquetas de 10 dias. Houve 35% exacerbações, sendo que, destes casos, apenas 2 dts não obtiveram
resposta. No período em análise, 15 dts (78,9%) mantiveram‐se em resposta, sem evidência de recaída. A mediana de follow‐
up foi de 28,8 meses, com sobrevida global de 90,0% à mediana de follow‐up. 20% dos dts apresentaram sequelas /
complicações crónicas, todas do foro neurológico.
DISCUSSÃO
O diagnóstico de PTTa continua a ser desafiante e o consequente atraso no início de terapêutica tem impacto reconhecido
no prognóstico. A literatura descreve complicações a longo prazo, nomeadamente neurocognitivas, muitas vezes sub‐
diagnosticadas / subvalorizadas, e que também se verificam na nossa população. Por se tratar de uma doença rara, a nossa
amostra de dts com baixo número de eventos não permitiu a realização de uma análise mais robusta para identificação de
fatores preditores de morte e/ou recaída. Assim, é importante a recolha e integração de dados a nível nacional, no sentido
de estudar a dinâmica epidemiológica e prognóstico da PTTa.
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DUAS SURPRESAS EM LINFOMA DE CÉLULAS B
Sara Coutinho, Sónia Silva Guerra, Tito Abrantes, Paula Rocha, Helena Matos Silva
(CHTV)
INTRODUÇÃO
O linfoma pleural primário é raro, com poucos casos na literatura e correspondendo a 2% dos tumores primários da parede
torácica; o linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é o subtipo mais relatado. Foram descritos 2 tipos de linfomas
pleurais primários, o Efusional, associado ao HIV e HHV8, e o Associado ao piotórax, relacionado com EBV e inflamação
crónica. A quimioterapia com RCHOP parece melhorar a sobrevida (RC±35%); casos de remissão espontânea são
extremamente raros e sem mecanismo definido.
CASO CLÍNICO
Mulher de 52 anos, fumadora de 40 maços/ano, professora, exposição laboral ao amianto e 3 episódios de pneumonia na
adolescência. Sem história de tuberculose ou contato, sem história de trauma torácico ou medicação crónica. Apresentava
dor pleurítica em agravamento com 1 mês de evolução e sem fatores de alívio. A TC‐tórax revelou espessamento pleural
macronodular na metade inferior do hemitórax direito, com derrame pleural moderado; adenopatias (maior 17mm) no
recesso ázigo‐esofágico e enfisema nos lobos superiores. Hemograma com anemia ligeira NN, estudo funcional respiratório
normal, rastreio autoimune e HIV negativos. Realizada biópsia aspirativa de nódulos pleurais, exame histopatológico
morfológica e imunofenotipicamente compatível com LDGCB. PET‐CT com discreta captação em nódulos pleurais e derrame
pleural. Realizada cirurgia 7 semanas depois, não havendo derrame pleural, apenas 1 nódulo de 3mm, que foi biopsado,
confirmando‐se LDGCB não‐GC, HHV8‐, EBER‐. A doente melhorou clinicamente, sem dor torácica e normalização do
hemograma. Sem captação de FDG‐F18 na PET‐CT 3 meses depois, admitindo‐se RC espontânea. Após 1 ano, a doente
mantinha RC, sustentada por PET‐CT.
Foi notado, após 2 anos, 1 nódulo submandibular pétreo <2cm, biopsia excisional compatível com LNH folicular grau IIIA,
PET‐CT com adenopatias hipermetabólicas cervicais e supraclaviculares bilaterais, sem outras alterações; atualmente em
vigilância.
DISCUSSÃO
O linfoma pleural primário é uma entidade rara, sobretudo quando não há história de inflamação crónica ou
imunossupressão. A clínica, estudo imagiológico e laboratorial são inespecíficos, sendo o diagnóstico histopatológico
essencial. Importância enfatizada com novo achado no exame objetivo.
CONCLUSÃO
Apresentamos um caso singular de LDGCB pleural com RC espontânea, que serve, também, para ilustrar a importância da
biópsia na suspeita de recidiva, com achados, por vezes, inesperados e impacto na decisão clínica.
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FLAG‐IDA + VENETOCLAX NA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA DE ALTO RISCO: SÉRIE DE CASOS
Guilherme Sapinho, Joana Infante, Graça Esteves, João F. Lacerda, João Raposo
(Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte)
A leucemia mielóide aguda (LMA) de alto risco e recaída/ refractária (R/R) representa uma necessidade médica não
satisfeita. A obtenção de remissão completa seguida de transplante alogénico de progenitores hematopoiéticos (aloTPH) é
limitada pela resposta insatisfatória à quimioterapia nesta população. Depois do sucesso em doentes idosos, o venetoclax
começou a ser combinado com quimioterapia intensiva em doentes mais jovens. Os resultados dos ensaios de fase I/II com
fludarabina, citarabina, G‐CSF, idarrubicina e venetoclax (FLAG‐IDA‐VEN) são encorajadores, com uma elevada taxa de
transição para aloTPH.
Apresentamos uma série de 8 doentes tratados com FLAG‐IDA‐VEN. A idade mediana foi 60 anos. A maioria dos doentes
(7/8) tinha LMA R/R e recebeu indução com 7+3 em primeira linha. Um doente foi tratado com FLAG‐IDA‐VEN em primeira
linha por LMA secundária a síndrome mielodisplásica de alto risco. Seis de 8 doentes tinham risco genético adverso,
incluindo mutações ASXL1, RUNX1 e TP53, cariótipo complexo, del(7) e i(17). Foram incluídos 2 doentes de risco favorável
em R/R: um com perda de mutação NPM1 e outro com doença extramedular na recaída. Os doentes receberam uma
mediana de 1 ciclo e a duração mediana de internamento foi 58,5 dias no primeiro ciclo e 38,5 nos ciclos de consolidação.
O tempo mediano de recuperação de neutrófilos e plaquetas (≥0,5x109/l e 50x109/l, respectivamente) foi 40 dias. Todos os
doentes apresentaram pelo menos um episódio de neutropenia febril, incluindo 2 com choque séptico. Documentaram‐se
bacteriémias em 3 doentes, 2 tiveram infecção fúngica invasiva provável e 1 teve candidíase hepatosplénica. Verificou‐se
insuficiência cardíaca aguda (grau 4) em 1 doente. Registaram‐se 2 mortes em aplasia, uma por hemorragia do sistema
nervoso central e outra por infecção. Todos receberam profilaxia anti‐fungo filamentoso.
Ao dia 21 todos os doentes avaliáveis atingiram morphologic leukemia‐free state. A taxa de resposta global foi 87,5%, e 50%
atingiu remissão completa composta (CRc). Dois doentes foram conduzidos a aloTPH em remissão completa, e 1 foi
transplantado depois de pré‐condicionamento devido a recaída após FLAG‐IDA‐VEN. Dois doentes recidivaram após CRc.
Com uma mediana de seguimento de 7,6 meses, a sobrevivência global mediana foi 7,3 meses.m conclusão, FLAG‐IDA‐VEN
é um regime activo nesta população difícil de tratar, constituindo uma potencial ponte para aloTPH, apesar de
mielotoxicidade e complicações infeciosas significativas.
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IBRUTINIB NO TRATAMENTO DE DOENTES COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Marta Henriques, Rui Bergantim, Fátima Ferreira, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar e Universitário de São João E.P.E.)
INTRODUÇÃO
A Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) dispõe atualmente de terapêuticas emergentes que suplantaram a quimio‐
imunoterapia. O Ibrutinib é um inibidor alvo da tirosina cinase Bruton (iBTK) com um papel crítico na sinalização do recetor
da célula B.
OBJETIVO
Caracterização de doentes com LLC tratados com Ibrutinib e as suas principais complicações.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo descritivo, observacional e retrospetivo de 29 doentes diagnosticados com LLC e tratados com Ibrutinib em primeira
linha ou em doença recaída/refratária (R/R) entre Dezembro de 2015 e Março de 2022.
RESULTADOS
72% dos doentes eram homens. A mediana de idades foi de 66 anos [34‐84]. Estádio Rai‐Binet ao diagnóstico de alto risco
em 59% dos doentes. 21% dos doentes tinha ECOG ≥1. 86% tinha doença bulky ao diagnóstico, 55% citopenias e 59%
aumento da β2‐microglobulina. A doença foi classificada como sendo de alto risco [definida como a presença de Del(17p)
ou mutação do TP53, Del(11q) ou IgH não mutada] em 79% dos doentes e 21% tinham cariótipo complexo. O tempo médio
entre o diagnóstico de LLC e o início de iBTK foi de 56 meses [0‐267]. 12 doentes iniciaram Ibrutinib em 1ª linha e, nos R/R
a mediana de linhas terapêuticas prévias foi 1 [0‐4]. O tempo de follow‐up médio após o início de Ibrutinib foi de 27 meses
[0‐75] e a sobrevida global aos 60 meses foi de 47%. 13 doentes morreram, 3 estavam em remissão à data da última
avaliação. 15 doentes suspenderam o iBKT, 8 por progressão de doença e 7 por complicações associadas ao fármaco: 2
casos de fibrilhação auricular, 2 acidentes vasculares cerebrais, 2 infeções fúngicas invasivas e 1 toxicidade hematológica.
21 doentes tiveram reações adversas (RA) de qualquer grau e ¼ dos doentes experienciaram RA grau ≥3, entre as quais 1
hemoptise, 1 hemorragia digestiva, 1 neuropatia e artralgia, 1 infeção herpes‐zooster disseminada e 1 neoplasia primária
secundária.
CONCLUSÃO
Os resultados apresentados baseados numa experiência de vida real validam o uso de Ibrutinib como uma opção terapêutica
vantajosa para doentes com LLC, com RA conhecidas e não menosprezáveis. O tamanho da amostra representa uma
limitação estatística neste trabalho, mas releva a menor acessibilidade do fármaco face a tratamentos como a quimio‐
imunoterapia convencional. As armas terapêuticas tendem a evoluir para que, no futuro, a maioria dos doentes com LLC
possa ter uma esperança média de vida próxima da normal.
Um dos autores declara ter realizado palestra para a Janssen.
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GRAVIDADE DA DOENÇA COVID‐19 BASEADA NAS ALTERAÇÕES DO HEMOGRAMA À ADMISSÃO NUMA ENFERMARIA
COVID
Renata Macau1, Ana Alho2, Vera Costa Santos3
(1Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE – Hospital Santa Maria: Serviço de Transplantação de Medula, 2Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE – Hospital Santa Maria: Serviço de Transplantação de Medula; Instituto de
Medicina Molecular João Lobo Antunes, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 3Hospital Doutor Fernando
Fonseca ‐ Serviço de Medicina Intensiva)
INTRODUÇÃO
Durante a pandemia SARS‐CoV‐2, foram diversos os estudos que analisaram o hemograma dos doentes com COVID‐19. Os
resultados evidenciam maior prevalência de anemia em unidades COVID‐19 vs. enfermarias limpas e relação entre
gravidade da linfopénia e o mau prognóstico da doença COVID‐19. Foi também avaliada a razão neutrófilos/linfócitos (N/L)
como medida de estratificação de gravidade, sendo que N/L >3 tem sempre significado patológico. Outros grupos defendem
ainda que valores no intervalo de 6‐9 equivalem a stress leve, no intervalo 9‐18 a stress moderado e superior a 18 stress
grave.
OBJETIVO
Análise descritiva dos hemogramas à admissão de doentes COVID‐19 não ventilados. Estudar a razão N/L e a sua relação
com a gravidade da doença.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospetivo, observacional e unicêntrico, em doentes com infeção por SARS‐CoV‐2 internados de Janeiro a
Fevereiro de 2020 numa enfermaria COVID.
RESULTADOS
139 doentes, 51% sexo masculino, mediana de idade 75 anos (min 20 ‐ máx 100). Antecedentes hematológicos: 17 doentes
com anemia da doença crónica, 2 com leucemia linfocítica crónica, um com trombocitopénia imune e um com mieloma
múltiplo. Evidência de anemia em 47,5% dos doentes, sendo 32% destas consideradas moderadas a graves (Hb <10g/dl); Hb
mediana nos homens de 13 g/dl, Hb mediana nas de mulheres 11,9 g/dl. Trombocitopénia em 20,1% dos doentes.
Leucopénia (<4000/mcl) em 8,8%; leucocitose (>11000/mcl) em 25,6%. Registo de neutrofilia (>7500/mcl) em 35,8% e
neutropénia (<1900/mcl) em 2,1%. Registo de linfopénia (<1000/mcl) em 67,2% dos doentes. Razão N/L > 3 em 92,7%; 6‐9
em 20,4%; 9‐18 em 23,4%; >18 em 12,4%. 14% dos doentes faleceram, observando‐se uma razão N/L >18 em 32% dos
óbitos. Dos doentes transferidos para unidades de cuidados intermédios por agravamento da doença COVID‐19, razão N/L
> 3 em 86,7%; 6‐9 em 20% e >18 também em 20%.
CONCLUSÃO
À semelhança do descrito em estudos prévios, observámos uma percentagem considerável de anemia nos doentes COVID,
sem diagnóstico hematológico anterior. A elevada prevalência de linfopénia nestes doentes sugere associação entre esta
variável e a gravidade da infeção por SARS‐CoV2 em doentes sintomáticos. A maioria dos doentes que faleceram no
internamento por COVID‐19 apresentava uma razão N/L correspondente a stress moderado ou grave, corroborando assim
a utilidade desta razão para avaliar a gravidade da doença.
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NEUTROPENIA FEBRIL EM DOENTES HEMATO‐ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE
PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS E A REALIZAÇÃO DE TC TORÁCICA
Marta Henriques, Pedro Chorão, Joaquim Monteiro, Pedro Baptista, Juliana Bastos, Ricardo Pinto, Rui Bergantim,
Fátima Ferreira, Fernanda Trigo
(Centro Hospitalar e Universitário de São João E.P.E.)
O impacto da tomografia computorizada torácica (TC‐T) na abordagem da neutropenia febril (NF) no doente submetido a
transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos (TAPH) não está estabelecido.
Mudança de antibioterapia (ATB) após TC‐T durante episódios de NF.
Estudo retrospetivo em doentes submetidos TAPH entre 09/2018 e 09/2021. Cada TC‐T foi realizada durante um episódio
único de NF, definida como temperatura ≥38°C e contagem absoluta de neutrófilos <500/mm3.
Realizados 230 TAPH. 61 doentes tiveram 63 episódios diferentes de NF em que realizaram TC‐T. Mediana de idades foi 59
anos [26‐71], 74% eram homens e 21% tinham antecedentes de doença pulmonar. 3% com leucemia aguda mielóide (LAM),
23% linfomas B, 11% linfomas T/NK, 13% linfoma Hodgkin, 46% mieloma múltiplo e 3% doenças auto‐imunes. 49%
realizaram 1 linha, 27% 2 linhas e 24% ≥3 linhas terapêuticas prévias.
O esquema de condicionamento foi melfalano em 46%, BEAM (carmustina, etoposídeo, citarabina e melfalano) em 44%,
3% cada fizeram BuCy (bussulfano e ciclofosfamida), BCNU+TT (carmustina e tiotepa) e BEAM com globulina anti‐timócito
de cavalo. 50% desenvolveram sintomas respiratóros, 73% mucosite e 19% foram transferidos para Cuidados Intensivos; 3
doentes morreram.
Realizou‐se lavado bronco‐alveolar (LBA) em 5%, biópsia pulmonar em 3% e em 13% houve isolamentos em hemoculturas.
Iniciou‐se ATB empírica com piperacilina/tazobactan em 89% das NF, a menos que evidência de comprometimento
hemodinâmico ou história de alergia a penicilina. Em 45 episódios de NF foi acrescentada vancomicina ao esquema de ATB
prévio à realização de TC. Houve mudança de ATB em 19% das NF, sendo a alteração mais comum a associação de um
glicopeptídeo (p=0,011).
As alterações de ATB foram mais comuns em doentes com sintomas respiratórios (p=0,012), com insuficiência respiratória
(p=0,047), que realizaram LBA(p=0,031) e nos quais o foco estabelecido de NF foi respiratório(p=0,007). Um maior número
de terapêuticas prévias também se associou a mudança de ATB (p=0,043). Características demográficas, doença pulmonar
prévia, diagnóstico hematológico, regime de condicionamento e achados encontrados em TC‐T (consolidações ou vidro
despolido) não motivaram mudança de ATB.
As nossas observações sugerem que a TC‐T em doentes submetidos a TAPH durante o período de NF infrequentemente
fornece informações que resultem em alterações terapêuticas, que de outra forma não teriam sido feitas por suspeição
clínica.
Sem conflitos de interesse.
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ESTUDO DE CASO DE UM DOENTE SUBMETIDO A TERAPÊUTICA COM BRENTUXIMAB VEDOTINA
Sofia Oliveira Pedro1, António Ramos2
(1Hospital Espírito Santo de Évora, 2Hospital do Espírito Santo de Évora)
A apresentação de casos práticos enriquece o conhecimento científico, ao relatar situações em contexto de vida real.
Pretende‐se demonstrar a aplicação de BV num caso, em que a indicação se deveu à presença de um evento raro no
processo de tratamento.
Doente de 37 anos, ECOG 0, antecedentes pessoais hábitos tabágicos (20 cigarros/dia). Sem alergias medicamentosas ou
outras conhecidas. Recorre à consulta de hematologia por quadro clínico caracterizado por massa cervical/supraclavicular
direita com cerca de 7 anos de evolução. Após biópsia excisional, confirma‐se Linfoma de Hodgkin (LH) clássico, variante
esclerose nodular. PET confirmou envolvimento hipermetabólico ganglionar (supra e infra‐diafragmático).
Efetuou‐se 1ª linha terapêutica com ABVD (Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina e Dacarbazina) em agosto 2021. Após o 1º
ciclo de ABVD o doente desenvolveu síndrome Stevens Johnson (SSJ)/Necrólise Epidérmica Tóxica (NET), o que motivou o
internamento na Unidade de Queimados do CHUC. Após 8 meses de recuperação, o doente retomou os tratamentos em
maio de 2022, com BV.
Efetuaram‐se 4 ciclos BV‐ Bendamustina no Hospital de Dia de Oncologia do HESE. Foi feita uma consulta de enfermagem
de acolhimento e foram realizadas consultas subsequentes antes da realização dos tratamentos. Durante o 1º ciclo de ABVD
o doente não referiu qualquer sintomatologia. Soube‐se á posteriori que o mesmo tinha desenvolvido NET. Desconhece‐se
a etiologia que despoletou a mesma.
O doente estava receoso, ansioso em realizar novamente tratamentos. A equipa multidisciplinar (enfermeiro, médico,
farmacêutico) coordenaram esforços no sentido de prestar todo o apoio no esclarecimento de dúvidas e explicação da
importância da realização de terapêutica e risco/beneficio do tratamento. Foi aplicado o questionário de Qualidade de Vida
(QV) EORTC QLQ‐C30, no qual o doente classificou a sua saúde e a sua QV durante a última semana com valor 6 (na escala
1‐péssimo e 7‐ótimo).
Nas consultas de enfermagem pré‐tratamento, os efeitos adversos mais referidos pelo doente foram as náuseas grau 2,
após o 2º dia de tratamento, que diminuíram de intensidade com a administração de um antagonista 5‐HT 3 (ondasetron)
em D2 e D3 12h/12h. Referiu ainda astenia grau 1.
Atualmente o doente aguarda realização de exames de reavaliação, com avaliação da QV durante a última semana no valor
6 (no questionário acima referido).
Os autores declaram não ter conflito de interesses.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA DE UM HOSPITAL CENTRAL, NO PERÍODO DE 2017‐2021
Ana Calado, Anabela Proença, Lurdes Batoréu
(CHULN‐HSM)
FUNDAMENTAÇÃO
O Programa Nacional de Combate à Resistência dos Antimicrobianos, refere um aumento crescente dos doentes internados
em Unidades de Cuidados Intensivos, Unidades de Hematologia/Transplantação. A vulnerabilidade do sistema imunológico
do doente hemato‐oncológico, coloca‐o com risco aumentado de adquirir infeções por agentes patogénicos.
OBJETIVO
Comparar resultados obtidos no serviço vs a nível nacional, sobre Prevenção e Controlo de Infeção associada aos Cuidados
de Saúde.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospetivo de 2017‐2021, utilizando a analise de dados obtidos sobre o Cumprimento das normas preconizadas
pela DGS: ‐ Higienização das Mãos; Prevenção e Controlo de colonização por MRSA; Prevenção da Transmissão de
Enterobactereaceas resistentes aos carbapenemes; Intervenções de Prevenção da infeção Relacionada com o Cateter
Venoso Central (CVC); Monitorização efetiva dos doentes colonizados e infetados por Microrganismos Epidemiologicamente
Importantes (MEI), além da implementação de medidas rigorosas de prevenção das IACS na organização do Serviço. Os
valores obtidos resultam da análise de uma base de dados elaborada por enfermeiros, utilizando o SPSS 20.
RESULTADOS
Analisamos 1427 doentes, sendo 58,2% do sexo masculino. A idade média foi 57,7±16,4 anos. Como diagnósticos: LNH‐
30,8%, LMA‐21,9% e MM‐14%. O motivo de internamento mais comum Quimioterapia 24,2% e diagnóstico com 21,2%. A
demora média foi de 24,8±29 dias. O cumprimento da higienização das mãos no 1º momento foi de 50% (2017) e 80%
(2021), no 5º momento foi de 61,8% (2017) para 92,8% (2021). Em relação aos MEI verificamos: CTD N=5 (2017) e N=2
(2021); MRSA N=4 (2017) e N=0 (2021); E. ESBL N=16 (2017) e N=6 (2021); E. Carb N=26 (2017) e N=6 (2021); Pseudomonas
MR N=2 (2017) e N=7(2021). No estudo de colonização EPC verificamos em 2018‐24,8% dos doentes colonizaram no serviço
e em 2021 foi de 2,8%. A percentagem de doentes que colocaram CVC passou de 40% (2017) para 84% (2021). As INCS totais
em 2017 (N=48) com 5 relacionadas ao CVC, em 2021 (N=49) nenhuma associada ao CVC.
CONCLUSÃO
Verificamos que seguimos a tendência a nível nacional. A adesão à Higienização das Mãos teve uma melhoria significativa
no serviço com valores superiores aos nacionais. No global houve uma diminuição de infeções por MEI. Apesar da
percentagem de doentes com CVC ter duplicado não se traduziu num aumento de INCS, e as relacionadas com o CVC
diminuíram.
Os autores negam conflitos de interesse.
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RESISTANCE/INTOLERANCE TO HYDROXYUREA IN PORTUGUESE POLYCYTHAEMIA VERA PATIENTS
Maria Sarmento1, Marta Duarte1, Juan Sanchez2, Sandra Ponte2, Diana Roriz3, Laura Fernandes3,
Maria José Monteiro Silva4, Judite Pacheco4, Gisela Ferreira5, Jorge Freitas6, Daniel Brás7
(1Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Hospital Pedro Hispano, Senhora da Hora, Portugal, 2Centro Hospitalar Lisboa
Ocidental, Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa, Portugal, 3Fundação Champalimaud, Lisboa, Portugal, 4Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia, Portugal;, 5Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro,
Portugal, 6Instituto Português de Oncologia do Porto, Porto, Portugal, 7Novartis Farma, Produtos Farmacêuticos S.A, Porto
Salvo, Portugal)
BACKGROUND
Polycythaemia vera (PV) is a chronic myeloproliferative neoplasm (MPN) characterised by an abnormal erythrocytosis,
which translates into an elevated risk of thrombosis and haemorrhages. Risk management is accomplished with
cytoreductive therapy in high‐risk patients, hydroxyurea (HU) being the cytoreductive therapy of choice.
OBJECTIVE
To clinically characterise Portuguese PV patients in terms of their resistance and/or intolerance to HU, based on the
European LeukemiaNet (ELN) criteria.
MATERIALS/METHODS
This is a descriptive, non‐interventional, and multicenter cohort study of adult Portuguese PV patients registered in the
Portuguese Oncology Nursing Association (AEOP) database, filed according to pre‐existing clinical data. Data corresponding
to a 2‐year follow‐up were collected. The incidence of resistance/intolerance to HU was based on the ELN criteria, adjusted
to this study’s characteristics.
RESULTS
134 PV patients were included, with a mean disease duration of 4.8±5.0 years (Table 1). Most were ≥60 years (83.2%) and
under HU therapy, at baseline (79.1%). Noteworthy, most patients (87.2%) were at high risk for thrombotic events at study
enrolment. By the end of the study, HU continued as the most frequent pharmacologic treatment (75.7%).
Haematocrit and haemoglobin levels significantly decreased after 24 months, compared to baseline (p=0.007 and p=0.012,
respectively), with 10 thrombotic and 9 haemorrhagic events reported. MPN10 symptom score decreased 24 months after
study initiation (12.0±11.6 vs 10.3±9.1; p=0.041).
At baseline, 76.3% of patients met at least one adjusted ELN criteria, which were used to compensate for the missing data
required by the original standards, thus defining resistance/intolerance to HU. Of those patients, 14.4% maintained HU
treatment despite resistance/intolerance to this drug throughout the study.
CONCLUSION
This study reports disturbing HU resistance/intolerance levels in a Portuguese PV cohort. These data, allied with the 14.4%
HU resistant/intolerant patients continuously on HU, demonstrate the lack of standardised therapeutic approaches and PV
management. The latter is further supported by the absence of critical information from patients’ clinical records, such as
the presence of non‐haematologic toxicities. These findings reinforce the need to value the resistance/intolerance to HU in
PV patients, associated with a worse clinical outcome.
Conflicts of Interest: DB is an employee of Novartis Farma.
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ACOMPANHAMENTO DOS DOENTES COM NEUROPATIA PERIFÉRICA, SOB TRATAMENTO COM BRENTUXIMAB
VEDOTINA
Ana Catarina Monteiro Cardeira
(IPOLFG)
INTRODUÇÃO
O Brentuximab Vedotina (BV) é um conjugado anticorpo‐fármaco constituído por um anticorpo monoclonal direcionado
para a proteína CD 30, que provoca a morte por apoptose das células tumorais. Encontra‐se indicado no tratamento de
doentes adultos com: Linfoma de Hodgkin (LH), Linfoma Anaplásico de Células Grandes Sistémico (LAGCs) e Linfoma
Cutâneo de Células T CD30+ (LCCT) em diferentes linhas terapêuticas, de acordo com a respetiva aprovação. A neuropatia
periférica (NP) sensorial ou motora é uma reação adversa muito comum, sendo fundamental o papel do enfermeiro na sua
identificação e monitorização.
OBJETIVOS
Caracterizar a NP nos doentes sob tratamento com Brentuximab Vedotina. Identificar o papel do enfermeiro no
acompanhamento aos doentes com NP.
METODOLOGIA
Estudo descritivo, exploratório e retrospetivo através da consulta de dados do processo clínico dos doentes que realizaram
tratamento com BV entre 1 de Julho de 2019 e 1 de Julho de 2022. Foram acompanhados 81 doentes, com idade entre 21
e 81 anos (média: 50 anos). A amostra é constituída por 38 doentes do sexo feminino e 43 do sexo masculino. Em termos
de diagnóstico: 52% LH, 25% LACGs e 23% LCCT.
RESULTADOS
Os doentes realizaram em mediana 10 ciclos de tratamento (16% mantém‐se em tratamento, 25% completaram 16 ciclos e
59% interromperam tratamento por intercorrências). 44% dos doentes não apresenta eventos adversos. A NP é o sintoma
manifestado com maior frequência: 38% e surge em mediana no 5º ciclo de tratamento. (18% dos doentes apresentam
outras reações adversas). A redução de dose e a associação de tratamento farmacológico são intervenções implementadas
em todos os doentes para controlo do sintoma. Os graus de NP são variáveis: 50% Grau 1, 37,5% Grau 2 e 12,5% Grau 3,
alguns doentes evoluíram em termos de gravidade de sintomas. Todos os doentes com NP Grau 3 interromperam o
tratamento.
CONCLUSÃO
A NP sensorial e motora implica limitações no desempenho das atividades de vida diária. Cabe ao enfermeiro o papel de
acompanhar os doentes na identificação precoce de sinais e sintomas, incentivando à não desvalorização dos mesmos e
reforçar a importância da comunicação do seu aparecimento e/ ou do seu agravamento aos profissionais de saúde. Torna‐
se também essencial transmitir informação ao doente no sentido da implementação de um plano de reabilitação que
contemple estratégias (não farmacológicas) promotoras da segurança pessoal, autonomia e bem‐estar.
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IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOENTE HEMATO‐ONCOLÓGICO, COMO ESTRATÉGIA PROMOTORA DA CULTURA DE
SEGURANÇA – EXPERIÊNCIA DO ENFERMEIRO
Cláudia Sofia Rodrigues Gaspar, Ana Filipa Valente de Jesus Rosa
(CHULN‐ Hospital de Santa Maria)
INTRODUÇÃO
Os Hospitais representam um ambiente altamente complexo, o que favorece a ocorrência de eventos adversos associados
à prestação de cuidados. A sua maioria pode ser evitada com o cumprimento dos objetivos/metas contemplados no Plano
Nacional para a Segurança dos Doentes 2021‐26. A identificação inequívoca do doente, pelo profissional de saúde, é um
procedimento que garante não só a segurança como a qualidade dos cuidados prestados. Assim, surge a necessidade de
implementar e auditar as boas práticas e procedimentos que assegurem não só a identificação do doente, bem como a
verificação entre a identificação do doente e a terapêutica antineoplásica sistémica a administrar, em contexto de Hospital
de Dia.
OBJETIVO
Análise da experiência da equipa de Enfermagem do Hospital de Dia, na identificação inequívoca do doente, como estratégia
promotora da cultura de segurança.
METODOLOGIA
Foram estabelecidos objetivos e estratégias, que contemplaram o plano de ação do serviço. Procedeu‐se à
construção/divulgação/implementação da norma de procedimentos ‐ Identificação da pessoa com doença hemato‐
oncológica em sessão de tratamento/atendimento em Hospital de Dia, por meio de pulseira de identificação. Seguidamente
realizaram‐se duas auditorias, para a análise da % de adesão, necessidade de mudança nos comportamentos e
implementação de estratégias de melhoria. Os resultados obtidos foram apresentados, e através de “brainstorming” com a
equipa de Enfermagem, foram estabelecidas estratégias de melhoria contínua.
Os resultados reportam‐nos para uma taxa de adesão à identificação inequívoca do doente, por meio de pulseira de
identificação pelos enfermeiros, de 98,9% (em 448 oportunidades de observação). Na primeira auditoria, conclui‐se também
que 71% dos enfermeiros validam os dados constantes na pulseira de identificação com os dados existentes no rótulo da
terapêutica, tendo esta última % aumentado para 85%, na segunda auditoria.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos realçam a elevada taxa de adesão da equipa de Enfermagem, à norma de procedimentos. Contudo,
no sentido de garantir a segurança nos cuidados prestados, surge como medida a necessidade de melhorar a % de
Enfermeiros que validavam os dados da pulseira de identificação com os dados constantes no rótulo da terapêutica a
administrar. Através da sensibilização da equipa e do seu envolvimento na construção de estratégias de melhoria, esta %
aumentou significativamente, assegurando assim a segurança nos cuidados prestados.
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FERIDA NEOPLÁSICA EM LNH: UMA ABORDAGEM COMPLEXA
Inês Isabel Bernardino Bargão1, Jenny Pinto2, Rui Almeida2, Tânia Pimentel2, Patrícia Barbosa2, Carla Silva2,
Anabela Proença2, Lurdes Batoréu2
(1CHLN‐HSM EPE, 2CHLN‐HSM)
INTRODUÇÃO
Caso clínico de uma doente de 46 anos, natural e residente em Moçambique, com antecedentes pessoais de HIV, malária e
DM II. ECOG 0.
Inicia em 2019 tumefação axilar e mamária à direita, com progressivo agravamento. Vem para Portugal em julho de 2020,
onde recorre a um hospital, ficando internada com ferida ulcerada extensa. Com diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin de
alto grau de células B estadio IV com infiltração mamária, é transferida a 7 de setembro 2020 para o nosso Serviço. Inicia
quimioterapia com 6R‐CHOP, com resposta parcial, tornando‐se necessário iniciar radioterapia. Como evidencia resposta
completa em PET de março de 2021, é submetida a cirurgia plástica em novembro de 2021.
No primeiro penso deparámo‐nos com uma lesão extensa do quadrante superior externo da mama direita, com locas
profundas até à região retroperitoneal e axilar, com tecido desvitalizado, necrosado e exsudato purulento com cheiro fétido.
Tentou‐se não só adequar o material de penso à ferida neoplásica grave, mas também valorizar todos os constrangimentos
emocionais, sociais e de autoimagem.
OBJECTIVOS
Compreender a complexidade da abordagem ao doente hemato‐oncológico com ferida neoplásica e o seu impacto físico e
emocional, salientando a importância de uma coordenação multidisciplinar.
Evidenciar a importância da avaliação das características da ferida e a sua evolução, adequando materiais de penso.
METODOLOGIA
Realizada uma análise retrospetiva através de documentação fotográfica, registos de cuidados de enfermagem e diário
clínico.
RESULTADOS
Com a espuma de hidropolímero e carvão ativado conseguiu‐se controlar o cheiro, a humidade e infecção. Fez‐se
desbridamento com água eletrolisada, havendo redução das dimensões da ferida e percentagem de tecido desvitalizado (±
50%). Potenciou‐se o tecido de granulação e a humidade correta com hidrofibras de alcoolpolivinílico, atingindo a lesão
uma dimensão final, pré‐operatória, de 4x5 cm. Este processo durou ± 7 meses, em coordenação com um esquema de QT
e RT.
CONCLUSÃO
É vital uma visão holística para estabelecer diagnósticos e intervenções de enfermagem. A gestão favorável do processo
implicou a avaliação das características da ferida, decisão adequada dos materiais e a conjugação dos tratamentos de QT e
RT no seu decorrer. Por se tratar de uma situação complexa, com impacto físico e psicossocial relevantes, foi fulcral o
envolvimento da equipa multidisciplinar.
Não existem conflitos de interesse entre os autores.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO ‐ ISBAR NA MELHORIA DA
SEGURANÇA DO DOENTE
Ana Catarina Gomes Ferreira, Elisabete M.J.M.Pereira Mesquita
(CHULN‐Hospital Santa Maria)
OBJECTIVO
A comunicação eficaz na transição dos cuidados de saúde é necessária para melhorar a segurança do doente e contribui
para a diminuição dos eventos adversos. Definimos como objectivo principal: a implementação da metodologia ISBAR na
transmissão de informação na transição de cuidados, durante a transmissão de cuidados de saúde nos tratamentos de
quimioterapia endovenosa, oral, subcutâneo, intratecal (de curta, média e longa duração) e nos diferentes níveis de
cuidados.
MATERIAL E MÉTODOS
Neste serviço, são realizados tratamentos de quimioterapia não estando implementada uma metodologia de transmissão
de informação na transição de cuidados, como preconizado nos sistemas de qualidade e segurança do doente.
Para a introdução da metodologia ISBAR, procedeu‐se à revisão da literatura das recomendações e guidelines. Para a
transmissão de informação na transição de cuidados e realizado um projeto de intervenção para a sua aplicação, já
autorizado pela Direcção de Enfermagem.
A tabela ISBAR, neste serviço, é realizada com registo escrito no processo do doente, numa tabela adaptada ao nosso
serviço, segundo a escala da triagem de sintomas implementada e realizada a todos os doentes que apresentam eventos
adversos, com necessidade de vigilância e continuidade de cuidados, até que exista autorização para passar a metodologia
para o processo informático.
RESULTADOS
A qualidade na transição dos cuidados de saúde é um elemento fundamental na segurança do doente, isto porque é
associada ao aumento da qualidade da prestação de cuidados, à diminuição de eventos adversos e consequentemente à
diminuição da mortalidade. A qualidade na transição dos cuidados de saúde é um elemento fundamental na segurança do
doente, isto porque é associada ao aumento da qualidade da prestação de cuidados, à diminuição de eventos adversos e
consequentemente à diminuição da mortalidade.
CONCLUSÃO
A implementação da metodologia ISBAR, é relevante para a organização, pois promove um processo de comunicação que
facilita a melhoria contínua da segurança do doente e da qualidade dos cuidados.
Presentemente, este projecto encontra‐se em fase de implementação do instrumento, de modo a perceber se existe a
necessidade de ser reformulado e a pertinência do mesmo de forma a avaliar e identificar possíveis melhorias.
Declara‐se não haver conflitos de interesse com a realização deste estudo.
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TOOL KIT: ESTRATÉGIAS NA PROMOÇÃO DA ADESÃO TERAPÊUTICA ANTINEOPLÁSICA ORAL
Elisabete Maria Jesus Matos Pereira Mesquita, Ana Catarina Guerreiro Gomes Ferreira, Claúdia Sofia Rodrigues Gaspar
(CHULN‐Hospital Santa Maria)
OBJETIVO
Atualmente verifica‐se um aumento de utilização da terapêutica antineoplásica oral no tratamento da pessoa com doença
hemato oncológica. A não adesão à terapêutica é reconhecida como um problema de saúde pública que impõe custos
consideráveis nos sistemas de saúde. Desta forma, torna‐se premente que os enfermeiros desenvolvam intervenções que
permitam a prestação de cuidados de enfermagem personalizados, promovendo a adesão terapêutica, assegurando a sua
capacitação e co‐responsabilização pelo processo terapêutico, proporcionando informação geradora de aprendizagem e de
novas capacidades para maximizar o seu bem‐estar, autocuidado e qualidade de vida
MATERIAL E MÉTODOS
Procedeu‐se a uma revisão da literatura, realizada nas bases de dados CINAHL e MEDLINE, a partir da plataforma EBSCOhost
e de recomendações e guidelines nomeadamente da ONS/ASCO 2022.
RESULTADOS
Apresentamos assim, um toolkit com estratégias, para apoiar as intervenções de enfermagem à pessoa com doença hemato‐
oncológica sob terapêutica antineoplásica, oral, e dar resposta às dificuldades encontradas, que abranjam toda a trajectória
de tratamento, e que norteei o plano educacional a ser implementado na Consulta de Enfermagem. Estratégias do tipo
educacional devem ser articuladas com estratégias motivacionais e relacionais, onde destacamos a entrevista motivacional,
o coaching e a tecnologia que devem integrar o conteúdo das intervenções a desenvolver.
CONCLUSÃO
A adesão à terapêutica nunca deve ser tomada como garantida, mas sim avaliada, contínua e individualmente, com o
objetivo melhorar outcomes. A Adesão à terapêutica constitui‐se como um indicador de qualidade, fazendo parte do Core
de Indicadores de Enfermagem preconizados pela Ordem dos Enfermeiros. Tendo em conta a pertinência do tema e a
relevância das intervenções de enfermagem no doente submetido a terapêutica antineoplasica oral, constatamos que o
TOOLKIT apresentado, será importante futuramente com o objetivo de melhorar as intervenções de enfermagem e
uniformizar práticas.
Declara‐se não haver conflitos de interesse com a realização deste estudo.
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A ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA DE DARATUMUMAB: OS SEUS BENEFÍCIOS PARA A PESSOA COM MIELOMA
MÚLTIPLO, SOB A PERSPETIVA DO ENFERMEIRO
Cláudia Sofia Rodrigues Gaspar
(CHULN‐ Hospital de Santa Maria)
INTRODUÇÃO
Apesar de incurável o Mieloma Múltiplo é uma doença tratável, com elevada taxa de resposta aos tratamentos associada à
inovação farmacológica. Decorrente desta evolução surge a formulação subcutânea de Daratumumab, anteriormente
administrado por via endovenosa. Esta terapêutica consiste num anticorpo monoclonal, que por mecanismo de ação direto
ou mecanismo de imuno‐modelação atua na destruição das células de Mieloma Múltiplo, promovendo resposta rápidas e
duradouras. Assim, indicadores como a qualidade de vida, assumem‐se como essenciais no momento da tomada de decisão
da pessoa com Mieloma Múltiplo. Os estudos realizados validam as vantagens associadas à administração subcutânea de
Daratumumab, quando comparada com a administração endovenosa. E são estas vantagens, que promovem, junto da
pessoa com Mieloma Múltiplo sob tratamento com esta terapêutica, maior satisfação face ao tratamento, e
consequentemente garantem maior adesão ao regime terapêutico.
OBJETIVO
Conhecer a experiência da equipa de Enfermagem do Hospital de Dia, no que respeita aos benefícios da administração
subcutânea de Daratumumab, comparativamente à sua administração endovenosa.
MATERIAL/MÉTODOS
Entre Maio de 2021 e Abril de 2022 são identificadas 36 pessoas com Mieloma Múltiplo, sob tratamento com Daratumumab
subcutâneo. Foram analisados dados comparativos no que respeitantes às reações relacionadas com a administração desta
terapêutica por via endovenosa e via subcutânea. Procedeu‐se ainda, à análise dos dados relativos à redução do tempo de
administração, com ênfase nos benefícios associados à formulação subcutânea desta terapêutica, para a pessoa com
Mieloma Múltiplo.
RESULTADOS
A avaliação dos resultados permite aferir similaridade entre a evidência científica e os dados obtidos pelos enfermeiros, no
Hospital de Dia.
CONCLUSÃO
A administração subcutânea de Daratumumab está associada a uma redução: da taxa de reação relacionada com a
administração; da taxa de gravidade dessa mesma reação; significativa no tempo de administração. Estes resultados
traduzem‐se em ganhos em saúde, garantindo a satisfação da pessoa com Mieloma Múltiplo sob tratamento com
Daratumumab subcutâneo. Para além disso, este modo de administração garante uma redução evidente do tempo de
ocupação de cadeirão no serviço, permitindo uma maior rentabilização na gestão desse tempo de ocupação e por
conseguinte, cuidar de mais pessoas com doença hemato‐oncológica.
Sem conflito de interesses
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OS DESAFIOS DO TRANSPLANTE AUTÓLOGO NO DOMICÍLIO
Cristina Maria Oliveira Santos, Catarina Isabel dos Santos Rodrigues
(Centro Hospitalar e Universitário de 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.
Devido a situação que se viveu devido a situação pandémica a implantação do projeto foi adiada, encontrando‐se
atualmente, a realizar a avaliação de dois doentes e cuidadores e das condições habitacionais do doente para iniciar o
programa.
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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CONSULTA DE ENFERMAGEM: UMA MAIS‐VALIA NO SUCESSO DO TRANSPLANTE AUTÓLOGO
Cristina Maria Oliveira Santos, Catarina Isabel dos Santos Rodrigues
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde define literacia em saúde como o conjunto de “competências cognitivas e sociais e a
capacidade dos indivíduos para ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação de formas que promovam e
mantenham boa saúde”.
A consulta em enfermagem é essencial para promover a literacia do doente, pois permite conhecer a pessoa, perceber os
seus conhecimentos, motivações e competências, de forma a promover o autocontrolo sobre a sua saúde, assumir
responsabilidades e tomar decisões. Após evidência da prática da necessidade de iniciar um acompanhamento/preparação
do doente candidato a transplante de células hematopoiéticas, pretende‐se descrever o percurso na implantação da
consulta do doente em processo de transplante
OBJETIVOS
Facilitar o processo de adaptação e recuperação da saúde da pessoa e capacitar a pessoa na gestão do processo de saúde
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a implementação da consulta de enfermagem numa unidade de transplantes, começou‐se por solicitar autorização a
direção de serviço e posteriormente a direção de enfermagem para a criação da mesma, foi criado o padrão de
documentação e elaborados folhetos informativos. A colheita de dados foi realizada entre agosto de 2021 e abril de 2022,
utilizando um questionário satisfação elaborado, com base na bibliografia consultada.
RESULTADOS
As consultas tiveram o seu início em Agosto de 2021, e foram realizadas até Abril 124, das quais 72 foram conexas e as
restantes independentes.
Relativamente a informação que lhes foi transmitida 80% dos doentes referem que ficaram muito satisfeitos, e que a
entrega de folhetos contribui‐o para o esclarecimento de dúvidas. Em 80% dos doentes mencionam que foram esclarecidas
as dificuldades sentidas e 70% referem ficar muito satisfeitos com o tempo que foi dedicado para a consulta. 90% Referem‐
se muitos satisfeitos como avaliação global relativamente a consulta e que esta contribuiu para a sua tomada de decisão
em 80% dos casos
CONCLUSÃO
Sabemos que nem todos os caminhos são fáceis, mas os profissionais de saúde conseguem ser diferentes e marcar pela
diferença na vida do doente e família, através da capacitação dos mesmos e contribuindo, assim, para a sua qualidade de
vida.
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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PO 64
ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE BACTERIÉMIAS NA HEMATOLOGIA
Lucília Carreiro, Ana Rita Dias, Mafalda Loureiro
(CHULC)
INTRODUÇÃO
A infeção no doente neutropénico continua a ser uma das complicações mais graves associadas ao tratamento com
quimioterapia (QT), sendo causa de internamento em cuidados intensivos e de mortalidade. Os Enfermeiros têm um papel
preponderante na prevenção e controlo da infeção no doente neutropénico, quer pela implementação e atualização
constante de normas e procedimentos vigentes no contexto, quer pela vigilância epidemiológica, na procura da melhoria
contínua na área da prevenção da infeção.
OBJETIVOS
‐ Caracterizar as bacteriémias identificadas na amostra
‐ Conhecer os focos de infeção mais frequentes
‐ Propor ações de melhoria
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospectivo, com base na análise do processo clínico de todos os doentes internados, na Hematologia, entre 1 de
janeiro e 31 de março de 2022. Foram incluídos os doentes com pelo menos 1 episódio de febre e com colheita de amostra
para hemocultura.
RESULTADOS
Dos 56 doentes incluídos, 59% tinham LMA e 21% LLA. A média de internamento foi de 27,7 dias. Na admissão, foi realizada
pesquisa para EPC: 4 doentes estavam colonizados com KPC.
Nestes doentes, foram realizadas 177 hemoculturas, das quais 78,2% vieram estéreis, 0,8% contaminadas e 20,9% com
isolados; em que 73% eram Gram Negativas e 27% Gram Positivas, o que vai ao encontro do descrito na literatura. Os
isolados mais comuns foram: Klebsiella Pneumonae ESBL (7), Escherichia coli (5), e Klebsiella Pneumonae (4), da família
das Enterobacteriaceae.
Neste período, foram transferidos para UCI, 12 doentes (21,4%), sendo os focos predominantes, o abdominal (6), seguido
de pulmonar (4), e as bacteriémias mais relevantes: Klebsiella Pneumonae ESBL (4) e Escherichia coli (2). Em relação ao
diagnóstico, 10 doentes tinham LMA, 6 dos quais em linhas subsequentes de QT.
CONCLUSÃO
Da análise estatística podemos aferir que 68,3% das bateriémias são da família Enterobacteriaceae, endógenas, e 19,5% da
família Staphylococcaceae, presentes na flora da pele, o que reforça a necessidade de manter as medidas de prevenção e
controlo da infecção preconizadas pelo contexto. O enfermeiro tem um papel importante na segurança do doente, tanto
pela sensibilização e formação da equipa de saúde, como pela educação para saúde ao doente e família.
A salientar o caso de um doente com bacteriémia a Klebsiella Pneumonae numa primeira febre em que após 9 dias foi
isolado uma Klebsiella Pneumonae ESBL, o que nos alerta para o problema da resistência antimicrobiana.
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PUB 1
ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS (LAGC) COM ATINGIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC): A PROPÓSITO
DE UM CASO CLÍNICO.
Raquel Afonso, Patricia Sobrosa, Catarina Carvoeiro, Joana Couto, Maria Vilela, Luciana Sousa, Mafalda Castro
(Unidade Local de Saúde do Alto Minho)
O Linfoma Anaplásico de Grandes Células (LAGC) é um subtipo raro de Linfoma não‐Hodgkin (LNH), correspondendo 2‐3%
de todos os LNH e 12% dos LNH de células T. Trata‐se de um linfoma agressivo, com envolvimento extraganglionar
frequente, nomeadamente, tecidos moles, pulmão e trato gastrointestinal, contudo o envolvimento do SNC é muito raro,
sendo a literatura limitada a alguns relatos de caso.
Descrevemos o caso de um homem de 65 anos com grau moderado de dependência (Escala de Barthel 40) após acidente
vascular cerebral isquémico. Recorreu ao Serviço de Urgência por febre e prostração. Associadamente nos 2 meses prévios
à admissão, segundo cuidadora, com agravamento de dependência e clínica compatível com demência. Inicialmente com
diagnóstico de pneumonia da comunidade, apesar de antibioterapia empírica, manteve febre e prostração. Associadamente
com agravamento do estado neurológico.
Do estudo realizado: hemoculturas e microbiológico de urina negativos, punção lombar não compatível com infeção do
sistema nervoso central, serologias VIH, VHC, VHB negativas, ecocardiograma sem vegetações intracardíacas e TC toraco‐
abdomino‐pélvico com vários nódulos pulmonares dispersos, massa mediastínica e nódulo na glândula suprarrenal
esquerda. Realizou biópia de nódulo pulmonar que revelou infiltração por LAGC e imunofenotipagem de sangue periférico
e de liquido cefalorraquidiano com população de linfócitos T atípicos, compatíveis com o diagnóstico de LACG com
envolvimento pulmonar, ganglionar e do SNC. Orientado para Hematologia, não tendo indicação para tratamento curativo
dado grau de dependência moderado/elevado iniciou corticoterapia oral, com resolução da febre.
Destacamos o caso pela raridade do atingimento do SNC neste subtipo de linfoma, bem como, pela importância do estudo
do líquido cefalo‐raquídeo nos casos de demência com progressão rápida e estudo de causas de demência reversíveis.
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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PUB 2
SÍNDROME DE BING‐NEEL: RELATO DE UM CASO RARO
Inês Grilo Rocha, Alexandra Monteiro, Patrícia Ribeiro
(Hospital Santo António dos Capuchos, CHULC)
INTRODUÇÃO
A Macroglobulinemia de Waldenstrom (MW), representa 1‐2% das neoplasias hematológicas, é uma neoplasia de células
linfoides B caracterizada pela acumulação de linfoplasmócitos que produzem Imunoglobulina M (IgM). A infiltração do
sistema nervoso central (SNC) por linfoplasmócitos é conhecida como síndrome de Bing‐Neel, sendo uma manifestação
rara, ocorrendo em <1% dos doentes com MW. Apresentamos um caso de síndrome de Bing‐Neel.
CASO CLÍNICO
Homem de 70 anos, diagnóstico de MW em 2019, IPSS‐MW com sobrevivência aos 10 anos de 68%, mutação MYD88
positiva, sem necessidade de tratamento ao diagnóstico.
Em vigilância clínica até Março 2022, altura em que foi admitido na Unidade de Cuidados Intermédios por choque séptico
de ponto de partida respiratório com disfunção multiorgânica. Por agravamento do estado geral com depressão do estado
de consciência associado a crises convulsivas foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos.
Realizou TC e RMN cranioencefálica, que não detetaram alterações agudas; e eletroencefalograma sem evidência de
atividade paroxística. Após exclusão de alterações estruturais realizou punção lombar que revelou 25 células
mononucleadas. A imunofenotipagem do líquido cefalorraquidiano (LCR) identificou linfócitos B maduros com restrição
para a cadeia leve de imunoglobulina kappa, compatível com infiltração linfomatosa do sistema nervoso central,
confirmando assim o diagnóstico de Síndrome de Bing‐Neel. O doente iniciou corticoterapia e quimioterapia intratecal e foi
proposto para terapêutica com ibrutinib, que não chegou a iniciar por agravamento do estado geral com múltiplas
intercorrências infecciosas, nomeadamente infeção SARS‐CoV‐2, vindo a falecer.
CONCLUSÃO
A síndrome de Bing‐Neel é uma entidade rara, cujos sintomas de apresentação podem ser diversos (cefaleia, défices
neurológicos focais, sintomas psiquiátricos, entre outros). A suspeita clínica é de extrema importância, uma vez que a
síndrome de Bing‐Neel pode ocorrer sem progressão sistémica da doença e com valores de IgM estáveis. Perante a suspeita
deve sempre ser realizada uma punção lombar com colheita de LCR para imunofenotipagem.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PUB 3
MIELOGRAMAS: 8 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL
Candido Silva, MD, Helena Brízido, MD, Marta Prata, MD, Luís Silva, MD, Noélia Piteira, Pharm, Paula Pinto, MD,
Maria José Sousa, MD, MSc, PhD, Rita Ribeiro, BIOCH, José G. Sousa, MD, Germano Sousa, MD
(Centro Medicina Laboratorial Germano de Sousa)
Neste Centro de Medicina Laboratorial efetuam‐se cerca de 2395 hemogramas/dia e 161 esfregaços/dia. Entre 2016 e 2021
efetuaram‐se em média 530 mielogramas/ano. Esta unidade funcional está articulada com a secção de citometria de fluxo
e com as secções de citogenética e genética molecular.
Os médicos patologistas clínicos participam ativamente nas reuniões multidisciplinares de discussão dos doentes hemato‐
oncológicos das Unidades Hospitalares a que dão apoio.
Apresenta‐se a estatística diagnóstica dos mielogramas efetuados entre 2010 e 2017, tendo como base a classificação dos
tumores dos tecidos hematopoiético e linfóide da Organização Mundial de Saúde 2008 (revista em 2016).
Foram avaliados todos os mielogramas requisitados no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017.
O aspirado medular foi obtido por punção da crista ilíaca posterosuperior/anterosuperior ou do esterno. Os esfregaços
foram realizados pelas técnicas de passeio, esmagamento, estendimento ou rolamento do coto ósseo, para posterior
coloração e exame citomorfológico (coloração May‐Grünwald‐Giemsa e Sudão Negro B) e avaliação do ferro medular
(coloração de Perls).
Entre janeiro de 2010 e dezembro de 2017 foram analisados 2617 mielogramas, numa média de 327 mielogramas/ano,
[CS1] pedidos por hospitais privados [80,59%], hospitais públicos [17,62%] e ambulatório [1,80%].
A média de idades da população com patologia foi de 67,42 anos (p‐value < 0,001).
As principais patologias diagnosticadas na população estudada foram: neoplasias de células B maduras (815; 31,14%);
trombocitopenias imunes (179; 6,84%); síndromes mielodisplásicas (141; 5,39%); anemia das doenças crónicas/doença
crónica (128; 4,89%); neoplasias mieloproliferativas (111; 4,24%), leucemias agudas (76; 2,90%) e neoplasias
mielodisplásicas/mieloproliferativas (34; 1,30%).
Os mielogramas sem alterações significativas corresponderam a 345 doentes (13,18%).
Os autores realçam a importância da necessidade de uma estreita colaboração multidisciplinar entres as diferentes unidades
dos meios complementares de diagnóstico (citomorfologia, histologia, citometria de fluxo e citogenética/genética
molecular) e os serviços clínicos, para uma adequada acuidade diagnóstica e no sentido no sentido de não serem
desperdiçados recursos.
Dada a diversidade de patologias diagnosticadas salienta‐se a importância do médico citomorfologista, na vertente
diagnóstica ou de orientação diagnóstica, no Laboratório de Hematologia.
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PUB 4
UM LINFOMA DE HODGKIN DOS ANOS 90
Bianca Castro1, Filipe Pinto1, Francisco Cubal2, Marisol Guerra2, Cláudia Casais1
(1Centro Hospitalar e Universitário do Porto, 2Centro Hospitalar de Trás‐os‐Montes e Alto Douro)
INTRODUÇÃO
A maioria dos doentes com Linfoma de Hodgkin clássico (LHc) são considerados curados com os atuais esquemas de
tratamento, contudo, até 30% dos estadios avançados e 10% dos estadios precoces apresentam recaída, a maioria
ocorrendo nos três anos após término da primeira linha. As recaídas tardias (> 5 anos) são eventos raros e mantém‐se dúbia
a estratégia a adoptar.
MATERIAIS E MÉTODOS
Descrição e discussão de caso clínico através da revisão retrospetiva do processo clínico do doente.
CASO CLÍNICO
Homem, 44 anos, sem antecedentes relevantes, foi avaliado em março de 1990 por perda ponderal de 11kg, astenia,
anorexia e síndrome febril. Ao exame físico, hepatoesplenomegalia palpável. Analiticamente, hemograma e esfregaço
sangue periférico sem alterações, LDH 288 (N 67‐248 U/L), FA 400 (N 42‐128 U/L). A radiografia torácica mostrava
alargamento do mediastino, pelo que prosseguiu estudo com tomografia computadorizada toraco‐abdomino‐pélvica que
revelou massa mediastínica com 7 cm, cuja biópsia excisional mostrou tratar‐se de LHc, subtipo celularidade mista (CM). A
biópsia de medula óssea era compatível com envolvimento pela doença. Perante o diagnóstico de LH, estadio IV‐B, realizou
tratamento com 5 ciclos de mecloretamina, vincristina, procarbazina, prednisona (MOPP) alternado com 5 ciclos de
adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina (ABVD), atingindo resposta completa. Em novembro de 2021, notou o
aparecimento de uma adenopatia cervical esquerda indolor, sem sintomas B, que motivou nova investigação.
Laboratorialmente sem alterações. Realizou biópsia excisional: aspectos morfológicos e perfil imunohistoquímico
compatíveis com recidiva de LHc, subtipo CM. PET apenas com hipercaptação na região laterocervical esquerda. Iniciou
radioterapia local total de 36 Gy em 18 frações. Avaliação após tratamento com resposta completa.
DISCUSSÃO
As recaídas tardias ocorrem em apenas 3,5% dos LHc e habitualmente as características clínicas são semelhantes à doença
primária e o prognóstico favorável. Reportamos um caso de uma recaída muito tardia, assintomática, histologicamente
semelhante, 31 anos após obtenção de resposta completa. Do nosso conhecimento não estão relatados casos de recaídas
tão tardias na literatura. Não são claros os fatores de risco nem a abordagem terapêutica ideal nestes casos.
Sem conflitos de interesse a declarar.
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PUB 5
LINFOMA COMPOSTO: 3 EM 1 ‐ UM RARO CASO CLÍNICO
Dina Rochate1, João Vaz2, Ângelo Rodrigues2, Isabel Oliveira3, José Mário Mariz3
(1Serviço de Onco‐hematologia, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto; Serviço de Hematologia,
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 2Serviço de Anemia Patológica, Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil do Porto, 3Serviço de Onco‐hematologia, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto)
INTRODUÇÃO
O linfoma composto (LC) é raro e define‐se pela ocorrência de mais do que um linfoma no mesmo tecido ou local anatómico.
A associação mais comum inclui o Linfoma não‐Hodgkin (LNH) de células B com o Linfoma de Hodgkin (LH) clássico, sendo
raras outras associações.
OBJETIVO
Apresentar um caso clínico de LC.
CASO CLÍNICO
Mulher, 75 anos com antecedentes pessoais de fibrilhação auricular, medicada com apixabano e bisoprolol, com quadro de
cervicalgias e adenopatias de novo com 2 meses de evolução, sem sintomas B. A citologia aspirativa de gânglio
submandibular indicou LH. Na admissão a doente apresentava ECOG 1, com conglomerados submandibular 4x4cm e latero‐
cervical 5x4cm, adenopatia supraclavicular 2x2cm e inguinal 3x3cm, hepatomegalia de 17cm, sem esplenomegalia.
Analiticamente, com leucocitose de 16,4x109/L, 12,5x 109/L neutrófilos e 0,91 x109/L monócitos, com LDH normal. A revisão
de lâminas confirmou LH (CD30+, CD15+, EBV+) e a PET‐18F‐FDG demonstrou infiltração linfomatosa óssea e esplénica,
envolvimento ganglionar supra e infra‐diafragmático. A biópsia excisional inguinal revelou a presença de LC, com
componente de Linfoma folicular (LF) com imunofenótipo CD20+, CD3‐, CD5‐, CD10+, BCL6+, dim BCL2+, CD23+, MUM1+
(grau 3A), com área de progressão para Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) de subtipo centro germinativo, e,
componente de LH clássico, subtipo esclerose nodular, EBV+. Por agravamento do estado geral e rápido crescimento do
conglomerado cervical 10x6cm, a doente iniciou prednisolona 60mg/dia e R‐CHOPx6 (Rituximab, Ciclofosfamida,
Doxorubicina, Vincristina e Prednisolona). À data, a doente completou 2 ciclos de tratamento com boa tolerância, ECOG 0‐
1, com redução do conglomerado cervical (<3cm), sem outros gânglios palpáveis, com leucócitos de 9.8x109/L e com
avaliação de resposta por PET agendada.
CONCLUSÃO
A maioria dos LC, é constituída por LNH e LH, mas podem surgir com mais do que dois componentes. A melhor opção
terapêutica continua por definir, mas a literatura demonstra que é razoável determinar‐se o tratamento com base no
componente que apresenta pior prognóstico. Neste caso, a escolha do tratamento de acordo com o linfoma mais agressivo,
permitiu estabilidade clínica, demonstrando que esta pode ser uma boa estratégia no LC. Este trabalho descreve um caso
clínico de LC constituído por 3 componentes (LF, LDGCB e LH), demonstrando os desafios diagnósticos e terapêuticos desta
entidade.
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PUB 6
MIELOMA MÚLTIPLO E INSUFICIÊNCIA RENAL TERMINAL ‐ SERÁ POSSÍVEL SAIR DA DIÁLISE? ‐ A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO.
Susana Viana1, Sandra Vaz Ferreira2, Joana Cordeiro e Cunha1, Joana Martins1
(1Hospital Pedro Hispano ‐ ULS Matosinhos, 2Instituto Português de Oncologia do Porto)
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o paradigma do mieloma múltiplo (MM) tem passado de uma doença incurável e com elevada morbilidade
para uma doença crónica, devido a uma enorme evolução nas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento. A recidiva
do MM pode ser devastadora e a sua gestão é um desafio, obrigando a uma discussão multidisciplinar.
CASO CLÍNICO
Homem de 88 anos com diagnóstico de MM em 2018 em estadio IIIa de Durie‐Salmon, com fraturas patológicas da coluna
dorsolombar a condicionar dor intensa e incapacidade para a marcha. Realizou tratamento com 5 ciclos de bortezomib,
melphalan e dexametasona (VMP), com muito boa resposta parcial e recuperação da atividade autónoma, apesar de não
ter realizado o sexto ciclo por toxicidade neurológica do bortezomib. Manteve‐se estável durante dois anos até 08/2021,
quando foi internado por recidiva da doença com aumento do pico monoclonal para 3.36 g/dL, agravamento hematológico
com hemoglobina de 5,8 g/dL, lesão renal aguda com creatinina de 7.5 mg/dL e ureia de 268 mg/dL, com necessidade de
realizar terapêutica de substituição da função renal (TSFR) com hemodiálise urgente. Iniciou esquema com bortezomib,
lenalidomida e dexametasona (VRd) como ponte para tratamento com esquema com ixazomib, enquanto aguardava
autorização. Após 4 semanas, iniciou esquema previsto com ixazomib, lenalinomida e dexametasona (IRd), com boa
resposta clínica após primeiro ciclo, com melhoria da função renal, sem necessidade de suporte dialítico antes do segundo
ciclo de quimioterapia com novo esquema. Em seguimento em consulta de Hematologia após 5 meses, o doente manteve‐
se estável sob IRd e sem necessidade de TSFR.
DISCUSSÃO
O tratamento do MM com atingimento renal é baseado num inibidor de proteossoma (IP), sendo o bortezomib o mais
utilizado, sem necessidade de ajuste de dose mesmo em doentes em hemodiálise. Contudo, a sua toxicidade neurológica e
administração injetável, tornam‐no um fármaco por vezes de difícil gestão em doentes idosos. Existem cada vez mais opções
terapêuticas, sendo o ixazomib um IP de administração oral e com melhor perfil de toxicidade, permitindo privilegiar o
conforto e qualidade de vida. Este caso demonstra que mesmo em doentes mais frágeis, a recidiva de MM com afetação
renal grave pode ser gerida com sucesso.
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PUB 7
TAMPONAMENTO CARDÍACO: APRESENTAÇÃO CLÍNICA DE UM LINFOMA
Catarina Lopes Silva, Pedro Martins Almeida, Daniela Alves, Eduardo Espada, João Raposo
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte)
O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) constitui cerca de 30% de todos os linfomas não Hodgkin e pode apresentar‐
se com doença ganglionar e/ou extraganglionar. O envolvimento das serosas é comum, contudo o envolvimento primário
e exclusivo é raro. A maioria dos casos descritos são classificados como linfoma primário das serosas (LPS) sendo esta
uma entidade clínica e patológica individual de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde. Os autores
apresentam o caso de um doente idoso imunocompetente com diagnóstico de linfoma de células B cuja apresentação clínica
foi tamponamento cardíaco.
Homem, 78 anos, autónomo, com antecedentes de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo II, recorreu à consulta de
Medicina Interna por quadro progressivo de cansaço, dispneia para esforços e ortopneia. À avaliação, objetivado edema
bilateral dos membros inferiores e documentado derrame pericárdico por ecocardiograma transtorácico, pelo que foi
encaminhado ao Serviço de Urgência. Laboratorialmente, sem citopénias; creatinina 1,68 mg/dL; troponina 18 ng/L;
NTproBNP 1099 pg/mL; e LDH 421 U/L. Em ecocardiograma à cabeceira com derrame pericárdico volumoso com colapso
das cavidades direitas. Foi internado em unidade de cuidados intermédios e realizada pericardiocentese urgente com saída
de 1000mL de líquido hemático.
O líquido pericárdico apresentava elevada celularidade, com predomínio de células mononucleares, com algumas figuras
de apoptose. O estudo imunohistoquímico revelou positividade para CD20 e MUM1, e negatividade para CD10, ciclina D1,
bcl‐2, bcl‐6, c‐myc e TdT, diagnosticando‐se um LDGCB não‐CGB vs alto grau (FISH em curso). Realizou‐se tomografia
computorizada de estadiamento, sem aparentes adenomegalias ou envolvimento noutras localizações. Assumiu‐se LDGCB
não‐CGB vs alto grau, estadio IV, R‐IPI 4, tendo iniciado terapêutica dirigida com protocolo R‐CHOP sem que antes se tivesse
conseguido realizar avaliação medular. O vírus herpes humano 8 (VHH‐8) permanece em curso.
O linfoma primário das serosas caracteriza‐se pelo envolvimento das serosas na ausência de doença ganglionar ou
extraganglionar e está associado ao VHH‐8; afeta principalmente doentes jovens e imunocomprometidos e, em raros casos,
imunocompetentes. O prognóstico é reservado com sobrevida mediana <6 meses. No caso clínico apresentado o VHH‐8
ainda em curso impossibilita o diagnóstico formal desta entidade clínica.
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PUB 8
A CITOMORFOLOGIA…. UM PASSO IMPORTANTE NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS SÍNDROME
MIELODISPLÁSICO
Ramona‐Diana Bindean1, Carla Saraiva de Carvalho2
(1Hospital Distrital de Santarem, 2Hospital Santo António dos Capuchos)
O síndrome mielodisplásico é um conjunto heterogéneo de patologias clonais da célula estaminal mieloide‐
linfoide,podendo identificar‐se alterações genéticas, citopenias.É mais comum na faixa etária dos 70 anos,com mais
prevalência no sexo masculino.
Caso clínico:mulher de 60 anos,seguida na consulta de Hematologia Clínica desde 2005,por anemia ligeira,neutropenia
moderada e inversão da fórmula leucocitária.A situação manteve‐se estável até 2015 quando a doente iniciou com astenia
e perda de peso.No seguimento deste agravamento foram realizadas pesquisas,como análises clínicas do sangue periférico
(SP) que não mostraram agravamento significativo dos parâmetros hematológicos.O esfregaço de SP apresentava‐se sem
alterações morfológicas evidentes.Na citomorfologia da medula óssea (MO) não se encontraram alterações compatíveis
com doença hematológica.
Na consulta de seguimento deste ano(2022)a doente manifestava:astenia,cansaço fácil,anorexia.Nas análises realizadas
apresentou um agravamento significativo da anemia,da neutropenia (grave).
Na observação do esfregaço de SP apresentava alterações, tais como:eritrócitos com hipocromia, com ponteado
basófilo,queratócitos;neutropenia absoluta, neutrófilos hipogranulados e pseudo Pelguer‐Huet,inclusões citoplasmáticas –
corpos de Dohle.
Na citomorfologia de MO observou‐se:
‐medula ligeiramente hipercelular com depósitos de gordura adequados para a idade;
‐displasia da serie granulocítica:neutrófilos pseudo Pelguer‐Huet e hipogranulação em >10% das células da série
granulocítica;
‐série eritroblástica com displasia em >10% dos elementos:eritroblastos com ponteado basófilo,presença de pontes
nucleares, assincronismo maturativo núcleo/citoplasmático,eritroblastos com núcleo acessório.
‐contagem de blastos inferiores a 5%;
‐pela coloração do Perls observou‐se presença aumentada de ferro e alteração da distribuição do ferro não hémico, com
presença de sideroblastos em anel em cerca de 61%.
Não foram encontradas anomalias citogenéticas na medula óssea na avaliação: 5q‐, q31,20q12.
Pela classificação da OMS estamos perante um diagnóstico de síndrome mielodisplásico com presença de sideroblastos em
anel e displasia multilinha.
Foi parentória a importância da citomorfologia da medula óssea na abordagem da doente.Aplicando o Comprehensive
Cytogenetic Scoring System for MDS: o caso poderá corresponder ao subgrupo de risco Bom, ao que se atribui o score de 1
na avaliação do Risco pelo International Prognostic Scoring System.

144

145

PUB 9
NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS SÍNCRONAS, CLONALMENTE NÃO RELACIONADAS, UM DESAFIO DIAGNÓSTICO E
TERAPÊUTICO
Mariana Baptista Ferreira, Lenka Ruzickova, Catarina Geraldes
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
O diagnóstico concomitante de duas neoplasias hematológicas clonalmente não relacionadas (NHCNR) é raro e desafiante
relativamente à abordagem terapêutica.
Apresentamos o caso clínico de um doente com neoplasia mieloproliferativa e linfoproliferativa diagnosticadas em
simultâneo.
Doente de 68 anos, género masculino, encaminhado à consulta de Hematologia por suspeita de doença mieloproliferativa
por hemograma com Hemoglobina 19.1 g/dL, Leucócitos 13.6 (Neutrófilos 7.33, Linfócitos 3.6, Eosinófilos 1.0, Monócitos
0.6) G/L; Plaquetas 792 G/L. Referia prurido aquagénico com 3 meses de evolução, sem outras queixas. Ao exame objetivo
sem adenopatias periféricas palpáveis, com ponta do baço palpável à inspiração. Restante estudo analítico a salientar
Creatinina 1.31 mg/dL, Ácido úrico 10.7 mg/dL e LDH 308 U/L, Eritropoietina baixa (4.3 mUI/mL), mutação JAK2V617f
positiva (carga alélica de 84%), pesquisa de BCR/ABL negativa.
Realizou eritracitaferese, fluidoterapia e rasburicase em contexto de urgência e teve alta para o domicílio, sob reforço
hídrico, alopurinol, antiagregação com ácido acetilsalicílico e citoredução com hidroxicarbamida.
Resultado anatomo‐patológico da biópsia medular óssea com neoplasia mieloproliferativa crónica com aspetos sugestivos
de mielofibrose e infiltração nodular por linfócitos B sugestivos de linfoma de pequenos linfócitos B compatível com o
diagnóstico de linfoma linfoplasmocítico.
Fenotipagem do aspirado de medula óssea foi sugestiva de eritropoiese reativa com presença de 4.4% de células B clonais
kappa e IgM, associado a uma população de 0.04% de plasmócitos clonais kappa e IgM, sugestivo de Linfoma
Linfoplasmocítico/Macroglobulinémia de Waldenstrom (MW). Estudo morfológico revelou presença de 13% de linfócitos
maduros, 0.2% de plasmócitos e 1% de blastos.
Estudo complementar revelou proteína monoclonal IgM kapa com cadeias leves kapa livres, IgM de 22.19 g/L, cadeias leves
kapa livres 370.9 mg/L e relação de kapa/lambda livre 21.88, restantes valores normais. Pesquisa de mutação MYD88 L265P
positiva.
Assim, além do diagnóstico inicial de mielofibrose, foi estabelecido também o diagnóstico de MW. Tendo esta doença
carater indolente, de momento sem critérios para tratamento, optou‐se por manter vigilância.
O diagnóstico de NHCNR em simultâneo é uma situação rara, que representa um desafio diagnóstico e terapêutico perante
a evidência insuficiente para guiar as opções terapêuticas.

146

PUB 10
LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA (LMMC) ‐ UM CASO CLÍNICO INVULGAR
Ramona‐Diana Bindean1, Carla Saraiva de Carvalho2
(1Hospital Distrital de Santarem, 2Hospital Santo António dos Capuchos ‐ Centro Hospitalar Lisboa Central)
A LMMC é uma patologia hematológica clonal,da célula estaminal mieloide‐linfoide,em que se identificam alterações do
âmbito das neoplasias mieloproliferativas e dos síndromes mielodisplásicos.
CASO CLÍNICO
Mulher de 73 anos,autónoma,agricultora,recorre ao SU,em Junho 2022 por: tremores, astenia, anorexia que se foi
agravando.
Antecedentes pessoais: hipertensão arterial, ansiedade, obesidade.
Analiticamente, apresentava anemia (HB 6,2g/dL),leucocitose(49,1X10E9/L) e monocitose(10%).
No esfregaço de sangue periférico (SP) observou‐se uma população de 47% de células imaturas (alguns blastos e
promonócitos).
Teste SARS‐CoV2 positivo.
Internada com o diagnóstico de pneumonia por Sars‐CoV2 e leucose aguda.Submetida a terapêutica para a patologia
infeciosa, fez suporte e iniciou hidroxiureia.
Devido ao agravamento dos parâmetros hematológicos, após 15 dias, foi pedido mielograma, imunofenotipagem da medula
óssea e estudos de citogenética hemato–oncológica.
Hemograma (Julho 2022): anemia, leucopenia com neutropenia absoluta e monocitose, linfocitose e trombocitopenia.
Esfregaço de SP do dia da punção medular: leucopenia, contagem das 50 cél. observados 17 monócitos;neutrófilos com
desgranulação e na população eritrocitária observou‐se anisocromia.
Mielograma: medula óssea com celularidade aumentada, com depósitos de gordura diminuídos sendo de relevo a presença
de cerca de 62% de células da linha monocítica.
Serie eritrocitária pouco representada.
Serie granulocítica: desgranulação marcada, hiposegmentação (pseudo Pelguer‐Huet).
Série megacariocítica: raros e dismórficos megacariócitos não formadores de plaquetas; megacariócitos formadores de
plaquetas com fragmentação nuclear e presença de micromegacariócitos.
Elementos da linha monocítica com assincronismo maturativo núcleo/citoplasmático, observando‐se monócitos e
promonócitos.
Devido ao aumento de blastos (8%) e à presença da displasia das séries granulocítica/monocítica e megacariocítica, pode
tratar‐se de um caso de LMMC.
Nos estudos de citogenética realizados não foram encontradas alterações.
Pela OMS podemos categorizar esta condição como LMMC‐1 (presença de blastos no sangue periférico < 5%, e na médula
óssea < 10%,sem bastonetes de Auer).
O diagnóstico foi complexo devido a heterogeneidade da clínica e da apresentação laboratorial, tendo sido colocadas
hipóteses desde infeção viral até uma patologia hematológica aguda.
O quadro hematológico teve início abrupto e agravamento crítico, após o diagnóstico da pneumonia SarS‐CoV2.
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PUB 11
SÍNDROME DE VEXAS ASSOCIADA A MIELODISPLASIA ‐ PRIMEIRO CASO EM PORTUGAL
Pedro Pinto1, Teresa Melo1, Sofia Ramalheira1, Romana Vieira2, Henrique Coelho1
(1Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar VN Gaia, 2Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar VN Gaia)
INTRODUÇÃO
A síndrome de VEXAS (vacúolos, enzima E1, ligada ao X, autoinflamatória, somática) (SV) é uma entidade clínica
recentemente descrita. Predomina no sexo masculino, apresenta‐se após a quinta década de vida com alterações
inflamatórias sistémicas e a coexistência com a síndrome mielodisplásica (SMD) é frequente (25‐50%). O melhor tratamento
ainda está por definir, mas a Azacitidina parece ser promissora nos casos de SV‐SMD.
CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, 56 anos, antecedentes irrelevantes. Em 7/2017 é admitido por pseudotumor ocular esquerdo,
com remissão do quadro clínico com Prednisolona. Em 9/2017 e 2/2018 é observado por poliartrite, anemia (8,4g/dL)
macrocítica e trombocitopenia (85x10^3/uL); VS, PCR e Ferritina elevadas (120mm/Hr, 20mg/dL, 1200 ng/mL,
respetivamente). As queixas dolorosas responderam parcialmente à corticoterapia, mas o tratamento com Metotrexato
não causou qualquer melhoria. Em 10/2018, surgimento de hepatoesplenomegalia e tumefação inguinal esquerda cujo
exame histológico foi compatível com doença de Kikuchi‐Fujimoto. Estudo auto‐imune e serologias víricas sem alterações.
Displasia eritróide e mielóide no exame medular; cariótipo e painel FISH para SMD sem alterações. Entre 10/2018 e 3/2021
agravamento das contagens celulares (Hb<7g/dL, PLT=20x10^3/uL, neutrófilos<500/uL) que resultaram em vários
internamentos por infeções graves e numa dependência transfusional. Em 12/2020, é descrito pela primeira vez o SV e em
3/2021 confirma‐se o diagnóstico por deteção da mutação missense p.Met41Leu (gene UBA1). Entre 4/2021 e 9/2021 o
doente foi tratado com Ruxolitinib sem qualquer resposta. Em 10/2021, iniciou tratamento com Azacitidina, com
normalização do hemograma e parâmetros inflamatórios após 3 ciclos. Em 9/2022 foi submetido com sucesso a transplante
alogénico (TA) de dador relacionado.
DISCUSSÃO
No SV é habitual haver elevação dos marcadores inflamatórios séricos, mas o mecanismo fisiopatológico é desconhecido.
Até ao momento, foram testadas várias abordagens terapêuticas sem sucesso definitivo. O Ruxolitinib obteve algum
sucesso, mas sem eliminar o clone UBA1. A Azacitidina mostrou eficácia no SV‐SMD e mutação DNMT3A, mas a duração da
resposta é desconhecida. O TA parece ser a opção com potencial curativo. Este caso vem salientar a importância diagnóstica
desta síndrome que apresenta manifestações inflamatórias associadas a mielodisplasia e que tem uma elevada taxa de
morbilidade e mortalidade.
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PUB 12
LIGHT‐CHAIN AMYLOIDOSIS: A CLINICAL CASE
Rafaela Lopes Freitas1, André Azevedo2, Filipa Guimarães3
(1Internal Medicine Service, Medicine Department, Pedro Hispano Hospital; 2Haematology Service, Medicine Department,
Pedro Hispano Hospital; 3Intensive Care Unit, Pedro Hispano Hospital)
INTRODUCTION
Light chain amyloidosis (AL) is a heterogeneous life‐threatening disease. The clinical presentation depends on organ
involvement and the heart is the major determinant of survival1. Treatment paradigm for AL amyloidosis aims to reduce
the production of amyloidogenic immunoglobulin light chain by suppressing the underlying plasma cell clone. Daratumumab
association with cyclophosphamide‐bortezomib‐dexamethasone (CyBorD) became the first formally licensed treatment in
20212.
AIM
The authors describe the case of a man with plasma cell dyscrasia who developed AL amyloidosis and is in remission.
CLINICAL CASE
A 55‐year‐old male with clinical history of hypertension (which reduced and recently discontinued treatment) and chronic
kidney disease of unknown etiology (that progressed to nephrotic syndrome and required dialysis in 2020) presented
constitutional symptoms (15% weight loss) with one year of evolution. From the study carried out it was discovered a
monoclonal gammopathy of undetermined significance IgG/lambda and suspicious nodular lesions on the left kidney. He
was admitted at the hospital for elective radical nephrectomy for suspected neoplasm. Kidney biopsy showed an
oncocytoma (benign lesion). During hospitalization was documented macroglossia, elevated inflammatory parameters (C‐
reactive protein of 200mg/L), elevated NT BNP (2000pg/mL), elevated troponin (100ng/L), pleural thickening and left
moderate pleural effusion that was an exudate with predominance of mononuclear cells. Infectious and neoplastic diseases
were excluded. He did an echocardiogram that showed findings of infiltrative cardiomyopathy. With all these findings, the
hypothesis of AL amyloidosis was raised. Pleural and kidney immunofluorescence revealed Congo red positivity with apple‐
green birefringence suggestive of amyloid substance. Thereby, diagnosed AL amyloidosis with pleural, renal and cardiac
involvement. He was evaluated by Hematology started and completed eleven cycles Daratumumab with CyBorD. He
presents remission of the disease, which is a much longer survival than reported. It’s expected to complete 2 years of
chemotherapy and eventually decide if will be a candidate to renal and stem cell transplant.
DISCUSSION / CONCLUSION
AL amyloidosis is underdiagnosed. Efforts should be made to increase awareness, especially with the improved outcomes
with treatment.
Bibliography:
1. Morie Gertz and Iuliana Vaxman. When to suspect a diagnosis of amyloidosis. Acta Haematologica, 2020.
2. Ashutosh D. Wechalekar et al. Guidelines for non‐transplant chemotherapy for treatment of systemic AL amyloidosis:
EHA‐ISA working group. Amyloid, 2022.
No conflicts of interest to declare.
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PUB 13
PRIMARY SPLENIC DIFFUSE LARGE‐B CELL LYMPHOMA: A RARE CASE.
Rafaela Lopes Freitas1, Lígia Freire2, Joana Martins3, Filipa Guimarães4
(1Internal Medicine Service, Medicine Department, Pedro Hispano Hospital; 2General Surgery Service, Surgery Department,
Pedro Hispano Hospital; 3Haematology Service, Medicine Department, Pedro Hispano Hospital; 4Intensive Care Unit, Pedro
Hispano Hospital)
INTRODUCTION
Malignant tumours of the spleen are rare. Diffuse large B‐cell lymphoma (DLBCL) is the most common lymphoma in adults.
However, it is one of the less prevalent types of splenic non‐Hodgkin lymphomas. In fact, primary splenic diffuse large B‐cell
lymphoma (PS‐DLBCL) accounts for only 1% of all malignant lymphomas. Because of its rarity there is a lack of data on
optimal diagnostic and management.
AIM
The aim of this clinical case is to alert to a rare diagnosis that may arise in the clinic context.
CLINICAL CASE
A 36 years old man, previously smoker without other relevant medical history, presented at the emergency department in
October of 2021 with an inflammatory back pain with 5 months of evolution associated with constitutional symptoms. At
presentation, he was apyretic and hemodinamically stable. On the physical examination there was splenomegaly (1cm
bellow the rib cage), the rest was unremarkable. From the investigation, analytic study showed a mild microcytic
hypochromic anaemia (Hb 10g/dL), elevated RCP (103mg/L), mild elevation on LDH (500 U/L). Blood electrophoresis and
peripheral smear were unremarkable. Toraco‐Abdomino‐Pelvic Computed Tomography documented a splenic mass
(16x12x7mm) and periaortic adenopathies (approximately 1.5cm). Lumbar magnetic‐resonance showed degenerative
osteoarticular pathology. Myelogram was unremarkable. Medullar study was negative to Gaucher disease and
Leishmaniosis. Upper and lower digestive endoscopies were unremarkable. Due to the absence of a diagnosis through a
non‐invasive study and the high probability of being a malignant disease, splenectomy was scheduled. Immunizations were
performed for Meningococcus, Pneumococcus and Haemophilus. Three weeks after, splenectomy was performed without
complications. Histoanatomopathological study revealed DLBCL. The PET‐scan didn’t have visible foci of abnormal or
significantly increased uptake of F18‐FDG that could be related to malignant lymphoma infiltration. Therefore, PS‐DLBCL
was diagnosed. After multidisciplinary group consultation he started an immunochemotherapy regimen consisting of
rituximab, cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin, vincristine and prednisone. He is now in the 5th cycle with complete
resolution of the B‐symptoms and without evidence of recurrence.
DISCUSSION / CONCLUSION
We present a rare case of PS‐DLBCL. Patients are usually diagnosed in later stages. Nowadays it is known that splenectomy
at diagnosis improves survival, specifically in patients with early‐stage disease. Thus, is essential to be aware of this condition
in order to have better prognosis.
Bibliography:
‐ S.Sapkota, H. Shaikh. Non‐Hodgkin Lymphoma. StatPearls Book, 2022.
‐ J.Cabeçadas, V.Nava, J.L.Ascensao, M.G.Silva. How to diagnose and treat CD5‐Positive Lymphomas involving the Spleen.
Current Oncology, 2021.
‐ T.Rajendran, J.R.Kini, A.Abna, K.Prasad. Clinical benefit of R‐CHOP without splenectomy in stage I primary splenic diffuse
large B‐cell lymphoma. BMJ case reports, 2022.
‐ T.A.Baiomy, O.A.Harb, A.A.Obaya, L.M.Gertallah. Primary splenic non‐hodgkin lymphoma of diffuse large B cell type: a case
report and review of the literature. Human Pathology: Case reports, 2020.
No conflicts of interest to declare.
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